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 الملخص

 عشاار الثااان  القاار  فاا  المااالك  الفقاا  أعااالم ماا  َعلَاام عاا  الحاادي  الدراسااة هاا   تتنااا  
 بحفاا  – اهلل رحماا  - ُعاار   ،(الحضااير  حامااد باا  الصااال  َمحمااد الشااي ) فاانا  فاا  الهجاار 
 الاابالد ماا   الناا ان  القضااايا تأتياا  كاناات حياا  المشااه ر ، فتااا ا   لاا  علاا  يااد  الماا هب  فاار  
 .فنا    احات قرى م   غيرها غدامس مدينة  م  الغرب طرابلس م   البعيد ، القريبة

 فا   منهجا  فتاا ا  عا  الحادي  اختارت فقد ل ا بالفت ى   قت  ف  اشتهر الشي  أ   بما
 محماد الشاي  الغارب طارابلس مديناة مفتا  بهاا لا  بعا  الت  الفتا ى مجم   م  جاعالا  الفت ى،

 ثالثاااة فااا  تكااا   أ  علااا  الدراساااة لهااا   محاااالا  ،(ه 1101ت ) الكبيااار مقيااا  بااا  محماااد بااا 
 الحيااا  عاا   تمهيااد مقدمااة، فاا  مرتبااة نهايتهااا، فاا   خاتمااة  تمهيااد، بمقدمااة مسااب قة مباحاا ،
  المبحا  للشاي ،  العلمياة الشخصاية الحياا  عا  األ   المبحا  ثم الشي ، عصر ف  السياسية
 .فتا ا  ع  الثال   المبح  الفقهية، آثار  ع  الثان 

 

 المنهج، الفتا ى، الحضير ، الفق  المالك ، ليبيا. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة

،  الصااال   السااالم علاا  أشاار  األنبيااان  المرساالي ، العااالمي الحمااد هلل رب 
هم بإحساا  للا  يا م الادي  أماا ،  م  تبعمحمد  عل  آل   صحب   التابعي سيدنا 

 :بعد
فاا   فهاا ا بحاا  عاا  َعلَاام ماا  أعااالم ليبيااا ماا  قطاار فاانا  كااا  لاا  حضاا ر 

 اإلماااام مالااا  بااا  أناااس باااالفت ى فااا  مااا هب ر عااا، القااار  الثاااان  عشااار الهجااار 
ماد الصاال  با  حاماد داالم هب المتبا   فا  ها   البال -رحم  اهلل- ا ها  الشاي  َمح 

 يااد  علاا   ،يحفاا  فاار   الماا هب -رحماا  اهلل-هااا( كااا   1101الحضااير  )ت 
بهاا  ل  فتا ا  المشه ر ، كانت تأتي  القضايا ،  كاا   الن ان  ما  شارا الابالد  غرا

 رهما.عل  ت اص  مع علمان غدامس  علمان طرابلس  غي
،  بمكانتا  باي  أعاالم ليبياا فاا  متهاد  ها   الدراساة للا  التعريا  بها ا الَعلَا

ساااهاماتهم فااا   الفقااا   الفتااا ى،  تكمااا  أهمياااة البحااا  فااا  التعريااا  بعلماااان ليبياااا  ا 
 .ة الم هب لفتان  تأليفا  تدريساا خدم

،  بمااا أ  هاا ا يااة اختاارت الماانهج ال صااف  التحليلاا  لل صاا   للاا  هاا   الغا
، جااعالا نهجا  فا  الفتا ىاشتهر بالفت ى ل ل  اختارت الحادي  عنا   عا  مالشي  

مااد باا  محمااد باا  َمقي اا  ماا  األسااالة التاا  َبعاا  بهااا للياا  مفتاا  طاارابلس الشااي  مح
 . ُأنم  جاا 

 :قدمة  خمسة مباح   خاتمة كالتال  تتك   خطة البح  م  م
 .لحيا  السياسية  العلمية ف  عصر : ع  االمبح  األ  

 المبح  الثان : ع  حيات  الشخصية.
 .: ع  حيات  العلميةالمبح  الثال 

 .المبح  الرابع: ع  آثار  العلمية
  .: ع  فتا ا لمبح  الخامسا

  .تشتم  عل  أهم النتااج  الت صيات،    الخاتمة
  . آخر دع انا أ  الحمد هلل رب العالمي 
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 والعلمية في عصرهة السياسية : الحياالمبحث األول

 لحياة السياسيةالمطلب األول: ا
عاش الشي  محمد الصال  خال  العهد العثمان  األ  ،  يبدأ تاريخ  بسنة 

م( الت  طرد فيهاا فرساا  القاديس ي حناا ما  طارابلس علا  أياد  1551/هاا 958)
   1العثمانيي .

 .م  النم لف ض  بي  ال ال  ردحاا  قد بدأ ه ا العهد بعدم االستقرار  ا
مااد الصااال  التا  كاناات قبياا  دخاا   األتاارا  لهااا   فا  فاانا  عاااش الشااي  مح 

ماااااد الفاسااااا  التااااا  تأسسااااات سااااانة ) م( 1550/ه 957تحااااات حكااااام د لاااااة أ الد مح 
،  اساااتمر ألتااارا  عاصااامتها مااارنا حيااا  بساااطت نف  هاااا فااا  فااانا  قبااا  مجااا ن ا

م حكماااا  اتياااا  ماانحه ،حكمهاام قااماااا علاا  فاانا  حتاا  بعااد  هاا ر العثمااانيي  علاايهم
َ َدفاااع  .2  لاا  بعاد أ  أعلناا ا  النهام للساالطا  العثماان  ،م(1577ه/ 985سانة )

الخراج السن   للعثمانيي    ل ا يحكم   فنا  حت  قت  آخر حاكم منهم ف  عهد 
 .م(1811ه/ 1226ي س  باشا القرمانل  سنة )

، بسابب تمردهاا راراا سياسياا ف  عهد ه   األسار غير أ  فنا  لم تعر  استق
عال  الث ر  عليها، فما تكاد تخرج ما  حارب معا  حتا   عل  السلطا  العثمان   ا 

، دفاع الخاراج الا   كاا  يثقا  كااهلهمتقع ف  أخرى، بسابب امتناا  أها  فانا  ما  
فكاناات العالقااات تحساا   تطيااب مااا اسااتمر الخااراج ماادف عاا  تساا ن  تضااطرب ل ا 

 انقطع. 
مد عل  التمرد، أنهام  م  األشيان الت  كانت رافد اا  مشجعاا لحكام أ الد َمح 

 جااد ا فاا  المناااطا المجااا ر  لفاانا  عمقاااا اسااتراتيجياا يلاا     باا  عناادما يتعرضاا   
، هم ل ا مااا امتنعاا ا عاا  دفااع الخااراجللحمااالت التأديبيااة التاا  أرساالها العثماااني   للااي

                                                           
محماد با  خليا  با  غلبا  ، علاا عليا  الشاي   األ ل ، كا  بها م  األخبار، ط   طرابلس  ماالت كار فيم  مل (1

 . 130-128 :ص، ه 1349 القاهر ، مصر،  ،المطبعة السلفية ،الطاهر النا  
بكاار عثماااا    ا الحضاااارية ألباا،  فاانا   مراكنهاا 93: ص األ لااا ، ، طراياات، جاا   تاااري  ليبيااا أقاادم العصااا ر (2

 .47 :صاأل ل ،  ، طالقاض 
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قاااا للهجاا م علاا   يتخاا    ماا  هاا   المناااطا المجااا ر  قاعااد  لتجنيااد قاا اتهم  انطال
 .1الق ات التركية ف  فنا 

 ياسي ألسرة الشيخ َمِحمد الصالحالدور الس
 ف  ها ا الجا  المضاطرب سياسايا ،  لاد الشاي   نشاأ فا  أسارت  التا  كاا  

نااة كاناات تنشااب بااي  الفي التاا فااه هاا   النناعااات بااي  الحكاا متي   لهااا د رهااا فاا 
قاام با   الاد   شايخ   مرابطا  ، فعاصار الشاي  ماا مد   ج دهما ف  فنا   األخرى

باارامهم اتفاقيااة بااي  العثمااانيي   أ الد  2فاانا   شااي خها ماا  ت سااط فاا  حاا  الناانا   ا 
مد ف  عهد محمد الساقنل  العثمان  ف  طرابلس  محمد ب  جهيم الفاس  فا   َمح 

 .3م1627/ها 1036فنا  سنة 
 حياة العلمية والثقافية في عصره ال :المطلب الثاني

يجاباااااا علاااا   مااااا ماااا  شاااا   فاااا  أ  العاماااا  السياساااا  لاااا  أثاااار  البااااال  ساااالباا  ا 
لال أ  فاانا  لاام تتااأثر فاا  ح اضاارها  -االقتصااادية  االجتماعيااة- الع اماا  األخاارى

،  يؤكد ه   الحقيقة ما يلا : السلطة العلمية تأثراا ملح  اا بالصرا  السياس  عل 
مااد الصااال     بالن ايااا العلميااةعرفاات فاانا  فاا  العصاار الاا   عاااش فياا  الشااي  مح 

حياا  نشااأ فاا  نا يااة أجااداد   التاا  كاناات امتاادادا لنا يااة الشااي  عبااد اهلل الناااعم  
التاا  أسسااها فاا  بلااد  الجديااد الشااار  فاا  القاار  السااابع الهجاار ،  تنااا ب عليهااا 

س ، ثاام انتقلاات هاا   النا يااة للاا  الجديااد الحااال ، حياا  أسااماا  بعااد  أبناااؤ   أحفاااد 
لقااان الاادر س فكااا  للصااال   لنشاار العلاام ،العتيااا فيهااا أ   مااا أسااس المسااجد ،  ا 

 .4فيها

                                                           
 .47 :ص ،فنا   مراكنها  (1
 .  160: ص ،ان ر بن د ه   االتفاقية ف  كتاب الت كار الب  غلب   مصدر سابا (2
، عبااد اهلل لبااراهيم ر  السااابع عشاار  القار  التاسااع عشارالحياا  العلميااة  الثقافياة فاا  فانا  خااال  الفتاار  ماا بااي  القا (3

 .1/491، 1988،  ت   لل ثااا  المخط طات ف  ليبيا، نليأعما  المؤتمر األ
 .  24 :ص ،أحمد الدردير الحضير  األ ل ، ، ط  فيما احت ا  ع  بعه أعالم فنا المس   الريحا (4



 
 
 

 علي حمزة سالم السالم عبد
 

 (2019) 2خاص  عدد
585 

 استمرت ه   المنار  ف  نشر العلم  بث  عل  مسات ى فانا   ماا ح لهاا ما  
     .1بر الس دا   النيجر المناطا حت   ص  لل 

 ماا  ع اماا  اندهااار العلاام  الثقافااة فاا  فاانا  ك نهااا مركااناا تجارياااا مهماااا فاا  
  القار   جن بها  الت  كانت تحم  معهاا كثياراا ما  العلماان طريا التجار  بي  شما

الاا ي  يعقااد   النااد ات  يلقاا   الاادر س فتاار   جاا دهم فاا  فاانا  ، حياا  أصاابحت 
 .نشر الدع   اإلسالمية ف  الس دا نقطة انطالا ل

 ماا  هااؤالن العلمااان الاا ي  فضاال ا البقااان فاا  فاانا  عبااد اهلل باا  لبااراهيم باا  
مااد الصااال  باا  حامااد باا  حامااد باا  محمااد محمااد الناااعم  الجااد ا لثالاا  للشااي  مح 

حضااير  باا  عبااد اهلل ، عناادما كااا  قادماااا فاا  قافلااة للحااج أ اااا  منتصاا  القاار  
              .2التاسع الهجر 

