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إن للتاريخ الواحد في القرن الواحد والبلد الواحد قراءات كثيًرا ما 

تالو تختلففو وتتّففّوب وربمففا تتباقففد وتتقففالك إ ومففا  لفف  إ ّ ب ففب  اخفف

العيون القارئة واألصول التأ ي ية لثقاففات القفارئين والمفيرخينإ و فو 

تعّصف  أيًضا ب ب  التعّص  لالّت فا  الككفرأ أو التعّصف  الفديّي أو 

 . متحّزبينال

   محمد الحبي  الهيلة                                      
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 :اٌّمذِح

اإل ففالمي مرحلتففان قصففيبتان أتتففا قلففب  مففّرْت قلففب الففبالد التوّ ففية فففي تاريخهففا

ففعا  كاّففت األولففب قّففد   مففة  .األخضففر واليففابح وتحّمففل الّففاح مّهمففا الِّففدائد والصِّ

أقرا  بّفي  فالل قلفب العاصفمة اإل فالمية األولفب مديّفة القيفروانإ وكاّفت الثاّيفة قّفد 

ّح ففي   متْي ِّارلكان وابّه غيفر الِّفرقي دون  فوان قلفب العاصفمة الثاّيفة مديّفة تفو

وفففي كلتففا اله متففين أُْزِ قففت الّكففوح وُ ففدمت معففالم الحضففار  . م  16/  فف   10القففرن 

 . و ر  الّاح إلب ال بال والمغاور وُبعثرت المخلولات وِّّح و ود المثقكين والعلماء

ّّة والِّففيعة ففف ن اله مففة  وإ ا كاّففت اله مففة األولففب قففد وقعففت ّتي ففة ثففأر بففين ال فف

م ففي  11متواصفلة بفين اإل فالم والّصفراّية بفدأْت مفن القفرن الثاّية كاّفت ّتي فة حفر  

الحففرو  الصففليبية التففي وقففو الميرخففون لهففا قّففد الحففر  الصففليبية الثامّففة التففي قاد ففا 

إ ّ أّفه ففي الف واقك حف دثت مواصفلة صفليبيات . قلب تفوّح( م  13القرن ) القديح لويح 

التففي ُتعففرو بحففر  ا  ففترداد  أخففرف فففي غففر  الففبالد اإل ففالميةإ فكاّففت مّهففا التا ففعة

ثففم كاّففت العاِّففر  التففي ات هففت إلففب ِّففمال إفريقيففا مففن .   La reconquistaباألّففدلح  

أقصب مغربه إلب أدّاه في لرابلح ولم تكن غايتهفا ومقصفد ا األ ا في إ ّ مديّفة تفوّح 

تفين التي رّكز قليها الصليبيون ب ب  موقعها وأ ميتها فصفّبوا قليهفا  فام حقفد م ففي حمل

م والثاّية قاد ا ابّه غير 1535 ّة  Charles Quintوحِّيتين أو  ما قام بها ِّارلكان 

وقد  فاءت  اتفان . م1574 ّة  Don Juan d'Autricheالِّرقي دون  وان دوتريش 
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اله متان في قصر ِّيخوخة دولة الحكصيين التي لفم توا فه الخلفر الفدا م إ ّ بالخياّفات 

. قا قميقا بيّها وبين قّاصفر الِّفع  بمختلفو لبقاتفه وأّمالفهالمتكرر إ مما أو د اّقلا

في بلد اّهارت  للته وتِّّتْت وحدته ف قل  الحه وقّز ّصيره ب ب   وء التدبير وُ ْقم 

ال يا ففةإ وقففد وقكففْت أمامففه أكبففر أمبرالوريففة أوربيففة بحِّففود ا الع ففكرية التففي  ّمعففت 

مكن أن ُتقابل إ ّ بما يّا فبها مفن حفرار  العديد من الدول تتحر  إلّكا    مة صليبية   ي

روح ال هففاد اإل ففالمي يقففوده المّقفف  العثمففاّي مففك ِّففعو  مّلقففة الِّففمال اإلفريقففي لكففي 

ويككي أن ّتخّيل الّتائج لو اّتصر ِّفارلكان ووقعفت . تتكافأ الككتان الّصراّية واإل المية

 .... زيمة األترا  في توّح وحلق الواد والمواّي األخرف

الخص  الثقافي ال أ قرفته الفبالد التوّ فية ففي قهفد ابفن خلفدون وابفن قرففة إن 

والبرزلي واألُبي والَقلَصادأ قاَصَر دولة را ية القواقد اتصل قاَدُتها باألرض والمبفاد  

واقتمدوا قلب العّصر البِّرأ ال أ كان ي ت ي  لقادِتفهإ فلفّل ال ميفك ًيّفتج وُيِّّفُ  ففي 

وثقافية وغير اإ مما  مح لمدر ة ابفن قرففة أن تحصفل قلفب  حقول كثير  من ا تماقية

ازد اٍر مّتج إ ّ أّه لفم يعفْش لفويالً ب فب  حفدوط اّقلفاب الصفلة بفين الحفاكم والمحكفوم 

وب ب  صراب اإلخو  من أبّاء العائلة المالكة الحكصية ال ين الت يوا  إلفب التعامفل بيفّهم 

  مراكفف  الخياّففة فت ففارب الملففو  األربعففة بففالعّو والغففدر إ ثففم  ل بهففم األمففر إلففب ركففو

األخيفففرون إلفففب ا  تّصفففار بفففال يش الّصفففراّي وتمكيّفففه مفففن ا  فففتيالء قلفففب الفففبالد 

 .  ومقا متهم ال للة وصرو األموال اللائلة لهم

و كففف ا أصفففبح قصفففر م قصفففًرا  ففففالً أصفففابته  ائحفففة الخياّفففة ف كّفففت مّابعفففه 

ايفة مدر فة ابفن قرففة أصفبحت أرض الثقاففة الحضارية الثقافيةإ وبعد  يلفين فقفل مفن بد
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التوّ ية وكأّها يباٌ إ تكاد   ت د فيها كتابا تاريخيا  اما ليلفة ثالثفة قفرونإ كمفا   تكفاد 

أن ت د في كت  لبقات العلماء غيفر بضفعٍة محفدود  مفن أقفالم الككفر غفادر أغلفبهم البلفد 

هفم كبيفر قالقفة بالكقفه الحقيقفي ومن بقي لم يكن في الغال  إ ّ مفن حِّفو الكقهفاء لفم يكفن ل

مما  عل بعض الميرخين مثفل ح فين خو فة . كما لم تكن لهم قالقة بككر وّلر وا تهاد

المّال أحمد أفّدأ و فد تفوّح إ   ا  خاويفة مفن العلفم " التركي يقول في  يل البِّائر إن 

"  فأخ  قّه  ماقة
1
وّ فية إلفب أن وكأّه يريد أن يبّين بفأن العلفم قفد اّقلفك مفن الفبالد الت 

كالم ح ين خو فة  ف ا تّاقلفه بعفض المفيرخين .  اء أحمد أفّدأ التركي فبعثه من ّومته

َكٍح مفن العّصفرية التركيفةإ وإ ّ فف ن مفا  كفره  َّ التوّ يين رغم ما فيه مفن اّدقفاء را فٍك لف

أيًضا بأن المّال أحمد أفّدأ كان ي هل قلم الكرائض فتعلّمه في توّح قلب أحد ِّفيوخهاإ 

قّدما اضلّر  ف ا الِّفيخ للتخلّفو قفن الفدرح كلّفو ابّفه الِّفا  أن يفدرح أحمفد أفّفدأ و

 .ويعلّمه الكرائض قوضه 

في   ا العصر األ د  لهر ثالثة أقالم يصدق قليهم وصو العلم و م مغوش 

 ا ر األول فِّفّرَقإ و فا ر الثفاّي فِّفّرق ثفم غفّر إ وقعفد . وخروو وأبو القا م قلوم

بقفي مّصفرًفا قفن األّلفار حتفب أُزيحفت الدولفة الحكصفية فلهفر ِّفأّه الثالط قن ال كر ف

 . وُ ّمي مكتًيا لتوّح حالما ا تقرت ال للة العثماّية

أبففو القا ففم قلففوم ر ففل فقيففه ولكّففه لففيح ككقهففاء قصففرهإ فهففو فقيففه ّففالر فففي 

مفن أقماق الككر الكقهيإ ي مك ويّقل ثم يكهم وي تكهم ثم ي تّتج ويقّوم مفا اقفوّ  وتحّ فر 

تقرأ إّتا ه فت د ّك ف  وكأّف  تلفالك تأصفيل ابفن قرففة و فعة  مفك . أّلار فقهاء زماّه

فهو ي    بالّلر إلب أبعفاٍد مفن ا  فتّبال ومراقفا  . البرزلي ودقة فهم األّبي وَمن ماَثلَهم
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ي تدّل ب عة ا ت البه لّصوص األ فبقين  ممفن يصفّح . األحكام لحقائق الواقك ا  تماقي

أقوالهإ كما ي تدّل بالّلائر واألِّباه من الحا ت ا  تماقيةإ ثفم ي فتدّل قلفب ويصلح ّقل 

ما يراه من صوا  با تعمال فكٍر كثيًرا ما يتحفرر قفن أقفوال  فابقيه مفن الكقهفاء فتصفدر 

قّفه أحكفام و راء  ريئفة   بالّ فبة لعصفره   ألّفه اقتمفد فيهفا الفرأأ الم فتّير والتككيفر 

 .مصالح العامةال وأ وقيمة الُعْرو وال

وإّ  لتع   أن ترف ر فالً مثفل  ف ا ففي قصفر مثفل  ا إ فتقفو مقفّدًرا للر فل 

و ف ا مفا حفدط لفي قّفد مفا أخف ُت ففي ملالعفة .  عة قلمه وح ن فهمه للفروو قصفره

كيو بقَي إّتا ه مغمفوًرا ولفم : وازداد ق بي أيًضا فو دُت ّك ي أت اءل. أ وبته وفتاويه

 .لمحققون غير قلّة أقّل من القليل تّاولوا بعض  واّ  مّهيهتّم بكتابه الباحثون وا

لقد ُكتَ  لي أن أتعامل مك الكتاوف الكقهية المغاربية مّ  أمٍد لويل وحالما أّهيفُت 

تحقيقففي لكتففاوف البرزلففي وِّّففرْته دار الغففر  اإل ففالمي فففي  ففبعة أ ففزاء توّ هففُت رأً ففا 

وبعد ت ميك المخلولفات و فدُت . حأل وبة قلوم بتِّ يك ورقاية من بيت الحكمة بتوّ

أن له ه األ وبة خصائص امتازْت بها ومحا ن لم تو د في غير فاإ إ  باإلضفافة إلفب مفا 

امتففازت بففه مففن العمففل الكقهففي البففارب ف ّهففا احتففوت قلففب معلومففات ّففادر  وأخبففار قففن 

 األوضففاب ا  تماقيففة والتاريخيففة والحضففارية تضففيو الكثيففر للتففاريخ الحضففارأ بففالبالد

لفف ل  اّصففرفُت إلففب . ال ففادح قِّففر المففيالدأ/ التوّ ففية خففالل القففرن العاِّففر اله ففرأ 

تحقيقها مّف   فّوات  فّتإ ثفم أّهْيفُت تحقيقفه وفهر فته مّف  وقفت قريف إ والحمفد   قلفب 

ْعمائه َّ. 
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لقففد قايِّففُت أبففا القا ففم قلففوم  ففّوات وتتّبعففت بففالقراء  والتحقيففق المئففات مففن 

ا ت والّقففول واألّلففارإ حتففب أصففبحُت أقففرو قففن الر ففل األ وبففة والتفف ييالت واإلحفف

ولعل العمر المكتو  ي مح لي بوضك درا ة وا عة تتّفاول الر فل . وكتابه الِّيء الكثير

بالكثير من التكصيل وتتّاول الكتا  بالعديد مفن و فوه الدرا فة والتعريفوإ وُتبفرُز بعفض 

الد التوّ فية لكتفر  خلفت مفن ما يحويه الكتا  من قّاصر تاريخية وحضارية خاصفة بفالب

وبفف ل  أكففون قففد وفّيففُت . قّاصففر الكتابففة التاريخيففة فضففال قففن  كففر الملففا ر الحضففارية

الر ل حقّه وقّرفُت بِّخصية توّ فية قفّدمْت الفدليل قلفب أّن رِحفم  ف ه اورض الولفود   

لفوم يزال ّابًضا بالحيا  رغم ما أصي  به من   مة وحِّيةإ ل ل  اقتبفرُت أبفا القا فم ق

 . لمعة ّور في قصٍر  فلٍ 

وقد لل  مّي بعض أ ل الّلر ا  فتع اَل بفبعض الخيفر ووْضفك ُكتّيف  ي فتكيد 

مّه الباحط الميرخ وَيقريه المثقّو الملالك فيْكَقُه م ا ت فقهه ويكِّو للِّبا  مفن للبفة 

و ز فما كان مّفي إ ّ أن ا فت بُت ووضفعت  ف ا المف. العلم ّمًلا من أ ل العلم في ولّهم

للتعريففو بعصففر أبففي القا ففم قلففوم وأ والففه ثففم بحيففا  الر ففل ومكاّتففه العلميففة وأحوالففهإ 

وتوضفيح أ فّم مّا  فه ثفم تقفديم أمثلفة وّصفوص تقفوم " األ وبفة " مّتقال إلب تقديم كتابفه 

قّيّات أّولية دالفة قلفب مفا كفان للر فل مفن ّلفٍر واٍب تخضفك فيفه اوراء الكقهيفة للتلفوير 

 .المّح باألصول ودون الغرق في الم ال  الكقهية العقيمة وح ن الكهم دون

أما وقفد يّ فر ل لفي إتمفام تحقيفق كتفا  أ وبفة الِّفيخ قلفوم ويّ فر ل للم مفك 

أن تلبعففه فففي قهففد ازد ار ففا الحففالي " بيففت الحكمففة " التوّ ففي للعلففوم واودا  والكّففون 

أ ميتفه أ فل ا ختصفاص ُولفد  ف ّي أِّعر بالغبلة ألّي كِّكُت الغلاء قن أثر  ام يعفرو
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فففي قصففر مللففم مففن الهزيمففة والخمففولإ وكففأّي أريففد أن أُقففيم الففدليل قلففب أّن األمففم فففي 

ّيفَر الفواقي ّّ و فو درٌح يغفرح ففي الّكفوح القاّلفة . قصر اّحاللها يمكن أن تلد الككفر ال

 .ب رات الر اء في م تقبل مأمول

 د الحبي  الهيلة         محم                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عصر عظوم عتمة في التاريخ               
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 :الظرف الزماني والمكاني

ال ففادح / قففاش أبففو القا ففم قلففوم أغلفف  أيففام حياتففه فففي القففرن العاِّففر اله ففرأ 

قِّر الميالدأ ال أ كاّت أغل   ّواته حبلب بالحوادط واألحداط األليمةإ حيط تحّركت 

لّصففراّيةالقففوف ا
2
التففي ّالففت ّصففًرا قليًمففا بعففد لففرد بقايففا الم ففلمين مففن بففالد األّففدلح  

تقود ففا قففّز  ا ّتصففار ولكففر  ا ّففدفاب وّخففو  الت ّمففك تحففت رايففة أمبرالوريففة أوربيففة 

إّهفا أمبرالوريفة تّلفر إلفب  ّفو  البحفر األبفيض المتو فل . م ت يبة لدافك ديّي قّيفو

ق كفاء غفا  قّهفا الفوقي وقميفت قفن الّلفر إلفب  ضاحكة قلب ما تراه فيه من دويالت

الم ففتقبل وقففد ارت ففمت فيهففا  ففو   ففحيقة بففين الحكففام والمحكففومينإ دويففالت تتففوّزب أمففام 

ويتوقفو  ميفك . األلماب وتتحار  قلب القليفل مفن الكُتفات فيتتلفاول بعضفها قلفب بعفض

القويففة بت ّمعهففا ملوكهففا وأمرائهففا مّبهففرين مبهففوتين أمففام تلفف  األمبرالوريففة الّصففراّية 

وما أِّبه حال اللرفين بحال ثعبان قليم ففاِغٍر ففاه يتحكّفز . الزاحكة قلب ثغور م وُمُدّهم

 .  لتقام بعض الليور الصغير  الدا ّة

لقففد تففّم الّصففر للملكففْين الكففاتوليكيْين فرديّاّففد وإزابففيال وقويففْت المملكففة اإل ففباّية 

لمملكفة القيفام بمّاوِّفات مفك بعفض المفدن ثم حاولت  ف ه ا. م 1492ب قول غرّالة  ّة 

ثففم لهففر بعففد ربففك قففرن مففن  لفف  ملفف  إ ففباّيا . اإل ففالمية بففالمغربين األقصففب واألو ففل

م ال أ اّتصر قلب مل  فرّ ا وحمل لقف  األمبرالفور وُ فّمَي ِّفارل  1516ال ديد  ّة 

حكيففد ملفف   ففو حكيففد الملكففْين الكففاتوليكيْين ووريثهمففاإ و ففو أيضففا (. ِّففارلكان ) الخففامح 

الّم ا ووريثهإ مك ما لَه من قالقات َّ ٍ  متِّفابكة  علتفه بعفد وففا   فده فرديّاّفد يترّبفك 

قلب قروش متعدد إ فتت ك مملكته للعديد من البالد األوربية مّها ِّبه ال زيفر  اإليبيريفة 
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اليفاإ بما فيها من قِّتالة وأرغون والبرتغالإ ثم بالد الكالّدر وبالد الّم ا مك دويفالت إيل

دون  كففٍر ل فففللته قلفففب مّفففالق مفففن  ّففو  أمريكفففا وبعفففض الم فففتعمرات ففففي الِّفففرق 

فلم ت د الكّي ة العلمب األم أصلح من ترِّفيحه لحكفم األمبرالوريفة الروماّيفة . األقصب

فكاّت له في أول أمره  و ت ق كرية ففي أوربفا و ّفو  أمريكفا لفم تخفُل مفن . المقد ة

ّْو وحِّيإ إ  اقتد ف  يِّه قلب المّا ضين له في روما وا تحلّوا الرا بفات َمَعّرات وُق

كمفا ارتكف   ف ا ال فيش  فرائم ضفد اإلّ فاّية . م 1527وخيرات بعض الكّائح في  ّة 

 .في بالد البيرو والمك ي  وا تعبد قامة أ ل البالد

لم تدم تحركاته األوربية لويالً فرأت الِحْكمة البابويفة أن توّ فه  ف ا ال هفد الِّفا  

م مفن لفرو القفديح 1509أ إلب حفر  صفليبية  ديفد  كفان قفد ُكف لّو بهفا  فّده  فّة القو

(     Bulle de la Croisade) الف أ أصفدر بفراء  ففي  لف     Jules IIيوليوح الثاّي 

ا ت ّمعْت لفه بفه العّاصفر األ ا فية لقيفام الحفر   وقّدما اقتلب ِّارلكان قرِّا مت ًعا  ّدً

مففا تِّففّتت مففن العّاصففر التابعففة للكّي ففة وترمففي بهففم  الصففليبية إ حففرٍ  يمكففن أن ت مففك

وتلّبفق قلفيهم مفا ( infidels)م لمي الِّمال اإلفريقيإ أولئ  ال ين كاّفت ت فميهم ُككّفاًرا 

 .صّعْته مك العّاصر األّدل ية مّ  زمن قري 

لقد ّعْتّا حركة ِّارلكان وابّفه مفن بعفده بأّهفا حفر  صفليبية اقتمفادا قلفب أمفرين 

 امين
3
 : 

لهما إ ما ت ّمك لفديّا مفن المصفادر األوربيفة المكتوبفة ففي القفرن ال فادح قِّفر أو

الميالدأ وبعفده التفي تصفو  ف ا التحفر  بأّفه حفر  صفليبيةإ رغفم أّّفا لفم ّ فد مصفدًرا 

 .قربًيا واحًدا يصكها ب ل 
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ثاّيهمففا إ أن الحففرو  الصففليبية الثماّيففة األولففب ت ّمعففت فيهففا خصففائص وِّففرول 

 . معّيّة

قرأّا مصادر   ا التحر  و دّا  ميك   ه الخصائص متوفّر  في حفربين  وقّدما

فففي القففرون الثالففط قِّففر والرابففك قِّففر (  La Reconquista)  مففا حففر  ا  ففترداد 

ّّتْ . والخامح قِّر  قلب الِّفمال اإلفريقفي ففي القفرن  والحر  الموالية و ي   ه التي ُِّ

 .ال ادح قِّر

 :في تأ يح حر  صليبية  ي إن أ م الِّرول التي ي   أن تتوفر

 فف صففدور القففرار أو البففراء  مففن بابففا الكّي ففة العلمففب برومففا و ففي التففي ُت ففّمب 

Bulle de la croisade)  . ) 

 فف أن تتمّتففك الحركففة بميزاّيففة ماليففة كافيففة ُت َمففك بفف   ن البابففا مففن قففدد كبيففر مففن 

اّفة قلفب الحفر  ضفد الكّائحإ تّضاو إليها الصدقات من الّصارف التي يدفعوّف ها لعق

وقد .  Crusadaأو   Subsidioوقد ت ّمب ضريبة الصلي  أو . أقداء الدياّة الكاتوليكية

 .ا تعمل ِّارلكان وابّه   ه الضريبة في حربهما

  إن الحر  الصليبية  ي تل  الحركة الع كرية التفي تكفون لغايفة ديّيفة تقفام ضفد 

 .les mécréantsالككار 

الصففليبية مففن ر ففال الكّي ففة إ إّمففا مففن الق او ففة أو مففن   فف أن يكففون قففاد  الحففر 

فقفد ُ فّمَي ِّفارلكان . الملو  واألمراء والقاد  ال ين حملوا ألقاًبا ديّية خّصتهم بها الكّي ة 

 . Champion de la Chrétiennetéببلل الّصراّية 
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 ففف أن تت ّمفففك تحفففت لفففواء قائفففد الحملفففة الصفففليبية  يفففوش مفففن العديفففد مفففن الفففدول 

مففارات المختلكففة الّففواحي وال ّ ففيات مففك مِّففاركة  يففوش خاصففة بالكّي ففة إ يقففوم واإل

.  ميعهم بحر  واحد  و  تعود فوائد ا لدولة واحد  بل تكون ّتائ ها مِّاقة بين ال ميفك

لف ل  ّالحفل أن ال ففيش الف أ  ففاء بفه ِّففارلكان وابّفه دون  ففوان إلفب تففوّح قفد ت ّمعففْت 

 Leيا بق ميها قِّتالة وأرغون ثم البرتغال و يش البابوية إ باّ: تحت لوائه القوف التالية 

Saint Siége   و ففيشLes électeurs   مففن ألماّيففا و يففوش اإلمففارات اإليلاليففة :

البّدقيففة وّففابلي وُت ففكاّا وصففقليةإ يضففاو لفف ل  بعففض المرتزقففة مففن فرّ ففا مففن  هففة 

Gascogne   مك تّليمات ق كرية ر باّية أخرف مّها: 

L'ordre de Saint Jean de Jérusalem , Les Galères de la religion  

.  Les Chevaliers de Malte. 

 فف أن تقففك ت ففمية األمففاكن والحصففون والمبففاّي بأ ففماء ّصففراّية إلقلففاء الِّففكل 

فقد وقك  ل  ففي الحفرو  الصفليبية ال فبك األولفب . الّهائي المقصود من الحر  الصليبية

و و ّكح مفا وقفك . م  11/     5ي بداية من أواخر القرن التي ات هت إلب المِّرق العرب

في  ف ه الصفليبية حيفط إن الّصفارف بم فرد ا فتيالئهم قلفب حلفق الفوادأ وّ فعوا مباّيفه 

وزادوا تهيئته ليكون مّيًعا ف علوه أقوف مركز ق كرأ لهم في المّلقة إ وأصبح يِّفتمل 

قلب قِّر  حصون صغير  تحمل أ ماء قدي ين من الّصارف
4

 . 

   1509) دامففت  فف ه الحففر  الصففليبية ضففد ِّففمال إفريقيففا أكثففر مففن  ففتين  ففّة 

ففا (  1575 ًّ حيففط (  ففّة  40) أصففيبت فيهففا مديّففة تففوّح بأق ففب اله مففات وألولهففا زم

وقاد إليهفا . المِّهور " خلر  ا ربعاء"م فحدثت فيها 1535ا تولب ِّارلكان قليها  ّة 
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خلففر  "أ ففل تففوّح مقا ففاتهم فوقعففت فففيهم  م لتتكففرر قلففب 1574ابّففه دون  فف وان  ففّة 

 ".ال معة

ولعلّا إ ا تتبعّا   ه القائمة التي وضعّا ا قلب ق ل لّحدد   مات الّصارف ففي 

م قلففب الِّففوال  والمراففف  والمراكففز والمففدن اإل ففالمية بففالمغر   16/  فف   10القففرن 

ّاء دولة كاتوليكية ففي العربي ت تبين لّا أبعاد المقاصد الّصراّية وإصرار ُحّكامها قلب ب

 :فكاّت   ماتهم كما ترف مقاصد ا وتواريخها. كامل الِّمال اإلفريقي

 1504  المر ب الكبير  

 1509  و ران         

 1510ثم  1508  لرابلح        

 1510  ب اية           

 1516  بّزرت         

 .م1516مات  ّة  و ي اله مات التي ح دثت في قهد فرديّاّد الكات وليكي ال أ

 1520   ربة           

 1535  بّزرت          

 1535  توّح           

 1537   و ة           

 1541  ال زائر          

 1549  قليبية            

 1550  المهدية           
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 1550  المّ تير          

 1560   ربة            

 1574  توّح             

 1573الب تيون بتوّح    بّاء

 فف ه حركففات ِّففارلكان وابّففه دون  ففوان التففي اّتهففت بهففزيمتهم وخففرو هم مففن 

 .المراكز التي ا تولوا قليها ثم اّهاروا أمام ال يش العثماّي بقياد   ّان باِّا

ُتعتبر مديّة توّح أ ّم مقصٍد لل يوش الّصراّية ألّها الوحيد  التي  و مْت مفّهم 

وقفد . قلب الحركتين المل  األمبرالور ِّفارلكان ثفم ابّفه دون  فوان   متين قويتين وقام

لقففد .  ففاء كففل واحففد مّهمففا ب ففيٍش  مففك أكبففر قففدٍد ممكففن مففن المقاِتلففة فففي  لفف  العصففر

. م1574م إلفب  فّة  1535خضعت توّح لل للة الّصراّية أربعين  ّة بدايفة مفن  فّة 

ء وتعرضففْت للّهفف  مففّرتين وأّ ففح ثففم  ففي المديّففة الوحيففد  التففي لففال فيهففا أمففد ا  ففتيال

المّتصرون أكبر المراكز الع كرية للحكال قلب  للتهم فيهفا فقفّووا حصفن حلفق الفوادأ 

وأّ  ففوا حصففن الت مففك الع ففكرأ الم ففمب بالب ففتيون أمففام بففا  تففوّح الرئي ففي لمّففك 

 .ثوراتها من الداخل واقتراض أأ ّ د  تأتي إليها من خار  المديّة

ِبك الم تمك ال ُُ توّ ي في   ا العصر بلابك الّكبة والهزيمة خاصفة ففي وقعتفْين ُل

 . ما وقعة ا ربعاء ووقعة ال معة 

م قّفففدما  فففاء أ فففلول ِّفففارلكان إلفففب تفففوّح للفففرد  1535حفففدثت األولفففب  فففّة 

القراصّة األترا  وكان قدومهم بدقو  من مليكها الح ن الحكصي وتمكيّه من ا فتحاللها 

ا ففتحالل المففدن  ففواء فففي رومففا أو فففي  ّففو  القففار  لل ففيش الّصففراّي الفف أ تعففّود 
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  ففم قلففب تففوّح بغتففة بعففد ا ففتئمان الّففاح واأل ففواق والبيففوت واألقففراضإ . األمريكيففة

ُقرفففت اله مففة قّففد . فكاّففت بغتففة مقصففود  مففن ِّففارلكان ومقبولففة مففن الح ففن الحكصففي

ِّفخصإ وتِّفّرد  60000التي قُتل فيها الثلط " وقعة ا ربعاء" الميرخين التوّ يين با م 

ويككفي أن ّصفو  ف ه اله مفة . الثلط في ال بالإ وقاش الثلط في المديّة تحفت العبوديفة

 L'abominable pillage que la ville)بمفا وصفكها بفه بعفض المفيرخين األوربيفين 

de Tunis subit    ) الّهفف  الِّففّيك الفف أ أصفيبت بففه مديّففة تففوّح
5

ويتعففّود الح ففن . 

