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 الملخص

قبل  بّين هذا البحث المذاهب الفقهية السنية التي وجدت بإفريقية والمغرب اإلسالمي
 ، ثم تناول نشأة المذهب المالكي وانتشاره في هذه البالد.انتشار المذهب المالكي بهما

كماا ساالط البحااث اللااول ولاال الاادور الااذل لعباف ولمااال ليبيااا فااي نشاار المااذهب المااالكي 
وتطويره في الفترة الزمنية الممتدة من القرن العاشر إلال بادايات القارن الساامس وشار الهجارل، 

، وماا قادموه فاي بناال الماذهب الماالكي وترسايسف رز العلماال الليبياين الاذين أساهموافاستعرض أبا
ثرا ااافمااان إنتاااا  ولماااي  ، كاااذلي باااّين البحاااث أهااام المصااانفات سااااهموا باااف فاااي حفاااث الماااذهب وا 

الشااروية التااي ألفهااا هاامال العلمااال، ومااا الااذل ألااافتف إلاال المكتبااة اإلسااالمية بصااورة وامااة، 
 رة ساصة .والمكتبة المالكية بصو 

وقد توصلت هذه الدراسة إلل أن ليبيا لعبت دورا كبيرا في تأسيس الماذهب الماالكي مان 
سالل جهود أبنا ها الذين دوموا هاذا الماذهب بماا تركاوه لناا مان مصانفات فقهياة نافعاة تعاد مان 

ثريااات الفقهيااة المصااادر المعتماادة فااي الفقااف المااالكي، وبمااا ولااعوه ماان لبنااات أوليااة لاابعض الن
 .ي الفقف اإلسالميف
 

 المذهب المالكي، الفقه المالكي، علماء ليبيا.الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم ولال سايدنا محماد أشارن اانبياال 
 ، ومن اهتدى بهديف إلل يوم الدين.وصحبف والمرسلين، وولل آلف

 وبعد:
الفقهياة التاي انتشارت انتشاارا واساعا فاي يعد المذهب المالكي أحاد الماذاهب 

باااالد المغااارب العرباااي فاااي أواسااار القااارن الثااااني الهجااارل، وماااازال ليومناااا هاااذا هاااو 
المذهب الرسمي في كل مان ليبياا، وتاونس، والجزا ار، والمغارب، وموريتانياا  لهاذا 
تعد هذه البلدان أكثار البقااا اإلساالمية التاي اشاتهرت بنباوك وادد كبيار مان فقهاال 

مالكيااة فيهااا، حيااث أبلاال أبنامهااا بااالل حساانا فااي نشاار مباااد  المااذهب المااالكي ال
نماااا بناااوا الفاااروا ولااال  وأصاااولف، فلااام يكتفاااوا بجمااان الرواياااات ونقااال الساااماوات، وا 

ا إلاااال استصااااار أمهااااات الكتااااب ، ووماااادو اصااااول، وصاااانفوا الموسااااووات الفقهيااااةا
والفتااوى  لااذا  ، وكاناات لهاام بصامات والااحة تركاات أثرهاا فااي مجااال الفقافوشارحها

جالت هاذه الدراساة لتسالط اللاول ولال دور ولماال إحادى بلادان المغارب العرباي 
أا وهااي ليبيااا  لتبااين جهااود ولمااال هااذا القطاار فااي سدمااة المااذهب المااالكي، وقااد 

"دور ولمااال ليبيااا فااي ا حاددت الباحثااة اإلطااار الزمناي لمولااوا البحااث المعنااون باا
شاااار إلاااال باااادايات القاااارن السااااامس وشاااار نشاااار المااااذهب المااااالكي ماااان القاااارن العا

 الهجرل".
 مشكلة الدراسة

 : إشكالية البحث في ااس لة اآلتيةيمكن تحديد 
قباال  مااا المااذاهب الفقهيااة التااي كاناات موجااودة فااي ليبيااا والمغاارب اإلسااالمي -

 ؟ انتشار المذهب المالكي فيها
الماااالكي مااان هااام أشاااهر العلماااال الليبياااين الاااذين أساااهموا فاااي بناااال الماااذهب  -

باادايات القاارن  وترساايسف فااي الحقبااة الزمنيااة الممتاادة ماان القاارن العاشاار إلاال
 ؟السامس وشر الهجرل
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م فاااي حفاااث مااااذا قاااّدم العلماااال الماااالكيون فاااي ليبياااا مااان إنتاااا  ولماااي سااااه -
ثرا ف  ؟  المذهب المالكي وا 