 هكااا ا فلااام يطماااس النشااااط الثقااااف  فااا  فااانا   االهتماااام باااالعلم فااا  عصااار 
كااا  سااااداا بااي  األتاارا   لاا  الشااي  علَاا  الاارغم ماا  الت باا ب السياساا   الشااغب ا

مد يقدر   العلمان    مد الفاس   ل  كا  الحكام العثماني    شي خ أ الد مح  أ الد مح 
 يجل نهم  يحترم نهم، فقد كا  سالطا  فانا  الطااهر با  ناصار فا   لا  العصار 

ماد الصاال  محبااا  للعلام  ال    جد في  الشي  عل  اب  أبا  بكار  تلميا   الشاي  مح 
، يا كر  لاا  الشاي  عثماا  باا  علا  ابا  أباا  بكار تلمياا   مشاااركاا فيا  مشاجعاا لا  
، لجا د محساناا لطلباة العلام  القارآ  قاد كاا  كثياَر ا): فيقا  ، مد الصاال الشي  مح  

 كا  الشي  علّ  ب  أب  بكر كثير النصا   اإلرشاد ل  بالن م  النثر،  قد  ع   
  .3(س  سبك مير ع  فهم بعض   أعجب بحمر  بن م ط ي  عجن األ

                                                           
ياا الساند العلما  فا  العصار الحادي ، أعماا  الماؤتمر الارحالت  ت ث، م اهر الحركة الفكرية  األدبياة فا  ليبياا (1

 .    1/227األ  ، 
،   الحاج  أثار  فا  دعام انطاالا العربياة األفريقياة 85-84 :ص ، ج نرايت، ط األ ل ، ليبيا من  أقدم العص ر (2

ناد   الت اصا  الثقااف  االجتمااع ،  ، أعماا دا ، حبياب  داعاة الحسانا   د ر فنا  فا  تساهي  ق افا  حجااج السا  
مااد الفاساا ، حبيااب  داعااة الحساانا  (،  ثااااا د لاا 62 :ص ، م1998كليااة الاادع   اإلسااالمية،  مركاان  ،ة أ الد مح 

 .     513 :صاأل ل ،  ، طجهاد الليبيي 
( ت جاااد لااا  صااا ر  بمكتباااة 2)  ( 1، مخطااا ط، ل حاااة )ان ااار ترجماااة الشاااي  علااا  الحضاااير ، عثماااا  بااا  علااا  (3

   .الباح 
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 :العلمية  الثقافية ف  فنا  منها  هنا  ع ام  أخرى أثرت ف  الحركة
االستفاد  م  العلمان النااري  للبالد خاصة م  الحجاج المغاربة  الشناقطة  .1

  الجنااريي  ال ي  كان ا ف  طريقهم لألراض  المقدسة أ  الع د  منها.
المراكان العلمياة المشاه ر   سفر طالب العلم للا  الخاارج إلتماام الدراساة فا  .2

كالجامع األنهر بمصار  جاامع النيت ناة بتا نس  الن اياا  المادارس  الار ابط 
 .1 المساجد ف  طرابلس  ن احيها

 ممااا ساابا يتبااي  أ  الحيااا  العلميااة فاا  فاانا  لاام تعاار  االنغااالا  االنكفااان 
ارجهااا خعلا  نفسااها، فكااا  للعلماان فاا  فاانا  ت اصا  مااع العلمااان فا  داخاا  ليبيااا   

رحبااا للعلماان  فك  البالد العربية  اإلسالمية كانت مجاالا   فلم يعرف ا حد داا لقليمية
 .العلمية ف  تط ر مستمر بشك  بارنس ان ما جع  الحيا  حد  للطالب عل  

مااد الصااال   تلمياا   عثمااا  باا  ح اا  فاا  هاا ا مااا نل علاا   ابناا   الشااي  مح 
مد الصال   .سالم ب  مح 
تااا يي  المعياااار أ  جماعاااة مااا  علماااان فااانا  حااادثت بيااانهم يااا كر صااااحب 

، الااا   كاااا  ماااد بااا  محماااد بااا  مقي ااا مسااااجلة فااا  مساااألة فقهياااة  باااي  الشاااي  مح
ماد الصاال   يخالفهم فا  حكام المساألة   كار أسامان هاؤالن العلماان،  هام الشاي  مح 

   ه   المساألة ألقاهاا الشاي  عثماا  با  علا  الحضاير  علا  الشاي  تلمي    ابن ،
عا  طرياا المناقشاة معهام فا   2هاا( 1101محمد با  مقّيا  الكبيار )ت محمد ب  

ساافر ماع عنما  علا  حكم قصر الصال  بعد اإلقامة ف  البلد ال    ص  للي  الم
 .3يتمها  ، ه  يقصر الصال  أالسفر مر  أخرى

           
                                                           

، أعماا  العثماان  محماد أحماد الطا يرالحكام د ر المساجد ف  لثران الحيا  الفكرية ب الياة طارابلس الغارب خاال   (1
 .1/50، المؤتمر األ   ......

قي   سنة  (2 ا  مااراا بطارابلس ،  تعلم عل  كثير م  العلمان م  ليبيا  م  غيرها مما  كاه 1054 لد الشي  اب  ما
هاا(. تا يي  المعياار، الشاي   1101، ت ل  الفت ى فا  طارابلس بعاد شايخ  أحماد المكنا  متا ف  سانة )أ  مقيماا فيها

جمعاااة  :،  كتاااب فتااا   العالماااة محمااد باا  محماااد باا  مقياا  الكبيااار جمااع  تحقيااا1/369عبااد السااالم التااااج ر  
 .58: ص، م2013 األ ل ، ط ،دار اإلفتان الليبية ،النريق 

، 2008 ليبيااا،  ، ط الرابعااة،جمعااة محماا د النريقاا  :تاا يي  المعيااار عبااد السااالم باا  عثمااا  التاااج ر ، تحقيااا (3
1/36-369. 



 
 
 

 علي حمزة سالم السالم عبد
 

 (2019) 2خاص  عدد
587 

 : حياته الشخصيةالمبحث الثاني

 ومولدهالمطلب األول: اسمه ولقبه وكنيته 
مد الصال  با  حاماد با  حاماد ، با  محماد حضاير ، ُلق اب بالصاال  ه  مح 

أل    لااد رحماا  اهلل فاا  فاانا  بساابها الجديااد فاا  النصاا  ا. 1 كنيتاا  أباا  عبااد اهلل 
، كااا   الااد  رحماا  اهلل رجااالا معر فااا بالصااال  2ماا  القاار  الحاااد  عشاار الهجاار 

ماااد الفاسااا   األتااارا   فاااهأ الد  التقااا ى شاااار  برأيااا  فااا  الصااال  باااي  د لاااة   مح 
 .3سالننا  بعد أ  كادت ه   الفتنة تأت  عل  األخضر  الياب

 المطلب الثاني: نشأته وأسرته 
مد الصال  فا  أسار  عريقاة مشاتهر  باالعلم  الصاال ،  يكفا   نشأ الشي  مح 

علاا    الشاي  أبا  الحسا  .لما  علا  عما  شااار  المختصار الخليلافا   لا  أنا  تت
 .هاا( 1061 )ت الحضير ب  أب  بكر 

 ه   العاالة تأسس بناؤها عل  العلم  التق ى منا  قاد م عميادها الشاي  عباد 
 -فاا  أ اااا  منتصاا  القاار  التاسااع الهجاار -اهلل باا  محمااد باا  لبااراهيم الناااعم  

،  ها ا بلد  الجديد الشار  ف   ل  ال قت،  نن ل  عل  أه  قادماا ف  قافلٍة للحج
 ،  قد ُعرفت ه   العاالة بنا يتها التا للشي  محمد الصال  الثال  الجد الشي  ه 

 .لنا ية أجدادهم ف  المغرب األقص ه  امتداد 
           

 

 

 

                                                           
 . 1/62، ت يي  المعيار 123 :ص ،المس   الريحا  (1
 .المصدر السابا نفس  (2
 .160 :ص ،، الب  غلب   الجد  طرابلس  ما كا  بها م  األخبارالت كار فيم  مل (3
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 حياته العلمية :المبحث الثالث

 المطلب األول: شيوخه ومعاصروه 
مد الصال  : مشايخه عل  الفقهان  العلمان ما  أها   -رحم  اهلل-تتلم  الشي  مح 

، ير بلد  غير أ  ال ي   كر ا ف  سلسلة شي خ  الشي  علاّ  با  أبا  بكار الحضا
 .1ل   كا  ل  أثر كبير عل  تلمي  ا

فقااد تبنااا  علمياااا حتاا  أناا  بعااد أ  نباا  فاا  العلاا م أجااان  شاايخ  فكااا  يلقاا  
 الدرس ف  حلقت  بالجامع العتيا  شيخ  يصغ  لدرس .

أ  فقيهاااا ماا  بلااد   (3)م( فاا  تراجماا 1912ت  كاار الشااي  أحمااد الاادردير )
، فادخ  المساجد ف جاد يارتا   االساتفاد  ما  علما ن يلة سمع بالشي  علّ  فجان لن 

أناا   عهام  انااشايخاا يلقا  درسااا  يقارر علا  النااس  هاام مجتمعا   ح لا  فجلاس م
 .الشي  عل  الحضير 

مااد تلمياا  الشاايثاام سااأ  عاا  هاا ا الشااي  فااأخبر   أناا      اباا  أخياا  الشااي  َمح 
 .حااط، بعيداا عنهم،  كا  متكااا عل  الصال ،  أشار ا ل  عل  الشي  عل ّ 

ماد الصااال   تقرياار  الحساا ا فعجاب  لاا  العااالم الن يلا  ماا  علاام ساا ، يد  مح 
 .2يٍ  يقرر العل م  شيخ  قريب من  التعجب األع م م  تلم

ااّد    هاا ا ل  د  فإنمااا يااد   ع ،  قااد بلاا  ماا   اجتهاااد  فاا  طلااب العلاام لاا  ج 
 .ابنت   جأ  ن ّ الشي    حب   ل   ح رص  
:   جاد فا  بعاه كتاب 3قد أضا  الشي  أحمد الدرير فا  ترجمتا  قاااالا   
 عا  الشاي  ساالم    الشاي  سايد  محماد الطهطاا   الماالك أنا  أخا  علا 4التاري 

ت عيسااا  الكلبااا  )هاب الااادي  أحماااد بااا  ،  الشاااي  شاااهاااا( 1015ت السااانه ر  )

                                                           
م، 2006، 262: ، صالراباعللشاي  عبدالساالم التااج ر ، مجلاة مجماع اللغاة العربياة، العادد  ،خاتمة فت  العليم (1

 .1/62 ، ت يي  المعبار
  .124 :ص ،المس   الريحا  (2
 .126 :ص ،المس   الريحا  (3
نهاا  العاا ب فاا  تاااري  طاارابلس الغاارب، ألحمااد باا   الكتاااب الاا    جااد فياا  الاادردير هاا   المعل مااة هاا  كتاااب الم (4

 .390 :، ص)د.ت(، طرابلس، ليبيا ،، مكتبة األنصار النااب األنصار 
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 ،  الشااااي  لبااااراهيم اللقااااان (ه 1099ت (،  الشااااي  ي ساااا  النرقااااان  )ه 1027
 .ها( 1061ها(،  الشي  علّ  الحضير  )ت 1041)

أ  هااؤالن الاا ي   كاارهم الاادردير   جاادهم فاا   -علاا   ناا - الاا   أرجحاا  
،  هاام رجااا  ساانٍد للشااي  ري  هاام مشاااي  الشااي  علااّ  الحضااير بعااه كتااب التااا

