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إن احلمد هللا؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سـيئات أعاملنـا، 
، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال رشيـك لـه، من هيده اهللا فال مضل له

 .ًوأشهد أن حممدا عبده ورسوله
                

)١(                 .  

                

             
)٢(.  

                    

              )٣(. 

 :)٤(أما بعد
 :بحثنيمتشتمل عىل  و– رمحه اهللا تعاىل -إلمام الشربخيتي لترمجة فهذه 


 .نسبه:  األولطلبامل
 .مولده ونشأته:  الثاينطلبامل
 .شيوخه:  الثالثطلبامل

                                                
 .١٠٢: سورة آل عمران آية )١(
 .١: سورة النساء آية )٢(
 .٧١-٧٠آية : سورة األحزاب )٣(
 أخرجهـا اإلمـام   ريهـا، غوهي يف االبتداء عامة، يف خطبة النكاح و ،   يعلمها أصحابه هذه خطبة احلاجة اليت كان النيب        )٤(

 يف  الترمـذي  وأخرجها ،)١٨٩٢رقم١/٦٠٩(النكاح   خطبة: باب النكاح كتابيف  ابن ماجه   أخرجها  ، و )٣٧٢١رقم٥/٢٧٢(أمحد
ما يـستحب مـن     : كتاب النكاح باب  يف  النسائي   وأخرجها،  )١١٠٥رقم ٣/٤٠٤(ما جاء يف خطبة النكاح    :  باب كتاب النكاح 

اجلمعـة، بـاب ختفيـف الـصالة واخلطبـة       ، وهلا شاهد يف صـحيح مـسلم كتـاب    )٣٢٧٧رقم ٦/٣٩٧(الكالم عند النكاح  
 . فلتنظر)خطبة احلاجة(، وللشيخ األلباين رسالة لطيفة امسها )٨٦٨رقم٢/٥٩٣(
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 .تالميذه:  الرابعطلبامل
 .مؤلفاته:  اخلامسطلبامل

 .عقيدته ومذهبه: ول األطلبامل
 .ثناء العلامء عليه: ثاين الطلبامل
 .وفاته: لث الثاطلبامل

 أسأل )ترمجة اإلمام إبراهيم ين مرعي الشربخيتي املالكي( :وقد وسمت هذه الرسالة بعنوان
 . غريه اإلخالص والقبول إنه سميع جميباهللا أن يرزقني فيها ويف
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 .شخصيته:  األولبحثامل
 .عقيدته ومذهبه وثناء العلامء عليه ووفاته:  الثاينبحثامل
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 – رمحه اهللا تعاىل –ترمجة اإلمام الشربخيتي 
 :لباط م ستة وفيه)١(شخصيته: ول األبحثامل
 :نسبه ونسبته : األولطلبامل

هو اإلمام العالمة الفقيه املتفنن املحقق القدوة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن مرعـي بـن 
 .  شربخيتي املالكي، نزيل مرصعطية ال

 :مولده ونشأته:  الثاينطلبامل 
 . ًمل يذكر كل من ترجم للشيخ تأريخ مولده، وال شيئا من نشأته

 :طلبه للعلم، واجتهاده فيه:  الثالثطلبامل
 –ما جعل هذا اإلمام يبلغ ما بلغ إال بحرصه عىل العلم وحتصيله من منابعه، وال يتحصل ذلك 

ٌإال من جمتهد منذ الصغر، ومثابر عليه يف الكرب، وال يكون الشيخ إال من هـذا الـصنف،  –يف اجلملة  ٍ
ًمع أن من ترجم له مل يذكر شيئا من طلبه للعلم إال ذكرا ملشاخيه وسيأيت ً. 