 أهداف الدراسة

فاتهم يهدن هذا البحث إلل إبراز أشهر العلمال الليبيين وورض أهم ممل
العلمية التي ساهموا بها في إثرال فروا المذهب وتطويره في المدة الزمنية من 

 القرن العاشر إلل بدايات القرن السامس وشر الهجرل.
 أهمية الدراسة

 لهذه الدراسة أهمية كبيرة تكمن فيما يأتي : 
 ال ليبيا في سدمة المذهب المالكيإثهار جهود ولم. 
 فااي القطاار الليبااي ماان القاارن العاشاار إلاال باادايات  إبااراز أهاام فقهااال المالكيااة

 القرن السامس وشر الهجرل.
  ،تسااليط اللاااول ولااال أهااام مملفاااات الفقهااال الليبياااين، وبياااان قيمتهاااا العلمياااة

 وأثرها في إثرال فروا المذهب المالكي.
 الدراسات السابقة ذات الصلة

 ما يلي:  لدراسةمن البحوث التي لها صلة بمولوا ا
أسااباب انتشااار المااذهب المااالكي فااي المغاارب اإلسااالمي وانكفااامه فااي الاايمن  -

، حمااد منصااور ولااي بلعيااد( د. مدراسااة مقارنااةالهجاارل  حتاال القاارن الراباان 
 1435بحااااااث منشااااااور لاااااامن ااومااااااال الكاملااااااة لماااااامتمر اإلمااااااام مالااااااي 

 .م2013/ه
ة دور ليبيا في نشر المذهب المالكي حتل القرن السامس الهجرل ، د. حمز  -

أباااو فااااارس، بحااااث منشااااور لاااامن ااوماااال الكاملااااة لماااامتمر اإلمااااام مالااااي 
 .م2013/ه 1435
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 المدرسااااة الفقهيااااة المالكيااااة فااااي ليبيااااا سااااالل القاااارون السااااتة ااولااااي للهجاااارة -
، بحااث نشاار ولاال الشاابكة ، د. حماازة أبوفااارس( مصااادرها وأشااهر ولما هااا

  .العنكبوتية

 

 نهج البحثم
ولدراسة هذا المولوا اوتمدُت ولل المنهج التااريسي القاا م ولال الوصان 
والساارد ،كمااا اوتماادت ولاال الماانهج ااسااتقرا ي والمقااارن ونااد نقاال المعلومااات ماان 

 .والمراجن للوصول للنتا ج المرجوةالمصادر 

 خطة البحث 

وثبت للمصادر والمراجن يتكون هذا البحث من مقدمة، ومبحثين، وساتمة، 
 .المستسدمة

هميتف، وأسباب بمولوا البحث، وبيان أ تناولت فيها التعرين المقدمة:
 .وأس لتف، والمنهج المتبن، وسطة البحث ،استياره، وأهدافف

، نشأة المذهب المالكي في إفريقية والمغرب اإلسالمي المبحث األول:
 : وفيف مطلبان

فريقالمطلب ااول  ية والمغرب وند العرب. : المدلول الجغرافي لكلمة ليبيا وا 
المطلاااب الثااااني: الماااذاهب الفقهياااة السااانية التاااي وجااادت بإفريقياااة والمغااارب 

 اإلسالمي.
المبحث الثاني: دور علماء ليبيا في نشر المذهب المالكي من القرن 

 :  وفيف مطلبان، بدايات القرن الخامس عشر الهجري العاشر إلى
 في سدمة المذهب المالكي.: أبرز ولمال ليبيا ودورهم المطلب ااول
: أهم المصنفات الشروية التي ألفها ولمال ليبيا من القرن المطلب الثاني

 العاشر إلل بدايات السامس وشر الهجرل.
  وتتلمن أهم النتا ج والتوصيات، ثم قا مة المصادر والمراجن.: خاتمةال
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  والمغرب اإلسالميية قنشأة المذهب المالكي في إفري :المبحث األول

فريقية والمغرب  عند العرب المطلب األول: المدلول الجغرافي لكلمة ليبيا وا 

 المدلول الجغرافي لكلمة ليبيا قديما وحديثا:/ أوال
تسدمت منااذ أقاادم العهااود يعتباار اساام "ليبيااا" ماان ااساامال الجغرافيااة التااي اساا

المصرية القديماة مناذ أكثار ، فقد ورد هذا ااسم في الكتابات والنصوص التاريسية
 .1من أربعة آان سنة ملت

القدمال اسام ليبياا ولال كال الشامال اإلفريقاي الواقان إلال  غريقاإلكما أطلق 
، وقاد توسان اليوناانيون فاي اساتسدامهم لهاذا ااسام توساعا كبيارا 2الغرب من مصر