مااد  الصاااال  أخااا  علااايهم ب اساااطة شااايخ  علاااّ  الحضاااير   اهلل أعلااام، فقاااد كاااا  َمح 
مااااد ياااا كرهم فاااا  فتااااا ا  قااااااالالشااا شااااي خنا الشااااي  ساااايد  سااااالم : قااااا  شااااي  ي  مح 

 .1،  ك ل  الحا  عند  كر  للشي  اللقان السنه ر 
 :معاصروه
العلماان، فا  مساقط رأساا   ماا  اكبيارا  اعاددا عاصاار شايخنا معاصار   فقاد ماا أ

نهم مراسااااالت  خااااارج البلااااد فاااا  طاااارابلس  مصاااار  غيرهمااااا مماااا  كااااا  بيناااا   بياااا
 ، أ كر منهم ما يل :  مناقشات أ  غير  ل 

 .2هاا( 1139عبد السالم ب  عثما  التاج ر  )ت  الشي  .1

  ،  كاااار الشااااي  عثمااااا  العااااالم أناااا  مااااالشااااي  محمااااد البكاااار  التمنطيطاااا  .2
مد  .3الصال  المعاصري  للشي  مح 

الشااي  محمااد األنهاار  باا  مسااع د باا  علاا  باا  محمااد باا  سااعيد التلمسااان   .3
 .4أن  م  معاصر  الشي   كر الشي  عثما  العالم

 5(.ها1101ت لشي  أحمد ب  محمد المكن  )ا .4
، كااا  الطرابلساا  المعاار   باااب  اإلمااام الشااي  محمااد باا  أحمااد باا  اإلمااام .5

مااااد الصااااال   بينهماااااعلاااا  عالقااااة بالشاااا ، تاااا ف  ساااانة )ت مراسااااالت ي  مح 
 .1(ه 1083

                                                           
 .130: ص ،، مخط ط فتا ى علمان فنا لسؤا  الرابع م  أسالة اب  مقّي ان ر لجابة ا (1
 . ما بعدها 1/31ت يي  المعيار  (2
، مخطاا ط غياار   عثمااا  العااالم اباا  محمااد الحضااير ، الشاايأل ابااي   جرعااة األصاافيان الصااادقي نفحااة األ ليااان ا (3

 .م ج د ف  مكتبة الباح   27 :ص ،مصن 
 .المصدر السابا نفس  (4
 .1/22نقال ع  ت يي  المعيار ، 200-198: ، مخط ط صفت  العليم (5
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 المطلب الثاني: تالميذه 
غراساا  ُيحياا   كاار شاايخ   ينشاار التلمياا  أثااار  ماا  آثااار الشااي   غاارس ماا  

مد الصال علم   :رحم  اهلل كثير م  العلمان منهم ،  قد تتلم  عل  الشي  مح 
 1113أباا  عماار عثمااا  باا  علاا  الحضااير  )نبااراس ال ااالم( )ت  الشااي  .1

 .2م(1701/ها

مد الصال .2 درس علا  علماان  ،  ب  عبد الرحم  ب  سليم األ جلا الشي  مح 
، فادرس علا  الشاي  نا  فدرس عل  علمان سبها بالجديدبلد  ثم رح  لل  ف
مد الصال  ب   .3حامد الحضير  ف  المسجد العتيا َمح 

           
 المبحث الرابع: آثاره العلمية

 مؤلفاته :المطلب األول
العلمياااااة َ َماااااَدى حُضااااا ر  فااااا  ل  مماااااا يساااااتد  بااااا  علااااا  مكانااااا  الشاااااخص 

م  آثار  مؤلفات، فم  العلمان م  جعا  هما   اهتماما   تخصص ، ه  ما يخلف 
بااي  الناااس، ففاار  جهااد   الخصاا مات فااهكالقضااان   -المهناا  مناصااّبا فاا  عملاا  
،  كا ل  ما  با  كاا  فيا  مقاال معادماا   التاألي  ،  لام يكثار ما   قت  لها   الَمهَماة

فقااد كااا  فاا  نمناا  ، للفتاا ى فجاا  اهتماماا  الفتاا ى،  هاا ا مااا كااا  علياا  الشااي  تفاار 
  .4،  يد  عل   ل  فتا ا  المشه ر  يلقب بمفت  فنا 

                                                                                                                                           
، نفحات 1/62م الرباط 1977/ها 1397، الرحلة العياشية، ألب  سالم عبد اهلل العياش ، طبعة حجرية (1

األنصار ، تحقيا: عل  مصطف  ، ألحمد ب  النااب حا  فيم  كا  بطرابلس م  األعيا النسري   الري
 .130: ص ،م1963 األ ل ، طلبنا ،  بير ت، ،المصرات ، منش رات المكتب التجار 

 . 130: ص ،المس   الريحا  (2
، م1988األ ل ،  ، طيق  لكتاب السدير الفاا  المنتخب ه ا ما رجح  األستا  محمد بشير اس يس  ف  تحق (3

 . 63 :ص
 .123: ص ،المس   الريحا  (4
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 لكاا  هااا  كاااا  الشاااي  مؤلفاااا فااا  العلااا م التااا  بااار  فيهاااا   كااار الشاااي  عباااد 
مد الصال   السالم ب  عثما  التاج ر  صاحب كتاب ت يي  المعيار أ  الشي  مح 

 .1لم يؤل  شياا
مااد الصااال  أناا  قااام  بينمااا ياا كر الشااي  أحمااد الاادردير فاا  ترجمتاا  للشااي  مح 
بالتااألي  ،  أ  لاا  شاارحاا علاا  عقيااد  شاايخ  ساايد  علااّ  ،  أناا  قااام بجمااع أسااالة 

 .2شيخ  سيد  علّ  الت  سأ  عنها شيخ  السنه ر 

كت ر جمعااة محماا د النريقاا  علاا  هاا   المسااألة فقااا : يالحاا   قااد علااا الااد
نمااا معاصاار  الشااي  عبااد السااالم ، بيالاادردير َ َكاار أناا  قااام بالتااألي  هنااا أ  الشااي 

نما البنا  ساالٍم   كار بعضاها اياة الشاي  عباد الساالم ،  ر  قا : ليس ل  مؤلفات،  ا 
، ر  الثال  عشارحضير  م  علمان القأل  الشي  أحمد الدردير ال  أقرب للصحة

م باا  محمااد الصااال  الحضااير  المؤلاا ، فيحتاااج األماار للاا   لاام يتاارجم البناا  سااال
   .3تحقيا

( ف ،  كااا ل  )أهااا  مكاااة أدرى بشاااعابها الحاااا أ  المثب ااات حجاااة علااا  الناااا
مااااد الصااااال فالاااادر  علاااام  اسااااتفاد ماااا  مكتبااااة آ  ،  قااااد تدير ماااا  عاالااااة الشااااي  مح 

دها مساط ر  ا  ق  علي  ما  معل ماات  جا،  لم يكتب ف  تراجم  لال مالحضير 
مادف  مكتبة علمان بلد   ،  ما حدث  ب  العلمان الا ي  أخا  علايهم ك الاد  الشاي  مح 

 .العالم  عم  الشي  عثما  العالم
 ك   الدردير لم ي كر الشيَ  سالماا ف  تراجم   ال  كر مؤلفاتا ، ال يانهه 

مااد الصااال   لاام يؤلاا   أل  الشااي  سااالماا ألاا  هاا ا دلاايالا علاا  أ   الااد  الشااي  مح 
رسالة ف  الرد علَا  الشاي  ابا  مقّيا   علماان طارابلس الغارب فيماا  هبا ا لليا  ما  

كماا  كار  لا  الشاي  عباد  ،علمان فانا  فا  مساألة قصار الصاال الق   بغير ق   
أ  الشي  الدردير( لام يقا  علا  التاج ر   لم ي كر ل  مؤلفاا آخر،  ألن  )السالم 

                                                           
 .1/62نقال ع  ت يي  المعيار ، 210: ص ،(مخط طفت  العليم للشي  عبد السالم ب  عثما  ) (1
 .127: ص ،المس   الريحا  (2
 .63 :ص ،ت يي  المعيار هامش (3
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للشي  سالٍم  ال لرساالت  ألنا  تُا ف   مبكاراا، أماا الشاي  سايد  محماد الصاال  ترجمة 
،   بعلما   حضا ر  فا  البلاد  خارجهاا، حيا   كار أنا  ألا   صان  الد  فقد ُعار 

 .ق ل  حجة  أقرب للصحة  اهلل أعلمف
 :الت   كرها ل  الدردير ف  تراجم ، ما يل  م  المؤلفات 

ن  مااة شاايخ  علاّ  باا  أبا  بكاار الحضااير  )ت كتااب فاا  العقياد  شاار  فيا  م (1
 ها(. 1061

،  ها ا تراجم  لم يشر للا  أنا   قَا  عليا ه ا الشر  ال    كر  الدردير ف  
 ،  َمطالع ه   المن  مة: ف  مكتبة عم  الشي  عثما  العالميد  عل  أن  لم يجد  
  ك  م  األنبيان أجمعي    المرسلي    سيد  علصال  

 ييسر لنا العث ر عل  ه   الشر . لنا   سبحان   تعال  أ  يسه  أسأ  اهلل 
 . ل   ل   القادر علي 

 .1ّ  الت  سأ  عنها شيخ  السنه ر جمع أسالة شيخ  سيد  عل (2
نما أخبرنا   ،لي   لم ي كر  الدردير ف  تراجم . لم أق  عل  كتاب ف  النح  (3  ا 

الاابالد يقاا م بتحقيااا لهاا ا  راأحااد الفضااالن أ  طالباااا فاا  لحاادى الجامعااات فاا  شاا
،  أنااا  بعاااد أ  أكمااا  تحقيقااا  ت اصااا  ماااع طلباااة العلااام عااا  طرياااا شااابكة الكتااااب

ماااااد الت اصااااا  االجتمااااااع  لل صااااا    الحصااااا   علااااا   ترجماااااة للشاااااي  سااااايد  مح 
،  قد أخبرن  ب ل   طلباات منا  الت اصا  معا   لكا  حالات ال ار   د   الصال 

 .ل  
 وقته : مكانته بين علماءالمطلب الثاني

قتا   معاصاري  ما  كا  الشي  رحم  اهلل مح  تقادير  ترحياب باي  علماان   
ارب حيَّااا  ، فاعندماااا  هاااب للاا  طااارابلس الغااالفقهااان فاا  فاانا   باا   فاا  خاااارج فااانا 

،  كااااا  ماااام  رحااااب باااا  الشااااي  عباااد الساااالم بااا  عثماااا  علماؤهاااا  ع مااا ا قااادر 
 : مطلعهاها( َ َحّيا  بقصيد   1139التاج ر  )ت 

 
                                                           

 .126 :ص ،المس   الريحا  (1
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 أصل  ه ا العصر  الفاض  ال       طرابلس الغرب أشرقتا بُقُد م    
 1تتيا  عال  كا  القارى بعالاا ماااااااا   ادت     اااااكإشراا فانا  باااا  قب  ل  غ 

 

، حي  كانت تأتي  ه  اإلفتانكا  رحم  اهلل مقصد المستفتي  م  العلمان  أ
 كثيراا ما كانت تأتي  م  مفتا  مديناة طارابلس  ، البعيد القضايا م  البالد القريبة 

ها(  1101ير )ت الغرب الشي  أب  عبد اهلل سيد  محمد ب  محمد ب  مقّي  الكب
، سنأت  عل   كرهاا مر  بستة أسالة 2،  قد بع  ل  اب  مقّي  م  غدامس  غيرها

 . راستها ف  المبح  الخامس د
  يتبااادل   معاا  الرساااا   المناقشااات بعلمااان  قتاا  كااا  علاا  معرفااة  اتصااا 

ابا  مسااه   الشاي  كالشي  أحمد المكن   الشاي  ابا  مقّيا     -ف  بعه الن ان  
،  قااد  صااف  هاا ا األخياار بالشااي  األع اام فاا  رسااالة بعاا  بهااا محمااد باا  اإلمااام

مااد الصااال  يقرااا  فيهااا سااالم   للشااي  عثمااا  باا  علااّ  الحضااير  تلمياا  الشااي  مح 
مد ال  .3صال    غير  م  علمان  بلد للشي  مح 

           
 : فتاواهالمبحث الخامس

 : تمهيدالمطلب األول
    الت قياااع عااا  رب العااان    فهااا  القااامهماااة اإلفتاااان ليسااات بااااألمر الساااه 

،  لا  أنا  يقا م فا    المجتماع اإلساالم  ع يماة القادار،  مكانة المفت  ف الجال 
 م  مصادرها المعتمد  . هااألحكام  استنباطتبلي  ف   األمة مقام رس   اهلل 

: المفتا  مخبار عا  اهلل كاالنب  4ل ا يقا   -رحما  اهلل- صَدا الشااطب     
  بحساااب ن ااار  كاااالنب   - م قاااع للشاااريعة علااا  أفعاااا  المكلفاااي   لااا ل  ...