 فيش  فّيده الّصفراّي ليّفتقم مفن ثفور  ِّفعبية قامفت واّتصفرت  الحكصي الخياّفة فيفدقو

ولكفن الهزيمفة  ّفا  أصفابتهم ولفم يقفدروا . بالقيروان وي تحّل لهم أيضا العاصمة العتيقفة

وفي  ف ه المرحلفة ُولِفد . قلب ّه  القيروان واّقادت المديّة إلب دولة الِّيخ قرفة الِّابي

 .أبو القا م قلوم

فقففد أصففيبت بهففا تففوّح قّففد " وقعففة ال معففة"تففي حففدثْت فيهففا أمففا اله مففة الثاّيففة ال

م فتِّّرد قّها أ لها خوفا مفن أن يكعفل ا بفن 1574  مة دون  وان دوتريش قليها  ّة 

فتركوا بيوتهم وأمالكهم ودخل ال ّد . غير الِّرقي ما فعله األ  قبل قرابة األربعين  ّة

ا بيوتهفا وأرزاقهفاإ كمفا دخلفوا  فامك الصليبي لي تولي قلب أمفال  أ فل المديّفة وي فتحلّو

وفي   ه المرحلة كان أبو القا فم قلفوم قفد . الزيتوّة وا تحلّوا حرمه وبّددوا مخلولاته

أتّم تكويّه الثقفافي وتخفّر  مفن درا فته ففي القيفروان ثفم ففي تفوّح التفي كفان يعفيش فيهفا 

 ".وقعة ال معة"ويِّغل وليكة العدالة واإلِّهاد قّد حصول 

. األ فلول العثمففاّي ضفرور  أ ا ففية وحا فة ملّحففة  ات خلكيفة ديّيففةكفان لهففور 

وقد  اء إلّقا  الو ود اإل المي في الِّمال اإلفريقي وحمايته مفن اله مفة الصفليبية التفي 
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إُ . كاّت  ي أيًضا لها  ات خلكية ديّية ترمي إلي اد دولة م يحية كاتوليكية في المّلقفة

ىَعاصةـ  ىيٖزَة  اىْصةـاّٞ   يةٚ اىيةَاه ٝنصةع  ُ اىؼاؿك ىْصً٘ اى٘حائق اىعخَاّٞة  ا

ٕؾٓ اىْصً٘ تؤمؼ  يٚ  ُ اىتضـك اىعننـٛ اىعخَاّٜ ىٌ ٝنِ صاػؿا إالّ  ِ عيفٞ  ػْٝٞة  

إؽ ا تبـت اىؼٗى  اىعخَاّٞ   ُ  َيٖا فةٜ صةّؼ اىٖزةً٘ اىصةيٞبٜ ٕة٘ ٍةِ بةاد اىزٖةاػ . بضت 

ةةِ ىةةٔ اى٘الٝةة  اىعاٍةة  ىيةةؼفا   ٍو  ةةِ  ٝةة  رٖةة  ٍةةِ رٖةةات اىةةبنػ اىةةؾٛ ٝنةةُ٘ ٍفـٗلةةا  يةةٚ 

إَّةا ٕة٘ و ٗإل ةن  " فنٌ   يِ اىباد اىعاىٜ  ُ تؼوعئ ىضَاٝ  اىيَاه اإلفـٝقٜ . اإلمنٍٞ 

ةا ىقٞةاً ىة٘م  . ميَ  هللا ٗىؼفع ٍنٞؼ    ؼا  هللا  َ ٕٗؾا ٕ٘ ٍقصؼّا األ ظٌ ٗمةبٞيْا األوةً٘ ػائ

ٚ بعة  اىخوة٘ؿ اإلفـٝقٞة  وةاه ٗ ْؼٍا  يٌ اىنيطاُ بغبـ امتٞن  اىْصاؿٙ  ية". اإلمنً 

ْصـٗف ا ىفتش تيل اىؼٝاؿ ٗامتغنصٖا ٍِ  ٝؼٌٖٝ ّصـ  ألٕاىٜ "  ٍو ٗوؼ ماُ  قٍْا اىيـٝف 

..." اإلمنً ٗ ّق  ىؼِٝ مٞؼ األّاً 
6
 

ٗٝتبِّٞ ىيؼاؿك ٗاىَطّيع  يٚ اىعؼٝةؼ ٍةِ  ٍخية  ٕةؾٓ اىْصةً٘  ُ اىغيفٞة  األمامةٞ  

وـبٜ ٍِ اىبضةـ األبةٞ  اىَت٘مةم ىةٌ تنةِ إالّ عيفٞة  ىي٘ر٘ػ اىعخَاّٜ فٜ اىزق  اىزْ٘بٜ اى

ػْٝٞةة ت تسمنةةى  يةةٚ ٍ٘وةةفل ػفةةا ٜ ىَ٘ارٖةة  اىغيفٞةة  اىؼْٝٞةة  اىتةةٜ تضةةـك بٖةةا األٍبـا ةة٘ؿ 

إالّ  ُ اىنتب اىوـبٞة  ٗاىؼؿامةات اىْاتزة   ةِ ٍؼؿمةتٖا . اإلمباّٜ ٍِٗ را  بعؼٓ ٍِ  بْائٔ

َاّٞةةة  ىيةةةبنػ اىَواؿبٞةةة  مةةةاُ ىقصةةةؼ ٍزةةةٜ  اىؼٗىةةة  اىعخ" صاٗىةةةى  ُ تقْعْةةةا ٗتعيَّْةةةا بةةةسُ 

االمةةتعَاؿ ّٖٗةةب حـٗاتْةةا ٗوْتةةو ؿٗس اىغيةةق فةةٜ ىةةع٘بْا ٗإ فةةا  ؿٗس اىعيةةٌ فةةٜ ؿب٘ ْةةا 

( اىْصةةـاّٞ  )فيةة٘ال ٕةةؾٓ اىقةة٘  اىعنةةنـٝ  ... ٍَٗاؿمةة   مةةاىٞب اىةةبطو  يْٞةةا بصةةف   اٍةة  

(  "اّٜاىعخَة)ىَا  ٍنِ ىتّ٘ل ٍطيق ا  ُ تُزابٔو بَفـػٕا ٕؾا اىغطـ ... اىـاػ   
7

فهفل كفان . 
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خلففر العثمففاّيين قلففب الِّففمال اإلفريقففي أق ففب وأقّففو ممففا أصففا  تففوّح قّففد وصففول 

 ِّاركان وابّه؟

لقد قاش أبفو القا فم قلفوم ففي مرحلفة اّحلفال الدولفة الحكصفية فعاصفر الملفو  

الثالثة األواخر و م الح ن بن محمد وأحمد بن الح ن ومحمد بن الح نإ و م أٌ  وابّاه 

حمففدإ ولثالثففتهم  ففوء  ففير  فففي الّففاح واّقلففاب بيففّهم وبففين الِّففع  مففك اّعففدام أحمففد وم

المعاّي والمباد  اإل المية في ّكوح  ي ء الملو  إلب در فة  علفتهم يقومفون بخياّفات 

فقففد  لبففوا القففوف الّصففراّية لال ففتيالء قلففب الففبالد وقتففل قِّففرات او و مففن . متواليففة

 .المحتلّينإ وكاّت لهم غدرات متواليةالموالّين وت ليم  للاتهم للقاد  

فالغدر  األولب من غ درات  ي ء الملو  الحكصيين األواخر  ي ا تّ اد الح فن 

بِّارلكان ال أ  اء  حتالل توّح وإر اب الح ن إلب ّصو ملكه بعد لفرد خيفر الفدين 

ل ولمفا دخفف: " يصففو المفيرخ ابففن أبفي ديّففار  لف  بقولففه. وا فتحالل مديّفة تففوّح وأ لهفا

الح ن إلب قصبته والمأّن الّاح وقعد كل صاّك في صفّاقته وأ فل الرْبفك فتحفوا رْبعهفم 

والمفأّوا ففي أمفاكّهم د مهفم قفدو الفدينإ فه مفت الّصفارف قلفيهم قلفب حفين غكلفة فففي 

فأخ وا ما فيهفا مفن األمتعفة وقتلفوا أ لهفا و فَبْوا خلًقفا كثيفًرا وففّر . قائلٍة واأل واق مكتوحة

فبعفط قلفيم الّصفارف . ممن قدر قلفب الهفر  ورحلفوا إلفب ّاحيفة زغفوانالّاح بعيالهم 

وكففان الخلفف  .... و عففل ُ ْعففالً قلففب كففل م ففلم أتففْوا بففه إليففه ( األقففرا  ) إلففب العففر  

وكفان ال فللان الح فن أبفاح " . بخلفر  اإلربعفاء"و  ه الواقعة  ي المعّبفر قّهفا .   يًما

  ه الواقعة أُِ َر الثلط ومات الثلط و ر  الثلط  في: وقيل .... البلد للّصارف ثالثة أيام 
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. قفدد كفل ثلفط  فتون ألًكفا إ ول أقلفم بحقيقفة  لف : و معُت ِمفن ِّفيوخ البلفد َمفن يقفول. 

("م 1535) وكاّت   ه الواقعة في  ّة إحدف وأربعين وت ك مائة 
8

  . 

ن فففي والغففْدر  الثاّيففةإ خففرو  الح ففن إلففب بففالد الّصففارف وإلحاحففه قلففب ِّففارلكا

للفف  إقاّففة ق ففكرية  ديففد إ ثففم َم يففيه بعمففار  ّصففراّية وقففد قففزم قلففب معاقبففة مديّففة 

وصفل . ولم يتّم له  لف  ألن ابّفه حفاول قزلفه. القيروان كما قاق  توّح بالّصارف  ابًقا

و فر  . الح ن ب يش الّصفارف إلفب تفوّح فلقفيهم أحمفد وأ فل تفوّح واّتصفروا قلفيهم

إ وُ  ن ثم  ر  إلب بالد الّصارف فمفات ففي البحفر ح ف  الح ن وُقزل وُ ِملْت قيّاه

 .بعض الروايات 

ا في أول أمره فحاول  ًّ الغدر  الثالثةإ قام بها ال للان أحمد بعد أن  ل  م لًكا ح 

إ ّ أن مِّفاكل األقفرا  . اإلصالح ا  تماقي ورَبل ُقرف التواصل مفك الدولفة العثماّيفة

ال زائفر مفن العثمفاّيين و اَ َمفه قلفي باِّفا فحفاول ومِّاكل أخرف حدثت بيّه وبفين قفاد  

مدافعته ولكّه اّهزمإ فقرب أبوا  الّصارف بِّخصه في حلق الوادأ ولل  مّهم قمفارً  

ولما وصلت العمفار  اِّفترلوا قليفه مقا فمتهم الحكفم ففرفضإ وقّفدما .   تر اب حكمه

هففا يقتففات مففن واّصففرو إلففب  زيففر  صففقلية فعففاش ب. رفففض قزلففوه وولّففوا أخففاه محمففًدأ

ثفم أقفادوه . وكان يحضر بعض أقياد م الديّية ففي كّائ فهم. مرّتٍ  وإقاّة من الّصارف

 .لتوّح مّيًتا

الغدر  الرابعةإ قبول ال للان محمد بن الح ن الِّفرول التفي رفضفها أخفوه أحمفد 

 Donوخفاو أ لهفا مفن أن يكعفل دون  فوان. وقدم بالعمار  الّصفراّية إلفب مديّفة تفوّح

Juan م ما فعله أبوه ِّارلكان فهربفوا إلفب  بفل الرصفاص و فكّوا ففي دوامي فه لف ل  به
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يفروأ ابفن أبفي ديّفار أخبفار  ف ه ". وقعفة ال معفة"كمفا ُ فّميت " خلر  الدواميح"ُ ّميت 

كففان فيهففا الخلفف   لففيالً وكاّففت فففي زمففن الخريففو وغالفف  أ ففل الففبالد :" اله مففة فيقففول

مفن الهفوان مفا لفم يعهفدوه وصفّعوا ّوائفل ففي  قرائح فاّهُت  ح فابهم وافتضفحوا وّفالهم

ودقا م ال للان إلب الر وب فمن وَ د .... الغابات و كّوا بها وت ّولوا بين خيام البادية 

وقُِ فمْت المديّفة ق فمين ككفٌر . داَره أخ  ا ومن و فد ا بيفد الّصفارف أَْوَكفل أمفره إلفب ل

ودر ففت . هبففْت خففزائن الكتفف  التففي بففهوفففي تلفف  األيففام أُِ ففين الم فف د األقلفم وُّ . وإيمفان

بأر ففل الككففر  معففالم المففدارح وتكّرقففت  ميففك مففا فيهففا مففن دواويففن العلففوم وتبففددت فففي 

. الِّواربإ حتب قيل إّن المارَّ ِمفن ِّفرقي ال فامك إّمفا يمفّر قلفب الكتف  الملروحفة  ّفا 

ربلفوا  إّن الّصفارف: و فمعُت بعفض أ فل الفبالد يقفول . وُضربْت الّواقيح في الحضر 

خيولهم بال امك األقلم وّبِّوا قبر الِّيخ  يدأ محرز بن خلو فلم ي دوا به إ ّ الرمفلإ 

ُّوا الم لمين  "وفعلوا ما   تكعله األقداء باألقداء وَ اَك
9

 . 

قلعفت  ف ه الخياّفات كففل ربفاٍل بفين العائلفة الحكصففية والم تمفك التوّ في حضففِره 

بقاء ب يلاليا والتّّصفر الصفادق ثفم المفوت بهفاوباِدَيته وفّضل بعض أبّاء الحكصيين ال
10
  .

و ك ا اّتهت الدولة الحكصية موّدقة  للتها قلب البالدإ خاتمة حياتها التي كاّفت ِّفريكة 

 . ابًقا بثالثة من ال اللين حملوا لواء الخياّة الديّية والولّية

فيففه يحففّق لّففا أن ّعتبففر قصففر قلففوم قصففًرا  ِفففالً قففّل فيففه قففدد العلمففاء وضففعو 

اإلّتا  الككرأ المبفدب مفك اّح فار العلفم ففي القليفل مفن الكقهفاء المفرّددين ألقفوال الكقهفاء 

ال ابقينإ والتالين بحكٍل ومحافلٍة متحّ رٍ  لّصوص المتفون والِّفروح البا تفة والفدوران 

مما  ّب  قلًّة في المثقكين من أ فل الّلفر والكهفم المتّفاولين لمفا كفان ي فّمب بعلفوم . حولها
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أمففا مففا تففوارد مففن أقففوال بعففض المففيرخين مففن أن العلففم فففي الففبالد التوّ ففية قففد . معقففولال

اضففمحّل وأن تففوّح فففي  لفف  العصففر كاّففت خاليففة مففن العلففم
11
وّقلففه قففّهم العديففد مففن  

الميرخين ف ّه كالم مردود تصّدف له بعفض البفاحثين مفن أ فات تّا
12
وإّمفا الصفوا  أن . 

وإّن . تا  قّل وأّن أ ل العلم تّاقص قدد م وافتقر زاد فمبأن الثقافة ضعكت وأن اإلّ: ُيقال

الّالر إلب ما أصيبت به مديّة توّح من اله متين الصفليبيتين المف كورتين أقفاله يالحفل 

أّففه مّفف  القففرن الثالففط قِّففر مففيالدأ إلففب يومّففا  فف ا لففم تعففرو مديّففة مففن مففدن الِّففمال 

لضفراو  والوحِّفية التفي تحّملتهفا اإلفريقي مأ فا  أكثفر ضفراو  و  أق فب ِّفّد  مفن تلف  ا

أربعفون (. م  1574) ثفم ففي وقعفة ال معفة ( م  1535) مديّة توّح ففي وقعفة اإلربعفاء 

 ّة من ا حتالل والتدمير م بوقة ب فّوات ق فاو مفن اّحفدار الحكصفيين إلفب ا ّحفالل 

فهفل ي فو  . ال يا ي واألخالقي والخياّة التي لم ُتعَرْو في َمن قفبلهم و  ففي َمفن بعفد م

لّا أن ّلال  قصفًرا أصفي  بكفل  ف ا أن يّفتج قلًمفا رفيًعفا ويلفد قفدًدا واففًرا مفن العلمفاء 

 والمككرين المبدقين؟

ّلالك ُكتف  اللبقفات والتفرا م ففال ّ فد ا تف كر إ  القليفل ممفن يّت فبون إلفب  ف ا 

ون إِّفار  العصر وأغلبهم ترد ترا مهم التي تصكهم باألوصاو الكقهية الحِّوية العادية د

ومن غري  ما ُيالَحل أن أفضل ما اتكقت المصادر قلب تمييفز م . إلب قلم بالّلر والكهم

 :من قلماء التوّ يين في   ا العصر  م ثالثة

  أولهم الِّفيخ محمفد مغفوش التوّ في الف أ غفاَدَر الفبالد قّفد المحّفة ووصفل إلفب 

ثفم تّقفل بفين الح فاز . ثماّيفةا لّبول فلهرت مكاّته العلمية وارتكفك ِّفأّه ففي الدولفة الع

ولفم يكفن لفه ففي تفوّح . حاً ا والِّام ومصر التي مفات بهفا ففي قِّفر الخم فين و فتمائة
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فعّفدما كفان حًيفا بالمِّفرق وصفكته المصفادر بأّفه البفارب ففي . مّت ك حيفا  تّا ف  در تفه

قفرأ بتفوّح حتفب صفار أقلفم العلمفاء بفالمعقولإ : وزياد  ففي التحديفد قالفت قّفه. المعقول

للف  مّفه ال فللان  فليمان القفاّوّي . وخر  للمِّرق من تفوّح قّفدما أخف  ا الّصفارف

و  فف  إلففب الِّففام فحففج ور ففك إليففه مففن الح ففاز متضففلًّعا بففالعلوم . البقففاء قّففده فاقتفف ر

ال فكر المرِّفوش " ألّو في تر مته أحد قلماء الِّام أحمد الليبي تأليًكا قّواّفه . والكهوم

" إ فففي تففاريخ الِّففيخ مغففوش 
13
واّتقففل إلففب مصففر فعّلمففه واليهففا ولهففرت مكاّتففه فففي . 

 :أحّبه أ ل العلم ولالّبه حتب قال فيه أحد ِّعرائهم. الكّون العقلية

 أ  يا مال  العلماء يا َم ْن         به في األرض أثمَر كّل مغرح

 لئن أوحَِّت توّح َبْعَد ُبعٍد        فأَّت بمص ر مل  الح ن تْيّح 

 : حه وكتبوا قلب ضري

 ُتُوفِّي التوّ  ي فقل ُت بيًتا          يهّيج كل  أ ََِّ ٍن وييّح

أُتوِحُِّّا وتيّح بلن أرٍض        ولكن مثل ما أْوحَِّْت توّح
14
 

.   ثاّيهم محمد خروو األّصارأ التوّ ي    فار ل   كفان مفن العلمفاء بفالمعقول

لّفاح بكفاح العلفوَم العقليفة و فو وصكه قبد الحفي الكتفاّي بالعمّمفة المعقفولي وأخف  قّفه ا

د تعليمها َّ أخف  بتفوّح العلفم وقلّفم بهفا ثفم رحفل رحلفة وا فعة  مفك أخبار فا ففي . م ّدد  

ا ففي للف  العلفم وبّثفه حتفب ُ فّمَي  فار ل وتتلمف  قلفب محفّدط مكفة . كتا  ًّ أقام بمكة زم

ح أحمففد أُِ ففر الِّففيخ خففروو قّففد الّصففارف فكففداه  ففللان فففا. وميرخهففا العففّز بففن فهففد

وأقام بكاح مكّرًمفا حتفب تفوفّي بهفا  فّة . المريّي الولا ي بوا لة الِّيخ محمد الي يتّي

كففان معقولًيففا بياًّيففا ولففه : قففال قّففه ابففن القاضففي فففي  فف و  ا قتبففاح. م1559/  فف  966
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كفان : وّقل مخلوو في ِّ ر  الّور الزكية قفن أحفد تالميف ه قولفه قّفه. معرفة باألصلين

 ًدا بكاح فضالً قن  ائر أقلار المغر  فّكق في زماّفه مفا كفان كا فًدا  وق المعقول كا

رغفم أّفه وصفل إلفب ففاح وقفد غرقفت . من  وق األصلين المّلق والبيان و فائر العلفوم

كتبه في البحر قّد أ ره 
15
 . 

  ثالثهم أبو القا م قلوم ال أ لم يها ر من البلد إْ  كفان صفغير ال فن قّفد   مفة 

وقضب ِّبابه في القيروان التي لم تقدر الع فاكر المعتديفة قلفب دخولهفا  الصليبيين األولب

 .وإخضاقها

بفين تفوّح والقيفروانإ فقفد  الّصراّي أبو القا م قلوم كامل فتر  ا حتالل قضب

كفان   تيالء ِّارلكان قلفب تفوّح و فْلبهاإ ويغلف  قلفب اللفن أن الِّفيخ قلفومولد ُبعْيد ا

أو ا فُتقِدم بهفا  كفانثفم . ها وّهبها مفن لفرو دون  فوانبتوّح يِّتغل بالعدالة قّد احتالل

 . ّة تخليصها من لرو  ّان باِّا فُ ّمَي فيها مكتًيا مباِّر  بعد تحرير اإليها 

ومما   ِّ  فيه أن أبا القا م قلوم ُولد في القيفروان وترّبفب بهفا وأخف  العلفم قفن 

بعففد مالقاتففه لكبففار ِّففيوخ وقففاد إليهففا  إِّففيوخها فففي المراحففل األوليففة مففن تكويّففه العلمففي

فهفو ابفن القيفروان . وتزو  بفالقيروان وأّ ف  أبّفاء وبقفي بهفا أمفًدا غيفر قصفير إالزيتوّة

 . وقائلته فيها را خة في الِقدم مِّهور  بالعلم مّ  أكثر من قرّين قبل قهده

قاش أبو القا م قلوم بمديّفة القيفروان ففي قصفر اضفلربت فيفه أحفوال المديّفة 

المّلقة قموًما ولمفا أصفا  العاصفمة تفوّح والعديفد مفن المفواّي ومفدن  تبًعا  ضلرا 

كان من ال هل قلب القوات الّصراّية ا  تيالء قلفب بعفض . الِّوال  من  لٍ  وتِّريد

أمفا مديّفة القيفروان ف ّهفا قّفدما أُّ  فْت ففي القفرن . الِّوال  والمراف  والمفدن ال فاحلية
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  قن أيدأ القوات البحرية التي لفم يكفن الم فلمون األول اله رأ اختير لها أن تكون بعيد

فبقيفت القيفروان قاصفمتهم إلفب أن امتلكفوا القفو  . قادرين في  ل  التاريخ قلفب موا هتهفا

وقّففدما ا تِّْففَرْت الخياّففة فففي قلفف  . البحريففة فاّتقلففت قاصففمتهم إلففب المهديففة ثففم تففوّح

( م 1535 ففّة ) عففت مّففهالح ففن الحكصففي حففاول ا  ففتيالء قليهففاإ ولكّهففا  زمتففه وامتّ

. ف اء ففا بففال يش الّصففراّي لي ففلّله قليهففا فيعاقبهففا بمففا قاقفف  بففه تففوّح وي ففتبيحها لهففم

ثفم بفالقوتين الِّفعبية والعثماّيفة  أو ً  بالقو  الِّعبية الِّفابية( م 1540 ّة ) فاّهزم أمامها 

( م 1558بعفد قيامهفا بعِّفرين قفام  فّة ) قّدما  لفت دويلفة قرففة الِّفابي إلفب ا ّحفالل 

وبقيت مديّة القيروان مّيعة قلب الّصارف ب ب  تكامفل . ّتي ة لروو داخلية وخار ية

ِّعبها مك الحامية التركية مما ضم ن لها ال المة
16
  . 