ين نهار حتل اطلقوه ولل كل المناطق التي ورفوها في شمال القارة اإلفريقية ما ب
 .3النيل في الشرق والمحيط ااطلسي في الغرب

أصاابي يطلااق فقااط  "ليبيااا" حيااث مااا فااي العهااد الروماااني فقااد تقلااص ماادلولأ
، ولماا 4ولل تلي المنطقة التي تأثرت بالحلارة اليونانية وسلعت لسيطرة قورينة

ينيقياااين فاااي شااامال قاااارة إفريقياااة، أطلاااق قلااال الروماااان ولااال نفاااوذ اليوناااانيين والف
أفريكاا" فاي لغاتهم الالتينياة اول مارة ولال المنااطق التاي سلاعت الرومان كلماة "

لسااالطانهم فاااي هاااذه القاااارة، أل أنهااام اساااتسدموا لفثاااة " أفريكاااا" للدالاااة ولااال كااال 
  .5المناطق التي ورفوها في شمال إفريقية

تارة   وذلي لطاول فيكن اسم ليبيا شا عاولما فتي المسلمون شمال إفريقية لم 
( فلم يجد المسلمون بدا من اساتسدام اسامي "برقاة " ريخ الروماني  سبعة قرونالتا
، واستمرت تسمية ااقاليم الليبية تتبن ااسلوب اإلسالمي القديم الاذل 6طرابلس"و"

كان يسمي البالد بأسمال وواصمها  لهذا فقد ثل الكتاب يستسدمون كلمتي برقاة 
                                                           

 .7: ص ،ينثر جغرافية ليبيا (1
 . 6/ 1 ،ينثر التاريخ الليبي القديم (2
 .7: ص ،ينثر جغرافية ليبيا (3
 .91: ص ،ينثر ليبيا هذا ااسم في جذوره التاريسية (4
 .7 :ص ،ينثر جغرافية ليبيا (5
 .93 :ص ،ينثر ليبيا هذا ااسم في جذروه التاريسية (6
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فااي بعااض ااحيااان للدالااة ولاال  وطاارابلس، أو يسااتسدمون كلمااة طاارابلس وحاادها
 .1اإلقليمين معا

م كانات كلماة طارابلس 1551ل العثمانيون ولال طارابلس سانةووندما استول
  .2تعني كل اإلقليم الذل بسطوا وليف سيطرتهم  بما في ذلي برقة

وبعد أن استفل اسم ليبيا تقريبا سالل العهاد الرومااني والعهاود التاي أوقبتاف 
منااذ بدايااة القاارن العشاارين، ولعاال أول ماارة يطلااق فيهااا اساام واااد للحياااة ماان جديااد 

ليبيااا ولاال هااذا اإلقلاايم الااذل نعرفااف بحاادوده السياسااية القا مااة اليااوم كاناات فااي ساانة 
اسااام ليبياااا قاااديم يتحااادر مااان لياااة أن "، فقاااد ذكااارت دا ااارة المعاااارن اإليطا3م1903

فاي  ميناوتلي"فاي "إلل ااساتعمال العاالم الجغرا، وأول من أسرجف القديمةالجغرافية 
ليااادل باااف ولااال الواياااة  م1903" المطباااوا فاااي توريناااو سااانة كتاباااف "جغرافياااة ليبياااا

تااف إيطاليااا اسااما رسااميا لوايااة طاارابلس سذيااة التااي تشاامل طاارابلس وبرقااة ثاام اتالترك
، ومان ذلاي الحاين م1929مان يونياة سانة  24ا وليهاا فاي بعد أن أولنات سايادته

عاااالم، وشااامل طااارابلس وبرقاااة وفااازان والواحاااات شااااا اساااتعمالف فاااي جميااان أنحاااال ال
 .4التابعة لها"

أقارت كلماة ليبياا،  م1951ديسامبر سانة  24ولما أولنت الدولاة الليبياة فاي 
 وأطلقتها ولل ما أطلقها وليف اايطاليون : ولل ما بين حدود مصر وتونس وماا

 .5بين البحر اابيض وحدود السودان

                                                           
 .9-8: ص ،ينثر جغرافية ليبيا (1
 . 25 :ص ،1911ينثر ليبيا منذ الفتي العربي حتل  (2
 .9 :ص ،ينثر جغرافية ليبيا (3
 .17 :ص ،تاريخ الفتي العربي في ليبيا (4
 .المصدر نفسف (5