                                                           
 .226 :خاتمة فت  العليم للتاج ر ، ص (1
 .5 :ص ،سبقت ترجمت  ف  (2
 .143-142 :ص ،ان ر نص الرسالة كامالا ف  المس   الريحا  (3
المعرفاااة بيااار ت،  اهلل دران، دارمحماااد عباااد  ، تحقيااااالم افقااات فااا  أصااا   الفقااا ، لباااراهيم بااا  م ساا  الشااااطب  (4

 . 246-4/244لبنا ، 
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 هَّللَ أَطِيُعوا  : ))بطاعة اهلل  رس ل  ف  ق ل  تعاال ،  قرنت طاعتهم ُسمُّ ا أ ل  األمر

ِ ِمْنكُْم   .1((َوأَطِيُعا   لرَُّساَل َوأُولِي  ألْمر
مد الصال  عقلياة فاّ   مكنتا  ما  -بحان   تعال س- لقد حبا اهلل   الشي  مح 
عالمااااا فقهيااااا،  -رحمااا  اهلل لضاااافة للااا  هااا   الملكاااة  العقلياااة-نماااام العلااا م، فكاااا  

يااد  علاا   ،لماا هب المااالك ، حاف اااا لفاار   امؤلفاااا، متكلماااا، بارعاااا فاا  علاا م شاات 
 . ل  فتا ا  المشه ر 

 ياد  علاا  حف اا   استحضاار  لمساااا  الماا هب مااا حكاا  عناا  الشااي  أحمااد 
مد الصاال  مساتفتياا لا  م  أن  جان رج  للشي  مح   2الدردير الحضير  ف  تراجم 

رجاا  ،  بعااد أ  أكماا  الفاا  هاا   المسااألة خصاام ينانعاا  فيهااا ،  كااا  لاا فاا  مسااألة
اما عنااد  : ل  كااا  كماا قلات فاالحا معا مساألت  علا  الشاي  قاا  لا عاره  فاختص 
، فرجاع الرجا  للا  الشاي  لرج  لل  القاض  فحكم لغير صاالح ف هب ا ،القاض 

 .ر  بما حكم ب  القاض  ف  المسألة أخب
: ن اارت فاا  الماا هب فمااا  جاادُت قاا الا حكاام باا  فسااكت الشااي  ساااعة ثاام قااا 

نجليااااا  ، فرجاااع الرجااا  للااا  بلاااد   ن ااام شاااعراا ليااا الخرشااا  علااا  خ 3عليااا  لال طااار 
مااااد الصااااال  لاااا  فاااا  عااااره فياااا   بخطااااأ  القاضاااا  ،  ضاااامن  مااااا قااااا  الشااااي  مح 

 .4،  أن  حكم بما ف  طر  الشي  الخرش يةالقض
، فأخاا  الرجاا  يتغناا  منرعااة بااالقرب ماا  بياات  لاا  القاضاا   كاناات هنااا 

لساماع  ليتنبا  لخطاا   ، قاصاداا ت ف  ه   المنرعة بص ت عاا  مرتفاعبه   األبيا
،  كااا  خصاام  فاا   ر  ال لاام ل  كااا  قاصااداا متعمااداا  تحاا يراا لاا  ماا  الحكاام بااالج

،  مماا فا  بلاد (  يباد  أنا  كاا  ثريااا  صااحب  جاهاٍة اب  غص المسألة ُيسم  )
 : جان ف  ه ا النج 
ي ا  تا طعَ َتب   خلَّيتا َق   الر َساَلةا     ٭٭٭   ر ا َخَراش 

                                                           
 .58، م  اآلية س ر  النسان (1
 .  124-123 :ص ،المس   الريحا  (2
 .،  الح اش  ح ر العلمان م  الفت ى بما فيها لال بشر ط  كر ها ف  كتبهم الطر  : ه  الحاشية (3
 .     124 :ص ،المس  الريحا  (4
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 َجاَلَل ا  ربا َج ااااااااااااَ    ٭٭٭    للاااااااااااااااال ا َلي ا ن شاك يااااااااااااااااااااااااااااااااَيا ي
لُة ف   َعالبي  ف   ي ا ياُط   جال ا   ا   ٭٭٭  ااااااااااااااااَتبَدى السلاس 
 اتا َماَل ا َ ماَل َ اااااااا هَ   ٭٭٭     ااااااااااااااااااااااااااا َهات ب ا ُغص ا يفادي

مد الصال ا مص يد   َمح  َسال ا   ابي ا  ٭٭٭  س   َما َتقادر ا ف  ما
  .1مع القاض  ه ا النج  رجع ف  حكم ،  حكم بمشه ر الم هب عندما س

 ادر جمع هذه الفتاوى وموضوعاتها: مصالمطلب الثاني
 م هاا ا  لخطاا ر  هاا ا المنصااب شااّدد العلمااان علاا  ضاار ر  اتصااا  ماا  ياار 

، ماع للماام : أ  يك   عالمااا باألدلاة التفصايليةمنها، األمر بصفاٍت  تحقا شر طٍ 
يطبااا النصاا ص ، يعاار  كياا  تااام بااالعل م العربيااة، ماااهراا فاا  علاام أصاا   الفقاا 

لجنياااات تحاات ،  يعاار  كياا  يناان  األحكااام علاا  القضااايا، ماادرجاا اعلاا  الناا ان 
ر  ل  م  الصفات ال اجاب ت فرهاا ، عارفاا بأح ا  الناس  عاداتهم لل  غيالكليات

 .2ف  المفت 

 : عُت للشي  بعضاا م  الفتا ى منها قد جم
أنها بخط الشي    ال اهر علي  ف  مجم   يحت   عل  فتا ى كثير ، ما  َقفاتُ  (1

أسميتها بفتا ى علمان فنا ، ه   الفتا ى اشتملت عل  فتا ى لعلمان  أحمد الدردير
ما  القاار  الحاااد   الثاان   الثالاا  عشاار هجار ، مااا جعلناا  أرجا  أنهااا ماا  جمااع 
مااد الصااال  حياا   الشااي  أحمااد الاادردير،  كااا  ماا  جملااة هااؤالن العلمااان الشااي  مح 

  جدُت في  بعضاا م  الفتا ى ل .
مد الصال  ف  كتاب ت يي  المعيار للشاي    ك ل   قفت عل  فتا ى (2 للشي  مح 

قيقا  الادكت ر جمعاة محما د عبد السالم ب  عثما  التاج ر ،  ه ا الكتاب قاام بتح
 .النريق 

ماد  (3 كما  فقت علا  فتاا ى للشاي  فا  كتااب السادير الفااا  المنتخاب للشاي  مح 
 شير اس يس .الصال  ب  سليم األ جل   ه ا الكتاب قام بتحقيق  الدكت ر ب

                                                           
 .بكر عثما  القاض  رحم  اهلل آمي م  لضافة المحقا أب   124 :المس   الريحا  ف  هامش ص (1
 ،م1993 األ ل ، ط، الرباط ،مباح  ف  الم هب المالك  بالمغرب، عمر الجيد ، مطبعة المعار  الجديد  (2
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مقّياا  الكبياار   قفاات أيضااا علاا  مجم عااة ماا  الفتااا ى ضاام  كتاااب فتااا ى اباا  (4
،  قاااد جماااع الااادكت ر جمعاااة محمااا د النريقااا   الكتااااب مااا  ،مفتااا  طااارابلس الغااارب

 استل  م  كتاب ت يي  المعيار. 

 المطلب الثالث: القيمة العلمية لفتاوى الشيخ مِحمد الصالح 
 (ذجا  الستة أنمو )إجابات فتاوى ابن مقّيل 

ماا  الفتاا ى التا   قفات عليهاايالحا  علا  القيمة العلميةة لفتةاوى الشةيخ: 
،  ال شاااا  أ  باااااب يلاااا : أنهااااا فاااا  جانااااب المعااااامالت،  هاااا  ماااا  الفقاااا  العملاااا 

 فاا   ،بابهاااالمعااامالت ن انلاا  ماا  أصااعب الناا ان ، تحتاااج للاا  للمااام  تماارس فاا  
غالب ما  قفت علي  م  المساا  الت   ه ا ه  -قضايا  مساا  ال ق  )الُحبس( 

، ففا  مخطا ط فتاا ى أب اب الفق  ننر قلي  م  الفتا ى ل  ف  باق   -ُيَسأ  عنها
 لاا  ها  التا  ساألها لاا  ، الساتة األ قفات لا  علاا  اثنتا  عشار  فتا ى 1علماان فانا 
 .اب  مقي  

 حياا   كا  ف  حكم تنني  أ الد االب  د    كر: مكا  أبيهم أ  ل :األولي. 
 :تم احتساااب نصاايب المناان  فاا  فاا  حكاام ال صااية باااإلننا   كياا  ياا الثانيةةة

 .التركة
 حكم البنان  الغرس ف ا أره ال ق ،  خال  الفقهان فيهاف   :الثالثة. 
 ال ق  عل  المحاجير  شر ط تحققهاف  صر  غلة  :الرابعة. 
 هاا  يجاار  فيهااا ماااا   المعقاابفاا  حكاام شااهاد  السااما  باااال ق :الخامسةةة ،

  .شهاد  الشاهد ال احد ل ق  المعقبيجر  ف  
 ل  أ  خارج شا ن ما  ف  حكم تأخر اليمي  ف  شهاد  السما  ل :السادسة

 . يد المشه د لهم
 ل  م  مدينة غدامس م ض ع  ال ق   ه  السؤا  ُ ّج  :السابعة. 
 ه  أيضاا سؤا  ف  ال ديعة  ّج  ل  م  مدينة طرابلس. :الثامنة  
 ف  حكم مناقلة األحباس :التاسعة. 

                                                           
 .ر  ف  مكتبة الباح   ه  غير مصن المخط ط ت جد ل  ص   (1
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 ف  األب ل ا أ ص  عل  أبناا  َرُجالا  ادع  أحد األبنان الرشد. :العاشرة 
 شهاد  شاهد ا لثبات بد   تنكية ف  لثبات القاض  :الحادية عشرة. 
 ت اٍ حبستا عقاراا عل  م ل ا َمعا  : ف  امرأ الثانية عشرة. 