فكي مديّة القيروان وخالل قيام ال للة الِّابية ُولد أبو القا فم قلفوم وقضفب فيهفا 

  .ياته قبل أن يّتقل إلب توّحمرحلة تكويّه العلمي األ ا ي ثم مرحلة  امة من ح

مففّرت حيففا  أبففي القا ففم قلففوم متقاَ ففمة بففين مففديّتي تففوّح والقيففروان و مففا أ ففّم 

ولم ّعرو لفه إقامفة و  اّت فاًبا لغيفر  فاتين . ضارية والعلمية بالبالد التوّ يةالمراكز الح

ت ابه أيًضا يكفون إلفب ف  ا كان اّت ابه العائلي القديم إلب القيروان العتيقة ف ن اّ. المديّتين

مديّة توّح لما كان له فيها من للٍ  للعلم في  فامك الزيتوّفة ولقاءاتفه فيهفا بالِّفيوخ ففي 

ثفم قفاش . مراحل إكمفال زاده بعفد حصفوله قلفب األ فح العلميفة مفن دروح  فامك ققبفة

 . ّة 27و ي  بتوّح وقضب فيها  ّوات في وليكة اإلِّهاد ُتضاو إليها  ّوات ا فتاء

كفان مّفه فيهمفا و المفديّتان إ فكفان لهمفا فيفه أثفرإ قفاش الر فل حيفا  تقا فمتهافقد 

إ وّال في المديّتين مكاّة قلمية ودر ة ثقافية فقهية  علْت مّفه قّصفًرا أ ا فًيا ففي تأثير
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م 16/     10رم القيروان في القرن فال ُت َكر مكا. التقويم الحضارأ للمديّتين في قصره

إلفب ِّخصفية أبفي القا فم قلفومإ و  يتحفدط دارح ومفيرخ قفن  دون التركيز واإلِّار 

مديّة توّح ور ا تها في ّكح العصر دون اإلِّفاد  بفه و علفه ففي لليعفتهمإ بفل ويتفّو  

 .به  بين  ل  العصر قلب ما به من ضعو واّحالل وُِّحِّ في المثقكين والعلماء

ب فعة ّلفره وح فن لقد ّال أبو القا م قلوم در ة قلميفة ا فتلاب بهفا أن يِّفتهر 

ا تهاده في الم ائل الكقهية وتمّيزه قلب فقهاء زماّه بمعرففة الّصفوص الكقهيفة مفك إتقفان 

وإ ا كفان . مما  ّحاول تّاوله في  ف ا البحفط. فهمها وتو يهها وتصويبها وا  تكاد  مّها

. مغوش التوّ ي ِّّرق في   رته وو د قّاية أكبر قّد ملفو  المِّفرق حتفب مفات  ّفا 

 ا كففان محمففد خففروو التوّ ففي ِّففّرق ثففم غففّر  فففي رحلتففه وحلففي برقايففة مففن ملفف  ثففم إ

المغر  ال أ خلّصه من األ ر وف ح له في فَُرص اإلِّعاب الثقفافي إلفب أن مفات  ّفا  إ 

ف ن أبا القا م قلوم لم يغادر بلده ومديّتيه ولم ّ د ما يدل قلب  كره خار  الم فافة بفين 

 . مديّتْيه توّح والقيروان

دما يلففالك القففار  أل وبففة قلففوم وفتاويففه يالحففل أن الر ففل ارتففبل بالمففديّتين قّفف

فهففو يتتبففك دقففائق أخبار مففا . ارتباًلففا وثيًقففا فففي مففا يلهففر مففن قّايتففه بهمففا ومعرفتففه لهمففا

ويتحدط قّهما حديط العارو باألِّخاص والعادات واأل واق واألحياء والِّوارب وحتب 

كمفا . لف  ففي أ وبتفه قفن األ فئلة التوّ فية والقيرواّيفةويلهر  . بيوت العائالت واألفراد

يلهر  لف  واضفًحا قّفدما ّقفرأ أخبار مفا الفوارد  ففي كتابفه وّقارّهفا بتلف  األخبفار التفي 

تخص الُمُدن األخرف مثل  و ة وصكاقح وبا فة و زيرتفْي  ربفة وقرقّفة وغير فا مفن 

يالحل معرفته الدقيقفة والوا فعة وبال ملة ف ن الملالك لكتابه . المراكز الحضرية والبدوية
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فكيهما ّفال . بمديّتْيه القيروان وتوّح اللتين قضب في كل واحد  مّهما قرابة ّصو حياته

زاده العلمففي الثقففافيإ وفيهمففا أيّففك إّتا ففه العلمففي الثقففافيإ كمففا و ففد مففن أبّففاء مديّتيففه 

َملًِكفا يقّربفه أو ُيغفدق وبقي فيهما رغم أّفه لفم ي فد فيهمفا . ا قتراو بكضله والتقدير لعلمه

قليفهإ ولكفن و فد فيهمفا قفّزَ  ّك فه   و فو المكتفي المِّفهور    علتفه رغفم فقفره   يأخف  

 .  مقابالً لكتاواه أكثر مما يككيه قوت يومه  و وقائلته الصغير 

 :بين القيروان وتونسعائلة آل عظوم أو العظاظمة 

ية في العالم اإل المي قفائالت تتوافر في أكثر العواصم العلمية والمراكز الحضار

تِّتهر بالعلم والثقافةإ تحفاول لبقفاٌت مفن أبّائهفا الحكفال قلفب رصفيد ا العلمفي فتتفوارط 

تل  المكاّة قلب مّر أ يال قد تلول وقد تقصر ح   ارتبال أبّائهفا بخصائصفهم الثقافيفة 

ا أو قرّينإ وقد تزيد قلب  لف  في ًّ لفول زمفن الم فد التي قد ُتْبقي بعضها قلب ِّهرتها قر

تو فد أّمفال ِمفن  ف ه العوائفل التفي يلفول . العلمي لبعض العائالت خم ة قفرون أو أكثفر

قمر ا في الثقافة في أغل  العواصم اإل الميةإ  واء في الِّام أو في مصر أو ففي بفالد 

وفي توّح يمكن أن ِّّير إلب قائلة الرصفاب التفي امتفدت حياتهفا العلميفة . المغر  قامة

ثم في القيروان يمكن أن ّعّد قائلة  ل قلوم مفن العوائفل التفي لفال .  تة قرونأكثر من 

فقد لهر قلماي ا األَُول في القرن الثامن اله رأ وامتّد . قمر ا في الميدان العلمي أيضا

فتكفون حياتهفا دامفت خم فة قفرونإ . م د ا العلمي إلب ّهاية القرن الثالط قِّر اله رأ

وأ فل ا ختصفاص ففي القفاّون الوضفعي مفن المعاصفرين لّفا  ُيضاو إليهم بعض العلماء

 .اليوم
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في قصر أبي القا م قلوم اِّفتهرت قفائالت قلميفة كثيفر  ففي تفوّح تعفايش 

معها الر ل وتعامل بأْوُ ٍه مختلكة مفن ا تكفاق وا خفتالو تلهفر لّفا مفن خفالل ملالعتّفا 

 : ل  العصر  يكاّت أِّهر   ه العائالت العلمية بتوّح في . لكتا  األ وبة

 (.الّرصاصعة )    ل الرصاب 

 (.الّكافتة )   قائلة الّكاتي 

 .  قائلة الم راتيين 

 .  قائلة البكريين 

 .  قائلة األّدل ي 

أّما مديّة القيروان العاصفمة األقفدم ففي الفبالد التوّ فية فقفد لهفرت فيهفا قفد  مفن 

 :العائالت العلمية في  ل  العصر من أِّهر ا 

 (.العلالمة )لوم   قائلة ق

 ( . الغرايّة )   قائلة الغرياّيين 

 .  قائلة العواّيين 

 .  قائلة العلويّيين 

 .  قائلة الخضراويين 

أبففو القا ففم قلففوم يّت فف  إلففب قائلففة قلميففة قيرواّيففة قففاش أبّاي ففا  ميعففا فففي  

لب ما توفّر وإ ا كان قد قِدم أغلبهم إلب توّح لغاية لل  العلم وإتمام الحصول ق. مديّتهم

من زاد م في مديّة توّح وفي  امعها األقلم الزيتوّةإ ف ن ترا مهم الوارد  في الكتف  

لم ت كر ألأ ر ٍل مّهم و ية لوليو في غير القيروانإ إ ّ ِّخصفية أبفي قبفد ل محمفد 



 

 

27 

27 

م  14/  ف   8ففي القفرن ) بن محمد بن قلوم ال أ تولّب قضاء قكصة ثم قضاء القيروان 

ت كر المصادر ألأ ر ل مّهم إقامة لويلفة بتفوّح غيفر ر فل واحفٍد كاّفت إقامتفه ولم (. 

لويلة فيها و و أبو القا م قلوم ال أ تولّب اإلفتاء فيهفا أمفًدا لفويالً إضفافة إلفب  فّوات 

أما بقية  ل قلوم فف ن تفرا مهم . من العمل في اإلِّهادإ مك  ّوات أخرف في لل  العلم

 مإ مثفل كتفا  ُخصِّصْت ا تماماتهفا أل فل القيفروان وأخبفار  اءت في أغلبها ضمن ُكت ٍ 

التكميل للكّاّي القيرواّيإ وكتا  تاريخ قضا  القيروان لمحمد ال ودأ القيرواّيإ مك مفا 

ُوِ د قرضا في ميلكات أبي القا م قلوم وخاصة أ ويتفه التفي قّرفتّفا بالعديفد مفن أبّفاء 

 .واّه وأبّاء إخواّه وغير مالعلالمة المعاصرين له و م من أبّائه وإخ

تّتلم قالقة العلالمة بالقيروان ضمن قالقة كفل العفائالت القيرواّيفة ببلفد ا ففي 

ّقفل أبففو القا فم قلفوم فففي األ وبفة ّففصَّ .  لف  العصفرإ ففف ن لهفم أمالًكفا وأوقاًفففا بالمديّفة

م متعلففق بخففالو حففول إرط حففاّوت بففالقيروان مففا 1594/  فف  1002إِّففهاد مففيرخ ب ففّة 

 ميفك الحفاّوت القبلفي الَمْكفَتح الكفائن ب فوق الغّمفادين يحفّده ِّفرًقا حفاّوت مفن : "... ّصه

"أوقاو أو د ابن قلوم 
17
كما كاّت لهم مقبر  خاصفة بهفم تو فد بحومفة ال فامك قفر  . 

وّالحففل أيًضففا أن العلالمففة تولّففوا فففي أغلففبهم وقلففب مففّر  فف ه . ضففريح قلففي األّصففارأ

كما   ّعفرو لواحفٍد . ضائية و ميعها في مديّتهم القيروانالقرون الولائو الِّرقية والق

مّهم   قديًما   إقامة دائمة ففي غيفر القيفروان إ ّ لثالثفة مفّهم و فم ال فد األقلفب محمفد بفن 

محمففد الفف أ تففولّب قضففاء قكصففةإ والِّففيخ أبففو القا ففم قلففوم فففي إقامتففه اللويلففة بتففوّح 

الف أ كفان متفأّ الً وم تف ولّا ب ف و ة  فّة لعفتاءإ وابن أخيه تا  الفدين بفن قبفد ال ليفل 

م ح   رواية أبي القا م في أ وبته1600/     1009
18
 . 
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لقد أمكّّا أن ّتعّرو قلب  تة وقِّرين ر الً قالًما أو مثقًّكا يّت    ميعهم 

إلب   ه العائلةإ تختلو در اتهم في الِّهر  العلميةإ ّتي ة لما لهم من إّتا  قلمي من 

تي ة لولائكهم في اإلفتاء أو القضاء أو الِّهاد  أو الخلابة في مديّة الميلكات أو ّ

وقائلة قلوم اِّتهرت بالعلم في الم تمك التوّ ي وفي مديّة القيروان . القيروان خاصة

يقول الكّاّي قّها في تكميل الصلحاء واألقيانإ لمعالم اإليمانإ في أولياء . خاصة

ّّ ّينإ » : لومالقيروان قّد تر مته  يو الدين بن ق و و من بيت في العلوم متك

«وب خالصهم فيه مح ّين
19

ويصكهم ح ين خو ة في بِّائر أ ل اإليمانإ بكتوحات  ل . 

«   اللة قلم اء أقالم»ق ثمان بأّهم 
20
وي كر م محمد مخلوو في ِّ ر  الّور الزكيةإ  

«بيت قلم وفضل » في لبقات المالكية بأّهم 
21
. 

اّففي مَثففٌل يففدّل قلففب وفففر  قلمففاء  فف ه العائلففة وتففولّيهم وبقففي فففي الم تمففك القيرو

أغل  الولفائو الِّفرقية بفالقيروان مفن قضفا  ومكتفينإ والمثفل قلفب ل فان امفرأ  قيرواّيفة 

يفففا )ِّّفففكي يفففا ِّفففومي ( لمفففن)القاضفففي قلفففومي والمكتفففي قلفففوميإ ولِِّْفففُكون »: تقفففول

«(ويلي
22
.       

 :المثقفون والعلماء من آل عظوم 
 

عض الباحثين والميرخين ال ين كتبفوا بعفض الدرا فات فيهفا قّايفة ورغم توفّر ب

به ه العائلة ف ّّا لم َّر بحًثا وضك قائمة ت مك قلماء العلالمفة ممفا  علّفي أحفاول أن أقفوم 

. ب ل  وأضك   ه القائمفة األوليفة لهفم إبفراًزا أل ميفتهم ففي م فتمعهم القيرواّفي ثفم التوّ في

عة وافية للعديد مفن المصفادر ثفم إّهفاء قفراء  األ فزاء العِّفر  ولم يمكّّي  ل  إ ّ بعد ملال
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 فمحْت : وبعفد  لف  ا فتلعُت أن أقفول . من مخلولات كتا  األ وبة ألبفي القا فم قلفوم

لّففا المصففادر بففأن ّتعففّرو قلففب  ففتة وقِّففرين مثقًكففا وقالًمففا يّت فف   مففيعهم إلففب العائلففة 

أولهففم قففاش أغلفف  القففرن الثففامن . ةالعلوميففة خففالل  ففتة قففرون مففن تففاريخ الففبالد التوّ ففي

مإ و خر م قاش أغل  القرن الثالفط قِّفر اله فرأ  0781/     287اله رأ وتوفي  ّة 

 .م0882/     0781وتوفي  ّة 

من بين  ي ء المثقكين ال تة والعِّرين ّالحل و ود ثالثة قِّر قاضيا من قضفا  

ْي القضففاء واإلفتففاءإ وثالثففة القيففروان وخم ففة مكتففين بهففاإ مففّهم أربعففة  معففوا بففين وليكتفف

. خلباء ب فامك الزيتوّفة بفالقيروانإ ثفم ثماّيفة مفن المفوثقين والِّفهود وم فّرد مثقكفين فقهفاء

ومففن . ولعففل أكثففر الولففائو التففي تو  ففا العلالمففة  ففي وليكففة القضففاء ثففم وليكففة التوثيففق

األ يفال  خالل قراء  تر ماتهم يمكن أن ّ د بعفض الّفوادر ففي تفوالي القضفا  بفين مختلفو

ومثال  لف  يفرد  كفر القاضفي محمفد ابفن القاضفي قا فم ابفن القاضفي محمفد ابفن . ولبقاتهم

القاضففي قبففد ل حكيففد القاضففي محمففد ابففن القاضففي الّاصففر ابففن القاضففي قبففد ال ليففل ابففن 

ومحمففد مففرزوق المفف كور قبففل . القاضففي محمففد مففرزوق ابففن القاضففي قبففد ال ليففل قلففوم

 . م قلوم صاح  األ وبةاألخير  و والد أبي القا 

و كفف ا تعفففّدَد ففففي الم تمفففك القيرواّفففي العلالمففة ِمفففن أصفففحا  ولفففائو القضفففاء 

وليلففة  فف ه القففرون . باإلضففافة إلففب المكتففين والِّففهود المففوثقين قلففب مففدف قففرون متواليففة

األخير  كان الكثير من القضايا المعروضة قلب الحكم الِّرقي في القيفروان ُتعفرض قلفب 

ٍُ قلففو مي أو مكففٍت قلففومي أوِّففا د وموّثففٍق قلففوميإ ولفف ل  لهففرت قّففد ّلففر قففاِض
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القيففرواّيين تلفف  المقولففة الدالففة قلففب و ففود القاضففي العلففومي والمكتففي العلففومي فففي كففل 

 . مراحل قرض القضايا قلب المحاكم الِّرقية

إن الّففالر فففي تففرا م  ففي ء المثقكففين مففن العلالمففة ال ففتة والعِّففرين ي ففد أّهففم 

فا لفم ّ فد مصفدًرا واحفًدا يفّتهم . ت ثقافتهم الكقهية أأ در فة قلمهفميختلكون في در ا ّّ وإ ا ك

بعًضا مّهم بال هفل أو بمفا يحفّل مفن مكفاّتهم العلميفة واألخالقيفة فف ن  لف  يفدّل قلفب القيمفة 

ا  تماقية للعائلةإ و ي قيمة تّاقلتها األ يال القيرواّية بّفاًء قلفب مفا ُقفرو قفّهم مفن قفَيٍم 

وإ ا كان من بين العلالمفة العديفد مفن القضفا  والمكتفين . هم وثقافتهم الكقهيةقالية في  لوك

ال ين ُوِصكوا بالعلم ف ن مصادر تر ماتهم من كت  اللبقات والتاريخ والكقفه خّصفت بعًضفا 

ففا وفففي  ًّ مففّهم بأخبففار  امففة قففن حيففاتهم وميلكففاتهم ومكاّففة ثقافففاتهم فففي األد  الففديّي أحيا

ّخففّص بالفف كر مففّهم أربعففة مففن قلمففاء العلالمففة اِّففتهر . ون الكقففهاألّففواب العديففد  مففن فّفف

قلمهم في أزمّتهم وبقيت  ثار م دالة قليهمإ ألّهم تركوا للمكتبة القيرواّيفة الكقهيفة ميلكفات 

تعددْت قّاويّهفا وتّّوقفت اختصاصفاتها ففي مختلفو م فا ت العلفوم الكقهيفة قلفب المف    

 .المالكي

. ي ب بن أحمد بن قبد الع  ليم بن فّدار بن قلوممح مد بن أح مد بن قأولهم 

تتلم  قلب . كان حًيا في ّهاية القرن التا ك اله رأإ  و ال د الثاّي لميلو األ وبة

اِّتهر بالعلم واألحكام ال ريئة مثل . اإلمام البرزلي وتأّثر بلريقته في الدرا ة والتأليو

مولو ال امي من ال للان  واًء قوله بو و  ا تر اب األموال التي يحُصل قليها ال

قن لريق الرِّو  أو ا  تيالء إ ّ ما ا تحقّه المولو بعمله
23

وقد وصكه ابّه قبد . 

له ميلكات كثير  أغلبها في الكقه . ال ليل بأّه كان ِّديد الِّكيمة  ريك اإلّكار قلب الو  
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كتا  الم ّد المالكي أحصا ا الباحط محمد الرايح فكاّت ت عة وقِّرين كتابا أ مها 

الم   إ في ضبل قواقد الم   
24

ولمحمد بن أحمد قلوم   ا كتا  المباّي اليقيّيةإ . 

وله كتا  . في حكم الم ألة العيدوديةإ ال أ ّقل قّه أبو القا م بن قلوم كثيًرا في أ وبته

وِّروٍح وحواٍش ومختصرات . الدكاّة ال أ رّد به قلب الِّيخ العلويّي في خالو فقهي

كما ألّو كتبا ور ائل في موضوقات فقهية متّوقة. فقهية كبير لُكت  
25
يقول قّه   .

م1484/     889صاح  ِّ ر  الّور الزكية إّه كان حيا  ّة 
26
 . 

 0311/     081ثاّيهم قبد ال ليل بن محمد بن أحمد بن قي ب بن قلوم المتوفب 

العلم والصالح واّتِّر اِّتهر قبد ال ليل   ا ب. و و  د أبي القا م صاح  األ وبة. م

تّبيه األّامإ في بيان قلو مقام ّبّيّا محمد قليه أفضل الصال  " صيته بلهور كتابه 

اِّتهر كتابه   ا في م تمعه واقُتبر مصدرا  اما ألقمال بعض الزوايا " وال الم 

وُحّب ت قلب قراءته األحباح الكثير  . الصوفية وخاصة زاوية أبي الغيط القِّاش بتوّح

امة حتب أن المِّير أحمد باأ الح يّي قّد إدخاله اإلصالحات قلب التعليم ب امك اله

م أ رف رْيك أوقاٍو قلب رواية كتا  تّبيه األّام وكت   0818/    0783الزيتوّة  ّة 

وقدد م )أخرف بال امك األقلم ُيصرو الريك في مرتبات المدر ين من اللبقة الثاّية 

يقك في أربعة أ زاء يعتبر من الكت  التي " ّبيه األّامت" وكتا  (. اثّا قِّر مدر ا

في المِّرق والمغر اِّتهرت 
27
ولعبد ال ليل قلوم ميلكات أخرف في ّكح الموضوب  .

مّها ر الة قّواّها ال وا ر المكصالت في األحاديط األربعيّات
28
.  

خو بن محمد مرزوق بن قبد ال ليل بن قلومإ  و أ( الثاّي)وثالثهم قبد ال ليل  
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/     081كان قبد ال ليل حيا وكان قاضيا بالقيروان  ّة . أبي القا م ميلو األ وبة

أخي الِّيخ القاضي المكتي :  كره أخوه في األ وبة مرارا وقال قّه مر . م0328

المحّقق
29

ولعبد ال ليل   ا ر الة في مّاق  مال إ مّها ّ خة في مكتبة الِّيخ محمد . 

 .الِّا لي الّيكر

ّخّص تر مته . و القا م قلوم صاح  الكُت  الكقهية العديد  والكبير رابعهم أب

بدرا ة مّا بة في   ا الكتا  ّتّاول فيها ِّخصيته وميلكاته وخاصة كتا  فتاويه 

 .المعروو باأل وبة

 

 

 

 

 

 

 

 عٍغٍح اٌّثمفيٓ ِٓ آي ػظىَ                  

         

 

           
 

 ِحّذ تٓ أحّذ                  ِحّذ تٓ ِحّذ تٓ ػثذ اٌدٍيً 

 لاٍض ِؼاصش التٓ ػشفح                       فميه ٌه ِؤٌفاخ   
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 1484/ هـ 889واْ حيا                             1380/ هـ  782خ     

  

 

 

 ػثذ اٌدٍيً تٓ ِحّذ                               ِحّذ تٓ ػٍي

 فميه                          ػاٌُ ٌه ِؤٌفاخ                 

 1597/ هـ 1006خ                                 1533/ هـ  960خ 

 

            

 ِحّذ ِشصوق تٓ ػثذ اٌدٍيً                         

 لاض                         

 16003/ هـ 1012                        

 

 

 دٍيً تٓ ِشصوق        أتى اٌماعُ تٓ ِشصوق      ػيغً تٓ ِشصوقِغؼىد تٓ ِشصوق         ػثذ اٌ

 فميه                            لاٍض ٌه ِؤٌفاخ               ِفٍد ٌه ِؤٌفاخ              فميه

 1593/ هـ  1002        1601/ هـ1009...          1576/ هـ  984...              1587/ هـ  996

 

 

 

 ػظىَ                 إٌاصش تٓ ػثذ اٌدٍيً                       ذاج اٌذيٓ تٓ ػثذ اٌدٍيً                    أحّذ تٓ 

   فميه                                لاٍض ِْفٍد                                    فميه ِىثّك                                 

                       1588/ هـ  996ذمشيثا                   1630/ هـ  1040              1597/هـ  1006

 

  

 عؼذ اٌذيٓ تٓ أتي اٌماعُ        عيف اٌذيٓ تٓ أتي اٌماعُ               ِحّذ تٓ أتي اٌماعُ 

ْفٍد فميه  فميه ِىثّك                           ِىثّك                                         ُِ  لاٍض 

 ؟؟؟                           1640/ هـ  1050            1597/ هـ  998...   

 

     

                                                  حغيٓ تٓ عؼذ اٌذيٓ               ِاٌه تٓ إٌاصش                              ِحّذ تٓ إٌاصش                                     

 ِثمف                                  لاٍض                                             لاض

 1666/ هـ  1077                            1650/ هـ  1060                 1654/ هـ  1064 

                                                                                

 

 حغٓ تٓ حغيٓ

 لاضٍ 

 ؟؟؟

 

 ِحّذ تٓ حغٓ

 واذة

 ؟؟؟

 



 

 

34 

34 

 

 ػثذ هللا تٓ ػثذ اٌٍطيف

 لاٍض ِْفدٍ 

 1785/ هـ  1199

 

 

 ِحّذ تٓ ػثذ هللا                             حغٓ تٓ ػثذ هللا

 لاٍض ِفٍد                                      ِثمف

 ؟؟؟                                1785/ هـ  1199

 

 

 لاعُ تٓ ِحّذ

 لاضٍ 

 1845/ هـ  1261

 

 

 َِحّذ تٓ لاعُ

 لاٍض خطية

 ؟؟؟

 

 

 ُِحّذ تٓ لاعُ

 خطية

 1867/ هـ  1284
30
 

 

 

 

 

 :أبو القاسم عظوم المفتي وصاحب كتاب األجوبة

يعتبر أبوالقا م بن محمد مرزوق قلوم صاح  كتا  األ وبة من أبرز قلماء   ه 

 .لة ومن بين أكثر م قلما وإفاد  وتأليكاالعائ
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 :اسـمــه 

أَْضفَبُل وأْكَمففُل مففا ُيعتمفد فففي قففرض ا فم الميلففو و ل ففلة ّ فبه  ففو مففا و ففدّاه 

بخله مرتين متلابقتين في مخلولتين لكتابه األدلفة المحكمفة الم فاز  محكفولتين بفدار 

ت التفي ُكتِبفْت وفي غير  ل  من المخلولفا 01017و 0817الكت  الولّية بتوّح رقم 

أبو الكضل أبو القا م بن محمد مرزوق بن قبد ال ليل بن محمد ابن أحمفد : فهو . بخّله

بن قي ب بن أحمد بن قبد العليم بن أبي بكفر بفن قيفاش بفن فّفدار المفرادأ القيرواّفي 

أن ّ به المرادأ يعفود إلفب بلفن  Berqueويرف الم تِّرق بار  .  ُقرو بابن قلوم

ولعلّفه يقصفد مفراد بفن ربيعفة . لإ دون اإلِّفار  إلفب مصفدره ففي  لف مراد من بّي  ال

ال أ كاّت له الرئا ة قلب لي أيام العبيديين في إفريقية  
31
 . 

مففن خففالل كتففا  األ وبففة والكتفف  األخففرف مففن ميلكاتففه لففم ّ ففده يفف كر ا ففمه 

ففا أبففو القا ففم بففن محمففد مففرزوق بففن قلففوم إ ّ أّففه يففورد أحيا: المختصففر إ ّ بمففا ّصففه ًّ

كمفا أّفه   بصفكة قامفة   قّفد  كفره للقف  ". بلقا م " التعبير الم تعمل في بالد المغر  

وتففار  يحفف و ابففن فيففورده " ابففن قلففوم " العائلففة يفف كره قلففب و هففين فتففار  يففورده 

وا تعمل األمرين  واء في ت مية ّك فه أو ففي ت فمية أبّائفه أو أففراد  خفرين ". قلوم"

 .فكال الت ميتين م تعملتان قّده. ئهم وغير ممن العائلة ك خواّه وأبّا

. أما المصادر القديمة والمرا ك المعاصر  ف ّها في الغال  ت كره با م قا فم قلفوم

وقد  كره به ا ا  م أقدم الميرخين له من ال ين  كروه أو تر موهإ مثل ابن أبي ديّفار ففي 

ففي الحلفل ال ّد فية ومحمفد  كتابه الميّح وح ين خو ة في  يل البِّائر والفوزير ال فرا 

وقففد . وتففبعهم فففي  لفف  الكثيففر مففن البففاحثين المعاصففرين. مخلففوو فففي ِّفف ر  الّففور الزكيففة
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 . اخترت في   ا البحط أن أ كره با م أبي القا م قلوم

 :والدتــه

إّن األر ح أن يكون أبو القا م قفد ُولفد بفالقيروان كغيفره مفن أبّفاء العلالمفة الف ين 

 . هم وَت اُكِّهم بمديّتهمحافلوا قلب إقامت

لم ّعرو مصدًرا حفّدد تفاريخ و د  أبفي القا فم قلفوم ولفم ّ فد ففي مفا كتبفه قفن 

ّك ه ما يحدد و  ما ُيقّر    ا التاريخإ إ ّ أن الِّيخ محمفد الِّفا لي الّيكفر ي عفل و دتفه 

ِّفها و و تر يح يتّا   مك الحوادط التي قاِّفها وقاي .م تقريبا 0371/     011في  ّة 

الر ل
32
.  

ّّا ّعرو أباه و دوده لأل  ف ّّا ّ هل ا فم أمفه إ إ ّ أّن ّصوًصفا وردت ففي  وإ ا ك

ففا ألحفد ما ًّ الِّفيخ خففالي ح ففن : الخففال األول يقفول قّففه. كتابفه األ وبففة تف كر خففالْين لفه واب

اللبّففي مففن القيففروان ويكففرر  كففره فففي ّكففح ال ففزء
33
خففالي يففوّح : والثففاّي يفف كره بقولففه 

كّخار اون بتوّحال ربي ال
34
إ فهل  ما خا ه و ما أخوان غير ِّفقيقْين؟ ويف كر ابفن خالفه  

كما ي كر ابن ابن خاله   ا وا مه ح ن خالل حديثفه . قباح بن ح ن اللبّي ويصكه بالكقيه

 .قن خاله الم كور أو ً 

 : ِشاحً حياذه وذٕمالذه     

تفه الكقهيفة وغير فا ففي لعله   يقوم ِّ  في أن أبفا القا فم قلفوم  مفك أصفول ثقاف

مختلو العلوم مفن مديّفة القيفروان التفي كاّفت تعفّج بالعلمفاء والكقهفاء والقضفا  والمفوّثقين 

و  ِّ  أّه درح بها قلب ِّيوخ مّهم قلماء  ل قلفوم . وغير م قلب مختلو م توياتهم
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ِّففيخّا الِّففيخ أبففو مهففدأ قي ففب : " ومففن بيففّهم أخففوه لففأل  الفف أ يقففول قّففه فففي األ وبففة

مإ و و أخي لأل قلو
35
. 

إ ّ أن مديّة توّح كاّت في مرحلة ِّبابه ملتًقب للال  العلم رغم ما أصفابها مفن 

فوا ففك حضففارية إ وأن اللبقففة الرابعففة مففن مدر ففة ابففن قرفففة مففا زالففت تففروأ   قلففب 

فمن اللبيعفي بفل . ا تحياء   أقوال الكقهاء ال ابقين وما زالت تروأ أم اد حياتها األولب 

مول به في  لف  العصفر أن يقصفد ا القيرواّيفون إلكمفال الفزاد العلمفي وللّقفاش ومن المع

وإثبفات الف ات ممفا يففتّمم التكفوين العلمفي ثففم يعفودون إلفب مففديّتهم م فتكيدين وتفاركين فففي 

توّح  ثاَر للَِبهم و رائهم ومّاقِّفاتهم دون أن يقفوم بفين المفديّتين تفزاحم و  صفراب و  

 .تكاضل

قة أبي القا م قلوم بمديّتفه األولفب القيفروان يالحفل ففي مفا كتبفه وإّن المتابك لعال

فهفو . المعاصفرين لفه مثقكيهفاقّها معرفته الدقيقة لها وألبّائها ور الها وتقديره لكثير من 

يفف كر م ويحففدد أ ففماء م وقففَيمهم العلميففة وي ففتكيد مففن أقففوالهم وِّففهاداتهم فففي الكثيففر مففن 

 .أ ئلة الكتاوف الموّ هة إليه

بدو أن أبا القا م رحل إلب توّح في أول حياته فأضاو إلفب زاده القيرواّفي مفا وي

تلميف  الِّفيخ ( م 1564/  ف   972ت ) أخ ه قن ِّفيوخها كالِّفيخ أحمفد العي في التوّ في 

مغوش
36
ويبدو أيًضا أّن أبا القا م قلوم قاد إلب مديّتفه القيفروان حيفط تفزو  وأّ ف  . 