 :شيوخه:  الرابعطلبامل
 :ء ومنهمنبالتتلمذ هذا اإلمام عىل علامء أجالء، وسادة 

 . وبه تفقه)٢(اإلمام األجهوري
 .)٣(والشيخ يوسف الفييش

                                                
 ).١/٧٢(، ومعجم املؤلفني)١/٧٣(واألعالم، )١/٣٦(ية العارفنيوهد، )١/٤٥٩(شجرة النور الزكية:  ترمجته يف)١(
، تتلمـذ عليـه مجـع مـن )هـ٩٦٧( نور الدين شيخ املالكية أبو اإلرشاد عيل بن حممد بن عبدالرمحن األجهوري، املرصي، املالكي، ولد سنة)٢(

مواهب اجلليل يف حترير ما حواه خمترص خليل يف فروع الفقه املالكي، ورشح عىل منظومته يف العقائد، ورشح : ا منهةالعلامء، وله مؤلفات كثر
، )٥/١٣(، واألعـالم)١/٤٣٩(شـجرة النـور الزكيـة: ؛ ترمجته يف)هـ١٠٦٦( سنة– رمحه اهللا تعاىل -ألفية الوايف يف مصطلح احلديث، تويف 

 ).٢/٥١٠(ومعجم املؤلفني
 : حممد بن حسام الدين الفييش املالكي، من كبار مشايخ األزهر املالزمني للتدريس، له مؤلفات منهايوسف بن )٣(

، وقد أخطأ صاحب شجرة النور  فنسبه إىل القيـيس )هـ١٠٥١(حاشية عىل شذور الذهب البن هشام، وغريها؛ تويف بالقاهرة سنة
 ).٨/٢٥٢(األعالمو، )١/٤٨٩(الزكيةشجرة النور : ترمجته يف. وهذا خطأ وما أثبتناه هو الصحيح
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 .  وغريهم كثري)١( والشيخ حممد البابيل
 :تالميذه:  اخلامسطلبامل

 :تتلمذ عىل اإلمام الشربخيتي مجع من الطالب ومنهم
، وغـريهم )٤(، والشيخ عيل بن خليفـة املـساكني)٣(، والشيخ إبراهيم اجلمني)٢(الشيخ عيل النوري

 .كثري
 

 :مؤلفاته:  السادسطلبامل
 :إلمام الشربخيتي مؤلفات منهاذكر ل
رشح خمترص خليل يف جملدات، منه جملـدان الثالـث والرابـع خمطوطـان عـن الـشاويس يف  -١

 .)٥(بريوت، وأجزاء يف الصادقية بتونس
 .)٦()املوارد الشهية يف حل ألفاظ العشاموية:(، اسمهورشح عىل العشاموية -٢

                                                
 ). ١٠٧٧(، األزهري، الشافعي، حمدث حافظ فقيه، تويف بالقـاهرة سـنةالبابيلالقاهري،  شمس الدين أبو عبداهللا حممد بن عيل )١(

 ).٥٢٧، ٣/١٥٠(معجم املؤلفني و،)٦/٢٧٠(األعالم: ترمجته يف
رئ، حمدث، متكلم؛ من آثاره غيـث النفـع يف القـراءات الـسبع، تنبيـه أبو احلسن عيل بن حممد بن سليم النوري السفاقيس، مق )٢(

 ).٢/٥٠٦(معجم املؤلفني :ترمجته يف). هـ١١١٧(الغافلني وإرشاد اجلاهلني، ومعني السائلني من فضل رب العاملني، تويف سنة
، إمـام جليـل قـدوة ملقداد بـن األسـود أبو إسحاق إبراهيم بن عبداهللا بن إبر اهيم اجلمني ينتهي نسبه إىل الصحايب اجلليل ا )٣(

شـجرة  :ترمجتـه يف). هــ١١٣٤(الزهاد والعباد، وخامتة العلامء والفضالء، له رشح عىل خمترص خليل ومل يكمله، تويف يف ريع سنة
 .)١/٤٦٩(النور الزكية

مل، وهو من أخرج نسخة من رشح الرشيف املساكني، شيخ مريب فاضل فقيه صويف عامل عا) ًمصغرا(ُأبو احلسن عيل بن خليفة  )٤(
وأقرأ العلوم هبا، ألف منظومة يف التوحيـد ) مساكن(يف مرص، وهو من بنى مدرسة يف بلده ) خمترص خليل( شيخه الشربخيتي عىل 