فهاا  األسااالة  ،1تاا يي  المعيااار  أمااا الفتااا ى التاا   كاارت للشااي  فاا  كتاااب
تا  الم ك ر  ف  مخط ط فتا ى علمان فنا ،  ها  الساتة األ لا  التا  ساألها لا  مف

اأن. التا  سايأت   كرهاا مقّيا طرابلس الغرب الشاي  ابا   فا  الفتا ى  ألسال ب  ام  جا
 .فيما بعد

 فاا  كتاااب الساادير الفااات  المنتخااب  قفاات لاا  علاا  فتاا ى  احااد  فاا  حكاام 
  .2،  قد أجاب عليها ن ماا سط  النحاس المتص  باألره مم عل التي

م ضاا عاتها   لكاا  ،أنهااا قليلااة ماا  حيااُ  الكاامالفتااا ى  المالحاا  علاا  هاا   
  حياا  سااأ  عنهااا مفتاا  طاارابلس فاا   لاا  ال قاات لمااا لهااا ماا  ماا  األهميااة بمكااا 

لاا ل  كااا    عليهااا قيمااة ماا  حياا  مضاام نها  فاألحباااس كااا  قاا ام الااد ي   الاادنيا
 .جلها ف  األ قا 

،  سابب ها   اإلطالاة أل  لشي  ف  فتا ا  اإلسهاب  اإلطالاة يالح  عل  ا
 غالبها ياأت  لا  ما  العلماان  المفتاي ، فقاد كانات أساالة ابا  مقّيا  أبحاثاا ما  عاالم

، فكاناات اإلجابااة كاا ل  تحتاا   علاا  التحلياا  ماادقٍا محقااا فيهااا الطاا    اإلسااهاب
 .  ه   األسالة الستة،  فيما يل التفصي 

 :أسئلة ابن مقيِّل الستة للشيخ َمِحمد الصالح
ماار  بسااتة  قااد بعاا  لاا  اباا  مقي اا  : ال الشةةيخ أحمةةد الةةدردير فةةي تراجمةةهقةة

: أماا  3،  نصاها بعاد البساملة  الصاال  علا  النبا  أسالة  جدتها بخاط بعضاهم
مامناااا الجليااا ،    ساااتة أساااالة ُ جهااات لشااايخنا المحقاااا،  قاااد تنابعاااد فهااا  المااادقا،  ا 

مد الصال  ب  الشي   مرشدنا النبي  األ حد الفال  ، أب  عبد اهلل سيدنا  م النا مح 
،  ق افاااا  ، النالاااات األسااااالة للياااا  ماااا  كاااا  حاااادب تنساااا ساااايد  حامااااد الحضااااير 

                                                           
 .101، 5/99ا  215، 207، 204، 4/202 (1
 . 155-154 :ص ،السدير الفاا  (2
 .125 :ص ،المس   الريحا  (3
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بلس سيد  ، م  مفت  مدينة طرامشكالتها ترح ، م  رحب ساحت   األخرى تنن 
د كاا  كااا  اهلل لنااا  لاا   لجميااع أشااياخنا  أحبابنااا عناا- محمااد باا  محمااد باا  مقي اا 

 علا    ، مبيٍت  مقيا ،  أقاا  عثار  الجمياع،  جعلهام مما  تعلاا بأ ياا  الشافيع
ب  . نا  آل   صحب   ساار أتباع   أه  ُ د     ح 

هلل علاا  ساايدنا ،  صاال  ا: بساام اهلل الاارحم  الاارحيم نااص األسااالة الماا ك ر 
، جااا ابكم ال   أنكاا  التسااليمآلاا   صااحب  أفضاا  الصااا،  علااا  محمااد النباا  الكااريم

م  اهلل جمي  األجر رض  اهلل عنكم ع  األسالة الت  ت كر ف  ه ا الكتاب  لكم 
 : جني  الث اب
مننلتا   لام يا كر  لشهاد الرجا  بأنا  أنان  أ الد  لاد  المتا فَّ : األول السؤال

  حكاااام ال صااااية ،  ال أفصاااا  بتاااا ريثهم مكاناااا ، هاااا  يكاااا   لاااا لأ  لاااا  كااااا  حياااااا 
،  قااد صاار  قااامتهم مقااام معااد م  هاا  ال شاا ن لاا   ألناا  لشااهاد بإحة أم الالصااحي

اأُلجهااا ر  فااا  شااار  المختصااار بااابطال   صاااية اإلنااانا  ل ا كاااا  المنااان  مننلتااا  
: أ  ل كا  َحياا،  لم يتعره أ  ميتاا كفره سؤالنا ما لم يق  ممن عاا م  الميرا 

  أ  ل  كا  حياا، ه  يق م مقام قصد الم ص أ    م  العر    العاد لما ل ا ُعر 
مطلااا ب أ  تفياااد ا ماااا عنااادكم فااا     هااا ا هااا   ااااهر لطالقااا ،  الالتصاااري  أم ال

 .1 ل 
صاحي  كال صاية باإننا   :  صاية اإلنانا  المنعقاد  علا   جا ٍ السؤال الثاني

فيكا   لا  نص ا عل  تقدير  نااداا  مننلة أحد  لد   كان ا خمسة َمثالا قد  ٍ غير َ ار 
،  أفصاا  اللخماا  بااإخراج هاا   المسااألة ماا  ،  يتسااا ى مااع المناان  مننلتاا الساادس

الخال  المعل م ف  مسألة ال صية بمث  نصيب أحد  لد ،  غرضانا كيفياة العما  
ص كماااا لااا  أ صااا  باااإننا  شاااخ-فااا  تصاااحيحها ل ا كاااا  فااا  المساااألة    فااارٍه 

ااا  ن جااة،  مااات  تاار  معهاام أُ بمننلااة أحااد  لااد   لاا  ثااال  بنااي  ،  قااد رأينااا ماا  مَّ
يعمااا  فااا  تصاااحيحها بتقااادير الم َصااا  لااا  ناااااداا فتصااا  بااا ل  التقااادير مااا  ساااتة 

 الباق   يقسام علا  مقتضا  مض تسعي  للم َص  ل  منها تسعة عشر تدفع ل   يُ 
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،   بسبعة عشر جنناا م  ساتة  تساعي ،  كأ  الم ص  أ صالفريضة بي  ال رثة
مننلتا   ص  مع  التس ية بي  الم َص  ل   م  أنن  ال خفان أ  ه ا العم  ال يح

 .الت  ه   اهر غره الم ص 
فا  شاار   الحاا ف  اختالفااا مااع الحنفيااة فا  مسااألة ماا     قاد حكاا  العقبااان 

، ل   بنااي  بمثاا  نصاايب أحاادهم فقلنااا نحاا : للم َصاا  لاا  الثلاا  أ َصاا   لاا  ثالثااة
: يسا َّى باي  الم َصا  الحنفياةقالات ،   كا  نصيب أحاد البناي  قبا  ال صاية الثل 

أب  لسحاا الت نس  أنا  رد  ،   كر ع  الشي  بي  أحد البني  فيك   ل  الربع ل 
مع البناي  الثالثاة  : بأ  م هبهم يتع ر طرد  ف  بعه الص ر كما ل ا تر عليهم

اااا  ن جاااة ،  قسااامنا البااااق  أرباعااااا دفعناااا لاااألم السااادس  للن جاااة الاااثم  ، فإناااا ل اُأمًّ
مااا أخاا   د البنااي  انااتقص بعااه المااا  بساابب )بااي  الم صاا  لاا   بااي  أحاا لنساا  

الم صااَ  لااا  فاااال تساااتحا الن جاااة الااثم  مااا  جمياااع الماااا  ،  ال األم السااادس مااا  
تحصاا  بأيااديهم  هاا  ثالثااة أربااا  مااا  1جميااع المااا  باا  يجااب أ  يضاام البناا   مااا(

الجمياع علا  فض  عا  فاره الن جاة  األم للا  ماا بياد األم  الن جاة،  يقتسام   
، فااإ  أخاا نا يب البنااي  فااال يسااا    الم صااَ  لاا فاارااه اهلل تعااال  فيااناد فاا  نصاا

احاااٍد مااانهم قااادر ماااا بياااد فضااا  ساااهامهم علااا  ماااا بياااد الم صاااَ  لااا  فأبقيناااا لكااا    
،  قسامنا  لا  الفضا  علايهم  علا  الم صاَ  لا  سا ية اناتقص بسابب الم صَ  ل 

أكثاار ما  الااثم ،  مااا بيااد األم أكثاار صاار مااا بيااد الن جااة  لا  ممااا بأيااد  ال رثااة ف
بااي  الم صااَ  لاا   بااي   ،  هكاا ا ال ياانا  األماار داامااا فتتعاا ر المسااا ا ماا  الساادس
ه الصا ر  جاب اطراحا  ، فاإ ا بطا  العما  علا  ها ا الما هب فا  بعاأحد البني 

 .هك ا ُنق  كالم الت نس  بالمعن ، قال  العقبان  .مطلقاا انته 
ا أدناا  :  لاا  تأملهاالتعاا ر  حملاا  علاا  الغفلااة قااااالا ا  لاام ُيساالَّم مااا  كاار  ماا 
هاا ال  صاية ،  كيفية عملها أ  يقيم الفريضاة علا  أنتأم  لما عسر علي  حسابها

َر كم نصيب أحد افيها، فإ ا صحت ك ل  ، لبني  فيدفع للم صَ  ل  قدر  ل ، ُن  
تصا ، ، فماا بلا  فمنا  علا  العادد الا   صاحت منا  الفريضاة  ينداد  ل  المادف  

                                                           
 .361-360 :ص ،،  م  فتا ى اب  مقّي 102 ،5/101ي  ساقط م  ت يي  المعيار  ما بي  المعك ف (1
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بال صاااية ، فتصااا  مااا   فتصاااح  الفريضاااة المفر ضاااة عناااد الت نسااا  بتصاااحيحها
عشر فتحم  علا   ،  لك  اب  سبعةا عشر  للن جة تسعة  لألم اثناثني   سبعي 

، فتصااا  للم صااا  لااا  بمثااا  نصااايب أحاااد البناااي  ، فتااادفعهاالفريضاااة سااابعة عشااار
لل رثااة اثنااا  ة عشاار  يبقاا  المسااألة ماا  تسااعة  ثماااني  يخاارج منهااا لل صااية ساابع

خا  األم سادس تلا  البقياة اثنا  ،  تأتأخا  الن جاة ثما  ها   البقياة تساعة،  سبع  
، فقد سا ى الم ص  ل  أحاد البناي  باال د ٍر  ال ك  اب  سبعة عشر،  يأخ  عشر

فااا  كيفياااة حسااااب تسلسااا  انتهااا  كاااالم الَعقباااان  فتاااأمل ا  لااا ،  أفياااد ا ماااا عنااادكم 
 .1مسألتنا المفر ضة

قد سا  اب  رشد عم  بيد  فندا َحبس منا  طبقتاي  لال أ   الثالث:السؤال 
فعمد المحبس عليا   هدما  لاألره  بعه السُّفل  لسطب  للد اب  ساار  للسكن ،

 رثتاا  أ   رادأفااا، بنااانا جيااداا  لاام ياا كر  جاا  بناااا   جعاا  لاا  طبقااي  للسااكن   بنااا 
  قا  ه  ُحباُس. يرث ا ما ناد م  البنان  يتملك    منعهم صاحب المرجع،

،  الااا   أتقلاااد   هااا  ا اختالفااااا كثياااراا باااي  أهااا  العلااام: باااأ  فااا  هااا فأجااااب
، فماا ناد علا  قيماة ماا كاا  ين ر لل  قيمة البنيا  ال   بناا الصحي  عند ، أ  