قلفب قالقفة متواصفلة مفك قائلتفه الصفغير  بهفا رغفم  ابّيه  يو الدين و فعد الفدين وبقفي

وكبفر أبّفايه بفالقيروان فكفاّوا فقهفاء ومفوثقين . لول  ّوات اّتقاله إلب توّح وإقامته بها

 . يزوروّه المرات العديد  فيكوّون ضيوًفا قليه في بيته بتوّح
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  فةو و مفا أخبرّفا بفه ح فين خو. أقام أبو القا م قلوم بتوّح واّخرل في قدولها

"كففان فففي األصففل مففن قففدول تففوّح ثففم تففولب فتيففا المالكيففة بهففا : " فقففال
37
كمففا يفف كر بلدّيففه  

الميرخ القيرواّي محمد الكّاّي صاح  تكميل الصفلحاء
38
أّفه رحفل إلفب تفوّح وأقفام بهفا  

وي كر أبو القا م قلوم ّك ه أّه تولّب إفتفاء مديّفة تفوّح ففي .  ّين قديد  وتولّب الكتيا بها

[.م  0321دي ففمبر /  فف   087] ن قففام اثّففين وثمففاّين وت ففعمائة أواخففر ِّففعبا
39
ويكا ئّففا  

ووقففو : " الففوزير ال ففرا  فففي الحلففل ال ّد ففية بففّص داخففل تر مففة قثمففان داأ يقففول فيففه

قلففب الِّففيخ قا ففم قلففومإ وكففان قففد  فاضففالإ ( أأ صففهر قثمففان داأ)صففهره الز ففاّي 

. الم   إ ففامتّك الِّفيخ مفن الكتف ليكت  له ر ما في قضية  ي قلب خالو المِّهور من 

فرفك الز اّي القضية للداأإ وكان للداأ غرٌض فيهاإ فأر ل خلو الِّفيخ قلفوم المف كور 

مالَ  امتّعَت من ا متثال ؟ فوقلفه وقًلفا أخف  بم فامك قلبفه إلفب أن اّقفاد الفداأ : وقال له 

ا مّف إ ومفا خفر  مفن مفا رأيفُت أحفًدا أْلَيفق بلريفق الكتيف: إلب لريق الصوا  حتب قال لفه 

"قّده إ ّ مكتًيا 
40
 . 

م وأّفه لفم يكفن  فو  0308/  ف  0112ّالحل أن قثمان داأ تفولّب حكفم الفبالد  فّة 

ال أ  ّمب الِّيخ أبا القا م قلوم في وليو الكتوفإ وإّما في الّص ال فابق مفا يفدّل قلفب 

لفه ّفوادر غريبفة  وتف كر المصفادر أيضفا أن. أّه أقّره فيه اقتراففا بِّف اقته وفضفله وقدلفه

وأّففه كففان  ا قيففال وأو دإ فقيففًرا  ففًداإ ُتعففرض قليففه الففدرا م . ُتحكففب قّففه فففي أيففام فتففواه

الكثي ر  في ما ُيكتيه فيمتّ ك من قبولها و  يأخ  إ ّ قف در مفا يككيفه ليومفه
وممفا يفدل قلفب   41

ا ففرفض اإلفتفاء ّزا ته في فتواه ما  كر من أّه ا ُت كتَي في م ألة كاّفت زو تفه فيهفا لرًفف
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فيها
42
. 

قلففب الففرغم مففن إقامتففه اللويلففة بمديّففة تففوّح ف ّففه لففم يّقلففك قففن م ففقل رأ ففه 

والملالك لمختلو أ زاء كتابفه يالحفل أّفه كثيفرا مفا يف كر رحالتفه بفين المفديّتين . القيروان

وقففد  معّففا بعففض مففا  كففره مففن . إن كففل رحلففة مّهففا كاّففت لزيففار  األ ففل أو األو د: قففائال

 :إلب القيروان فكاّت في التواريخ التالية رحالت 

 .م 0323مارح /     087في  أ الح ة 

 .م 0323أفريل /     081في محرم 

 .م 0328ّوفمبر /      083في رمضان 

 .م 0328فيكرأ /     083في أواخر   

 .م 0328أفريل /     088في أوا ل صكر 

 . م 0382أوت /    003في رمضان  ّة 

ر إلب أّه كان ُمَعّدًدا له زو تانإ فهو صاح  َبْي تْين أولهما ولعل   ا يِّي

ّضيو إلب  ل  اإلِّار  إلب أن بعض أبّائه الكبار في ال ن . بالقيروان والثاّي بتوّح

كاّوا يقيمون بالقيروان فير لون إليه أ ئلتهم الكقهية التي ا تعصت قليهم خالل ولائكهم 

وّه إلب م كّه بتوّح فيزوروّه مراًرا ويقيمون قّده الِّرقيةإ كما كان بعض أب ّ ائه يأت

 .للضيافة

 يو الدين و عد الدين ومحمد : أما ابّايه المثقكون ال ين  كر م في كتابه فهم 
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كُبر ابّاه األو ن بالقيروان فكاّا من فقهائها  .وقد  اء  كر م في قائمة مثقكي العلالمة

وكان ابّه  يو . يكوّان قّده في بيته بتوّحوالموثقين فيها يزوراّه المرات العديد  ف

الدين أكثر صلة قلمية بأبيهإ فقد  كره في األ وبة قِّرات المرات  واء بمّا بة 

وصول العديد من األ ئلة التي ُقرضْت قليه من  يو الدين ّيابة قن أصحابهاإ أو 

ر  كما ي ك. ي كره كِّا د في قضيةإ أو تأتيه أ ئلة من بعض أصحا   يو الدين

زياراته المتعدد  إلب والده بتوّح إّما للضيافة أو ألغراض أخرف مثل تل  التي  اء فيها 

م فاصلحبه والده إلب  ل ة  1598/     1007توّح لِّراء أ با   كره إلب الحج  ّة 

قضائية اّعقدت في  امك القصبة ا تمك فيها أبو القا م قلوم مك الِّيخ الحا   الم 

ضية للبه الباِّا خضر في ال وا  قّهاالّكاتي ل وا  قلب ق
43
كما تعدد  كره  بّه  .

وألبي القا م قلوم ولٌد ثالط ا مه محمد قال قّه .  عد الدين في مّا بات ِّبيهة بال ابقة

إّه قاٍض ومكٍت وفقيه ولم ّعرو قّه أخباًرا أخرفإ ول ّا ّدرأ إن كان من الزو ة 

وي كر أبو القا م قلوم مر  أن له ابّة  . توّحال اكّة بالقيروان أو من الزو ة ال اكّة ب

ابن الحا  أحمد بّكارل ا مها ِّم يةإ تزو ت من قبد ا
44
. 

 : محلّ عمله ومسكنه بتونس 

من خالل الّصوص التي قرأّا ا في مخلولات األ وبة تبّين لّا أن للميلو 

فقد قال في .  وقعهمحلَّ قمل  و حاّوت يأتيه فيه الّاح للِّهاد  أو ا  تكتاءإ ولم يحدد م

القار  قا م بن محمد ... الحمد   إ وقو قلّي بالحاّوت : " إحدف م ائل ال زء األول 

"القّصار
45
والثابت أن   ا الحاّوت يقك في مديّة توّح ألن قضية الحال وقعت بين  



 

 

41 

41 

 . مديّتي رأح ال بل وبّزرت

في م كّْين أحد ما فقد  كن . كما و دّاه ي كر محلّْي  كّب إقامته بمديّة توّح

وّحن   ّعرو  وًقا يحمل ا م . كان قُْر   وق الكّمادين وثاّيهما قّد م  د القبة

الكمادين بتوّح ولم ّ د له  كرا في المصادر المعروفة من تاريخ مديّة توّح و  من 

الخرائل القديمة لها غير ما وصكه الميلو أبو القا م قلومإ حيط  كر في ال زء ال ادح 

   بيد كاتبه  0110وافق الكرا  من ّقله قام : " األ وبة في ّهاية م ألة مّه فقالمن 

را  بدار الكّمادين داخل با  ... ميلكه أبي القا م بن محمد مرزوق قلب ضوء ال ِّ

"قرلا ّة من توّح 
46

 ألّي إبرا يم : وي كر م كّه بالكّمادين مر  أخرف فيقول . 

   0111خر صكر بوغدير  ارّا بالكّمادين في أوا
47

وقد  كر   ا ال وق األ تا  توفيق . 

البِّروش اقتماًدا قلب بعض ققود األحباح 
48

ولعل   ا ال وق كان مخّصّصا للكّمادين . 

و م ال ين يكّمدون الثيا  ال ديد  الصّك فيدقّوّها لتلتئم خيولها
49
. 

لب م كن م إ 0301/    0111ويبدو أن أبا القا م قلوم اّتقل بال كّب بعد  ّة 

 88الورقة  1831المخلول رقم  2و  8  ) خر داخل مديّة توّحإ  فقد  كر في أ وبته 

 ألّي قمران ُقِرو : أّه ي كن قر  م  د القبة قّد تربة الباأ حيط قال ما ّصه (  

. م 0302/    0118الِّيخ قر  دارّا بم  د القبة من فوقإ في  مادف الثاّية  ّة 

يقك في  ّوبي المديّة ولعله الكّتا  ال أ تعلّم فيه ابن خلدون « بةم يد الق»وم  د القبة 

القر ن
50

 . 
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 :أبو القاسم عظوم كما وصفته بعض المصادر 

الكاضل المحقق فريد قصره وّ يج : وصكه ح ين خو ة في  يل البِّائر بقوله 

وحده
51
حقق   ا فحل المغر  في العلوم الكقهيةإ الم: وقال قّه الكّاّي في التكميل  .

الِّيخ الكاضلإ من كان قلب تحقيق الكروب يّاضلإ وله الباب ال أ ي لم في وقته 

وكان كل فقهاء الوقت قيا  قليه و و ... باإل مابإ مك معاصريه بال دفاب و  ّزاب

مقمدتهم وَمن بعده فُك ُتبه  ي ُق ّدته
52
 . 

م    مال   كان قالما بكقه: وقال محمد بن قثمان ال ّو ي في م امرات اللريو 

وأبي حّيكة وإليه المر ك فيهما
53
 . 

ووصكه محمد الّيكر في قّوان األري  بأّه بحر المّقول والمعقول من العلوم 
54
 . 

 

ع  يةٚ : خطه  ـّ ٍِ عنه ٍطاىعاتْا ىَغط٘ ات ٍؤىفات  بٜ اىقامٌ  ظً٘  ٍنْْةا  ُ ّتعة

 : ّصً٘ متبٖا اىَؤىف بغطٔ ٕٜ 
ابه األ وبة المحكول بفدار الكتف  الولّيفة بتفوّح   كامل مخلول ال زء الخامح من كت

 .  08311برقم 

  كامل مخلول ال زء ال ادح من كتابه األ وبة المحكفول بفدار الكتف  الولّيفة بتفوّح 

 .11برقم  

  م موٌب يِّتمل قلب ر التين صغيرتين من تأليكه محكول بمكتبة الِّيخ محمفد الِّفا لي 

ة وأحكام أ فل ال مفة وقلعفة مفن تخمفيح صفغير لقصفيد  و ما كتا  ال زي 101الّيكر تحت رقم 

 .الِّقرال ي

 فف مخلولففان مففن كتابففه األدلففة المحكمففة محكولففان بففدار الكتفف  الولّيففة بتففوّح بففرقم 
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 . 01017ورقم0817

 

 صور  مقدمة ر الة في ال زية من تأليو أبي القا م قلوم و ي بخله وفي أول ها

   .101تبة الِّيخ محمد الِّا لي الّيكر برقم والمخلول محكول بمك. يورد ا مه كامالً  

 :وفـاتـه 

لم يحدد المتر مون ألبي القا م قلوم تاريخا لوفاته بل اكتكب أغلبهم ب كر أّه 

ولعلهم  ميعا اكتكوا بما دلّْت قليه ّصوص األ وبة . م0810/   0110كان حيا  ّة 

َخ بعد   ه ال ّة عل  خر األ وبة  و  ل  ال أ أُّرخ ول. التي لم ّ ْد فيها  وابا واحدا أُرِّ

 .أ 8بالورقة  10م الوارد في المخلول رقم  0810 اّكي /   0110بمّتصو ر   

قلب  -ال أ ّعرفه  -ويكا ئّا تعليق كتبه الِّيخ محمد الِّا لي الّيكر بخله 

» : ّصه ( و ي من ال زء العاِّر)ورقة غالو ّ خته من األ وبة المحكولة بمكتبته 

 وبة الِّيخ أبي الكضل بلقا م ابن الِّيخ محمد مرزوق ابن الِّيخ قبد ال ليل ّب   من أ
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 .دون تحديد للِّهر و  لليوم«     0101توفي الِّيخ قلوم  ّة . قلوم

ثم إّن الِّيخ محمد الِّا لي الّيكر في بحثه ال أ أصدره في الِّّر  العلمية للكلية 

وبعد البحط : يقول. «قريبية للكقه ترا م خليل لعلوم واللرق الت» الزيتوّية بعّوان 

م0811-0813/     0101اللويل تمكُّت من الوقوو قلب تاريخ وفاته وأّها  ّة 
55
 .

وي كر الباحط اللا ر الرزقي في ر الته التي أِّرو قليها الِّيخ محمد الِّا لي الّيكر 

-0813/     0101أن الِّيخ أّكد له أن وفا  أبي القا م قلوم كاّت  ّة  00في ص 

وقلب ك ل . م مضيكا أّه و د  ل  في بعض الكّاِّات المخلولة ولم يعّي ّها له 0811

وقلب الرغم من ثقتّا في صحة . ف ن تحقيق أمر تاريخ الوفا   يزال يحتا  إلب بحط

 : ما كتبه الِّيخ محمد الِّا لي الّيكر وما ُرِوأ قّه ف ّه   بد من مالحلات ّبديها

 . ل ّة و  يحّدد الِّهر و  اليوم  ا التاريخ يحّدد ا( أ 

ي كر الِّيخ أّه بعد البحط اللويل وقو قلب  ل إ وّحن   ِّّ  في (   

 . صحة قوله ولكن ليح بين أيديّا ّص ّحتّج به

ا من الم ألة ل ال  ّراه يصّرح بأن األمر يحتا  إلب (    ًّ لم يكن الِّيخ متيق 

 . تحقيق وبحط

 إ ولعله قصد إر اء األمر للمزيد من لم ي كر الِّيخ مصدره في  ل( د 

 .التحقيق

أما مكان وفا  أبي القا م قلوم ودْفّه فلم ت كر لّا المصادر القديمة ِّيئا قن 

و َ  إلب بلده القيروان فكرحت »  ل إ واختص الكّاّي القيرواّي به ه الرواية و ي 
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ل ر ك إلب الحاضر  إليابه أولاّهاإ وأيّعْت بعلومه قيداّهاإ ثم بعد  ل    ُيعلم  

وتوفي بها أو بقي قلب إقامته بالقيروان ؟ وال أ يتر ح قّدأ من ِِّّقْي ا حتمال ما 

... أخبرّي به أحد مِّايخ العلالمة أّه مات بالقيروان بعد المائة العاِّر  وُدفن بتربتهم

«وأراّي قبره بها وقّيّه لي
56
قال وكان الكّاّي قبل  ل  حّدد مكان مقبر  العلالمة و. 

 ي بحومة ال امك التي قر  ضريح الولي الصالح  يدأ قلي األّصارأإ » قّها 

«وّقلُت   ا من أحد فقهاء العلالمة
57
. 

 :  ِصادس ذشخّح أتي اٌماعُ ػظىَ 

 .184   183ؽٝو بياٝـ  ٕو اإلَٝاُ : صنِٞ ع٘ر  

 . 118   113: 7الحلل ال ّد ية : الوزير ال را  

 . 78   73واألقيان تكميل الصلحاء : الكّاّي 

  033:  7م امرات اللريو : ال ّو ي 

 . 133:  7إيضاح المكّون : البغدادأ 

 .801:  7تاريخ اودا  العربيةإ الملحق الثاّي : بروكلمان 

 . 110إ 721: 1( العبدلية ) برّامج المكتبة الصادقية 

 .707: 0ِّ ر  الّور الزكية : مخلوو 

 . 071:  8مع م الميلكين : كحالة 

 .111   110:  1ترا م الميلكين التوّ يين : محكول 
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. ترا م خليل لعلوم واللرق التقريبية للكقه( : الِّيخ محمد الِّا لي ) الّيكر 

بحط صدر في الِّّر  العلمية للكلية الزيتوّية للِّريعة وأصول الدين بتوّحإ العدد 

 . 088    02ص 0020األول  ّة 

ُِّّر في  . بلقا م قلوم والبرامج الكقهية( : يالِّيخ  محمد الِّا ل)الّيكر  بحط 

 .8و  2و 8و  7األقداد (  0021ال ّة الثاّية )م لة  و ر اإل الم  

 

متللبات الِّهاد  قلب المِّهود قليهإ ر الة قُّدمت لكلية : محمد اللا ر الرزقي 

مإ وقد احتوت قلب أكمل وأدّق تر مة  0080/     0110الِّريعة بتوّح  ّة 

 .عْت  بن قلومُوض

ر الة . أوضاب إيالة توّح العثماّية قلب ضوء فتاوف ابن قلوم: أحمد قا م 

 .م 0081قُّدمت لكلية اودا  بتوّح  ّة 

 :مؤلفات أبي القاسم عظوم

 

قرفّا من ميلكات أبي القا م قلوم قِّر  بين كتا  ور الة ّعرضها مك 

 .تعريو مو ز ومّا   لغايتي من   ا الكتا 
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و و كتا  فتاواه ال أ يعتبر أكبر ميلكاته ّخصصه بالتعريو : ألخىتح ا(  1

 .بعد ّهاية   ا الكصل

األدلةةة المحكمةةة المجةةازاف فةةي افتقةةار التبرعةةات علةة  القبةةول مةة  (  2

 : الحيازا

 و كتا  وضعه لتوضيح مِّكٍل فقهي حدط بتفوّح واختلفو فيفه الكقهفاء حفول م فألة 

ال أ ي   أن يصدر قلب المحفبَّح قليفه إ وإ ا لفم يقفك القبفول إ ا خال الحُبح من القبول :  ي 

وحكم حاكم بصحة الحبح فهل يككي فيه الحوز؟ حدثت الم فألة ففي ُحفبٍح ُوقفو قلفب الزاويفة 

وضفعه الميلفو . العرو ية و امك الخلبة الواقك خار  بفا  ال زيفر  ففي قصفر ح فين باِّفا

قفال الميلّفو ففي . قبد الرحمن بفن مصفلكبرّدا قلب فتوف الِّيخ قلي قبيد الحرار والقاضي 

وقعت م ألة تحبيح من قبفد الواحفد الفدبابي مفن أ فل م ف د المِّفرو بتفوّح أمالًكفا : " أوله 

قلب أو ده تحبيً ا معقًّباإ وله فرقان أحد ما الزاوية العرو ية والثفاّي  فامك الخلبفة بخفار  

ائ  الحكم حتب قمفل لهفم فيفه حكًمفا  عب لهم ّ.  وفي التحبيح  خللٌ . با  ال زير  من توّح 

ًّّا أن  لف  يكفّوُت ف فَخه ثفم  فعب لهفم ففي أن يكتفي لهفم فيفه الكقيفه . من القاضي قبد الرحمن لا

وكفّل . ثم  عب قلفب يفد ح فين باِّفا ففي إفتفاء غيفره فيفه بالصفحة .  قلي قبيد الحرار بصحته

وقفك فيهفا ا فتحقاًقا وتحبيً فا وقد أّصفْلُت مفا .  ل  لّيل قلة قرض الدّيا المضمحّل وأغراضها

 ".وما بعده لقصد إلهار الحّق واإلقالم به وما  ل به الحال من أبّاء الزمان

ويبدو أّه وقك خالو بين أبي القا م قلوم وبين فقهاء قصره حفول  ف ه القضفية ممفا 
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فهففو فففي  خففر الكتففا  يصففكهم بأقفف ب أوصففاو ال هففل .  علففه يوّ ففه ّقففًدا   ًقففا لكقهففاء قصففره

 :تِّهد قلب  ل  بمثل   ين البيتينوي 

 قال حمار الحكيم يوًما         لو أّصكوّي ما كُّت أُرَك 

 ألّن  هلي  هٌل ب يل         وص احبي  ه له م رّك 

 :ولعل الكقهاء أ ابوا اتهامه لهم بأّواب من ال با  فأ ابهم بأ وبة مّها

 أن تراّي أَُ ابُِبه إ ا   ّبّي ّ ٌل تزايدُت رفعًة       وما العار إ ّ 

ّْ ُتها من كل كلٍ  ُتَ ابُِبه  فلو لم تكن ّك ي قلّي قزيز        لمّك

ثم  و يتحّدط قن  عة الالقه قلب الوثائق وِّهرته في اوفاق إْ  تصفلُه ا  فتكتاءات 

َُّ ففِخها   ففتكتائي فففي مففا يعففرض أل لهففا فيهففا مففن : مففن غالفف  بففالد إفريقيففة فيقففول  يففأتون ب

كففولن لففرابلح و ربففة وقرقّففة والمحففرح و بففال ملمالففة وقكصففة وتففوزر الخصففومات 

وقمالتهففا و و ففة والمّ ففتير وصففكاقح وقمالتهففا والقيففروان ثففم ال زائففر وق ففّليّة وِبْ ففكر  

 ...وبوّة وغير ا

م 0302/  ف   0118وقد  كر الميلو فيفه معلومفات تاريخيفة مّهفا أخبفار متعلقفة ب فّة 

ضافة إلفب أخبفاٍر مكيفد    رغفم قلفة قفدد ا   قفن مديّفة تفوّح مإ  باإل 0300/     0118و ّة 

 . وضواحيها

من كتا  األدلة المحكمة الم فاز  ّ فخة بفدار الكتف  الولّيفة بتفوّح ضفمن الم مفوب 

أمفا البفاقي   و فو . إ  ي ّ خة الميلو ضاب أولها فأُْكملْت بخل ّا خ أحفدط مّفه01017رقم 

. ملفابق لمفا و فدّاه ففي مخلولفات أخفرف مفن ّ فخهوالخل . األغل    فقد بقَي بخل الميلو



 

 

49 

49 

 .  وفي ّهاية الكتا  أورد الميلو ا مه بأْكَمل ّ   قرفّاه له

ُّ فخ أخفرف مّهفا  وفي المكتبة الولّية بتوّح أيضا من كتا  األدلة المحكمفة الم فاز  

وغير فاإ وّ ففخة بمكتبفة الِّفيخ محمففد الِّفا لي الّيكفر ضففمن  0817و 1808و  1201األرقفام 

 .301 موب برقم م

اختصفار مفا بفه الحا فةإ : وقد اختصره محمد القروأ الِّريو الح ّي في كتا   ماه

 .71718مّه ّ خة المكتبة الولّية بتوّح رقم . من األدلة الم از 

 :البرنامج الستخراج مسائل الشامل = برنامج الشوارد (  3

هللا ٍو ىبٖةـاً بةِ  بةؼ اؽمـ اىَؤىف فٜ ٍقؼٍتٔ  ّٔ ٗلعٔ المةتغـاد ٍنةائو متةاد اىيةا

ٗبـّاٍذ اىي٘اؿػ متاد ٕاً فٜ فـٗ  اىَاىنٞ  مةاُ (. ً  1402/ ٕـ  805ت ) اىؼٍٞـٛ اىقإـٛ 

ا  ْؼ اىفقٖا  ٗاىَفتِٞ اىتّ٘نِٞٞ صتٚ  ُ بع  اىَصاػؿ تنَٞٔ بـّاٍذ ؼ  َو  ٍعتو

ويعتمده الميلو أبفو القا فم قلفوم فيف كره ويحيفل قليفه كثيفرا خفالل الّفوازل . الِّامل

 .تي قرضها في كتا  األ وبة مما   يدخل تحت حصرال

وضعُت   ا البرّامج   تخرا  م ائل  ف ا ( :    0ورقة ) يقول الميلو في مقدمته 

وحقّْقُت قْزَو ما تكّرر فيه وّّبهُت قلب ُمهّمات غامضات العْزو وكّل ما وقفك ... الكتا  ال ليل 

ه أو ففي قلرّفا اإلفريقفي القيرواّفي أو من ت هيل وقمفل أو فتفوف بخفالو مفا اّكصفل  فو قليف

مقتصففًرا فففي ا ففتخرا  أصففول الم ففائل ومهّماتهففا وغريبهففا أو مففا كُثففر وقوقففه مّهففا . التوّ ففي

وأقلم  ل  فائد  التّبيه قلب مواقك الم فائل ففي غيفر مواضفعها . دون ا تيعا  تتّبك ال زئيات
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وقتي قّفد قصفد اإلفتفاء مفك تحقيفق لي تريح المحتا  مثلي وقت ا حتيا  ويهتدأ إلب مللوبه ال

 .   وتحصيل ل ل 

ُّ خ بمكتبة الِّفيخ محمفد الِّفا لي الّيكفر وغير فا بفدار  من كتا  برّامج الِّوارد  ّت 

 .07701الكت  الولّية بتوّح مّها الّ خة رقم 

 :برنامج وثائق الفشتالي (  4

واألّدل ففيةإ  كتففا  وثففائق الكِّففتالي مففن أ ففم ُكتفف  قلففم الوثففائق فففي الففبالد المغربيففة

والكِّفتالي  فو محمفد بفن . اقتمده أبو القا م قلوم ففي مختلفو كُتبفه وخاصفة كتفا  األ وبفة

 (.م1378/     779ت ) أحمد الكا ي من كبار ِّيوخ الغر  في قلم الوثائق 

برّامج وثائق الكِّتالي كتا  صغير ولكّفه أدا  ّافعفة لم فتعملي  ف ا الكتفا  الهفام ففي 

ّّه ي أوله إّه وضعه برّام ا لترا م الكتا  ومهّمفات بعفض م فائله مر فوما يقول الميلو ف. ف

 . قليها مواضعها لي هل ا تخرا   ل  قلب ملالعه

وأخرف بمكتبة الِّيخ محمفد الِّفا لي الّيكفر  0808مّه ّ خة بدار الكت  الولّية برقم 

 . 0771برقم 

 :تخميس بعض أبيات من الشقراطسية(  5

لو بمكتبة الِّيخ محمد الِّفا لي الّيكفر ضفمن م مفوب بفرقم مّه ّ خة فريد  بخل المي

إّه قفد ضفاب مفن ّ فخة تخمفيح الِّفيخ ابفن : يقول الميلو في أولها. 3و  1في الورقتين  101
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ف ْن ُو فدْت   و في ... حبيش لقصيد  الِّيخ الِّقرال ي التي بيدّا أبياٌت فأردُت أن أُْلحقها  ّا 

فأكملهففا أبفو القا ففم قلفوم بتخمففيٍح .... ربمففا تّفو  قّهفا قزيفز    أُلحقفْت بأصففلها وإ ّ فهف ه 

 : وضعه لثماّية قِّر بيًتا من قصيد  الِّقرال ي التي أولها قوله

أمفا الِّقرال في فهفو أبفو قبفد ل محمفد بفن يحيفب إ مفن . الحمد   مّا باقفط الر فل 

م0121/    188قلماء وِّعراء مديّة توزر توفي  ّة 
58
ُّقلت ففي ب 002تقك قصيدته في .  يًتا 

كتا  قّوان األري  لمحمد الّيكر
59

    . 