ًرشحها الـشيخ أمحـد الـدمنهوري املـرصي، عمـر طـويال وتـويف يف بلـده مـساكن سـنة ِّ شـجرة النـور : ترمجتـه يف).  هــ١١٧٢(ُ
 ).٥٠٠-١/٤٩٩(الزكية

 ).١/٧٣(األعالم، و)١/٣٦(ية العارفنيهد )٥(
 ).١/٧٢(معجم املؤلفني، و)١/٣٦(ية العارفنيهد )٦(
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، وهـذا )١( ) برشح األربعني النوويةةالفتوحات الوهبي:(ورشح عىل األربعني النووية املسمى -٣
 .)٢( الكتاب رزق فيه القبول

 . )٣(ورشح عىل ألفية احلديث للعراقي -٤
 

   

                                                
 .)التعريف بكتاب الفتوحات الوهبية برشح األربعني النووية( وقد أفردت هذا الكتاب بدراسة أسميتها )١(
 .)١/٧٢(معجم املؤلفني، و)١/٣٦(هدية العارفني )٢(
 .بقاملصدر السا )٣(
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  الثاين املبحث
 :طالبعقيدته ومذهبه وثناء العلامء عليه ووفاته وفيه ثالثة م

 :عقيدته ومذهبه: ول األطلبامل
يدته، وكذلك مل يتيرس يل أن أحصل عـىل ًمل أجد أحدا ممن ترجم لإلمام الشربخيتي تكلم عن عق

فمن خالل اسـتعرايض ) ًالفتوحات الوهبية برشح األربعني حديثا النووية:(يشء من كتبه غري كتابه
 . عقيدة أهل السنة واجلامعة يف اجلملة– رمحه اهللا تعاىل –للكتاب ظهر يل أن عقيدته 

 ظاهر يف رشحه للحديث التاسـع في األسامء والصفات هي عقيدة أهل السنة واجلامعة وذلكف
َ احفظ اهللاَ حيفظك«:عرش ُ َ َْ َ ِ ً من عادى يل وليا«:، واحلديث الثامن والثالثني»...ْ ِ َ َ ِْ َ َ...«. 

وعقيدته يف مرتكب الكبرية عقيدة أهل السنة واجلامعة كام يف احلـديث الثـاين والعـرشين وفيـه 
بة فهو يف املشيئة إن شاء جعله كالقـسم وأما من عمل كبرية ومات بغري تو):( ١٩٩:ص(كام يف: قال

ً، وإن شاء عذبه ثم يدخله اجلنة، وال خيلد يف النار أحد مات موحدا، ولو - يقصد أهل اجلنة –األول  ٌ ُ
ًعمل مجيع املعايص، كام أنه ال يدخل اجلنة أحد مات كافرا، ولو عمل من أعامل الرب مـا عمـل، هـذا 

 ).ة الكتاب والسنة وإمجاع من يعتد به عليهمذهب أهل احلق الذي تظاهرت عليه أدل
، ونقله نظـم اإلمـام الـسيوطي يف ألفيتـه )١(ومما يدل عىل سالمة معتقده ثناؤه عىل أهل احلديث

 :)٢(ومنها

                                                
إذا كانـت سـعادة الـدنيا واآلخـرة هـي باتبـاع ):( ٤/٢٦( يف جمموع الفتاوى– رمحه اهللا تعاىل –يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  )١(

 فالعاملون بأقواهلم وأفعـاهلم املتبعـون هلـا ، وأتبعهم لذلك، فمن املعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار املرسلني،املرسلني
 فـإهنم ، وهم أهل الـسنة واحلـديث مـن هـذه األمـة، وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة،يف كل زمان ومكانهم أهل السعادة 

ممـا جيهلـه    ويمتازون عنهم بام اختصوا به من العلم املوروث عـن الرسـول ،يشاركون سائر األمة فيام عندهم من أمور الرسالة
 .) بهُبِّذَكُغريهم أو ي