هدم  فإ  است ف  تل  النياد  فا  حياتا  ما  فضا  غلاة الفنادا علا  ماا بناا   ماا 
بنا  بعاد  لا ،  ا   لام يسات    لا  اسات فا  ال رثاة كا  علي ، فال حا ل رثت  فيما 

 .2ي  البنيا ، ك ا نقل  بعضهمم  الغلة الم ك ر  عل  نح  ما سبا َ َمَض  ح
: فاإ  اقتصر علي  صاحب المختصار حيا  قاا  ال ش  أ  ه ا خال  ما 

  .3َماَت  لم يبي ا فه   ق 
سااااألة  جاااا  بناااااا   هاااا  عااااي  م، بأناااا  لاااام ياااا كر ل  قااااد صاااار  فاااا  السااااؤا 

، حيا  بايَّ  التع ي  عل  مقتض  كالم المختصار ،  ال ت ق  عندنا ف المختصر
نماا محاا  الت قاا  ل ا بااي  الملكيااة هاا  أ  بنااان   قاا  أ  مااات  لاام يبااي الباان   ،  ا 

،  يكاا   لااا  مااة األره علاا  مااا كانااات علياا  بد ناا يكاا   لاا  مااا ناد بنااان  فااا  قي
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غلة ال قا  ماع نيااد  بنااا   غلتا    ل رثت  م  بعد  استيفان  ل  م  فض  ما بي 
، أم ال يكا   لا  لال حما  أنقااه بنااا  كما يفيد كاالم ابا  ُرشاٍد المتقادمبد    ل  

 نا مااا يكاا   علياا  ل  لاام ي جااد ماا  يعطياا  قيمتاا  منق ضاااا  يلحااا بااال ق    أفيااد
  1.التع ي  ف   ل  

 ،  فاا  مصااال  المحجاا ر الم قاا   علياا صاار  غلااة ال قاا :السةةؤال الرابةةع
  فااإ ا احتماا  صاار  الغلااة فاا  مصااال  هاا  تحققاا  هاا  الشاارط فاا  صااحة الحاابس

  أ  الشااارط عااادم تحقاااا صااارف  فااا    فااا  مصاااال  األب بطااا  ال قااا المحجااا ر أ
 2مصال  األب   فال يضر الش  ف  صر  الغلة ف  مصال  المحج ر 

ب ها  يجار  فيهاا ماا فا  شهاد  السما  ف  ال ق  المعق السؤال الخامس:
،  ها  أل  اليمي  م  شارط شاهاد  الساما ] 3  ال احد بال ق  المعقبمسألة شهاد

الشاارط اليمااي  الحاضاار القاااام  ، أم ال يجاار  فيهااا  لاا   يكاا  ماا  الاابعه متعاا ر 
  4[.بها

ل ا شااااهدت بينااااة ب قاااا  علاااا  السااااما   تااااأخر بعااااه  :السةةةةؤال السةةةةادس
لهااام شااار طها كااااليمي  للااا  أ  خااارج الشااا ن المشاااه د ب قفتيااا  مااا  ياااد المشاااه د 

ياد ب قفتي  عليهم، ه  يص  لتمام شرط الشهاد  اآل   ُيقاَض  بانتنا  الشا ن ما  
،  قبا  ليقاا  ماا تاأخر ما  الشار ط كااليمي  أم ال ما  خارج لليا  بعاد شاهاد  البيناة

 5.خرج بها  ل  م  حاان  قب  تمامها ُيست

يجعلناا ،  اهلل سابحان  قييد ما ي هر لكم ف  ها   المسااا أردنا م  فضلكم ت
ياكم مما  شا ،  الساالم لديا  أجار ،  ضااع  ر  للعلام صادر   يسار للخيارات أمار  ا 

                                                           
 .127 :ص ،فتا ى علمان فنا  (1
 .127 :ص ،فتا ى علمان فنا  (2
 .127 :ص ،فتا ى علمان فنا  (3
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، ماا  كاتبا  طالااب صااال  دعااااكم محمااد باا  العااام علاايكم  رحمااة اهلل  بركاتاا  التاام
 1.   فق  اهلل آمي  انتهت األسالةمقي  

 :جابات الشيخ مِحمد الصالح عن األسئلةإ
فأجاب شيخنا بما نص  : الحمد هلل مستحا الحمد ،  الصال   السالم عل  

 سيدنا محمد  آل   صحب  م  قب   م  بعد.
علااا  َماااا بهااااا مااا  األبحااااا   ،   قفااااتفقاااد تصااافحت هاااا   األساااالة الرشااايقة

،  البيناااة ال ثيقااة  سااانتكلم عليهاااا ل  شااان اهلل مرتباااة بحسااب اإلمكاااا  راقمااااا األنيقااة
 :  نقالا ع  األامة األعيا  فنق  بحثاا أ ماتحرر لد  فيها

فا   أ  لشهاد الرج  بإننا  أ الد  لاد  المتا ف : 2: فجوابهأما السؤال األول
كاااا  حيااااا(  ال  ،  ال يحتااااج للااا   كااار )أ  لااا مننلتااا  صاااحيحة خارجاااة مااا  الثلااا 

كافياة فا  الداللاة علا  ،  ها  لإلفصاا  بتا ريثهم  أل  قريناة الحاا  دالاة عا   لا 
، بااا  قاااا  ابااا  مشاااكا  فااا  كتااااب الم صااا ،  كاااالم أتمتناااا  ااااهر فااا  هااا اقصاااد 

، أ  فااإ  قااا   رثاا ا فالناااا مااع  لااد ،  هاا   ار  معهاام :الفاارااه المسماااا  بالتقييااد
أننل ا اب  ابن  مكا  أبي  الميت، فيجعا  فا  ها ا كلا  ناااداا انتها ، ألحق   بهم أ  

أ  -ابناا  مكااا  أبياا  المياات  اباا  ا: أننلاا  فهاا ا صااري  فيمااا قلنااا   أل  معناا  ق لاا 
،  يبعد ك  البعد را ،  ال يستحقُ  لال  ه  ح   أننل   مكان  حي  كا  يستحا المي

 .يقصد الم ص  لننال  مننلت  ميتاا، اللهم لال أ  يصر  ب ل أ  
 ما  كر  الشي  اأُلجه ر  فا  شار  المختصار لام نقا  عليا  لغيار   ي هار 

،  ال يعارضاا  مااا  قااع فاا  سااما  عيساا  لطالقااة للفقياار أناا  ال يصاا  حملاا  علاا 
م  قا  لفاال : مثا  نصايب أحاد  لاد   ال  لاد   نص :  سمع عيس  اب  القاسم:

 .ت  لم ي لد ل  فال ش ن للم ص  ل ،  طلب ال لد ثم مال 

                                                           
نما اكتَف  ب كر  (1 أفرد السؤا  ع  اإلجابة ف  فتا ى علمان فنا  بينما لم يفرد  صاحب كتاب ت يي  المعيار  ا 

 .السؤا  مع اإلجابة علي 
: ص ، فتااااا ى العالمااااة الشااااي  محمااااد باااا  مقّياااا ، 5/100 ،،  تاااا يي  المعيااااار128 :ص ،فتااااا ى علمااااان فاااانا  (2
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قااا  اباا  رشااد: هاا ا كمااا قااا  ألناا  ال شاا ن للم صاا  لاا  بمثاا  نصاايب أحااد 
أ ص  ب  أ  ل  مث  نصيب  فيما  أل  المعن،  لد  ل ا مات قب  أ  يك   ل   لد

 ال اخاتال  فيماا  . 1، فاإ  لام يكا  لا   لاد بطلات ال صايةل  كا  ل   لادأحد  لد  
 أحف  . انته  المقص د من .

فا  كيفياة تصاحي  مساألة ال صاية باإننا  غيار  ار  : 2وأما السؤال الثةاني
، فالمعتمااااد فاااا  تصااااحيحها أ  تخاااارج نلااااة أحااااد  لااااد  ل  كااااا  معهاااام    فاااارهمن

 يعطا  ساهماا ما   ،لا  ناااداا علا  عاددهمفرااه أها  الفار ه  يجعا  الم صا  
  علاافاار ه  يقساام بياانهم ، ثاام يضاام مااا بقاا  لل لااد للاا  مااا بيااد أهاا  ال لاا  العاادد
 .فرااه اهلل

يضااا  هاا ا أناا  لمااا  كااا  كماا  أ صاا  ناان  غياار الاا ار  مننلااة أحااد  لااد  ) ا 
   أهاااا  الفاااار ه، فتخاااارج ال صااااية علاااا  مااااا قااااا   يعطاااا  ماااا  مناااااب البنااااي  د

فار ه الم ص  ل  سهماا م  عاددهم، ثام يضام ماا بقا  للبناي  للا  ماا بياد أها  ال
: ال صاية علا  البااق  للبناي  بق لا    ألنا  لماا قصار يقسام بيانهم علا  فارااه اهلل

كأناااا  أ صاااا  ألهاااا  الفاااار ه بالنااااااد علاااا  سااااهامهم  3أننلاااا   مننلااااة أحااااد  لااااد (
ر  يحاصاااص أهااا    أل  الااا ا ار  باطلاااة يجاااب قسااامها باااي  ال رثاااةصاااية للااا ال  

ايا فيمااا ، ثاام مااا ناباا  يكاا   بيناا   بااي  ال رثااة  ال تاادخ  ال صااال صاايا بال صااية لاا 
- 4با  فا  مرضا  أ  أ صا  با  لا ار  : ال فيما أقرّ قا  صاحب المختصر ناب .

 .أ  فال تدخ  ال صايا في 
فقااد عرفاات أ  المسااا ا  لنمااا تطلااب بااي  الم صاا  لاا  فاا  نانلتنااا  بااي  أحااد 

،  اعتراه أب  لسحاا الن ار   حا  ال ف  ثان  حا  عل  الم هبالبني  ف  أ  
 .مبن  عل  كيفية العم  ف  م هبنا عل  الحنيفة

                                                           
 .13/118البيا   التحصي   (1
 . 104-5/103،  ت يي  المعيار 128: ص ،فتا ى علمان فنا  (2
  .ما بي  المعك في  ساقط م  فتا ى علمان فنا  م ج د ف  ت يي  المعيار (3
 .258 :ص ،مختصر خلي  (4
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 أن  يحم   ،علي   حمل  اعتراض  عل  الغفلة  تعقيب أب  عثما  العقبان 
حاااد البناااي  علااا  ماااا صااااحت منااا  المسألااااة ]لنماااا هااا  علااا  مااا هب مثااا  نصااايب أ

تكا   ال صاية  1الحنفية ل ا يحم  النصيب الم ك ر عال  ماا صاحت منا  المساألة[
 خارجة عل  الجميع  نص ص أه  م هبنا بخالف .