 :ويسّم  برنامج مختصر خليل= تراجم المختصر الخليلي (  6

لكففل الّتففرا م  ّففا لففم ُي ففتعمْل للد لففة قلففب أخبففار حيففا  العلمففاء والمثقكففين وغيففر م مففن 

. م  ففوا ممختلفو ا ختصاصففات والففدر ات واألّفوابإ كتففرا م األدبففاء أو المحفّدثين أو مففن  فف

وإّما لكل ترا م  ّا يدّل قلب التعريو أو الكهر ة لما يحتفوأ قليفه الكتفا  مفن م فائل قلميفة 

 .وبيان أبوابه ورموزه التي يحتوأ قليها

م 0118/  ف   210ت )ا تّم أبو القا م قلوم بمختصر الِّيخ خليل بن إ حاق ال ّدأ 

وقففد تّاولففه الكقهففاء . لعصففر وبعفدهو فو كتففا  مففن أ فم وأِّففهر كتفف  الكقففه المفالكي فففي  لفف  ا( 

بالِّرح والحواِّي ودارت حوله درو هم ومّاقِّاتهم قلفب مفّر ال فّين حتفب أصفبحت درا فته 

 .ضرورية لكل من اختّص في فقه اإلمام مال 

وبمففا أن كتففا  الِّففيخ خليففل مختَصففٌر فقففد اضففلّر الميلففو إلففب وضففك رمففوز تقففوم 

أللكففال المكففرر  وتصففبح الرمففوز معروفففة للففدارح مصففللًَحا بيّففه وبففين قّرائففه لففئال تكثففر فيففه ا
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أّما قمل أبفي القا فم قلفوم ففي كتفا  تفرا م مختصفر خليفل فهفو . تّصرو إلب   ّه مباِّر  

يتمّثل في تقري  م ائله للباحثين مك قيامه بتبوي  المحتفوف وتقريف  بعفض غوامضفه بالِّفرح 

معتمفًدا . ئه في ما يخفالو ّلفره والتر يح واإلِّار  إلب أصول الم ائل وفروقها مك إبداء  را

في  ل  قلب كت  أ ا ية في قصره  ي مختصر ابن قرفة وفتاوف البرزلي والِّفرح الكبيفر 

 . بن ّا ي

 كففر الكّففاّي كتففا  تففرا م مختصففر خليففل
60
ر إلففب وأِّففا 73فففي تكميففل الصففلحاء ص  

كتف  قّفه الِّفيخ محمفد الِّفا لي . َمفن لكفر بفه كفان بتحّملفه حكيفل: أ ميته وّدر  و فوده فقفال 

الّيكففر درا ففة م تكيضففة فففي م لففة الِّّففر  العلميففة للكليففة الزيتوّيففة للِّففريعة وأصففول الففدين 

بتوّح
61
َُّ فٌخ متعفدد  إحفدا ا . بعّوان ترا م خليل لعلوم واللرق التقريبية للكقه  ومن الكتفا  

 .  03108محكولة في المكتبة الولّية بتوّح ضمن الم موب رقم 

 فف ه ورقففات تِّففتمل قلففب تففرا م مختصففر الِّففيخ : يقففول الميلففو فففي مقدمففة الكتففا  

وقّيُّت محّل كل تر مفة بر فم ورقتهفا لي فهل ا فتخرا   لف إ .... خليل بن إ حاق ... األ ّل 

يفر  لف  ممفا أبفرزه الّلفر الصفحيح وزدُت مك  لف  فوائفد لغريف  الم فائل وغريف  محلّهفا وغ

فيقّ م وي كر األ فزاء والكتف  واألبفوا  والكصفول مثفل ... ويدركه الككر ال ديد تقريًبا للملالك

ال ففزء الخففاص بالعبففادات وكتففا  أو بففا  الصففال  وفصففل األوقففات أو فصففل اللهففار  وغيففر 

 ...  ل 

ر ففا اقتمففاًدا فففي يعتبففر كتففا  مختصففر خليففل مففن أ ففم مختصففرات الكقففه المففالكي وأكث

فا لويلفة ووِضفعت قليفه . الحكل والتدريح والِّرح والتعليق ًّ بحيفط بقفي قمفد  ففي م الفه قرو
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ولهف ا ال فب  وضفك لفه . ِّروح قديد  وحواٍش متّّوقة قليهفا مفدار الدرا فات الكقهيفة المالكيفة

 .له الدقيقةأبو القا م قلوم   ا البرّامج أوالكهر ة لي ّهل قلب ل ال  العلم البلو  إلب م ائ

 :رسالة في المعرفة والتعريف (  7

 .ولم ّعرو مّها ّ خة و  َمن  كَر ا غيره 73 كر ا الكّاّي في التكميل ص 

رسةةالة فةةي نعةةوت المشةةهود عليةةه التةةي يعتبر ةةا الشةةا د فةةي (  8

 :شهادته 

كاّت   ه الر الة موضوب درا ة وتحقيفق ففي ر فالة دكتفوراه مفن الحلقفة الثالثفة ففي 

وفيهفا مقدمفة . م 0080قدمها اللفا ر الرزقفي لكليفة الِّفريعة وأصفول الفدين بتفوّح  فّة  الكقه

 .قلمية وافية وتر مة ثرية  امة ومكيد  ألبي القا م قلوم 

. 111مففن الر ففالة ّ ففخ كثيففر  مّهففا ّ ففخة بمكتبففة الِّففيخ محمففد الِّففا لي الّيكففر بففرقم 

وأخفرف ضفمن  8810ن الم مفوب وأخرف في دار الكت  الولّية بتوّح من بيّها واحفد  ضفم

وبعففد فّعففوت المِّففهود : يقففول الميلففو ففي الورقففة األولففب   مففن مقفدمتها.  01017الم مفوب 

لبففك . قليففه التففي يعتمففد ا الِّففا د فففي ِّففهادته مّحصففر  فففي م ففائل قرضففي فففي  فف ه الع الففة

ك  فّة ِّّر مكتبة الرِّد وِّركة الرياض للِّّر والتوزي. الكتا  بتحقيق محمد اللا ر الرزقي 

 . م 0008
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 :رسالة في الجزية وأحكام أ ل الذمة (  9

 ي ر الة صغير  يمكن أن يكون الميلو قد وضعها بمّا بة ا تيالء الّصفارف قلفب 

ولعفل الّلفر ففي محتوا فا يفدلّا قلفب . تقفك ففي ثفالط ورقفات فقفل. توّح وما حولها في قهفده

 :قصده من وضعها

مإ بمفا أغكلفه العفوامإ ألّفه كمفا ي ف  قلففب وبعفدإ فقفد و ف  اإلقفال: ففي مقفدمتها يقفول

إن الفف ين يكتمففون مففا أّزلّففا مففن ))ال ا ففل العلففم إ كفف ل  ي فف  قلففب العففالم التعلففيمإ قففال تعففالب 

ّّاه للّاح من الكتا  أولئ  يلعّهم ل ويلعّهم الالقّون ((البيّات والهدف من بعد ما بّي
62
. 

ل العلماء م يوليتهم الديّيفة ففي قفدم وبعد أن تحّدط قن و و  إبال  العلم وكأّه يحمّ 

ولّر ك إلفب المقصفود مفن  ف ا الموضفوب و في م فألة ال زيفة وأحكفام أ فل : إبال  العلم قال 

ويمضفي الميلفو .... اقلم أن ال زية ُتضر  قلب الكفافر: ال مة لما مّ ْت إليه الحا ةإ فأقول 

. الم فلمين ففي دار اإل فالم في قرض أقوال الكقهاء في أحكام ال زيفة وأحكفام تصفّرفات غيفر

في حين أن واقك م تمك الميلو كفان يمّثفل  زيمفًة كاملفة أمفام الّصفارف واحفتال ً مفّهم وقفتالً 

فأين واقك حيا  الهزيمة من أقوال الكقهاء التفي صفدرت ففي قهفود الّصفر . و بًيا بين الم لمين

 والحرية ؟ 

إن مفوا تهم ومخفاللتهم مفن : فيقفولثم يّتقل إلب  كر أحكام موا   الم لمين ألقدائهم 

غيففر ضففرور  ممّوقففة إ و ففي كبيففر  مففن الكبففائر تففي ن بقلّففة اكتففراط مرتكبهففا بالففدين ورقّففة 

فا ب فل  اإليمفان قّفهإ ّعفو  بفا  مفن  لف  . الدياّة ًّ ومهما قوأ  ل  وتمّكن من فاقلفه كفان مي 

اليهفود والّصفارف أوليفاءإ بعضفهم يفا أيهفا الف ين  مّفوا   تتخف وا )) قال ل تعالب . ومن فاقله
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...((أولياء بعض
63
دلفت : وبعد أن قرض م موقة من اويات بّين معاّيها وغاياتهفا قفال مفثالً  

  ُيهفَدفإ وَمفن   ُيْهفَدف فهفو ُمَضفّل والُمَضفّل خا ففر ( غيفر الم فلمين ) اويفة قلفب أن متفولّي 

قّفه وصفو كتابفة اإليمفان ففي قلبفه فمن َوّد م فقد ُ ل  : ويقول في توضيح  ية أخرف . كافر 

ُّكِي قّه اإليمان بالتصريح ال أ في اوية  ...و

 مففك الميلففو فففي  فف ه الر ففالة القصففير   ملففة مففن اويففات المتّاولففة لتّلففيم العالقففة 

ال يا ية والحربيفة بفين الم فلمين وغيفر م مفن أ فل الفدياّات األخفرف ففي اللفروو ال يا فية 

أمفا ففي مفا دون . لخفالو والحفر  والصفراب ال يا في والفديّيوالع كرية الحر فة قّفد قيفام ا

 ل  من أوقات ال لم ولفروو التعامفل الحضفارأ اإلّ فاّي المتبفادل فف ن الصفالت التفي تقفوم 

بففدليل مففا كففان لر ففول ل . بففين اإل ففالم ومختلففو األديففان األخففرف   تففدخل تحففت  فف ا التقّففين

 .لروو الحر  والّزابصلب ل قليه و لم ِمن تعامل معهم في غير 

فال يمكن أن ّكهم مقصد الميلو به ا التركيفز قلفب تككيفر المفوالين لألقفداء ففي الفدين 

ففف ّهم قففد . وقففت الحففر  إ ّ إ ا قرفّففا تففاريخ الملففو  الحكصففيين األواخففر ممففن قاِّففوا قصففره

دقففْوا ب لحففاح القففوات الصففليبية لال ففتيالء قلففب تففوّح ومففا حولهففا مففن المراكففز الع ففكرية 

والمدّيففةإ بففل وقففدموا أمففوال األمففة للمعتففدين مقابففل اقتففدائهم قلففب الم ففلمين وتمكيففّهم مففن 

ا ففتحالل المديّففة وأ لهففا قلففب حففين ِغففّر إ فقتلففوا قِّففرات او و وأ ففروا قِّففرات او و 

 . وّهبوا ما في بيوتهم

فكففي الر ففالة   قلففب صففغر ا   معففاٍن  يا ففية دالففة قلففب موقكففأبي القا ففم قلففوم مففن 

 .  اّات الصادر  قن ملو  الدولة الحكصية األواخر وحكم الِّرب فيهمالخي

لم ّعرو مفن  ف ه الر فالة غيفر ّ فخة واحفد  بخفل الميلفو محكولفة بمكتبفة الِّفيخ محمفد 
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 . في ثالط ورقات من أوله 101الِّا لي الّيكر ضمن م موب برقم 

 : منا ل الورود في القضاء بموجب الحدود (  11

أ إلففب  10مفن الورقفة  8111تف  الولّيفة بتففوّح ضفمن الم مفوب  مّفه ّ فخة بفدار الك

. قليها خل الِّيخ محمد العربي المفا رأ( 7) 01017  إ وّ خة أخرف ضمن الم موب 87

 . أ 10أ إلب  08والمخلول مّقول قن ّ خٍة بخل الميلّوإ من ورقة 

دقوف وبعففد إ فهفف ه ق الففة مختصففر مختصففر  تتعلّففق بالفف: يقففول الميلففو فففي مقففدمتها 

وال وا  اإلّكارأ ال أ يعقبه إّكار المّكر ودقواه المخر  في مفا أّكفرهإ دقفت إلفب وضفعها 

و ّمْيتها رفك الغْيه  باإل كار إ في قفدم قبفول المخفر  بعفد اإلّكفارإ . الضرور  ب ب  ّازلة 

 .وربما لقّْبُتها بكتا  مّا ل الورود إ وبحط القضاء بمو   ال حود

 

 : ٌماعُ ػظىَوراب األخىتح ألتي ا

  

وأكبر ا وأِّهر ا ل ل  ّخّصه بتعريو أو فك ممفا   و أ ّم كت  أبي القا م قلوم

 . قّرفّا به كتبه األخرف

يّدر  كتا  أ وبة قلوم ضفمن القائمفة اللويلفة لكتف  فتفاوف التوّ فيين التفي 

بففدأ لهور ففا مففن القففرن الثالففط اله ففرأ التا ففك المففيالدأ اّلالًقففا مففن أ ففئلة  ففحّون 

ا بأ ففئلة ابففن أبففي زيففد القيرواّففي وأ ففئلة القاب ففي ثففم اللخمففي وفتففاوف المففازرأ مففرورً 
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وم ففائل ابففن قففداح وم ففائل ابففن قرفففة وفتففاوف البرزلففي ثففم أ وبففة قلففوم إلففب فتففاوف 

 .المتأخرين من ر ال القرن الثالط قِّر اله رأ التا ك قِّر الميالدأ

وإ ا كاّْت كتف  فقفه الّفوازل قفد تعفددت قّاويّهفا 
64
تلكفت أزماّهفا وتّّوقفت واخ 

مّففا ج كتابتهففا ف ّهففا  ميًعففا تقصففد غايففات واحففد   ففي تقففديم حلففول للمِّففاكل ا  تماقيففة 

والِّخصية والديّيةإ يلت   فيها ال ائلون إلب كبار الكقهاء   ممن تتوفّر فيهم ِّرول ا فتفاء 

ّفوازل    لي فدوا قّفد م تك فيًرا لغفوامض أحفداثهم ويلكفروا بالتو يفه ففي مفا ّفزل بهفم مفن

 .ّتي ة لتلور األزمان واألحداط

كتففا  األ وبففة لعلففوم  ففو كتففا  فتففاوف  مففك فيففه الميلففو كففّل مففا ورد قليففه مففن 

ِوّها باأل وبفةإ والمقصفود مفن اللكلفين    ّْ ا تكتاءات وأ ئلة وكل أ وبته قليهاإ وفّضل أن يع

                   .           األ وبة والكتاوف   واحد

لكتاوف الكقهية قاد  قلب أ اح  مك األ ئلة التفي تفرد قلفب المكتفي ُتوَضك كت  ا

إ ّ أن أغلف  المكتفين يرّتبفون فتفاوا م قلفب ترتيف  أبفوا  الكقفهإ في معفون . وأ وبته قليهفا

الم ائل واأل وبة المتعلقة بكل با  قلب ِحد إ واضعين لهفا قّواّفا فقهيفا واضفحاإ مثفل مفا 

تففاواه وفتففاوف البرزلففي التوّ ففي وفتففاوف الوِّّري ففي در  قليففه ابففن  ففهل األّدل ففي فففي ف

ومففن المكتففين َمففن لففم يرّتفف  فتففاواه قلففب  لفف  الففّمل وإّمففا يعرضففها دون ترتيفف  . المغربففي

و لف  مثفل فتفاوف . فيكون قرُضه لها كما تأّتب له وضفك أوراق فتفاواه. ح   موضوقاتها

ي أبو القا فم قلفوم فقفد  فل  أما المكت. ابن رِّد أو الكتاوف التي ُ معت لعياض والمازرأ

 .م لكا غير   ا وغير  ا إ مما  ّوّضحه قّد الحديط قن مّهج الكتا 
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ُّ خ من كتا  األ وبة العلومية خار  المكتبات  لقد حاولتُ  أن أتعّرو قلب 

التوّ ية فلم أقثر قلب مخلولة واحد  مّه خار  الولن في ما تيّ ر لي ا لالب قليه 

ي مراكز البحوط أو المكتبات التي زرُتها أو اللعُت قلب من فهارح المخلولات ف

 .فهارح مخلولاتها خالل ال ّوات األخير 

ُّ خ أ زاء الكتا  المو ود  في البالد التوّ ية فقد قرفّا مّها ثماّية  أما 

وثالثين  زءا في دار الكت  الولّية بتوّح باإلضافة إلب ّ خة  زء بمكتبة الِّيخ محمد 

ر اللعت قليها وثالط ّ خ أ زاء بمكتبة الِّيخ محمد الصالح الّيكر اّللعت الِّا لي الّيك

و وو أحاول مواصلة البحط لعلّي أ د . قليها أيًضا وّ خة ّادر  قلب ملكي الخاص

 .غير ما  كرته  ابقا

وقضيُت ال ّوات العديد  في تحقيقه وددُت أن  وبما أّي ا تممُت بكتا  األ وبة

ّه وقن أ زائه ومخلولاته ومّهج ميلكه فيه قلب قدر الحا ة أف ح الم ال للحديط ق

مما تتللبه مّي غايتي في إبراز قيمة الكتا  ال أ يعتبر أ م ميلكات أبي القا م قلوم 

 . وأكثر ا فائد  وأحرا ا بالتعريو والعّاية

 :أجزاء الكتاب ومخطوطاته 

قرأُت أغل    إن لم  قّدما ِّرقُت في ا  تمام بالكتا  وأردُت التهّيي لتحقيقه

أقْل كّل   ما ُكِت  قن الر ل والكتا إ فو دُت قّد َمن  بقّي من المعاصرين فوائَد 

ودرا ات مّها التي تبلغ در ة اإلح ان كدرا ة الِّيخ محمد الِّا لي الّيكر ودرا ة أحمد 

قا م ودرا ة محمد اللا ر الرزقيإ تّضاو إليها درا ات قَرضية لم تكن قّاية 

ها بالكتا  قامة ولكن بم ألة أو م ألتين مّهأصحاب
65
تتّاول قضية خاصة  لبْت ا تمام  
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أما المصادر القديمة ف ّها لم . صاحبها من بين م ائل األ وبة التي تقار  األلو ّازلة 

ت كر غير لمحات قامة قن الميلو ولم ّ د له فيها غير تر مات فقير  وِ كًرا ِّحيًحا في 

وإ ا كاّت المصادر القديمة وبعض الدرا ات . تكيد في معرفة الكتا  المعلومات التي ربما

 .قد  كرْت الكتا  وقّواّه وأِّادْت بأ ميته ف ّها لم تزد قلب  ل  

. بحيط لم ّ د في المصادر والدرا ات تحديًدا ِّافًيا يدّل قلب قدد أ زاء الكتا 

تبلغ الثالثين ف ن الكّاّي  ف  ا كان محمد مخلوو في ِّ ر  الّور الزكية ي كر أن أ زاءه

وما  ل  إ ّ . في تكميل الصلحاء ي علها اثّي قِّر  زًءا وي كت الباقون قن قدد األ زاء

 : أل با  قد  أ مها

  قدم توفُّر ّ خة واحد  كاملة للكتا  في أأ مكتبة من المكتبات العامة أو 

 .الخاصة

ولعلّه بدأ بتحديد . كتابه   يبدو أن أبا القا م قلوم توفي قبل أن ُيتّم ترتي 

ألّّا و دّا ّ خة من ال زء الخامح وأخرف من ال زء ال ادح . األ زاء بمحتوياتها

وكلتا ما بخله ال أ ثبتْت ّ بته إليه بما في ّصهإ مك مقارّة الخل بما و دّاه من  

 . أخرف ّصوص كتبها الميلو في مخلولاتٍ 

 . ختالو خلولها وأزماّها  تِّتُُّت مخلولات األ زاء من الكتا  مك ا

  وقوب اضلراٍ  كبير في تحديد أرقام األ زاءإ وتداخٍل في بدايات ّصوصها 

 .وّهاياتها وأوا لها مما  عل ا ختالو فيها كثيرا

  ي د الباحط من بعض أ زاء األ وبة العديد من الّ خإ وي د من أ زائها 

 .واحد  ل زء واحد األخرف الّ ختين والثالثةإ وربما   ي د إ ّ ّ خة
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وأمام   ا . كل   ه األ با  أو دْت الصعوبة في تعيين األ زاء وتحديد قدد ا

الوضك فّضلُت أن أّللك قلب المخلولات المعروفة مّه وأن أقوم بالمقابلة والمقارّة بيّها 

حتب أصل إلب تعيين قدد األ زاء وتعيين ّ خها ومحتوا ا
66

فاقتّعُت في ّهاية الملاو . 

الكتا  يِّتمل قلب قِّر  أ زاء ثبتْت أرقام أ زائها قلب المخلولات إ ّ ال زأْين بأن 

فا تهدت . الثامن والتا كإ ف ّي لم أ د لعدد ما  كًرا قلب المخلولتين الوحيدتين لهما

كما رّ ْحُت قدد ال زء من تل  . رأيي لتعيين   ين ال زأْين اقتماًدا قلب تقري  تاريخي

ولم أصل إلب   ا ا قتّاب إ ّ بعد  تة أِّهر . فيها ا ختالو في الترقيماأل زاء التي يقك 

من الألأ المتواصلإ وأصبحُت أ زم بأن كتا  األ وبة ألبي القا م قلوم يتكون من 

وقد أّ زّا   و  . ثم ِّرقُت في تحقيق الكتا  لتلبعه بيت الحكمة بتوّح. قِّر  أ زاء

 ه وتولت مي  ة بيت الحكمة إتمام لبعه في  ّتّا الحمد   كامل أ زائه مك  زء لكهار

 .  2009  ه 

  

 :منهج عظوم في األجوبة

ي ي  بها لالتزم أبو القا م قلوم أن   يورد من األ وبة إ ّ التي صدرت قّه 

قن أ ئلة وردْت إليهإ ولن ت د من فتاوف غيره التي ّقلها  و في كتابه إ ّ الّادر القليل 

ومن خصائص أ وبة قلوم   ه أّن ميلكها ي كر في . رد ا لال تِّهاد دا التي يكون أو

أّولها غالًبا ا م ال ائل وبلده ومهّته وربما محّل إقامته وأصولهإ وربما  كر أخالقه أو 

ملب ه وِّكله وقالقته بغيره من صحبة أو ّ ٍ إ مك ا تمامه ب كر الولائو الِّرقية أو 

كما . ر المدن والمّالق واألحياء والِّوارب واأل واقو  ُيهمل  ك. اإلدارية أو الع كرية
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ي كر أّواب المالبح للر ال أو للّ اءإ وما يتعلّق بالزي ات أو المّا بات ا  تماقية 

وغير  ل  مما يقدم الماد  الخام لدرا ات تاريخية حضاريةإ فهي ِّهادات معاصر  

صدر  خر من كت  الميرخين أو مباِّر    يتلّرق إليها الِّ  و  ّ د لها مثيال في أأ م

 .  األدباء مما يتعلّق بالتاريخ التوّ ي لتل  الكتر 

وإ ا كان الِّيخ أبو القا م قلوم لم يرّت  م ائله وأ وبته قلب ترتي  

الموضوقات الكقهية ولم يعرْضها كما تأّت ْت له   ا اته ومحكولاتهإ ف ّه قد  مك م ائله 

 ئلة وإصدار األ وبة قّهاإ بحيط و دّا كل  زء من أ زاء المتقاربة في تواريخ تلقِّي األ

إ  أّه لم يكن دقيًقا  واء في . كتابه أ وبة تتقار  تواريخها في  ل  ال زء تقاربا ّ بيا

ف ن أ ئلة ال زء األول مثال تعود إلب الكتر  بين  ّة . ترتي  ال ّوات أو األِّهر أو األيام

   إ وال زء 1000   و ّة  996مح بين  ّة    إ وال زء الخا 986   و ّة  982

وقد يحدط أن يعرض فتاوف ِّهر واحد متتالية .     1009   و 1006العاِّر بين  ّتي 

متتابعة ومرتبة مثل قْرضه ل تة أ ئلة وأ وبتها ميرخة بِّهر واحد  و ربيك اوخر من 

م1597/     1006 ّة 
67

لتزًما التزاًما دقيًقا إ ّ أّن   ا الترتي  و ا  التقري  لم يكن م. 

 .و  دائًما

التزم الِّيخ قلوم مّه ا واحًدا أو كاد أن يكون واحًدا في قرض فتاويه من 

أ ئلة وأ وبةإ بحيط يكّون كلُّ  يال و وابه وحدً  تتألّو من قّاصر تتكرر في كل وحد  

 . من أ وبتهإ و  يّقص قّصر من قّاصر الوحد  إ ّ ّادًرا

(   . ال يال( أ : قّده   بد أن يتكّون من " األ وبة"إّن كل  وا  من 

ا ّصوص وثائق يقّدمها ال ائل أو . الت ييل(   . ال وا  ًّ وقد تّضاو إلب  ل  أحيا
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إّن العّاصر الثالثة . الخصمإ كما يمكن أن يعرض الميلو تّبيًها أو قّواَن فرٍب أو فائد ً 

وفّر في كل  وا إ ويّدر أن يغي  ي   أن تت( ال يال وال وا  والت ييل ) األولب 

 . الت ييل إ ّ إ ا ضاب من األصل

 :ولزياد  توضيح مّه ه ّعرض بعض اللرق التي يلتزمها في فتاواه

ثم ي كر ا م " ُ ئلتُ "أو "  ألّي"يعرض ال يال غالبا بأحد لكلين : األ ئلة

ِه ومعلومات قّهإ مك التاريخ ال أ ي كر فيه  ال ّة والِّهرإ أما اليوم ال ائل مك بلده أو حيِّ

وقد يرد . فالغال  أن   يحدده ويكتكي بقوله إّه في أوائل الِّهر أو أوا له أو أواخره

ويّتهي ال يال غالبا ب ملة ا تكهامية تحّدد . ال يال م بوًقا بّ خة ر م ُيعتمد في القضية

 .ما يللبه ال ائل داقًيا للمكتي ب زيل الثوا  واأل ر

فأ بُت : " لِّيخ قلوم ال وا  مباِّر  بعد قرض ال يال قائالً يبدأ ا: األ وبة

و و ب ل  يربل  وابه بّص ال يال ...." وإ ا كان األمر كما ُ كر : بما ّصه بعد ا فتتاح

ثم يعرض  وابه ال أ يحاول فيه أن يتتبك قّاصر القضية قّصًرا قّصًرا . ويخصصه به

 .إلب أن يأتي قليها  ميًعا 

ا  اّبًيا ّصه وب: الت ييالت ًّ يِّتمل قلب ". ت ييل " عد أن ُيتّم ال وا  يضك قّوا

ر وب المكتي إلب قّاصر  وابه يبّيّها ويوّضحها بالتك ير والتوضيح فيتّاولها بالِّرح 

اللكلي وِّرح المعاّي والِّرح الكقهي ال أ يتوّ ك فيه ويكثر فيه الّقول قن المصادر 

 .الكقهية والكت  األمهات

بِّخصية أبي القا م قلوم وكتابه األ وبة يالحل بأن الر ل ُيعتبر إن العارو 

وقّد ملالعتّا لكتابه ت تبين لّا  عة . من أولئ  الكقهاء ال ين  معوا بين المّقول والمعقول
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معرفته بالمصادر والكت  واوراء واألصول والكروبإ وت تبين لّا و وه تعامله مك 

ن مّها ما يعتمده م لًّما ويقبله دون ّقاشإ ومّها ما ف . الّصوص التي يبّي قليها فتاويه

يّاقِّه ويحا  ه فيقبل بعضه ويتر  بعضهإ ومّها ما يرفضه بعد معارضة وإقامة الدليل 

 .في  ل 

إن مصففادر أبففي القا ففم قلففوم فففي كتففا  األ وبففة تتكففون مففن الروايففات واألقففوال 

القا فم و فحّون وغيفر م أو مفن  المّقولة المتفوافر  قفن ِّفيوخ المف    كاإلمفام مالف  وابفن

مختصفر ابفن قرففة : ومن أكثر   ه الميلكات  كًرا ووروًدا الكتف  التاليفة. الميلكات المكتوبة

والّففوادر والزيففادات  بففن أبففي زيففد القيرواّففي مففك ر ففالته وكتففا  الِّففامل لبهففرام ومختصففر 

ي واللفرر  بفن خليل وِّفرح ابفن ّفا ي الكبيفر قلفب المدوّفة وِّفرح المدوّفة الكبيفر للمغربف

قففات ومقففدمات ابففن رِّففد وفتففاوف البرزلففي واختصففار ا ألحمففد حلولففو وتفف ليو  ففّد الميلففو 