 )١١٠:ص(معرفة علوم احلديث للحاكم).ليس يف الدنيا مبتدع إال وهو يبغض أهل احلديث:( انوقال أمحد بن سنان القط
 ).٤١:ص(الفتوحات الوهبية )٢(
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 وهـم نجوم يف الربية زاهره أهـــل احلديث هلــم مفاخـــــر
 حـق ألعداء الرشيعة قاهرة يف أي مرص قــد ثووا تلقاهـــــم

 فكـذا وجوههم تراها ناظرة نور قد ملئت حشاشة صدرهمبال
ًومما يدل عىل سالمة معتقده أيضا نقده لعقائد الفرق الضالة كاملعتزلـة، واحللوليـة، واإلحتاديـة 

 كـام من حديث أيب هريـرة ) ٢٨٠:ص(، فقد ذكر عند رشحه للحديث الثامن والثالثنيوغريهم
ِفإذا أحببته كنت سمعه الذ« :قال اهللا :  قال النبي َّ أن- رمحه اهللا تعاىل –عند البخاري  َّ َ َُ َ ُ ْ َ ْْ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ يسمع يِ ََ ْ
ِبه، وبرصه الذ َِّ ُ َ ََ َ ِ يبرص به، ويده التيِ ِ َِّ ُ َ َ ْ َُ ِ ِ يبطش هبا ورجله التيُ َّ َ ُُ ْ َ ْ َِ َ ِ َ يمشى هبا يُ ِْ ِ  قال يف رشحه هلـذا احلـديث  »َ

ٌلية أن احلديث عىل حقيقته، وأن احلق عني العبد أو حال وزعم اإلحتادية، واحللو:(- رمحه اهللا تعاىل - َّ َّ
ِوإن سألن« :ًفيه فهو ضالل مكفر إمجاعا، ويرد محلهم قوله يف بقية احلديث َ َْ َ ِ ُ ألعطينهيَ ََّ ِ ْ ِ، ولئن استعاذينُ َ ََ ََ ْ ِ ِ 

ُألعيذنه  َّ َ ِ ُ«.(  
 :ٌلكن يظهر أن فيه يشء من التصوف وذلك يظهر من خالل ما ييل

ــق اســتعامل -١ ــد، والعــارف، والعــارفني، والقطــب، وأئمــة الطري ــصوفية كاملري ه أللفــاظ ال
؛ وجــاء  وغريهــا)٢٧٩ ،١٩٦ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٢ص:(واملكاشــفات، وغــري ذلــك، وينظــر يف ذلــك

ُوالصالة نور«:يف رشحه لقوله ) ٢٠٣:ص(يف َ َُ ُ وإرشاقـه أو ألهنا سبب يف استنارة القلب، :(  قال»َ
 ....)قائقبنور املعارف، ومكاشفات احل

فقد نقل قصة فيها االستغاثة واالستعانة  بعد موته  جتويزه لالستغاثة واالستعانة بالنبي  -٢
 ذلـك الرجـل الفقـري ، عندما ذكر قصة)٢٠٨:ص( بعد موته وإقراره هلا دون نكري كام يفبالنبي 

ً جييز أحدا يقرأ الذي قرأ القرآن عىل شيخه واستجازه فلم جييزه، ألن الشيخ قد حلف بالطالق أن ال
عليه القرآن فيستحق اإلجازة إال بعرشة دنانري، فلام علم الفقري بذلك تأمل، فأخرب أصحابه فجمعـوا 

واهللا ال أنفق هـذه إال يف احلـج، : له مخسة دنانري، فأتى هبا الشيخ فلم يأخذها، فخرج من عنده فقال
ل إىل املدينة الرشيفة، فلـام وصـل فاشرتى ما حيتاجه وسار حتى وصل مكة، فلام قىض مناسكه، رح
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ًالسالم عليك يا رسول اهللا ، ثم قرأ عرشا مجع فيـه األئمـة الـسبعة، وقـال :(  قالإىل قرب الرسول 
؛ - سـبحانه وتعـاىل -  عن اهللا - عليكام السالم -هذه قراءيت عىل فالن عن فالن عنك عن جربيل 