 لااد  فااإ  كااا   كااراا فلاا   : ماا  عااددفاا  العتبيااة  قااا  عيساا :  ا  ا قااا قااا  
، فاإ  كاا  معهام م أنث  فيخلط مع ال الد ف  العاددسه،  ا   كانت أنث  فسهم  كرٍ 

، ثام الم ص  ل  كما  صفُت ل  مما بق  ، ثم أخ َ فرااه، أخرجت فرااضهم أه 
   .2يرد أه  الفرااه ما أخ  ا  ال لد فيقسم   عل  فرااه اهلل النه 

 قااا  اباا  مشااكا  فاا  كتاباا  فاا  الفاارااه المساام  بالتقيااد: فااإ  قااا   رثاا ا 
، ا اباا  ابناا  مكااا  أبياا  لااد  أ  هاا   را  معهاام أ  ألحقاا   بهاام أ  أننلاا  فالنااا مااع 

فيجع  ف  ه ا كل  نااد عل  عددهم  يعط  سهما ما   لا  العادد  يضام ماا بقا  
 .يقسم عل  فرااه اهلل تعال  انته لل لد لل  ما بيد  ال رثة   

ا  العم  حينا  ف  تصحي  المسألة المفر ضة بتقدير الم ص  لا  نااادا كما
، ، للم صاا  لاا  ساابعة عشاار تاادفع لاا رأياات فتصاا  بهاا ا التقاادير ماا  سااتة  تسااعي 

اكم طرياااا العمااا  فااا   يضااام البااااق   يقسااام علااا  فااارااه اهلل باااي  ال رثاااة  ال يخفااا
 . القسمة  بينهم

المساؤ   عنا  ابا  رشاد فا  المحابس عليا  يبنا  فا    3:وأما السؤال الثالث
ب اب  رشد في  لنما ه  عل  ق   اب  الحبس ثم يم ت،  لم ي كر  ج  بناا  فج ا

القاسام،  ها  خاال  قا   مالا  الا   مشا  عليا  صااحب المختصار  الا   مشاا  
، أ  ين ر للا   أ  ق ل : أيضا،  ال   أق   ب   أتقلد علي  ه  الم هب،  ال اهر 

 ما نادت قيمة البنيا  ال   بنا  عل  قيمة البنيا  ال   هدم  لل  آخر كالم .
 ّي  الملكيااة يكا   لاا  الاانقص ملكااا.تلقينااا  عاا  مشاايخنا أناا  ل  بااخاال  مااا 

،  يا ر  عنا  فينقه  يتصر  في  كي  شان، أل  النقص للبان  يقض  ب  دين 
                                                           

 .ت يي  المعيارالمعك في  ساقط م  ما بي   (1
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،  بمثاا  هاا ا قاارر ل  لاام يتطاا   أحااد باادفع قيمااة نقضاا  بعااد  منفصااال عاا  أرضاا 
    شاااي  شاااي خنا ساااالم السااانه ر  فااا  درسااا   أفتااا  بااا  لف اااا  كتاباااة  يشاااهد لااا  قااا

 .1: لال المحبسة فالنقهالشي  خلي  ف  باب االستحقاا
  ،  مااا أجاااب باا  اباا  رشااد خالفااتقرياار  هاا  المعتمااد  المعماا   علياا فيكاا   

 .فربكم أعلم بم  ه  أهدى سبيال ،فتأم   ل 
فاااا  صاااار  غايااااة ال قاااا  فاااا  مصااااال  المحجاااا ر  2:وأمةةةةا السةةةةؤال الرابةةةةع

، فالج اب في  أ  صر  ه  تحقا الصر  شرط أ  الش  كا   الم ق   علي ،
،  أمااااا ل  شاااا  هاااا  صاااارفها صااااال  المحجاااا ر البااااد أ  يكاااا   محققاااااالغلااااة فاااا  م

ساااؤا  شاااي  شاااي خنا للمحجااا ر أم ال  فاااالحبس باطااا ،  قاااد ساااا  عااا  مثااا  هااا ا ال
الاا   تحاارر لاا  ماا  كااالم  :باار  بنياااد  ف ااااد فاا  الجاا اب فقااا ،  تبااراهيم اللقااان ل

مااة ساايد  الشااي  خلياا   غياارهم فاايم   قاا  أ  تصاار  أ   هااب لمحجاا ر  أ  َخدَ 
ع ، حيا  حصا  ماانالمصن  ف  باب الهبة م  التفصاي  دار سكنا  عل  ما قال 

عااد  كسااكن   ،  أ  سااكن   احااد  ماا  د ر   أ  مااره مااات فياا ماا  فلااس أ  جناا
جا ر  الصاغير  الكبيار فا   لا  سا ان،  فا  ،  أ  المحالابعه سا ان  فيا  خاال 

 .الكبير خال   كر  البساط 
ف  باب ال ق  ما  الشار ط   أما غير دار سكنا  فعل  ما شرط  المصن 

،  قاااع خاااال  باااي  المتيطااا   جااا  الحااا ن الحكمااا  نعااام  ل  مجم عهاااا هااا  الثالثاااة
لاا  ناااادا علاا  اإلشااهاد عالماا ثقي  فاا  اإلشااهاد علاا  الحاا ن مااع التنصاايص علياا  

،  مااا  اباا  عرفااة للاا  جاا  الماا ثقي   لاام يشااترط  المتيطاا  ، فشااَرَط أصاا  الهبااة
 ،السالم فا  شارح  مختصار ابا  الحاجابم افقة ج  الم ثقي   سبق  للي  اب  عبد

، البااد ماا  حاابس علياا  الغلااة  اااهر كااالم الجميااعثاام صاار  الحاااجر للمحجاا ر الم
، كماا أشاار لليا  التتااا  لحااجرج ر ال رثة أ  الغرماان ال اتحقق  أل  المنان  للمح

التا  للمحقاا د   ل  التا  فإن  عبر بإ ا  را  بالرحمةثَب َّ اهلل خص صا المصن  

                                                           
 .  192 :ص ،خلي  مختصر (1
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منهااا فااال يعارضا  ق لاا  فاا  ال صاية، القاا   قاا   الاا ل   ، مااع أنهااا أخاصللمحتما 
  .1ف  قدر النفقة
  أل  النانا  هناا باي  الغرماان أ  غان  ثمة  ف  أصا  النفقاة أيضااناد اب  

 رال رثة  بي  المحج ر كما علمت ،  ثمة الننا  بي  الحااجر  محجا ر  ،  الحااج
ويِيَ  أمي   ) ِِ   لََّّ وََ  َفْيوَيكُْ ْ ) 2(َو هَّللُ َيُقاُل  ْلَحقَّ َوهَُا يَْهو ََ  ْْ ْْ َوَمو ِم ِْ وََ  َفْييُو ََ  ْْ ُقوْ  َهوَوُا  ) 3(َفَمو

ووَ ِقِ َ   َِ َُ أَبَْنََ كَووَ َوأَبَْنووََ ُنْم َفُقووْ  ) 4(بُرَْهووَكَكُْم نِْ  ُنْنووُ ْم  ِْ قياار لبااراهيم اللقااان  ، الح5 (َتَعووََلْا  كَوو
نماا ساقنا  انته  بلف   ،  لاتعلم أنا  لايس لناا برمتا  لماا اشاتم  عليا  ما  الف اااد،  ا 

 .نفعنا اهلل ببركات  آمي  .   كالمبعد كالم ه ا اإلمام المحقا القد
،   كااااار ابااااا  الشاااااي  الحااااااف  سااااايد  أحماااااد المقّااااار   بمثااااا  ج ابااااا  أجااااااب

  علام تصارف   أشااك  ل: ب هاااتي  الفتا تي   نصا عبدالساالم فا  شار  ابا  الحاجا
، ف اااهر مساااالهم تااد  لنفساا  أ  فاا  ال جاا  الاا   علياا  حاابسهاا  كااا  يتصاار  

 .فة انته حت  يتبي  خال لحبس ماهٍ عل  أ  ا
، هاا  يجاارى ل ق  المعقااب هاا  شااهاد  السااما  بااا  6وأمةةا السةةؤال الخةةامس:

أ  فاا   -أرشااد  اهلل-فيهااا مااا فاا  مسااألة شااهاد  ال احااد بااال ق  المعقااب  فاااعلم 
قا   محماد با  -األ    مسألة شاهاد  الشااهد ال احاد باال ق  المعقاب أربعاة أقا ا :

، قا  أصحابنا ال يص  في  يمي  كمسألة ل ا قام شااهد بحابس علا  الفقاران الم ان
 تسقط الشهاد  ل  حل  المشه د علي ، فإ  نك  قض  علي  بالحبس.  ،فال يمي 
غاااابهم ر ايااة اباا  الماجشاا   ل  حلاا  جلهاام نفاا  الحاابس لهاام  لغياارهم  ل -الثااان 

 . م  ي لدهم  للسبي  بعدهم
،  ردت اليمااي  ماا  حلاا  ثباات ح اا   حااد ،  ماا  نكاا  سااقط ح اا -الثالاا 

،  عانا  الماانر  ا :  ه  أقيسه د علي   عنا  للخم  لبعه شي خ ، قعل  المش
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علياا  صاااحب المختصاار علاا  حاا  الشااار ،  هاا  لاابعه شااي خ القاار يي   مشاا  
 .الص اب خالفا لح  اب  غان 

ر اياة مطاار  أنا  ل  حلاا   احاد ماا  الابط  األ   مااع الشااهد ثباات -الراباع
 ا   لم يحل  مع  غير  ناد اللخما   ا   بااد شاه د   لام يثبات لال  الحبس للجميع،

اللخما  ها   النيااد  ،  هكا ا  كار الحبس لجمايعهم  ثبت  احد منهم،  خل  بسما
 ،  لم يتعره لها ف  بقية األق ا  عل  ما رأيت.ف  ه ا الق  

 ال اهر عند  ال فرا فتجر  حينا  مسألة شهاد  السما  باال ق  المعقاب 
، علااا  أ  اشاااتراط احاااد باااال ق  المعقاااب فااا  كااا  األقااا ا مجااارى مساااألة شاااهاد  ال  

 اليمي  ف  شهاد  السما  لنما ه  ف  ما يتعلا باألم ا   اهلل أعلم  ب  الت فيا.
فاا  شااهاد  السااما  ل ا شااهدت ب قاا  علاا  حاااان   1وأمةةا السةةؤال السةةادس

 تأخر بعه شر طها كاليمي  لل  أ  خرج الش ن م  يد حاان ، ه  يص  لتمام 
 ي  أم ال .الشرط اآل   ينتن  به   الشهاد  م  يد م  خرج ال ق  لل

ها  كاا  ببياع  ،ا أن  ال يخل  خار ج ها ا الشا ن-حف   اهلل-فج اب : اعلم 
يقاع ،  بعاد الفسا    لفساد  ألنا  شاران ماا فيا  خصا مةفإ  كا  ببيع فس ،أ  غير 

 ا   كااا  الخاار ج بغياار  فتجاارى المسااألة حينااا   .الحكاام فياا  علاا  مقتضاا  الشااهاد 
يقدر حص لها ي م  ج دها  كأنها فيماا عل  الخال  ف  المترقبات ل ا  قعت ه  

ثمارت أ  يقادر أنهاا لام تان  حاصالة ما  حاي  حصالت أسابابها التا  أ قب  كالعدم،
 عليهااا لاا  خاصاام  ،2   هاا  قاعااد  التقاادير  االنعطااا أحكامهااا  أسااند الحكاام لليهااا

فاااا  كاااا   الكااااران لااااأل   أ   مسااااتحا األره فاااا  اإلبااااا   حكاااام لاااا  بعااااد  هاباااا 
كر   قاادم ماا  شااهد علياا  فحكاام عبااد  فاا  ساافر ثاام قاادم فااأن ،  ماا  أعتاااالمسااتحا

 .  تقادير الارب  ماع أصال  فا  أ   يقدر الحكم يا م أعتاا أ  اآل   قاع، ه  علي 
: قاعااد  قااا  القاضاا  أباا  عبااد اهلل المقّاار ،    أ  ياا م الشااران فاا  باااب النكااا الحاا

                                                           
 .216-215 ،،  ت يي  المعيار132-131 :ص ،فتا ى علمان فنا  (1
الصاادا با   .: دال نشريسا ، تحقيااأحماد با  يحيا   ،  ق اعد اإلماام أبا  عباداهلل مالا ين ر ليضا  السال  لل (2
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ابتاااادان  اختلفاااا ا فاااا  المترقبااااات ل ا  قعاااات متاااا  تعااااد حاصاااالة أياااا م الفاااارا  أ  ياااا م
 .انته  1 الترقب

 ال اااااهر أ  مسااااألتنا ال تخاااارج عاااا  هاااا   القاعااااد ، ثاااام القاااا ال  فاااا  مسااااألة 
االستحقاا خرجهما المانر  عل  الخال  ف  المترقبات ه  يعتبر الحكم بها ي م 

  قاا : قااد يقاا  ل  كانات مخاصامة ما  اساُتحا مناا  أ  يا م حصا ل ثبا ت ساببها 
 .انت بباط   اض  فه  المستحا،  ا   كبما ل   ج  فالكران ل 

 حضارتا فتاا ى شايخنا اللخماا  لقااه فاايم  دعات ن جهااا للبناان بهااا فااأنكر 
أيااااام  ة فااااال يطلااااب بالنفقااااةالنكااااا  فأثبتتاااا  أناااا  ل  خاصاااام الن جااااة بتأ ياااا   شاااابه

  .،  ا   خاصمها بباط   اض  قض  لها بالنفقةالخصام
 انته   اهلل أعلم.