 .محمد بن أحمد قلومإ وغير  ل  من كت  المالكية مما   يدخل تحت حصر

 :تناولها المؤلف في فتاواه الموضوعات التي

د أ ئلة وردته قن فال ّ  إتكاد تّعدم تماما الم ائل المتعلقة بالعبادات من فتاواه

أ ئلة وردت قليه مما يتعلّق كما لم ّ د  .ق بالصال  أو الصوم أو الزكا  أو الحجأمر يتعلّ 

 :ما كان له قالقة بالموضوقات التالية وأ وبتها وإّما كان الغال  قلب الم ائل. بالعقائد

من زوا  ولالق وأحكام المعاِّر  بين الزو ين ودار : األحوال الشخصية

 .ن والّكقة والو ية في التزويج والحضاّة والرضابال يديْ 

 .والوصايا  العامة والخاصة المواريث واألوقاف

ّلر في صحة العقود والر وم من بيك وِّراء وغبن و  ال والمعامالت التجارية 
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 .الهبات والصدقاتوبأّواقها المختلكةإ واألكرية 

 . بأّواقها امات الماليةوا لتز إمن ِّركات وقروض ور انالمعامالت المالية 

 .وأحكام الحيازات وترِّيد القاصرين والِّكعات تحديد صحة الملك من عدمه

 .والزراقة والم اقا  الصناعات

 .وال رقات والخالفات بين القبائل واألِّخاص الجراحات والقتل

 .األْيمان

  .والو ء والمعامالت معهم في أحوال إباقهمأحكام العبيد وحقوقهم 

وبعض  بقضايا حدثت في مرحلة ا تيالء الّصارف قلب توّح متعلّقةمسائل  

 . ّو  أوربا وصور من إلالق  راحهمإ أحكام أ رف الم لمين في المدن ال احلية

 .قن أحكام بعض التصّرفات اإلدارية والقضائية والمولكين أسئلة

فيها من  ثت بيّهم وللبوا البتّ حد  واء تل  التيفي قضايا متعلقة باليهود  فتاوى

 .أو م ائل حدثت بين يهود وم لمين الم لمين قاضي

 محتوى كتاب األجوبة

يِّففتمل كتففا  األ وبففة ألبففي القا ففم قلففوم قلففب قِّففر  أ ففزاء متو ففلة الح ففم فففي 

صفكحة مففن القلففك  1201و ففوو تكففون قفدد صففكحات لبعتففه . ال ملفة مففك  ففزء للكهفارح

ُتضفاو إليهفا  032أحصفيّا ا فو فدّا ا فقفد التفي اِّفتمل قليهفا  الكتفاوفأمفا قفدد . المتو ل

 . مائة م ألة فقهية مّقولة قن أمهات كت  الكقه

 :كلمة خاتمة
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" فففي ّهايففة  فف ا الحففديط المففو ز قففن قصففر أبففي القا ففم قلففوم وتر متففه وكتابففه 

  أ د مّاًصا من القول بأن الر فل قفد تفر  لّفا ففي فتفاواه مفاد  أ ا فية لمعرففة " األ وبة 

و ي مرحلة  كّفْت فيهفا مّفابك . م 08/     01ّح الحضارأ خالل القرن ودرا ة تاريخ تو

قففّدم لّففا الِّففيخ قلففوم ِّففهادات . ومصففادر تاريخّففا الحضففارأ ا  تمففاقي وا قتصففادأ

إّهفا . معاصر ُمعايٍن اِّتملت قلب وصو الكثير من اللوا ر والوقائك واأل ماء والحفوادط

ما بلغه وقفد كفان يِّفغل وليكفة اإلفتفاء ففي فتفرٍ   ِّهاد  فقيٍه مكٍت ي كر فيها ما ِّا ده ويّقل

مفا كفان المكتفي يّففال رزقفه مفن  فللة بففل كفان قلفوم يأخف  مففن الم فتكتين مفا يككيفه وأ لففه 

 . ليومه

وإن الكتاوف   في الغال    ِّهادات صادقة ليح للمكتفي مفا يدفعفه للت ميفل أو للتقبفيحإ 

و  ّ ففد فففي كُتفف  . ي ففعب لّصففرتهاكمففا أن قملففه   قالقففة لففه ب ففللة و  بو هففة  يا ففية 

الكتففاوف مففا ي علّففا ِّّفف  فففي روايففات صففاحبها ألّففه لففم يكففن ملتزًمففا بموقففو المّاصففر أو 

وإن فففي مففا يعرضففه ميلكهففا ِّففهاداٍت تاريخيففة حضففارية ثميّففة ي فف  أن ُتففدرح . المّففا ض

وي فففتكيد مّهفففا الميرخفففون بعفففد أن ا فففتّك وا الكثيفففر مفففن الّصفففوص التاريخيفففة بتحقيقهفففا 

مفدخل لتفاريخ : ي كتابفه فClaude Cahen  وقد أِّار إلب القضية الم تِّرق . محيصهاوت

 Introduction à l'histoire du Monde Muslman=    العفالم اإل فالمي الو فيل 

médiéval   إّهففا ت ففتحّق أن يعليهففا المففيرخ قّايففة : فقففال متحففدًثا قففن كتفف  الّففوازل

وإن لهفا لكائفد  كبيفر  ... بم فا ت واقعيفة وأن   ه الكتفاوف تتعلّفق قفاد  ... خاصة
68
كمفا . 

إن فقه الّوازل  فو الككيفل بفأن : ّّبه قبد ل العروأ قلب أ ميتها في البحط التاريخي بقوله

يقّربّا أكثر من األوضاب ال يا ية وا  تماقيةإ لكن   ا الّوب من الكتابة مازال لفم ُيفدرح 



 

 

66 

66 

درا ة ِّاملة 
69
. 

أ وبففة قلففوم وقففرأُت بقيففة مففا احتففوف قليففه الكتففا  وبعففد أن أتممففُت تحقيففق 

ّْ ًمففا ثرًيففا ُت ففتخر  مّففه المعلومففات و ففوو  أصففبحُت أقتقففد أن  فف ه الكتففاوف  ففتكون م

تكون مقصًدا للعديد من الميرخين والدار ين في الم تقبلإ وخاصفة مفن أولئف  الِّفبا  

ولفو . ال فادح قِّفرال ين  يكِّكون ما كان غامضا في التاريخ التوّ ي المتعلق بالقرن 

لم أكن قلب يقين من   ا ما كُّت ب لُت ال ّوات العديد  مفن قمفرأ ففي تحقيقفه ألضفعه 

 .بين أيدأ الباحثين من ثمار الم تقبل
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 .167 يل بِّائر أ ل اإليمان ص ( : ح ين )   خو ة   1

م بّ بة الّصراّية ألّه  16  ّّ   في   ا الكتا  ال يش المها م للِّمال اإلفريقي في القرن   2

في الحقيقة تحّر  بقرار ّصراّي صادر قن ال للة الديّية العلياإ ثم إن ال يش يتألّو خاصة من 

للكّي ة فال ّ تليك أن ّّ به إل باّيا فقل و  . قدد كبير من الدول والمي  ات الّصراّية

 .البابوية فقل و  للدويالت اإليلالية القائمة في حوض البحر المتو ل فقل

  ت ّمك لديّا العديد من الّصوص الكّ ية والمصادر التاريخية األوربية الّصراّية التي تصو 3 

و ي ّصوص من أقوال ر ال دين أو ر ال  للة و يا ة . تحّر  ِّارلكان بأّه حر  صليبية

و  ا ما  مح لّا با تعمال   ا اللكل قّد حديثّا . الكتا  لمرا الت ر مية وأدبية أو ميرخين أو

 .م16قن   مة ِّارلكان وابّه دون  وان دوتريش قلب ِّمال إفريقيا في القرن 

وكان من قالمات التّصير الِّكلي لألماكن أن  ّموا كل واحد من   ه   4 

الّصارف وكلهم من ال كور إ ّ التحصيّات العِّر  با م واحد من كبار القدي ين 

 :  واحد إ و م 

Saint – Michel , Saint – Jacques , Saint –Georges , Sainte – Barbe 

, Saint – Ambroise , Saint – Jean , Saint – Alphonse , Saint – 

Pierre , Saint – Philippe , Saint – Martin. 

 Voir Sebag , Paul : Tunis : Histoire d'une ville  p 177( D'après l'Atlas de 

Baun et Hoggenberg). 

5    Poinssot et Lautier :  Revue Tunisienne no 3 et 4 pp 221.                      

ؿماى  صاػؿ   ِ اىنيطاُ اىعخَاّٜ ٍ٘رٖ  إىٚ ميطاُ تّ٘ل اىضفصٜ  صَؼ بتاؿٝظ ٍِ   6 

 بعى ٍع ؿمائو  عـٙ ٍيابٖ  فٜ . ً  1559ػٝنَبـ  15/ ٕـ  967 ٗامم ىٖـ ؿبٞع األٗه 

بتـرَ  األط  بؼ اىزيٞو اىتََٜٞ (  29ً  1978مْ   11ٗ  10اىعؼػ ) اىَزي  اىتاؿٝغٞ  اىَوـبٞ  

 .فٜ ٍيضق ببضخٔ اىؾٛ  ْ٘أّ اىغيفٞ  اىؼْٝٞ  ىيصـا  اإلمباّٜ اىعخَاّٜ فٜ اىقـُ اىناػك  يـ 

 . 24ّفل اىَـرع ً    7 

 . 164الميّح : ي ديّار   ابن أب 8

 .  176   175  ّكح المصدر  9

  من بين أمراء الحكصيين أمير ا مه حميد  و و حكيد ال للان الح ن وابن ال للان أحمد  10

 كن ّاُبلي ثم اّتقل إلب بليرمو بصقلية . اقتّق الم يحية قّد  كره إلب إيلاليا مك أبيه وبقي بها
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 Lesو و  بح رداء  Terminiومات في    Hamida Carlos de Austriaووقك تعميده با م

freres Minorum   مإ ورخامة قبره في كّي ة 1601 ّةMonastère de St Martin   تدل

  - Revue Tunisienne no 26, 1936 , pp203.قلب أّه تصّدق بأمالكه قلب الكّي ة

 .167 يل بِّائر أ ل اإليمان ص :   ح ين خو ة 11

   1969)يخ محمد الِّا لي الّيكر في م لة  و ر اإل الم بتوّح ال ّة الثاّية   ما كتبه الِّ 12

 . 8إ  7إ  6إ  2: األقداد( 1970

 .أن مّه ّ خة بمكتبة  امك الروضة بدمِّق  57:  7   كر الزركلي في األقالم  13

 . 19ـ  15:  2الكواك  ال ائر  :   الغزأ  14

   و  ا قتباح:   ابن القاضي  15

ت بعض الر ائل من ال للان العثماّي إلب أ ل القبروان تخصهم بالعّاية وتدقو   ورد 16

م و ّة 1572/     979بعضها ميرخ ب ّة . ألع كر إلب ح ن تصّرو معهم وحمايتهم وصوّهم

 .40و  35تر مها وِّّر ا التميمي في المر ك ال ابق ص.م  1574/     981

 .265:  8األ وبة :   قلوم17 

 .259: 2: در   ّكح المص18 

 .77تكميل الصلحاء :   الكّاّي 19 

 .123 يل بِّائر أ ل اإليمان ( : الح ين)  خو ة  20

 .292:  1:   مخلوفة ِّ ر  الّور الزكية21 

تكميل : ؛ الكتاّي  9   8  اّلر مقدمتّا لتحقيق كتا  األ وبة ألبي القا م قلوم ص 22 

ِّ ر  الّور الزكية : ؛ مخلوو  123مان  يل بِّائر أ ل اإلي: ؛ ح ين خو ة  77الصلحاء ص 

1  :293. 

اّلر ر الة . وردت القضية في كتابه موا   العرفانإ في بيان مقتضب حال ُحّكام الزمان  23 

 .85   84محمد الرايح ص 

  و و الكتا  ال أ دَرَ ه وحققه الباحط الم كور في ر الة ّوقِّت في الكلية الزيتوّية  24

 .م 1983خالل  ّة  توّحللِّريعة وأصول الدين ب

 ( .112ص) كر ا الباحط محمد اللا ر الرزقي في ر الته    25

)   وقد ّقل أبو القا م قلوم تر مة  امة ومكيد  ولويلة للر ل في ال زء التا ك من أ وبته  26

ٍّّش و ده بخل الِّيخ قبد ال ليل قلوم (   وما بعد ا 123الورقة   .ّقلها قن ك
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ُّ خ في دار 27  الكت  الولّية بتوّح وأَُخر بمكتبة الِّيخ محمد الِّا لي الّيكر ولبك لبعة   مّه 

 .قديمة
 .0011  مّها ّ خة في مكتبة الِّيخ محمد الِّا لي الّيكر ضمن الم موب رقم 28 

إ وفي ال زء  008و ص  081من أقوال أبي القا م في أخيه ما ورد في ال زء األول ص    29

 .780و ص  730الثالط ص 

لر تكاصيل قن  ي ء الكقهاء العلالمة ومصادر ترا مهم في المقدمة التي وضعتها في   اّ 30

بداية ال زء األول من تحقيقي لكتا  األ وبة ألبي القا م قلوم ال أ لبعته بيت الحكمة بتوّح 

 .م2004 ّة 

31    Berque : L'interieur du Maghreb p 108 ;  

 . 255:  2التاريخ : ابن خلدون          

   .71الصكحة  8و ل  في البحط ال أ ِّّره في م  لة   و  ر اإل المإ العدد   32 

  .000،070:  2األ وبة : قلوم   33 

  .088:  1ّكح المصدر   34 

 .03:  2األ وبة : قلوم   35 

وقد صّرح أبو . 105تر م خليل لعلوم واللرق التقريبية للكقه ص :    محمد الِّا لي الّيكر 36 

 . 51:  8؛  14: 7؛  414:  6قلوم أّه تتلم  له اّلر األ وبة القا م 

 . 184   183 يل بِّائر أ ل اإليمان  : ح ين خو ة    37 

 .26تكميل الصلحاء ص :   الكّاّي   38

 . 57:  1األ وبة :   أبو القا م قلوم  39 

 . 346   345:  2الحلل ال ّد ية :   الوزير ال را   40 

 . 184ل بِّائر أ ل اإليمان   ي: ح ين خو ة     41

 . 49الورقة ( مخلول مكتب ة الِّيخ محمد الصالح الّيكر ) األ  وبة :   أبو القا م قلوم  42

 .19،21:  2األ وبة : قلوم    43 

 .  4ورقة (  14801مخلول المكتبة الولّية  رقم ) األ وبة :   أبو القا م قلوم  44 

 .133: 1األ وبة  : قلوم    45 
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 . 49   48:  6األ وبة : بو القا م قلوم   أ  46

 .أ 49ورقة (  18436مخلول المكتبة الولّية رقم ) األ وبة :   أبو القا م قلوم  47 

 . 276مو وقة مديّة توّح ص:   توفيق البِّروش  48 

:  3ُ كرت   ه الصّاقة في فتاوف البرزلي .  496:  2ملحق للمعا م العربية :   دوزأ  49 

265. 

؛  155َصَو   ا الم  د وحّدده محمد ابن الخو ة في كتابه تاريخ معالم التوحيد ص   و 50 

 . 261مديّة توّح في العهد الحكصي ص : الدو تلي 

 . 123 يل بِّائر : ح ين خو ة    51 

 .25تكميل الصلحاء ص :   الكّاّي  52 

 .155: 2م امرات اللريو  :   ال ّو ي 53 

 .463:  1قّوان األري  :   الّيكر  54 

 .107ص ( 1970)العدد األول من ال ّة األولب :   الِّّر العلمية للكلية الزيتوّية  55

 .26تكميل الصلحاء ص :   الكّاّي   56

 .23تكميل الصلحاء ص :   الكّاّي  57 

 .70: 11مع م الميلكين :   كحالة  58 

 .151-146: 1قّوان األري  ( محمد وقلي)  الّيكر  59 

 .25تكميل الصلحاء ص  :  الكّاّي  60 

وما  97ص  1970الِّّر  العلمية للكلية الزيتوّية العدد األول :   محمد الِّا لي الّيكر  61 

 .بعد ا

 .159البقر  :   القر ن  62 
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 أتي اٌماعُ ػظىَ أخىتح ػيّـٕاخ ِٓ         

 

ُتقفففّدم لّفففا أ وبفففة الِّفففيخ أبفففي القا فففم قلفففوم محتويفففات ّالقفففة ومعّبفففر  قفففن   

األوضاب ا  تماقية في بالد إفريقية وتصّور لّا  ّل  واّ  الحيا  فيها بتكاصيل يعفّز 

فكففي  فف ه الكتففاوف كِّففٌو لحقففائق . أخففرفو ود ففا فففي مصففادر تاريخيففة أو حضففارية 

العالقففات القائمففة بففين المت ففاكّين قلففب اخففتالو أ ّا ففهم وأّففواقهم إ كمففا ُتِّففير إلففب 
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الكثير من مالمفح الحيفا  الحضفارية مفك توضفيح قالقفتهم بال فللة واإلدار  ففي العهفد 

اإلّ ان في ويكاد   ي د الملالك لها  اًّبا غير وارد من  واّ  حيا  . العثماّي األول

. مديّتففه أو فففي باديتففه إ فففي ت ارتففه أو صففّاقته إ فففي قالقاتففه ا  تماقيففة أو العائليففة

إن األ وبففة فففي مففا قرضفته مففن م ففائل قففد غّلففْت الكثيففر مففن : ولعلفه يمكففن أن ّقففول 

م  أأ 4004/  4002م  و فّة  4751/   289المِّاكل التي حدثت في ما بين  فّة 

 .القا م قلوم اإلفتاء في قاصمة الدولة التوّ ية ّة من تولّي أبي  95خالل 

وقد حرصُت قلب أن أقرض للقار  بعض اختيارات من أ وبفة قلفوم لتقفّدم 

لّوقيات من الكتاوف تكِّو قفن فوائفد ا للباحفط ففي  –ولو كان مو ًزا  –له تصّوًرا 

فهفم  التاريخ والحضار إ كما تكِّو قن دقّة الّلر القضائي ال أ يتمّتك به الر فل ففي

الّص الديّي و عة الّلر في أحكامه التي  علته يّّزه ّك ه قن أن يكفون كفالكثير مفن 

معاصريهإ فهو   يقبل التعّص  والِّفد  ويفرفض الللفم ويفدافك قفن حقفوق الضفعكاءإ 

 .ثم  و يّقد كّل ما ي   ّقده من أخلاء م تمعه

بال فعة ففي   علتّفي أصفكه" األ وبة " إن رحلتي اللويلة مك الر ل في كتابه 

العلم إ والدقفة ففي الكهفم إ والّزا فة ففي الحكفم إ ورففض التعصف  والتِّفّدد ففي ديّفهإ 

 .و ي صكات امتاز بها قن الكثير من أبّاء قصره

فمن العيّات . لقد اخترُت قّيّات من   ه الكتاوف لتقوم دليالً قلب ما وصكته به

مّهفا مفا يتعلّفق بحمايفة المفرأ  ما يتعلّق بموقكه وّقده لألوضاب اإلدارية ففي قصفرهإ و

من الللم وا  تهتار إ ومّها ما يعليّا صور  لّتفائج الفزحكتْين الصفليبيتْين اللتفْين قفام 
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إ كمفا اخترّفا قّيّتفْين Don Juin d Autricheوابّفه   Charles Quintبهمفا 

 .تكِّكان قن مواقكه ومواقو الكقهاء من حيا  أ ل ال مة ضمن الم تمك الم لم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 :الفتوى األول  1
 ((.1)في قصره  ُصَوٌر من  وء األوضاب اإلدارية)                                           

 .57   55:  6األ وبة                                                      

 

بعاء الحمد  إ ا تدقاّا المعلم محمد باِّا في توّح في صبح يوم األر

 1589مارح  23/    997]خامح  مادف األولب قام  بعة وت عين وت عمائة 

فحضر الِّريو أبو . كاتبه والّائ  الكقيه محمد قِّور والحا   الم الّكاتي[ م

العباح أحمد ابن الِّريو المرحوم أبي قبد ل محمد ابن القاضي إبرا يم 

كبير  غير ما ِّرفاء الِّريو ال و يإ والكقيه إبرا يم الكلثومي و ماقة 

فا تلهروا بوثيقة كبير  فيها ّحو المائة وربك . وغير م من أ ل بلد ما  و ة
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المائة لِّرفاء وقدول وغير م من أ ل  و ةإ ِّهدوا في الكقيه قبد ل بِّير 

وأو ده محمد وح ين وح ن بارتكابهم  مائم وّقائص ومخالكات وكبائر 

ِّب قليها وِّهادات الزور مّها ال ور في األحكام وأخ . ِّرقية  م الرُّ

فأمر الباِّا . وارتكا  المعاصي وللم الرقيةإ وغير  ل  مما   ُيحصب كثر 

فأمر . الم كور الكقيه محمد قِّور بالّلر في القضية وأن يكعل فيها ما يرف

الكقيه محمد قِّور الم كور الكقيه قبد العزيز ابن الكقيه محمد بن فتح ل بأن 

 .محولهاإ فكت إ فصرَفُه الباِّا وال ماقة إلّي لل وا يكت   يا  ب

 وابكم المبار  قما تضّمّه الر م الم ّلر : وّص ال يال بعد افتتاحه

بمحّوله وما اِّتمل قليه من المّاكر الِّرقية والعرفية التي اِّتملت قليها 

مهم الوثيقة الم كور  في الم كورينإ في أقوالهم وأفعالهم و ملة أحوالهم وما يلز

بمقتضب الِّرب العزيزإ وك ل  بح   ال يا ة الِّرقية؟ و ل بعد ثبوت   ه 

اإ  ًّ الوثيقة يصّح مّهم حكم أو غيره من الولائو الِّرقية؟  وابكم قن  ل  مبّي

 .تي رونإ وال الم

إ ا كان األمر كما  كر وثبت الر م : فأ بُت قّه بما ّصه بعد افتتاحه

معارضإ فال َيلُوَن و ية ِّرقية بو ٍهإ  الم كور الثبوت التام الِّرقي بال

ول . وُتكت  بتصريكهم كت  لئال يّدرحإ وأما العقوبة فمصروفة إلب ا  تهاد

 . تعالب أقلمإ وبه التوفيق

وقلو فيه قلكا م رًدا الكقيه الّائ  قبد ل محمد قِّورإ والكقيه 
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 . الحا   الم الّكاتي الم كوران

ا  قلب ما وقك في تر مة تقييد قداو  ليكون اقتمدُت في   ا ال و: قلت

و  ُتقبل ِّهاد  القاضي : وّصه. قد  من اللرر في الورقة ال ابعة ومائة مّها

إ ا أقّر أو ثبت قليه أّه حَكم ب وٍر أبدا وإن تا  وصلحْت حالهإ كِّا د الزور 

. هبألّه أقبح مّهإ وُتكت  أمور ما في كتا  لئال يّدرح فُتقبل ِّهادتهماإ اّت

وقلب ما وقك في  خر الركن الثاّي من التبصر  في الورقة الحادية والثالثين 

وقلب القاضي إ ا أقّر أّه حكم : فصلإ في مختصر الواضحة: مّها وّصه

بال ور أو ثبت قليه بالبيّة العقوبة المو عة وُيعزل وُيِّّهر وُيكضحإ و  ت وز 

توبة بما ا ترم في حكم ل  و يته أبدا و  ِّهادته وإن صلحْت حاله وأحدط

والقاضي أ وأ . ويكت  أمره في كتا  لئال يّدرح الزمان فُتقبل ِّهادته. تعالب

ُ كر  ل  في  خر الكصل الحادأ قِّر من ق م ال يا ة . من ِّا د الزور حا ً 

 . في الورقة الحادية واألربعين ومائتين من التبصر إ اّتهب

رحتفه قلفب مفا أفتفب بفه القاضفي أبفو و  إق ار له في من ِّفهد ب : قلت 

وقلّلفه القاضفي أبففو قبفد ل ابففن الحفا  بففأن  -رحمفه ل تعففالب -الوليفد بفن رِّففد 

وأفتففب ابففن العففواد القففول باإلقفف ار إليففه بالففٌل . الو يففة حففق للمففولّب قلففيهم   لففه

ّّة الم فلمين اقفرو الم فألة ففي الورقفة الثاّيفة والت فعين مفن تف كير . وتغييٌر ل ف

واقفرو مفك  ف ه الّازلفة . -رحمفه ل تعفالب -افل وتعليم ال ا ل للِّفيخ ال فد الغ

 فوا  الكقيفه محمفد قِّففور فيهفاإ و فياله قففن ّازلتفه الواقعفة بففه ففي ِّفهر ربيففك 
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تأتي في الورقة [  م 1591فيكرأ /    999]اوخر قام ت عة وت عين وت عمائة 

واّلفر ا فتع الهم ففي (. 2)الثاّية والت عين ومائةإ واّلر كيفو تّفاقض كالمفه 

األمور الّازلة وقدم مبفا تهم بمفا يعفرض م فتقبال بهفم قريفون بفال بصفير  و  

إّفار  العقفل مك فو  بلفوب  فًوفإ البيفتإ فهفم يكتحفون األبفوا  : دره حيط قال

للففو   اللففالّمإ ويحلّففون فيهففا فففي الم ففتقبل فففي أّك ففهمإ ألّهففم متلّب ففون بهفف ه 

ومفن  لف  ففْتحهم األبفوا  قلفب الكقيفه بركفات . ضالمّاص  المعروضة للعفوار

الِّعبي في القضية الواقعة قبل   اإ مبدي ا في الورقة ال فابعة مفن  ف ا ال فزءإ 

وإ ا ح روا مفن مكا فد قواقف  مفرتكبهم يْلفوون ريو فهمإ فعلِفم أن مقصفد م مفا 

يروّه مصلحة لهم في الحالإ و و إدخالهم مّ ر  قلب واٍل بت ليله قلفب بعفض 

((وإن رب  لبالمرصاد . ))وبه من الدّيا كيو كانملل
1
 . 