 ).   القصة... ،  يف حتصيلها يا رسول اهللاوقد استعنت بكَّوقد سألت شيخي اإلجازة فأبى عىل 
 اإلكثــار مــن إيــراد العبــارات الــصوفية ذات الــسجع، والنــربة الــصوفية ومــن ذلــك مــا -٣

  .وغريها) ١٩٦:ص:(يف
ًأن رجال جـاء إىل الـشبيل ):  ١٩٩:ص(إيراده لقصص الصوفية وهذا كثري ومن ذلك ما يف  -٤
الزم باب احلبيب، فمىض الرجـل ولـزم املـسجد، : يا سيدي أنا حمب مهجور، فقال له الشبيل: فقال

إهلي املحروم يطلب الوصال، فام : فكان يصيل الليل كله، فإذا صىل الفجر عفر وجهه بالرتاب، وقال
 .يا هذا قد غفرنا لك وأوصلناك: كان بعد أيام حتى سمع من جانب املسجد

ت بعـض أصـحابنا سـمع: قـال) ٢٨٧:ص(ومنها ما أورده عن عبدالواحد بن حممد الفـاريس
تركـت : يقول رأيت غرفة يف اهلواء وفيها رجل فسألته عن حالته التي بلغته إىل تلـك املنزلـة، فقـال

 .اهلوى فأدخلت يف اهلواء
 املنامات والرؤى، وهذا مسلك صويف؛ وهذا ما ظهر يل مـن حـال الرجـل د اإلكثار من إيرا -٥

 .واهللا أعلم بحاله، وعفا اهللا عني وعنه
 :مالكي املذهب  ويدل لذلك أربعة أمور : أما مذهبه الفقهي فهو

فيقـول العبـد الفقـري :( أنه عندما نسب نفسه يف مقدمته لكتابه نسبها إىل املـالكي فقـال:األول
 الشربخيتي املالكي سـرت " إبراهيم بن مرعي بن عطية"الضعيف امللتجئ إىل مواله القوي اللطيف

 .)١( ...)اهللا عيوبه
 .)٢( أن كل من ترجم له ذكر ذلك:ًاثاني 

                                                
 ).٣:ص(الفتوحات الوهبية )١(
 ).١/٧٢(، ومعجم املؤلفني)١/٧٣(األعالم و،)١/٣٦( هدية العارفني،)١/٤٥٩(شجرة النور الزكية: ُ ينظر )٢(



 

 
 

 

١٢ 

 

 . كمخترص خليل، ورشحه له اهتاممه بكتب مذهب اإلمام مالك :ًثالثا
وعىل هذا :(حيث قال) ٢٧٢:ص( ذكره لذلك ضمن رشحه للحديث السادس والثالثني:ًرابعا

 ...).محل إمامنا مالك احلديث
 :ثناء العلامء عليه: ثاين الطلبامل

ه، وأقروا له باإلمامة واحلفظ، ومعرفة احلديث، والفقه، وغريهـا مـن أثنى عليه كل من ترجم ل
 :العلوم، وسأورد بعض أقوال من ترجم له، وثنائهم عليه

الفقيه اإلمام العمـدة املتفـنن املحقـق القـدوة الـشيخ الفاضـل، :( خملوفعنه الشيخ حممد قال 
 .)٣ ()والعامل العامل

 .  )٤()دين الشربخيتي من أفاضل املالكية بمرصبرهان ال:( وقال عنه خري الدين الزركيل
 .)١()برهان الدين، حمدث فقيه:( وقال عنه عمر بن رضا كحالة

 :وفاته: ثالث الطلبامل
 )٢(ً غرقـا يف هنـر النيـل وهـو متوجـه إىل الرشـيد– رمحـه اهللا تعـاىل –تويف اإلمـام الـشربخيتي 

 .- فرمحه اهللا رمحة واسعة -  )هـ١١٠٦(سنة

 ِبحِدِما و حهد 
   

                                                
 ).١/٤٥٩( شجرة النور الزكية)٣(
 ).١/٧٣(األعالم )٤(
 ).١/٧٢( معجم املؤلفني )١(
معجـم .( من مدن البالد املرصية، وهي بلـدة كبـرية عـىل كثيـب رمـل عظـيم، وتقـع  عـىل سـاحل النيـل قـرب اإلسـكندرية)٢(