عل  ها   المسااا  مماا رأيتا  أ  أدى  ه ا ما حضرن  ف  ال قت م  الكالم
نا  لسات ما  أها   ها ا الشاأ   ال للي  فهم  م  النص ص األامة األماثا ، ها ا  ا 

   ب  كما قي :م  رجا  الميدا 
  لكّ  البالد ل ا اقشعرت      صّ   نبتها رع  الهشيم           

يااانفعكم  ، نساااأل  سااابحان   تعاااال  أ    القااا   لال بااااهلل العلااا  الع ااايم ال حااا  
،  أنجماااااا بكاااام  يخاااارج ماااا   لمااااات الجهاااا  بسااااببكم، النلااااتم أامااااة االقتاااادان ينفااااع 

الساالم علايكم ،   تفصيالا الدعان لنا بحسا  الخاتماةلالهتدان  القصد منكم لجماالا   
 . رحمة اهلل  بركات 

ماااد بااا  حاماااد الحضاااير  حاماااداا مصااالياا   مساااّلماا قالااا   كتبااا  الفقيااار هلل مح 
 .انته 

،  الحماد ما  السااا   المساؤ   ب اساطة  األسالة ما  نساخة كتبات ُنقلت ه 
 هلل  حد   ال خير لال خير .

           
 

                                                           
. 1: ط ،م2012 ،مكتباة دار األماا  د. محماد الادرداب ، :، تحقيااب  عبد اهلل محمد ب  أحماد المقار ق اعد الفق  أل (1
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 الةةخاتةمة

ُ  لل  ختام ه ا البح   د  اهلل بدناا  ختماا أص   أسا  اهلل ل   لكم - بعد َحما
 : د ت صلت فيها لل  ما يل ،  قالختام  الم َت عل  كلمة اإلسالمحس  
  تاااأثر الحياااا  العلمياااة باااي  فااانا   طااارابلس علااا  الااارغم مااا   جااا د تلااا  عااادم

مد  األترا .  الصراعات  الحر ب بي  د لة أ الد َمح 
 باا   بااي  ليبيااا  غيرهااا ماا  ي  العلمااان فاا  شاارا الاابالد  غربهاااالت اصاا  باا  

  سامة  ااهر  فا  القار  الثاان -كمصر  المغارب  تا نس  الجنااار-البلدا  
مد الصال عشر الهجر ،  م    (.هؤالن العلمان: )اب  مقي  ،  َمح 

  لكاااا  لنتاااااج علاااا  مساااات ى التااااألي   الفتاااا ىلهاااام  العلمااااان فاااا  فاااانا  كااااا  ،
الااارحالت جعلناااا  اإلهماااا   عااادم البحااا   االعتناااان  بهااام  الرجااا    للااا  كتاااب

 .نجه  عنهم الكثير
  ماد الصاال  علا فاا قادر ما  اإللماام بالما هب الماالك  كاا  الشاي  َمح   ،  ح 

ب  فر ع  ما أّهل  أل  يعتل  منبر الفت ى عل  مست ى بلاد   ليبياا حيا  أصا
 .مقصد المفتي  م  جميع ن احيها

  االهتمام بمؤلفات علمان ليبيا،  البح  عنها ف  رف   المخط طات العامة
ياااااا المعااااااره الخاصاااااة  الخاصااااة  نفاااااه الغباااااار عنهاااااا،   لاااا  عااااا  طر 

 .بالمخط طات
   مد الصال ،   لا  جيحات  م  الخال  ف  بعه المساا تر كا  للشي  َمح 

الصااحي  للخااال  فاا  المسااألة  عااره األقاا ا ، حياا  يقاا  : ) بعااد نقاشاا 
، بحان  أ  ينفعنا بعلم ها ا الشاي ) ال اهر عند (  اهلل أعلم أسأل  س .(ك ا

،  الحمد  صل  اهلل  سلم عل  سيدنا محمد  عل  آل   صحب   سلم تسليما
 .هلل رب العالمي 

 لمصادر والمراجعا

 القرآ  الكريم بر اية حفص ع  عاصم. 
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(. الحيااا  العلميااة  الثقافيااة فاا  فاانا  خااال  الفتاار  مااا بااي  القاار  السااابع عشاار 1988لبااراهيم، عبااداهلل )
  القر  التاسع عشر، أعما  المؤتمر األ   لل ثااا  المخط طات ف  ليبيا، نليت ، ليبيا.

(. نفحاات النساري   الريحاا  فايم  كاا  بطارابلس ما  األعياا ، ط 1963األنصار ، أحماد با  الناااب )
 األ ل ، تحقيا: عل  مصطف  المصرات ، منش رات المكتب التجار ، بير ت، لبنا .

األنصاااار ، أحماااد بااا  الناااااب )د.ت(. المنهااا  العااا ب فااا  تااااري  طااارابلس الغااارب، مكتباااة األنصاااار ، 
 طرابلس، ليبيا.

 . خاتمة فت  العليم، مجلة مجمع اللغة العربية، العدد الرابع.(2006التاج ر ، عبدالسالم )

(. تا يي  المعياار، ط الرابعاة، تحقياا: جمعاة محما د النريقا ، 2008التاج ر ، عبدالساالم با  عثماا  )
 دار الكتب ال طنية، طرابلس، ليبيا.

حادي ، القااهر ، (. مختصر العالمة خلي ، تحقيا: أحمد جاد، دار ال2005الجند ، خلي  ب  لسحاا )
 مصر.

(. مباح  فا  الما هب الماالك  باالمغرب، ط األ لا ، مطبعاة المعاار  الجدياد ، 1993الجيد ، عمر )
 الرباط، المغرب.

مااد الفاساا ، ط األ لاا ، مركاان جهاااد الليبيااي ، 1994الحساانا  ، حبيااب  داعااة ) (.  ثااااا د لااة أ الد مح 
 طرابلس، ليبيا.     

(. الحج  أثر  ف  دعم انطالا العربية األفريقية  د ر فانا  فا  تساهي  1998)الحسنا  ، حبيب  داعة 
ق افاا  حجاااج الساا دا ، أعمااا  نااد   الت اصاا  الثقاااف  االجتماااع ، كليااة الاادع   اإلسااالمية، 

 طرابلس، ليبيا.

(. المساا   الريحااا  فيمااا احتاا ا  عاا  بعااه أعااالم فاانا ، ط األ لاا ، 1990الحضااير ، أحمااد الاادردير )
 ا: أب بكر عثما  الحضير ، الشركة العامة لل را، طرابلس، ليبيا.تحقي

 الحضير ، أحمد الدردير )د.ت(. فتا ى علمان فنا ، مخط ط، غير مصن .

الحضاااير ، عثماااا  العااااالم ابااا  محماااد )د.ت(. نفحااااة األ لياااان األ اباااي   جرعااااة األصااافيان الصااااادقي ، 
 مخط ط غير مصن  م ج د ف  مكتبة الباح .

 عباااد اهلل دران، دار، لبااراهيم باا  م ساا  )د.ت(. الم افقااات فااا  أصاا   الفقاا ، تحقيااا: محمااد الشاااطب 
 المعرفة، بير ت، لبنا .

(. د ر المسااااجد فاا  لثاااران الحياااا  الفكرياااة ب اليااة طااارابلس الغااارب خاااال  1988الطاا ير، محماااد أحماااد )
 نليت ، ليبيا. الحكم العثمان ، أعما  المؤتمر األ   لل ثااا  المخط طات ف  ليبيا، 

 (. الرحلة العياشية، طبعة حجرية، الرباط، المغرب.1977العياش ، أب  سالم عبداهلل )
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مركان دراساات   ابحاا  شاؤ   القاض ، أب بكر عثماا  )د.ت(. فانا   مراكنهاا الحضاارية، ط األ لا ، 
 الصحران، بير ت، لبنا .

(. ق اعااد الفقاا ، ط األ لاا ، تحقيااا: د. محمااد الاادرداب ، 2012المقاار ، أباا  عبااداهلل محمااد باا  أحمااد )
 مكتبة دار األما ، الرباط، المغرب.    

(. ليضاا  الساال  للا  ق اعاد اإلماام أبا  عباداهلل مالا ، ط الثانياة، 1997ال نشريس ، أحمد با  يحيا  )
 ، طرابلس، ليبيا. تحقيا: د. الصادا ب  عبدالرحم  الغريان 

التجكان ، دار الجي ، بير ت،    (. مساا ، ط الثانية، تحقيا: محمد الحبيب1993ب  رشد، أب  ال ليد )
 دار اآلفاا الجديد ، المغرب.

(. البياا   التحصاي   الشار   الت جيا   التعليا  فا  مسااا  1988ب  رشاد، أبا  ال لياد محماد با  أحماد )
 ا: محمد العرايش ، دار الغرب اإلسالم ، بير ت، لبنا .المستخرجة، ط الثانية، تحقي

 ب  عثما ، عبدالسالم )د.ت(. فت  العليم، مخط ط.

 ب  عل ، عثما  )د.ت(. ترجمة الشي  عل  الحضير ، مخط ط، ت جد ل  ص ر  بمكتبة الباح .

ار، ط ه(. التاا كار فاايم  ملاا  طاارابلس  مااا كااا  بهااا ماا  األخباا 1349باا  غلباا  ، محمااد باا  خلياا  )
 األ ل ، علا علي : الطاهر النا  ، المطبعة السلفية، القاهر ، مصر.

(. فتا ى العالمة محمد ب  محمد ب  مقّي  الكبير، ط األ لا ، 2013ب  مقّي  الكبير، محمد ب  محمد )
 جمع  تحقيا: جمعة النريق ، دار اإلفتان الليبية، طرابلس، ليبيا.

أحماااد  لااا ، تعريااب عبااادالحفي  الميااار،   منااا  أقاادم العصاا ر، ط األ(. تااااري  ليبيااا 1972راياات، جاا   )
 اليان ر ، مكتبة الفرجان ، طرابلس، ليبيا.

(. الساادير الفااااا  المنتخااب، ط األ لااا ، مركاان جهااااد الليبيااي  للدراساااات 1998س يساا ، محمااد بشاااير )
 الليبية، طرابلس، ليبيا.

لرحالت  ت ثيا السند العلم  فا  العصار الحادي ، (. ا1988م اهر الحركة الفكرية  األدبية ف  ليبيا )
 أعما  المؤتمر األ   لل ثااا  المخط طات ف  ليبيا، نليت ، ليبيا.