 ---------

وحكفام ير الّقد والتِّهير بمفا أصفا  قضفا  يبدو أن أبا القا م قلوم كان كث. 01الك ر إ اوية : القر ن  (0

وقفد تعفددْت الّصفوص التفي كتبهفا ففي . قصره من الوقوب في الللم والرِّو  وإ مال الِّرب وحفدوده

من قلماء ال وء التابعين لل للة وبيان أن   ا الك اد في ّلام القضا  وّلفام غيفر م  ّقد زماّه وما فيه

من الكقهاء لهر مّ  دخلت الكتّة إفريقية ب ب  اخفتالل ُملكهفا ومفا أصفا  ملوكهفا األخيفرين مفن غفدر 

 .وخياّة

المخلفول رقفم مفن "  الِّفوارد برّفامج "ومن بين الّصوص التي تدّل قلب موقكه من  ل  ما كتبفه ففي تأليكفه            

يقفول . أ  31الورقفة  2070دار الكت  الولّية وّقله محمد  عاد  في كتابه قر  العين مخلول دار الكتف  الولّيفة رقفم 

قلُت وقد ِّا دُت مّفُ  دخلفت الكتّفة إفريقيفة واختفّل ّلامهفا بفاختالل ُمْلف  والهفوف وصفار تصفّرفهم : " أبو القا م قلوم

وَمفن . ّتباب أغراض الدّيا غير ملتكتين في تصرفاتهم إلب مِّفهور بفل و  إلفب ِّفا  و  إلفب قفول قائفلبم ّرد التِّّهي  

ألهر مللًَبا قلمًيا من ُمْكٍت له دراية به أو لال  قلٍم بادروا ب  ايته وتحري  أ با  المضّرات قليفه ولفو أّدف  لف  إلفب 

تحويًمفا قلفب ا ّكفراد با تئصفال . ا من لهور َمن يزاحمهم فيهفاوقلّة  ل  الغير  مّهم قلب رئا تهم وخوفً .   ا  قيّه

فه للّفاح و  تكتموّفه)) أ با  الدّيا وأْكلها معرضين قن زا ر قوله تعالب  ّّ . وإ  أخ  ل ميثاًق ال ين أوتوا الكتا  لُتبّيّ
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القفر ن  ل } ((  فهم ومفا يِّفعرون فّب وه وراء لهور م واِّفتروا بفه ثمّفا قلفيالً فلبفئح مفا يِّفترون وإن ُيهلِكفون إ ّ أّك

ّّا إليه را عون. فلم يبق للميمن إ ّ أضعو اإليمان و و التغيير القلبي{ . 082قمران اوية  ّّا   وإ  .  ف 

 

 

 

                                       

 

 :الفتوى الثانية  2
 

 ي فتوف وّضح فيها أبو القا م قلوم أحكام القاضي )
 .( تِّياللالم والمر

 .209   204:  6األ وبة 

 

إ المتأّخر اون قن وليكة الّيابفة (1)الحمد  إ  ألّي الكقيه محمد قِّور 

فيكففرأ /  ف 999]بتفوّحإ ففي ربيفك اوخففر قفام ت فعة وت ففعين وت فعمائة (  2) 

ب ففيال فففي قضففية قيففام العامففة قليففه ودقففوا م أّهففم دفعففوا إليففه أمففوا  [ م1591

كامإ ودْقوا م أّه  اَر قلفيهم ففي األحكفام الِّفرقية حتفب  ريعة ُرًِّب قلب األح

 . كان قيامهم الم كور  ببا في تأخيره قن وليكة الّيابة

أما تف كر . ال وا  قن  يال    يكيد  مصلحًة والّقل في ّْحر : فقلت له

ّّا أ بّا في  يال لمحمد باِّا في ِّفأن الكقيفه قبفد ل بِّفير قاضفي  و فة  ّّا قد ك أ

في ّلير م ألت    ه بتأبيد قزلهم وكتف  أمفوالهم ( 3)ْيه ح ين وح ن وِّأن ولد

اقففرو فففي الورقففة الحاديففة والعِّففرين . فففي كتففا  لففئال تّففدرح والعقوبففة الِّففديد 
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والحفا   فالم الّكفاتي ( 4)فألّح و كر أّن الِّيخ أبا قبد ل محمفد األّدل في  .مرتْ 

امة قليهإ و  تتوّ ُه قليه يمفيٌن إن الصوا  معهإ و  ُتقبل دقوف الع: قا  له( 5)

ِّبإ وقليهم  م في دقوا م  ل  قليفه العقوبفة و كفر أّهمفا قفا  . بدقوا م أخ  الرُّ

فلمفا أن ألفّح قلفّي .   أْصَل لف ل : فقلت له. ُي يب  بلقا م قلوم وّعلو قليه: له

يعلم ورأف أّي قد قّصرُت أثبتُّ  ّا  ياله و وابي قّه لما تدقو إليفه الحا فةإ ولف

 .أّي ما قّصرُت بو هإ لكن   صوا  معه في  ل 

 وابكم قفن م فألة  في أن ر فال كفان متوليفا : وّص ال يال بعد افتتاحه

لخلة القضاء مد  مديد  لم يلهر قلب محلّه فيها أخ  رِّو إ ولم يّدِب قليفه أحفد 

ثفم أّفه وقفك لفه تفأخير قّهفا بفأمر مفن ل تعفالبإ قفام قليفه بعفض غوغفاء . ب ل 

لّاح واّدقوا قليه ب ل إ مما ُيكّ ُبه العرو والعفاد  ب قلفاء العِّفرين والثالثفين ا

ِّب( 6)كروّة   . من كل ر ل مّهم قلب  هة الرُّ

فهل تتوّ ه الدقوف الم كور  قلفب الحفاكم المف كور ويلزمفه اليمفين قلفب 

 ّكيهففا إن أّكففر والُغففْرم إن ّكففل قّهففا؟ أو   تتوّ ففه قليففه الففدقوف المفف كور  و 

ُت َمك ؟ لما َيلحق الحاكم الم كور في  ل  من المعّر  والِّهر  والمضّر  بتكفرار 

و ففل ي فف  . األْيمففان قليففهإ لكثففر  الغرمففاء مففن الّففاحإ إن أبففيح لهففم مخاصففمته

تأدي  المدقي ب ل  إلقفراره قلفب ّك فه بممّفوب وتلويفط قفرض الحفاكم بف ل إ 

 .تي رونإ وال الم وِقْرضه َكَدِمِه أو   يلزم  ل ؟  وابكم ِّافيا

إ ا كففان األمففر كمففا  كففر فالففدقوف : فأ بففُت قّففه بمففا ّّصففه بعففد افتتاحففه
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والفدليل قلفب . الم كور  متوّ هة ويلزم اليمفين قلفب إّكار فا ألّهفا دقفوف ماليفة

 ................. توّ ِهها أمور

  

ففي  ف ا ال فيال ( أأ محمد قِّفور القاضفي المعفزول ) واقرو تصّرَفه 

في قضية الكقيفه قبفد ل بِّفير ال و في وأو ده ففي  مفادف األولفب  مك تصّرفه

فففي الورقففة [ م1589أفريففل  –مففارح /  فف  997]قففام  ففبعة وت ففعين وت ففعمائة 

ومياّ فته لمحمفد باِّفا فيهفاإ وغكفل قمفا يعفرض لفه ففي ( 9)الحادية والعِّرينإ

اوخفر  وك ل  تصّرفه في ّازلة الكقيه بركات الِّعبي مفرْت ففي ربيفك. ّك ه  ّا

ففي الورقفة [ م1589مفارح  –فيكفرأ /  ف  997]قام  فبعة وت فعين وت فعمائة 

وقد كُّت حّ ْرُته وأبفديُت لفه ولُمْكتَيْيفه . و  قاقبة األمور. ال ابعة من   ا ال زء

ما يعرض لهما في أّك هما من تو يك الدائر  لمحمد باِّا في القضفيتْينإ لكّهمفا 

 .ف   يباليان بأن   ِّيء دوّهإً ا كاّت ُقّدُتهما باِرُق  وً 

          

تر مفه مخلفوو ففي ِّف ر  الّفور .  و محمد بن مّصور قِّور ال بالي معاصر قلفوم (1

 .294إ و كره ابن أبي ديّار في الموّح ص  292: 1الزكية 

 .أأ الّيابة في وليكة القضاء (2

 .57   55:  6اّلر م ألة قاضي  و ة وابّيه الوارد  في أ وبة قلوم  (3

. م 1609/  ف   1017تفوفي  فّة . من أيمة  امك الزيتوّفة. محمد األّدل ي التوّ ي و  (4

 .292: 1ِّ ر  الّور الزكية : مخلوو 

و في قائلفة قلميفة ( الّكافتفة)كبيفر قائلفة الّكفاتيين .  و أبو الّ ا   فالم الّكفاتي التوّ في (5

مفا . اح بتفوّحتوّ ية كاّت تقيم بالحي المعروو بهم يقك بين با  ال ويقة وبفا  األقفو

. مّهم الكقهاء  الم وأبو الح ن وقلي ومحمد مفن الكقهفاء. زالت بقايا  ثار بيوتهم لا ر 

 .292: 1ِّ ر  الّور الزكية : مخلوو 
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قملففة إ ففباّية كاّففت م ففتعملة ومتداولففة فففي الففبالد التوّ ففية خففالل  courone: الكروّففة (6

       .م وبعده بقليل16القرن 

 .48   16: 6ه مكصلة أيضا في أ وبة قلوم  و ة وابّيْ  وردت قضية قاضي(      7

 

 

 

 :الفتوى الثالثة  3

 .تتعلّق بحماية المرأ  من ضرر مقصوٍد من زو ها                                            
 .76   72:  3األ وبة  

 

إ  ففألّي الحففا   ا ففي بففن محمففد قلففوان فففي  ففابك ِّففهر ربيففك لالحمففد 

قفن م فألة ر فل زّو  [ م  6911أكتفوبر  61/  ف  ] 6001ام األول الِّريو قف

فان : ابّته البكر في ِح ره من ر ل و ّهز ا  هاًزا لبْيِتها معتبًرا و و َفْرِّان تامَّ

ثم بعد مد  وقك بين الفزو ين . من األردية القلعية واللابك والملروز وغير  ل 

الفزو  بيًتفا ففي داٍر    فو فد. مكالمة وحكم القاضي بيّهمفا بال فكّب بفين  ّيفدْين

تصلح ل كّب مثلها ألن البيت   ترفك القراقلن
(0)

فهفل . و  ال هاز المِّار إليه 

ُيقَضب قلب الزو  ببيت تصفلح لحمفل  هاز فا وحوائ هفا ففي ال فعة والرفا يفة 

أْو له إ كاّها ولو ببيت ضيقٍة قفن  لف  ومترّ لفة وُتْحفَرم مفن ا ّتكفاب ب هاز فا 

 .محل  كّا ا؟ وال الموتخر ه إلب غير 

إ ا كفان األمفر كمفا ُ كفر فعلفب الفزو  : أ بُت قّه بمفا ّّصفه بعفد افتتاحفه

أمفا بيفٌت . إ كاّها ببيت صالح لحمل  هاز ا وحوائ ها في  عته ومّا بته ل ل 

و ف ا . ضيق قن حمل  ل  ومترّ ل يضّر ترّ لُه وضك الحوائج الرفيهة فيه ففال
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بقاء العصمةإ ألن إلزام الزو  في  ف ه الّازلفة    يّافي كون ال كّب للزو  مك

وقد قفال . بيًتا مّا ًبا لما  كر مللوٌ  فراًرا من ضرر ا ببيت غير مّا   ل ل 

ُّكفي األصفغر ) قليه و لم ت ليما    ل صلب ا -ل ر ول ا إ ا ا تمفك ضفرران 

تعففففالب أقلففففمإ وبففففه ل وا(. لألكبففففرإ وإ ا التقففففب مكرو ففففان ارُتِكفففف  أخكّهمففففا

 .........يقالتوف

ّّة مفن صفغيره ففي قولهفا(  بن ّفا ي ) وله  وإ ا : ففي تا فعة لفالق ال ف

اّهدم الم كن فدقته المرأ  إلب  كّب دار أخفرف ودقفا الفزو  إلفب غيفره فف ل  

ففك ولففو . لهففا َّ إ ّ أن تففدقوه المففرأ  إلففب مففا يضففّر بففه لكثففر  كففراٍء أو ضففرٍر فُتم

 ..... المِّهور أ قلت الكراء  كّْت حيط ِّاءتإ ما  كره  و

و فف ا   يّففافي كففون ال ففكّب للففزو  مففك بقففاء : قلففت فففي أصففل  ففوابي 

فُت و فه قفدم المّاففا  بقفولي ألن إلفزام . العصمة ي كن بزو ته حيط ِّاء ّْ ثفم بّي

الزو  في   ه الّازلة بيًتا مّا ًبا لِ هاز ا وحوائ ها في ات اقه وصفحته ففراًرا 

يففراه الففزو  و ففو   يّا ففبها فففي  ِمففن ضففرر ا أأ مففن ضففرر الففزو  بهففا ببيففتٍ 

و  ا ألن ضيق البيفت يحرمهفا مفن كفون أ فبابها معهفاإ فُتمّفك . ات اقه وصحته

. وترّ له يضّر األ با  الرفيهة بما يلحقها من غبفار التر فل. من التمّتك بأْ بابها

وأتيففُت بالحففديط الِّففريو دلففيال لو ففو  ارتكففا  األخففّو مففن الضففررْين ضففرر 

بيًتا يّا بها في ما  كر و و   يّا به في غفالء كرائهفا أو ففي الزو  في إلزامه 

.  وء  فواٍر أو ّحفوهإ وضفرر الزو فة ففي إلزامهفا بيتفا   يّا فبها ففي مفا ُ ِكفر
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فاقرو  ل  بخكة أحد الضررْين وِّّدته  ي المعّب الف أ يفدور معفه الحكفم ففي 

 .الّازلة

تمليفف  فففي ووقففك فففي أول خلففك صففغير ابففن ّففا ي مففن كتففا  التخييففر وال

.......وإن كان الخلفك(: أأ قول المدوّة ) قولها 
(7)

أن تخفاو المفرأ  مفن ِّّفوٍز  

أو للم للمها أو أضفّر بهفا لفم ي فْز لفه أخف  ِّفيء مّهفاإ فف ن أخف ه رّده ومضفب 

أراد بالضرر ضرر البدن وبالللم للمهفا ففي مالهفا وأقفّم ففال : ابن ّا ي. الخلك

ولفو خالعْتفه لُِلْلمفه أو ضفَرِره : ابفن الحا ف  َتَراُدو في كالمهإ وبفه يكّ فر قفول

اللففا ر أن للمففه لهففا وإضففراره بهففا : وقففال ابففن قبففد ال ففالم. فلهففا ا ففتر اقه

 ..كالمترادفْينإ و و بعيد لما قلّاهإ اّتهب من ابن ّا ي

          

و ففو  ملففة ألففواح . وقففد تففأتي بلكففل القرقلففون. كفف ا وردت الكلمففة باألصففل المخلففول (1

 .344: 2ملحقات للمعا م العربية : لر دوزأاّ. الكراش

 .كلمة غير مقروء  في المخلول (2
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 :الفتوى الرابعة 4

 .من م ائل حكل المرأ  من للم زو ها                                 

 .071   071:  1األ وبة                                     

 

ل فبت ثفاّي قِّفر ِّفعبان إ  ألّي رمضفان الِّفويرو ففي يفوم الالحمد 

 .قن  يال و وا [ م6100فيكرأ  71/    ] 6001قام 

 فوابكم قفن م فألة ر فل لفه زو فة ولفه مّهفا : ّص ال فيال بعفد افتتاحفه

ُه ّحفو  فبعة  ُّّ أو د أحد م رضيك و خر فليم و خر غائ  وبّت وولد أكبر م  

لمفف كورين أراد  ففكّب زو تففه المفف كور  بففين َ ّيففدْين ويعففزل أو د ففا ا. أقففوام

فهل له أن يعفزل األو د قفن أمهفم أو لفيح لفه  لف  ويكوّفون معهفا حيفط . قّها

 كاّت؟

إ ا كان األمر كما  كفرإ ففاألو د يكوّفون قّفد : ّص ال وا  بعد افتتاحه

أمهم إ   ي الحاضّة لهم إ ا كاّت في محل أمن وليح ألبفيهم ّفزقهم مّهفا دون 

 . به أحمد بن محمد بن أحمد الم راتيوكت. تعالب أقلمإ وبه التوفيقل وا.  ب 

إ إ ا كاّففت أم األو د فففي قصففمة أبففيهم لالحمففد : فكتبففُت تلففوه مففا ّصففه

فلففيح ألبففيهم أن يّتففزقهم مّهففا ليخففتّص بحضففاّتهم دون أمهففم المفف كور إ وُيمّففك 

 . تعالب أقلمإ وبه التوفيقل وا. من  ل  أل ل اِّتراكهما معا في حضاّتهم
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ففاألو د : الم فراتي يفي ن بفأن األم تخفتّص بهفم لقولفهكالم الكقيفه : ت ييله

يكوّفون قّففد أمهففمإ و فف ا الحكففم إّمففا  ففو إ ا كاّففت فففي غيففر قصففمة أبففيهمإ إمففا 

وكالمفه يفي ن . مللقة مّه وخلْت قن زو  أ ّبي قفّهم وإمفا مفات قفّهم أبفو م

إ   في : أيضا باختصاص األم بحضاّة األو د ولو كاّت في قصمة أبيهم لقولفه

اضّة لهمإ وليح األمر كما قالإ ألن صريح ال يال يقتضي أّها في قصفمة الح

ألّه إّما يريد  كّب الزو ة الم كور  بين  يدْين كما قفال ففي ال فيال إ ّ . أبيهم

والحالة أّها في قصمتهإ وإ ا كاّت في قصمته فالحضاّة مِّتركة بيّهمفا قلفب 

حضفاّتهم أن لفيح لفه  ومقتضفب اِّفتراكهما ففي. ما صرح بفه الِّفيخ ابفن قرففة

 .ّزقهم مّها ليختص بهم دوّها كما أَ ْبُت به

 

 

 

 

 

 

 

 :الفتوى الخامسة 5
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 .من م ائل حكل المرأ  من للم زو ها                                           

 .113   111:  1األ وبة                                                 

 

ة بّففت بففن ّصففر ُقففرو ِّففبال المففديوّي بخففار  إ  ففألتّي فالمففلالحمففد 

المحففروقإ وزو  ابّتهففا محمففد ُقففرو ل مففن  يففران قبففد ا( 0)بففا  المّففار إ

قفن [ م  6100مفارح  1/  ف  ] 6001ِّفعبان قفام  77غرارا ففي يفوم الثالثفاء 

م ألة ر ل تزو  بكًرا بمديّة توّح مّ  ثالثة أقوام وأضّر بها في  ميك المفد  

ا وأ ا ًّ بعد أن ّقلهفا مفن دار بعفض ( 7)ء ِقِّْرتها وأ كّها قّد  يدْين ضرًرا بّي

أخرف ثم ّقلها قّد  يدْين بعد أن ّقلهفاإ و في ففي  ميفك  لف   قرابتهاإ ومن دار

تِّتكي ضرره بهاإ وخر ْت من دار ال يد الثاّي قلب و ه الغضفبةإ فقفام يريفد 

لفيح لفه بتبر فق  أن يّقلها من مديّة توّح وي كن بها ببلد تبر فقإ والحالفة أّفه

كمففا أن الزو ففة . دار و  غير فا مففن األمففال  ولففيح لففه بهففا قرابففة ِمففن و ففٍه مففا

فهل ُيقضب له بّقلها وإن كر ت والحالفة أّهفا . ليح لها  ّال  قرابة من و ٍه ما

بتفوّح ففال يّقلهفا مفن الحاضفر   تِّتكي ضرًرا قلب ّحو ما  كر وكوّه تزو ها

 .إلب القرية؟ وال الم

إ ا كان األمر كما ُ كر فليح للزو  الم كور أن يّقفل : عد افتتاحهال وا  ب

زو ته الم كور  و  يلزمها أن تّتقل معهإ و ل  لما تبّين ِمن ضرره بها وإ اءته 

إ ا ُقفِرو الفزو  : تعفالب  ل رِّد   رحمفه ا قال القاضي أبو الوليد بن. قِّرتها

تعفففالب أقلفففمإ وبفففه  لوا. باإل فففاء  إلفففب زو تفففه لفففم يكفففن لفففه أن يرتحفففل بهفففا
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 ..........  التوفيق

وكون البلد ال أ يريد ّقلها إليه قرية   يمّك الرحيفل بهفا إ ّ حيفط يكفون 

 .قليها في ّقلها إليه َمَعّر  أو مضّر 

لفا ر قفول المدوّفة وللفزو  أن يْضفَعن بزو تفه مفن بلفد : قال ابن ّا ي

كالمهفم وبفه أفتفب الِّفيخ و فو لفا ر . إلب بلٍد إن المديّة مخر  للقريفة كعك فها

محمد الح ين ابن األمير أبي العباح أحمد الحكصي وإن كان قليها ل أبو قبد ا

قمففالً بكتففوف الِّففيخ أبففي القا ففم أحمففد الغبريّففيإ . فففي  لفف  معففر  أو مضففّر  فففال

. وأبففي قلففي بففن قففداح وِّففيخّا ابففن قرفففةإ وِّففيخّا البرزلففيإ وبففه أقففولإ اّتهففب

ل وا. ِّفغار مفن برّفامج الِّفوارد فكيفه اإليعفا واقرو   ا البحط إثر فصفل ال

 .تعالب أقلمإ وبه التوفيق

        

 .من أبوا  مديّة توّح(  1

 ي دار لر ل وزو ته ممن ثبت صالحهما األخالقي (: ُت ّمب قّد العامة دار أ واد ) دار ال يدين (  2

وال يفدان . بيّهما ولفم يلهفر المخلف  مّهمفا يل أ إليها الزو ان إ ا اِّتّد الخالو. مك الثقة والصدق وح ن ال لو 

ومن وليقة ال يدين أّهما يكِّكان للقاضي حال العالقات بين . يعّيّهما القاضي بلل  من الر ل أو بلل  من المرأ 

 .الزو ين

 

 

 

 

 :الفتوى السادسة

 .الّصارف قلب توّح ن الحوادط التي وقعت قّد ا تيالءم                        
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 .87   80:  0األ وبة                                     

 

إ التا ر قلي المهفدوأ قامفْت قليفه بّيّفة بفأّهم قفايّوه بفدار ففالن لالحمد 

ب ثر ر وب الّاح من وادأ الدواميح
(0 )

: إلب توّح من وقيعة ال معةإ  فقفالوا لفه

اَية لحكلها وما فيها لصفاحبها مفن الَكف : ما لََ  في   ه الدار؟ فقال لهم يَّ
(7)

وقفد قفام  

فد تقييفًدا قليفه وقفال فيفه إن بالفدار المف كور  ملمفًرا بهفا ِّفعير : صاح  الفدار وقيَّ

وأ ابفه . محمد الخّضفار مختفزن وأّفه ا فتقّر بالفدار المف كور ل للتا ر أبي قبد ا

. فقامفت قليفه تلف  البيّفة فا فتكَتب فيهفا. قلي المهدوأ الم كور قفن  لف  باإلّكفار

محمفد األّدل في بأّفه   يلزمفه بِّفهاد  البيّفة ِّفيء ألّفه   يلفزم مفن فأ ا  الكقيه 

. وبمثلففه أ ففا  الِّففيخ بلكضففل البرِّففكي. معففايّتهم إيففاه بالففدار حففق يترتفف  قليففه

 . وغكال قن تحكيم لكله ال أ  و داخل تحت ِّهاد  البيّة

:  فلما أتاّي لتكميل  وابي قن الّازلفة أ بفُت فيهفا بمفا كتبُتفه اون بفالمحّول

إ ما أ  ا  به الِّيخ المكتفي   لالحمد . تعالب وبركاتهل وقليكم ال الم ورحمة ا

تعفالب    بمثلِفه أُِ يفُ  لكفن بِّفرل أن تكفون الفدار المف كور  خلّيفة قفن ل حكلفه ا

و ود اللعام الم كور بها وقت صدور  ل  اللكل المِّهود به قلفب قلفي المف كور 

وقفد التفزم .  فلم المعفروض للكفيءمّه حتفب   يتوّ فه قليفه و فو  حكفل مفال الم

 .تعالب أقلمإ وبه التوفيقل وا. حكل ما  و بها بتحكم  ل  اللكل ولقاقد  الموا ا 
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" ر وب الّفاح مفن وادأ الفدواميحإ و في حادثفة ت فّمب أيضفا خلفر  الفدواميح كمفا ُيللفق قليهفا (  1

 ف  قّفد   فوم  981 مفادف الثاّيفة  فّة /  1573ة التي أصابت أ ل توّح خالل ِّهر أكتوبر  فّ" خلر  ال معة 

فالت ففأ الّففاح إلففب دوامففيح فففي ّاحيففة  بففل   Don Juan d Autricheالّصففارف بقيففاد  دون  ففوان دوتففريش 

ومفا بعفد ا وال فرا   173 كر الحادثة ب ي از ابن أبفي ديّفار ففي المفوّح ص . الرصاص في لريق مديّة زغوان

 .19   18:  2وابن أبي الضياو في اإلتحاو إ  213:  2في الحلل ال ّد ية  

وففي العاميفة التوّ فية .  م ال ين ي علون أموال الّاح فيًئا ي تحلّوّها ففي لفروو الحفرو : الكّياية (  2

 .ُيكّييه أأ ي تولي قلب ماله ويتركه مكلًّ ا: يقال 
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 .ك في توّح بعد   مة الّصارف الثاّيةالوض                          

 .770   778:  0األ وبة                                    
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إ  ألّي الحا  محمد بوزيّة في أوا ل محرم الحرام قام خم ة لالحمد 

: بما ّصه بعد افتتاحه [ م 0322أوائل أفريل /    083] وثماّين وت عمائة 

وقيعة "  وأ األقدار بتوّح لما أن وقعْت  وابكم قن م ألة  ي أن ر ال من 

تعالب    إليها وفّر أ لها لِّد  ل بها بُوُرود قدّو الدين    َخَ لهم ا" ال معة 

قارض ما د مهم فّر الر ل الم كور في َمن فّر إلب وادأ الدواميح لما حدْت 

فكّر بّك ه إلب زاوية الِّيخ . من أْخ  األموال وتمكين الر ال( 0)من لرود 

ال ديدأ 
(7)

ومّهم بٌّت له  ات زو  . وتر  زو ته وأو ده مك الّاح حيط  كر 

فقّدر أن أر ل بعض الّاح خكيًرا وحمولة لبعض أصحابهم فو ده قد قرض له 

ما مّعه من المِّي من  ّال إ فتولّب زو َة الر ل أو ُده الحمولة والخكير 

الِّيخ ال ديدأ  الم كورين فركبوا وصحبوا الخكير قاصدين الر ل بحرم

الر ل الم كور قلب م يء أو ده وزو  ته من مح ل ل فحمد ا. الم كور

 . الخ وو إلب محل األمنإ وقد ا تولب العدو قلب المديّة الم كور 

ثم ر ك غال  الّاح إلب المديّةإ وقصد الر ل الم كور القيروان بزو ته 

 . وحدوط بعض الك ائكوأو دهإ فهو إلب اون بها م تولّا خوفا من الوقائك 

ثم اون قام زو  البّت لل  مّها أن تصحبه للر وب إلب توّح وقد 

توافق  و وأبو ا قلب أّه خلّب بيّه وبين زو ته إن صحبته فال يمّعهاإ وإن 

. تعالب    في  ل ل امتّعت فيتّاو  زو ها معها الحكم الِّرقي   أقزه ا
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مح ن لصحبتها وأحرف بعد أن تزو  فامتّعت المرأ  الم كور  وأدلْت بأّه غير 

قليها امرأ  أخرف في غيبتهاإ وبأن زو ها الم كور في الوقيعة الم كور  أ لمها 

واون خِّيْت أّها تضيك . ولو  تدبير أبيها صحبتها مك  ملة قياله لما  لمتْ 

قّد وقوب ّوب مما  بق و  ولّي لها بالمديّةإ لكون أبيها قد ا تولن القيروان 

وبأن اإلخافة من العدو الم كور اون مو ود  واإلر افات بهم . كركيو  ُ 

فهل . حاصلةإ فتخِّب فْ أَتهم وفي  ل  ضرر قليم قليها حيط تتوقك الضرر

ُت َمك دقوف   ه المرأ  في ما أدلْت به ويكلّو زو ها ال كّب بها حيط  ي و  

ريعة الحّيكية ضرر قليه ألن األحكام الِّرقية مو ود   ّال ؟ وقد  اءت الِّ

 وابكم ِّافيا . بّكي الضرر و  ضرر أِّّد من التعّرض لال تيالء قلب الّكح

 .وال الم

الحمد  إ إ ا . تعالب وبركاتهل وقليكم ال الم ورحمة ا: فأ بُت بما ّصه

كان األمر كما ُ كر فال يلزم الزو ة الم كور  مصاحبة زو ها الم كور إلب 

ليه أن يقوم بوا بها قليه ويتعا د تكقد ا بّك ه وق. حيط  كر والحالة ما  كر

أما القواقد . ويِّهد له ا الحكم القواقد األصولية والّقول الكرقية.  ّال  إن ِّاء

إ ا تعارض ضرران ارتك  أخكهما ) قليه و لم ل األصولية فمّها قوله صلب ا

و و   وقد تقرر في األصول أن الكليات الخمح مما أ معْت الِملل كلها قلب(. 