 ).٥٤٩٦برقم٣/٥٢البلدان



 

 
 

 

١٣ 

 

)١( 
 .القرآن الكريم -١
ِ خلري الـدين الـزركيل –األعالم  -٢  – بـريوت - دار العلـم للماليـني-م٢٠٠٥ -١٦ ط-ِ

 .لبنان
 - بـريوت -هــ ١٤٢٢ -٢ ط– ملحمد خري رمـضان يوسـف -تتمة األعالم للزركيل  -٣

 .لبنان
 لإلمام إبـراهيم بـن مرعـي -ًيثا النووية هتذيب الفتوحات الوهبية برشح األربعني حد -٤

-١ ط– هذبـه عرفـان بـن سـليم العـشا حـسونة الدمـشقي –)هـ١١٠٦(الشربخيتي
 . لبنان– بريوت – املكتبة العرصية -هـ ١٤٢٦

 علـق –) هـ١٣٦٠:ت(ملحمد بن حممد خملوف–شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية  -٥
 . لبنان– بريوت –الكتب العلمية  دار -هـ ١٤٢٤-١ ط–عبداملجيد خيايل : عليه

 لإلمــام إبــراهيم بــن مرعــي -ًالفتوحــات الوهبيــة بــرشح األربعــني حــديثا النوويــة  -٦
 . مرص– مطبعة مصطفى البايب احللبي -هـ ١٣٧٤-١ ط–) هـ١١٠٦(الشربخيتي

مجــع وترتيــب الــشيخ  -)هـــ٧٢٨ت( لــشيخ اإلســالم ابــن تيميــة-جممــوع الفتــاوى  -٧
 . السعودية-الرياض - دار عامل الكتب-هـ١٤١٢-١ط-سمبن حممد بن قااعبدالرمحن 

فريـد عبـدالعزيز :  حتقيـق-)هــ ٦٢٦:ت( ياقوت بن عبداهللا احلموي– معجم البلدان -٨
 ).بدون تأريخ. (  لبنان– بريوت – دار الكتب العلمية –اجلندي 

 – مؤسـسة الرسـالة -هــ ١٤١٥-١ ط– ملحمد عمـر رضـا كحالـة –معجم املؤلفني  -٩
 .ان لبن–بريوت 

                                                
 .مرتبة على حروف املعجم )١(



 

 
 

 

١٤ 

 

ــه -١٠ ــة أجناس ــوم احلــديث وكمي ــة عل ــداهللا احلــاكم -معرف ــن عب ــد ب ــداهللا حمم  أليب عب
دار ابـن -هــ١٤٢٤ -١ط-أمحد بـن فـارس الـسلوم:حتقيق-)هـ٤٠٥ت(النيسابوري

 .   لبنان- بريوت -حزم
 -م ١٩٥١ – إلسامعيل باشـا البغـدادي –ية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني هد -١١

 .  لبنان– بريوت –العريب دار إحياء التأريخ 
 

   



 

 
 

 

١٥ 

 

 
 

 

 ٣ مةاملقد

 :انحثوفيه مب -رمحه اهللا تعاىل -ترمجة اإلمام الشربخيتي 
 

٦ 

 ٦  نسبه ونسبته : األولطلبامل
 ٦ مولده ونشأته:  الثايناملطلب

 ٦ طلبه للعلم، واجتهاده فيه:  الثالثطلبامل
 ٦ شيوخه:  الرابعطلبامل
 ٧ تالميذه:  اخلامسطلبامل
 ٧ مؤلفاته:  السادسطلبامل


 

٩ 

 ١٠ عقيدته ومذهبه: ول األطلبامل
 ١١ مذهبه الفقهي

 ١٢ ثناء العلامء عليه: ثاين الطلبامل
 ١٢ وفاته: ثالث الطلبامل

 ١٣ فهرس املراجع واملصادر
 ١٥ الفهرس

  