فحكل األديان  كد ا وله ُِِّرب قتل المرتدينإ . حكلهاإ كما أ معت قلب ترتيبها
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ثم األّكح وله ُِِّرب القصاص في القتلبإ ثم األّ ا  وله ُِِّرب حّد الزّاإ ثم 

 .األموال وله ِّرب القلك في ال رقةإ ثم األقراض وله ِّرب حّد الكِْرَية

ر المصفالح والمكا فدإ فأّيهفا أكبفر والّلر في   ه القاقد  مْبّي قلفب اقتبفا

و  خكاء و  ِمْرية أن ضرر الر ل في ماله أو في مِّقة . مك د  فهو أِّد ضرًرا

ففة .  ففكره بتعا ففد زو تففه أقففل مكفف  د  وأخففّو مففن ضففرر ا ّّ فالمكففط بمكففان مل

ا  ففتيالء قليهففا الّاِّفف  قففن ر وقهففا إلففب حيففط  كففره ال ففائل في فف  ارتكففا  

و  يلزمففه . مك ففد إ إ   ففو فففي مففاٍل واوخففر فففي ّكففحٍ  األخففّو مّهمففا لكوّففه أقففل

ا ّتقال بّك ه تبًعا لزو ته بل األفضل بقفايه بّك فه لتكثيفر  فواد َمفن بالفدار ألّهفا 

ومّهففا قاقففد  الو ففائل تبففك . مففن ّففوب الثغففورإ إن حُ ففّْت ّيتففه وقويففْت مخيلتففه

 ففو و ففيلة لمقاصففد اإ فو ففيلة المحففّرم محّرمففة مثلففهإ فففالر وب باأل ففل تغريففر و

ّّة لال تيالء قّد فرصة العدو فيكون مثله في المّك  .ومل

           

 .لرودإ قبائل من أقرا  البالد التوّ ية(  1

ح الزاويفة الِّفيخ محمفد . تقك   ه الزاوية بين مديّتي الحمامات وزغوان: زاوية الِّيخ ال ديدأ (  1 أ َّ

قية والمواقو ال يا فية الهامفة خاصفة قّفد   فوم الّصفارف ال ديدأ و و ر ل اِّتهر بالصالح واألقمال ا  تما

ولما  ر  أ ل توّح إلب  هة  بفل . م وا تباحها لل يش1573قلب توّح  ّة  Don Juan d Autricheبقياد   

كمفا وقفو مواقفو . الرصاص و كّوا دواميح  ّا  أقاّهم الِّيخ ال ديدأ ووّ ههفم وأقفان قلفب تحريفر األ فرف

 .  177إ 175الموّح : ابن أبي ديّار . م بين ال يش العثماّي وأ ل الحماماتإصالحية في خالو قا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

92 

                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفتوى الثامنة  8

 من م ائل أ رف الم لمين في بالد الّصارف                                    

 .713:  0األ وبة                                                   

إ ُ فففئلت مففن المّ فففتير ففففي أوائففل ِّفففعبان قففام أربعفففة وثمفففاّين لالحمففد 

قفففن م فففألة امفففرأ  أُِ فففرت ففففي وقيعفففة [ م 0328أكتفففوبر /  ففف   081] وت فففعمائة 

. المّ تير واتصل أْ ر ا وفْقد اإ واّ ّر لها مل  من إرثها ففي أبيهفا وففي زو هفا
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 ل ودفك له الفثمن لمفد  تزيفد فباب قائد البلد ّصيبها الم كور في المل  الم كور لر

فقففام اون قليففه ِّففركاء المففرأ  المفف كور  بففاإلرط فففي زو هففا . قلففب قففام واحففد

وأقاموا بّيّة بأن األ ير  تّّصرْت ولم ييّرخفوا ففي أأ وقفت تّّصفرْتإ قبفل مفوت 

زو ها أو بعده؟ و ل قبل البيك قليها أو بعده؟ فهل يمضفي بيفك المخفزن قليهفا أو 

 .المبيك من يد المِّترأ؟ وال الم ُيك خ بيعه ويك ّ 

الحمفد  إ إ ا . تعالب وبركاتفهل وقليكم ال الم ورحمة ا: فأ بُت بما ّصه

كففان األمففر كمففا  كففر فففالبيك المفف كور مففاٍضإ وأحففرف إ ا ثبففَت أّهففا تّّصففرْت بعففد 

والحاصل أن بيك  اّ  المخزن المف كور . موت زو ها وتقرر ملكها باإلرط مّه

قلففب مففا أفتففب بففه الِّففيخ ابففن حمففدين وصفف ّوبه الِّففيخ البرزلففي     ُيتعقفف  أصففال 

وكتبفه أبفو القا فم بفن . تعالب أقلفمإ وبفه التوفيفقل وا. تعالب قليهما   ل رحمة ا

 .محمد مرزوق بن قبد ال ليل بن محمد بن قلوم

 

 : الفتوى التاسعة 9
 

 أحكامهم ضمن الم تمكبعض أوضاب أ ل ال مة و                                           

 .02 – 01:  9األ وبة                                                     

 

 

قلفب يفد التفا ر أحمفد ِّفقرون ( أو الزفح)الحمد  إ  ألّي اليهودأ إبرا يم الزفج 

[ م  1598 ويليفة  10/  ف  ] 1006الخلكي ففي يفوم الخمفيح خفامح ح فة الحفرام قفام 

 . اثّْينقن ّ خة ر مْين 
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أِّفهَد الفّ ّميان إبفرا يم ابفن الف مي يهفوَدا اليهفودأ والف مي : ّص األول بعد حْمدلِته

إبرا م الزفج أّهما تراضيا بالحكم الِّرقي الِّفريو بالمحكمفة الِّفرقية ففي الخصفومة 

التي بيّهما قلب م عود  بّت إبرا يم الفزفج المف كور زو فة إبفرا يم المف كور الرضفاء 

ا يِّهد قلب إِّفهد ما بف ل  ففي الحفال ال فائز  بتفاريخ ثفاّي التام وترافعا لد يّا ترافًعا تاّمً

 [ .م  1598 ويلية  7/    ] 1006ح ة الحرام قام 

الحمففد   يعففّرو ِّففهوده الفف مي إبففرا يم ابففن الفف مي يهففوَدا اليهففودأ : وّففص الثففاّي

ثّفين معرفة صحيحة تامة ويِّهدون أّهم  فمعوا مّفه ففي م لفح الِّفرب العزيفز يفوم ا 

غر  ِّهر التاريخ اقترافه أّه مكط مك زو ه ال مية م عود  بّت ال مي إبرا يم الفزفح 

ت عة قِّر يوًما من يوم البّاء بهاإ فمّها  تة قِّر يوما معقوٌد قليها وثالثفة أيفام  خفر  

فمفن  فمك مّفه . الت عة قِّر يوما م ّرحا ّكحها فيها مّرتْين مّر  لم يلَتفّ  ومفر  الَتف َّ بهفا

ُّ ف  إليفه ففي التفاريخ المف كور أمفر  كفر ومفا قلفم لف ل  رافًعفا و  ّا فًخا اق ترافه بمفا 

و و بالحال ال فواز قّيفد بف ل  ِّفهادته  ّفا . بو ه من الو وه وقلم إقامته معها إلب اون

 [.م1598 ويلية  8/   ]1006بتاريخ ثالط ح ة الحرام قام 

الّ ففختين المفف كورتين أقففاله   ففوابكم بعففد تففأملكم مففن: وّففص ال ففيال بعففد افتتاحففه

والحالة أن الزو  الم كور  كر أّه و د زو ته الم كور  ُمزالة البكار  وقام قلفب أبيهفا 

فهل يلزمهما التحاكم قّد حفاكم الم فلمين أم . ب ل  والحالة إّهما معا من أ ل ملة اليهود

ق الزو  في ما ادقب أم  ؟ وال الم  . ؟ و ل ُيصدَّ

إ ا كففان األمففر كمففا ُ كففر وثبففت الّر ففمان المفف كوران الثبففوت : احففهال ففوا  بعففد افتت

الِّففرقي بففولء إبففرا يم الففزو  المفف كور الفف أ اقتففرو بففه يلزمففه الّكففاح وت ففقل دقففواه 
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وقلب   ا فيلزمهما التخاصم في   ه . الم كور  ولو كان صادقا في دقواه في ّكح األمر

ول تعفالب أقلفمإ وبفه . ال بمفا أِّفهَدا بفهالّازلة قّد حاكم الم لمين بالمحكمة الِّرقية قم

 .........التوفيق

وقلب   ا فيلزمهما التخاصم في   ه الّازلة قّد حفاكم الم فلمين قمفال بمفا : قولي

الحفاكم : مفا ّصفه( 1)وقك في ثاّية اإل ار  من الم فّد المف    . أِّهدا به قلب أّك هما

فك الحقفوق بين أ ل ال مة أّما ما كان ِمن َتلالُمهم كان كا ّْ  تلالة بعضفهم قلفب بعفض بم

و فو . لعدم دففك الفثمن أو المثمّفون والربفا وغيفرهإ ف ّفه يحكفم بيفّهم ففي  لف  أ فاقكتهم 

وأمفا . م     حّون فال خالو في و و  الحكم بيّهم في  لف إ رفعفوا  لف  إليّفا أم  

 . إليه الحدود التي ي   قليه الحكم فيها بين الم لمين وإن لم يترافعوا

 . ي   قليه الحكم بيّهم فيها وإن لم يتراَضْوا: فقيل 

وأمففا الّكففاح والبيففوب والمعففامالت ممففا   ي فف  .   ي فف  قليففه وإن حكمففوه: وقيففل

رضفي ل  –قلب اإلمام أن يحكم فيه بين الم لمين إ ّ أن يترافعفوا إليفهإ فمف    مالف  

: قيفل. وا إليفه ورضفوا بحكمفهأّفه   ي ف  قليفه الحكفم بيفّهم ففي مفا ترافعف -تعالب قّفه 

 . ي   قليه أن يحكم بيّهم في ما ترافعوا فيه إليه ورضوا بحكمه

  خالو أّفه لفيح لحفاكم الم فلمين أن يحكفم بيفّهم برضفب األ فاقكة إن : ابن رِّد

وإن رضففي أ ففل ال مففة وأبففب األ ففاقكة لففم ُيلتَكففت إلففب إبايففة . أَبففْوا  ميعففا أو أبففب أحففد م

 .  لمين أن يحكم بيّهمإ اّتهباأل افقة ولحاكم الم

فكي كالم ابن رِّد معتَمدأ ففي إلزامهمفا مفا أِّفهدا بفه قلفب أّك فهما مفن الرضفاء 

و فو . بحكم حاكم الم لمين فاقرفهإ و  ا   يّافي م    مال    ي   قليه وي وز لفه
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قكة إ ا رضي أ ل ال مة وأبا األ اقكة لم يلتكت إلب إباية األ ا: قبار  ابن رِّد حيط قال

 .ولحاكم الم لمين أن يحكم بيّهمإ فتأمله

أن   ر وب لهما و  ألحد ما في ما أِّهدا بهإ أِّرُت به ا الكصل إلب ما : وقولي

وإ ا لهفر ففي يفد : من أقضية البرزلي قن  وا  الِّيخ ابن العلاء 37وقك في الورقة 

ّفون أحد الخصمين من اليهود ِّهادات الم لمين و بْت محاكمته بحكم الم لم ين و  يمكَّ

ألن اتكفاقهم قلفب الِّفهاد  بعفدول الم فلمين دليفل قلفب رضفا م : البرزلفي. من غير  ل 

وأمفا لفو لفم يكفن  ف ا ففال يحكفم حفاكم . بحاكم الم لمين فال ُيقَبفل ر فوب َمفن ر فك مفّهم

وزاد بعففض أ ففل المفف    . الم ففلمين بيففّهم فففي مففا   تللّففم فيففه إ ّ برضففاء الخصففمين

 .م بتخّير الحاكم حيّئ ورضاء أ اقكته

 

            

فا ) في ضبل قواقد الم    المالكي ألّكه محمد بن أحمد قلوم من ر ال القفرن التا فك   و كتا ٌ ( 1 كفان حّيً

 .259:  1ِّ ر  الّور الزكية : مخلوو ( م 1484/     889 ّة 
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 :الفتوى العاشرا 10
 

 بعض أوضاب أ ل ال مة وأحكامهم ضمن الم تمك                                                     

 189 - 195:  3األ وبة                                                                   
 

إ  ففألّي ِّففمويل اليهففودأ مففن ُخرْبَضففة القففدوّيلالحمففد 
(0)

 69فففي يففوم الخمففيح   

قففن م ففألة  مففي أبرأْتففه  [م 0300دي ففمبر  1/  فف   0118]  لففب المفف كور مففادف األو

ا قّه من  ميك الدقاوف ومفن كه موروثً والدته في ما لار لها باإلرط في والده مما خلّ 

ثفم أن ولفد ا . حتب ّصيبها في الفدار المخلّكفة قّفه إ ميك ما لرأ لها باإلرط في والده

باقففت ّصففيبها مففن  مففي  خففر مففن الففدار  المفف كور  ففمك أن والدتففه ال ميففة المفف كور 

الم كور  فترافعا مك ال مي اوخر لدف َمن ي   و و قاضي الم لمين فحكم بيّهمفا أن 
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فف د واوخففر ي ففاو إ فقّيففد الولففد ولففد البائعففة المفف كور  بأّففه  ففمك أن الفف مي واحففًدا يقيِّ

أّفا : قفال فأ ابفه ريفان .الم كور اِّترف من أمه الم كور  ّصيبها مفن الفدار المف كور 

. بففدار الصففال  متففاب اليهفود وّقيففد قليفف  ّصففي  والففدت  بالعدالففةل راض مّف  بحففق ا

ن والدتففه إثففم . وِّفهد قلففب الم ففيول المف كور ِّففا دان فففي  وابفه المفف كور فففي التقييفد

 .الم كور  اقترفت بأن بيعها كان  ابقا قلب اإلبراء

للغيفر؟ و فل للمِّفترأ مقفال  فهل ُيقبل قولها أو   مقال لها في  ل  ألن الحق تعلفق

ي المِّفترأ المف كور لفه أم  ؟ ثفم إ ا حلو له الولد ال مي الم كور كيو التزم بفه الف م

قففب أن بيففده بيففك أم الولففد المفف كور بخففل أحبففار م قبففل إبرائهففا لولففد ا ن المِّففترأ ادّ إ

 .الم كورإ فهل ُيقبل مّه  ل  أم  ؟ وال الم

ان األمفر كمفا ُ كفر ففاقتراو اليهوديفة المف كور  إ ا كف: فأ بت بما ّصه بعد افتتاحه

ها فصفار بعد صدور اإلبراء مّها غير مقبول ألّه اقتراو في ملف  قفد خفر  قفن يفديْ 

إقراًرا قلب غير ا و فو ا بفن المبفرأ ففال يقبفلإ وألن إقفرار المقفّر مهمفا كفان ضفرًرا 

ه وقفزاه  بفن صفرح بفه الِّفيخ ابفن ّفا ي ففي كبيفر. قلب غير المقر ف ّه   يقبفل مّفه

مفا  وأمفا اليهفودأ مفّدقي الِّفراء فالتزامفه أن يفردّ .   تعفالب قّفهل رضفي ا  القا فم 

تهم التزام صحيح ويلزم العمفل الإن حلو له الولد بدار صَ اِّتراه قلب الولد المخاصم 

الم فلمين ألّفه التفزام إ ا ِّهد قليفه بالتزامفه قفد ن مفن قفدول  إقلب ما به الكتوف به

ومفا ا فتلهر بفه مفدقي الِّفراء مفن األم و فو خفل أحبفار م غيفر قامفل  .بعد الدقوف

.....ألّه قد 
(7)

بالتزامه الرد قلب اليمين كمفا  كفر وألن ِّفهادتهم غيفر قاملفة قّفدّاإ   
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وحاصففل . كمّففا يلغففي ِّففهادتهموالخصففمان قففد تراضففيا بحكمّففا حيففط ترافعففا إليففه وحُ 

. يلي  له مل  ال زء المِّترفال وا  أن الولد يحلو كما لل  قليه مدقي الِّراء و

 .....تعالب أقلمإ وبه التوفيقل وا

____  

 .ك ا باألصل (1)

 .ميَ  غٞـ ٍقـٗ   باألصو (2)

 

 

 

 

 

   

 : ثثد اٌّصادس واٌّشاخغ                                   

 

  

 ( .اٌؼثذٌيح واٌصادليح ) تشٔاِح ِىرثاخ خاِغ اٌضيرىٔح 

 ؿبع  . 1328/1910َطبع  اىـمَٞ  اىعـبٞ  بضالـ  تّ٘ل ت مْ  بع اى. ّيـ إػاؿ  راٍع اىقٝتّ٘  

 . رقا  

 . ب٘ اىقامٌ : اىبـفىٜ 

تقؼٌٝ ٗتضقٞق ٍضَؼ  .خاِغ ِغائً األحىاَ، ٌّا ٔضي ِٓ اٌمضايا تاٌّفريٓ واٌحىاَ= فراوي اٌثشصٌي 

 .2002بٞـٗت  .  بع ػاؿ اىوـد اإلمنٍٜ. اىضبٞب اىٖٞي 

 

 .ت٘فٞق: اىبيـٗه 
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مْ  . ّيـ ٍـمق اىؼؿامات ٗاىبض٘ث االوتصاػٝ  ٗاالرتَا ٞ  بتّ٘ل  .ذيٕح ذىٔظ ِىعىػح ِ

1999 . 

 

 .إمَا ٞو باىا : اىبوؼاػٛ 

 . 1955 – 1951 بع  إمطْب٘ه .  إيضاذ اٌّىٕىْ ، في اٌزيً ػًٍ وشف اٌظٕىْ

 

 .قبد ال ليل: التميمي 

غربيةة فةي القةرن الخلفية الدينية للصراع اإلسباني العثمةاني علة  اإليةاالت الم

 (.  1978مْ   11ٗ  10اىعؼػ ) اىَزي  اىتاؿٝغٞ  اىَوـبٞ  بحث نشر في . السادس عشر

  

 . أحمد بابا: التّبكتي

مصر . ملبعة ال عاد . بهامش الديبا الم     بن فرحون. ف بتطريز الديباجنيل االبتهاج

  .م1911/     1329

 

 اىقٞـٗاٍّٜضَؼ : اىز٘ػٛ 

 بع بٞى اىضنَ  ت اىَزَع اىتّ٘نٜ ىيعيً٘ . تقؼٌٝ ٗتضقٞق  ّل اىعنّٜ .  شواْذاسيخ لضاج اٌمي

 . 2004ٗاٟػاد ٗاىفُْ٘ت وـ اد ـ تّ٘ل 

 

 .  بؼ اىـصَِ بِ ٍضَؼ اىضضـٍٜ: ابِ عيؼُٗ 

ٍص٘ؿ   ِ .  بع  ػاؿ اىعيٌ ىيزَٞع ببٞـٗت  .وراب اٌؼثش ، وديىاْ اٌّثرذإ واٌخثش = اٌراسيخ 

 .قؼَٝ  اىطبع  اىَصـٝ  اى

 

 صنِٞ اىضْفٜ : ع٘ر  

 بع اىؼاؿ اىعـبٞ  . تضقٞق ٗتقؼٌٝ اىطإـ اىَعَ٘ؿٛ  .ريً تشائش أهً اإليّاْ ، تفرىحاخ آي ػثّاْ 

 ( .ػُٗ تاؿٝظ ) ىينتاد ت تّ٘ل 

 

 ٍضَؼ : ابِ اىغ٘ر  
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 بع . يٜتضقٞق اىزٞنّٜ ابِ اىضاد ٝضٞٚ ٗ صَاػٛ اىناص .ذاسيخ ِؼاٌُ اٌرىحيذ ، في اٌمذيُ واٌدذيذ 

 . 1985ػاؿ اىوـد اإلمنٍٜ ت بٞـٗت 

 

 .ؿْٖٝاؿت: ػٗفٛ 

 . 1881ىٞؼُ  – بع  بـٝو  .ٍِحك ٌٍّؼاخُ اٌؼشتيح 

 

 . بؼ اىعقٝق: اىؼٗالتيٜ 

 بع ػاؿ مٞـٝل ىيْيـ ت . تعـٝب ٍضَؼ اىيابٜ بَياؿم  اىَؤىف  .ِذيٕح ذىٔظ في اٌؼهذ اٌحفصي 

 .1981تّ٘ل 

 

 . اىقامٌ اىـ ْٜٞ اىقٞـٗاّٜ ٍضَؼ بِ  بٜ: ابِ  بٜ ػْٝاؿ 

 .1967تضقٞق اىيٞظ ٍضَؼ ىَاً ت ّيـ اىَنتب  اىعتٞق  بتّ٘ل  .اٌّىٔظ ، في أخثاس إفشيميح وذىٔظ 

 

 . ٍضَؼ: اىـاٝل 

اٌمىاػذ اٌفمهيح وذحميك اٌدضء األوي ِٓ وراب اٌّغٕذ اٌّزهة ، في ضثظ لىاػذ اٌّزهة ٌّحّذ  

ىخ  ت ّ٘ويى باىنيٞ  اىقٝتّ٘ٞ  ىييـٝع  ٗ ص٘ه اىؼِٝ بتّ٘ل مْ  ؿماى  ػمت٘ؿآ ٍِ اىضيق  اىخا .ػظىَ 

1404  /1983 . 

  

 . ٍضَؼ اىطإـ: اىـفوٜ 

ػؿام   .ِرطٍثاخ اٌشهادج ػًٍ اٌّشهىد ػٍيه ِغ ذحميك سعاٌح ٔؼىذه ٌٍشيخ أتي اٌماعُ ػظىَ 

 . 1981/ 1401ؼِٝ مْ  وُّؼٍى ىْٞو ػمت٘ؿآ اىضيق  اىخاىخ  ٍِ اىنيٞ  اىقٝـتـّ٘ٞ  ىييـٝع  ٗ ص٘ه اى

  

اد  ـّ  . ٍضَؼ بِ ٍضَؼ األّؼىنٜ اى٘فٝـ: اىن

ّيـ ػاؿ اىوـد . تقؼٌٝ ٗتضقٞق ٍضَؼ اىضبٞب اىٖٞي   .اٌحًٍ اٌغٕذعيح ، في األخثاس اٌرىٔغيح 

 .ت حنث ٍزيؼات  1984اإلمنٍٜ ت بٞـٗت 

 

 (ٍضَؼ)معاػ  

 .7129نتب اى٘ ْٞ  ؿوٌ ٍغط٘  ػاؿ اى. وـ  اىعِٞت بْيـ فضائو اىَيل صنِٞ بِ  يٜ
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 . ٍضَؼ بِ  خَاُ: اىنْ٘مٜ 

تضقٞق ٗتعيٞق اىيٞظ ٍضَؼ اىياؽىٜ اىْٞفـ ت  بع ػاؿ اىوـد  .ِغاِشاخ اٌظشيف ، تحغٓ اٌرؼشيف 

 . رقا   4.  1994اإلمنٍٜ بٞـٗت ت مْ  

 . يٜ: اىيابٜ

 

 . صَؼ : ابِ  بٜ اىضٞاع 

تضقٞق ىزْ  ٍِ متاب  اىؼٗى   .ظ وػهذ األِاْ إذحاف أهً اٌضِاْ ، تأخثاس ٍِىن ذىٔ= اإلذحاف 

 . رقا   8.  1968 – 1963ىييؤُٗ اىخقافٞ  ٗاألعباؿ بتّ٘ل ت 

 

 .  صَؼ:  بؼ اىننً 

 .1993 بع بٞى اىضنَ  بتّ٘ل مْ   . 19و  18و  17اٌّؤسخىْ اٌرىٔغيىْ في اٌمشوْ 

 

 . ب٘ اىقامٌ:  ظً٘ 

 .ة بتوّح بتحقيق محمد الحبي  الهيلة و حاليا تحت اللبك ِّّر بيت الحكم األجوبة

مّفه ّ فخة بخفل .   األدلة المحكمة المجازاف في افتقةار التبرعةات علة  القبةول مة  الحيةازا

 .13142الميلو محكولة بدار الكت  الولّية بتوّح إ رقم 

مّه ّ خة محكولفة بفدار الكتف    .البرنامج الستخراج مسائل الشامل= برنامج الشوارد 

 .12210ّح رقم الولّية بتو

 .1898مّه ّ خة محكولة بدار الكت  الولّية بتوّح رقم. برنامج وثائق الفشتالي

بمكتبة الِّيخ محمد الِّا لي الّيكر مّه ّ خة محكولة . تخميس بعض أبيات الشقراطسية

 . 310ضمن الم موب رقم 

 .15096 مّه ّ خة محكولة بدار الكت  الولّية بتوّح رقم.  تراجم المختصر الخليلي

لبعففت بتحقيففق اللففا ر الرزقففي ِّّففر مكتبففة الرِّففد . رسةةالة فةةي نعةةوت المشةةهود عليةةه

 ,1998وِّركة الرياض للِّّر بال عودية  ّة 

بمكتبفة الِّفيخ محمفد الِّفا لي مّفه ّ فخة محكولفة . رسالة في الجزية وأحكام أ ل الذمة 

 .310الّيكر ضمن الم موب رقم 
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مّفه ّ فخة بفدار الكتف  الولّيفة بتفوّح رقفم . منا ل الورودف في القضاء بموجب الحدود

8004. 

 

 .عبد الحي بن علي: ابن العماد الحنبلي 

طبعةة ) م 1989 / ـ  1399بيروت رف طب  دار الفك. شذرات الذ بف في خبر من ذ ب

 (.مصورا 

 

 .نجم الدين محمد: الغزي 

ِّّر محمد أمين . تحقيق  برائيل  ليمان  بور .الكواكب السائراف بأعيان المائة العاشرا

 .أ زاء 3. 1945دمجإ بيروت 

 

 . صَؼ: وامٌ 

ؿماى  راٍعٞ  وُّؼٍْى ىنيٞ  اٟػاد  .أوضاع إياٌح ذىٔظ اٌؼثّأيح ػًٍ ضىء فراوي اتٓ ػظىَ 

 . 1983ٗاىعيً٘ اإلّناّٞ  بتّ٘ل ىْٞو ىٖاػ  اىتعَق فٜ اىبضج مْ  

 

  صَؼ بِ ٍضَؼ: ابِ اىقالٜ

ًّ ِخزوج االلرثاط  .ٓ األػالَ ِذيٕح فاط، في ِٓ ح

 

 .  َـ ؿلا: مضاى  

ا  14ت  1961 – 1957 بع اىتـوٜ ت ػٍيق  .ِؼدُ اٌّؤٌفيٓ   .رق  

 

 . ٍضَؼ بِ صاىش اىقٞـٗاّٜ: اىنْاّٜ 

. تضقٞق ٍضَؼ اىعْابٜ  .ذىّيً اٌصٍحاء واألػياْ ، ٌّؼاٌُ اإليّاْ ، في أوٌياء اٌميشواْ = اٌرىّيً 

 .1970ْ  ّيـ اىَنتب  اىعتٞق  بتّ٘ل م

 

 . ٍضَؼ: ٍضف٘ظ 

 . رقا   5ت  1985 – 1982 بع ػاؿ اىوـد اإلمنٍٜ ت بٞـٗت  .ذشاخُ اٌّؤٌفيٓ اٌرىٔغييٓ 

 



 

 

104 

104 

                                                                                                                                              

 . ٍضَؼ: ٍغي٘ع اىَْنتٞـٛ 

ت  1933/ 1352 – 1931/ 1350 بع اىنيفٞ  ت اىقإـ   .شدشج إٌىس اٌضويح ، في طثماخ اٌّاٌىيح 

 .رقآُ 

 

 (. والت ييل وا  تدرا   بن الميلو قلي الّيكرفـ  اىَؤىف ٍضَؼ اىْٞ: ) اىْٞفـ 

ا ٔشأ تاٌٍّّىح اٌرىٔغييح ِيٓ ػياٌُ أديية  ّّ لبفك وِّّفر دار الغفر   .ػٕىاْ األسية ، ػ

 .إ  ز ن 1996اإل المي إ بيروت 

 

 . ٍضَؼ اىياؽىٜ: اىْٞفـ 

تّ٘ٞ  ىييـٝع  بضج صؼؿ فٜ اىْيـ  اىعيَٞ  ىينيٞ  اىقٝ .ـ ذشاخُ خٍيً واٌطشق اٌرمشيثيح ٌٍفمه 

 . 168-97ً ( 1970)اىعؼػ األٗه ت اىنْ  األٗىٚ . ٗ ص٘ه اىؼِٝ بتّ٘ل 

 1969)بضج ُّيـ فٜ ٍزي  رٕ٘ـ اإلمنً بتّ٘ل ت اىنْ  اىخاّٞ   .تٍماعُ ػظىَ واٌثشاِح اٌفمهيح ـ 

 .8ٗ  7ٗ  6ٗ  2األ ؼاػ (  1970 –
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