ولاال إطااالق كلمااة ليبيااا ولااال أن كثياارا مااان الطرابلساايين اوترلااوا  -رحمااف اهلل-وقااد ذكاار الشاايخ الطاااهر الاازاول 
  ان كلمة ليبيا دسيلة ولل العربية أحياها الطلياان اغاراض اساتعمارية ، وقاد اقتارع المعترلاون أن تطلاق بالدهم

ي التااي اسااتعملها العاارب منااذ الفااتي اإلسااالمي، فكلمااة طاارابلس هاا كلمااة طاارابلس ولاال مااا أطلقاات وليااف كلمااة ليبيااا،
وجاارى وليهااا العاارن الاادولي منااذ م ااات الساانين إا أن فكاارة إطااالق كلمااة طاارابلس باادل ليبيااا وورلاات معارلااة 
شااديدة باادووى أن اساام طاارابلس ا يشاامل برقااة وفاازان، وقااد أياادت السياسااة الاارأل المناصاار لكلمااة ليبيااا، وكتااب لااف 

 .18-17 :ص ،ولل طرابلس وبرقة وفزان. ينثر تاريخ الفتي العربي في ليبيا النجاع، وأطلق اسم ليبيا



 
 
 

 التومي المهدي انتصار
 

 (2019) 2خاص عدد 
7 

 :إفريقية والمغرب عند العربكلمة المدلول الجغرافي ل /ثانيا
أسذ العرب لفث إفريقية ون البزنطيين وأرادوا بف في أول اامار كال ماا يلاي 

، وهاذا هاو مفهاوم إفريقياة العاام، أماا 1مصر غرباا حتال سااحل المحايط ااطلساي 
مفهوم إفريقية الساص فهو يعني ااجزال الشرقية مان المغارب والتاي تشامل الابالد 

ن بعاض ااجازال الغربياة لواياة طارابلس والتساوم الشارقية لابالد التونساية الحالياة ما
ل ذلااي فااإقليم إفريقيااة هااو أول ، وبنااال ولااالجزا اار إلاال بجايااة فااي وايااة قسااطنطينة

 .2أقاليم المغرب
الواقعاة غاارب مصاار  ااقاااليمأماا بااالد المغارب فهااو مصاطلي يقصااد بااف كال 

يبياااااة وتاااااونس والجزا اااااز والتاااااي تشااااامل شااااامال إفريقياااااة وتتلااااامن حالياااااا الااااابالد الل
بصحرا ها المترامية إلل تسوم السودان والمغرب الذل كان يعرن إلال وهاد قرياب 
باسم ماراك  نسابة إلال واصامتف الجنوبياة ويمتاد طبيعياا نحاو الجناوب إلال تساوم 

 .3السنغال والنيجر
" و"إفريقيااة" وا المغااربة ماان الكتاااب ثلاات تسلااط بااين لفثااي "بيااد أن طا فاا

ل ماان اللفثااين أن إا أن ذلااي لاام يسااتمر طااويال فلاام يلبااث معناال كاا، تميااز بينهمااا
 .4تحدد بشكل والي

وقااد اسااتعمل الكتاااب العاارب ااوا اال كلمااة إفريقيااة فااي تحديااد المنطقااة التااي 
تمتااااد ماااان قساااانطينة حتاااال طاااارابلس، وفااااي رأيهاااام أن إفريقيااااة جاااازل ماااان اارالااااي 

إلاال المغاارب ااقصاال الشاسااعة للمنطقااة التااي تعاارن باساام المغاارب الااذل ينقساام 
( ثاام إفريقيااة وتمتااد شاارقي المغاارب الحااالي(، والمغاارب ااوسااط  الجزا اار الحاليااة 

، فاالمغرب كتاب ااوا ل هو غيار إفريقياة، ومعنل هذا أن المغرب وند ال5طرابلس
 .6وندهم يبدأ مما يلي إفريقية غربا إلل سواحل المحيط

                                                           
 .2 :ص ،ينثر فتي العرب للمغرب (1
 .14/ 1ثر قادة فتي المغرب العربي ين (2
 .المصدر نفسف (3
 .3 :ص ،ينثر فتي العرب للمغرب (4
 .25 :ص ،1911ينثر ليبيا منذ الفتي العربي حتل سنة  (5
 .14/ 1ينثر قادة فتي المغرب العربي  (6
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وجبببدت بيفريقيبببة والمغبببرب المبببذاهب اليقهيبببة السبببنية التبببي  المطلبببب الثببباني:
 اإلسالمي

تعاد إفريقياة والمغاارب اإلساالمي ماان الحوالار اإلساالمية التااي شاهدت نمااو 
باااذور الماااذاهب الفقهياااة السااانية التاااي بااادأت تعااارن طريقهاااا للثهاااور أواساااط القااارن 

، إا أن هااذه الماااذاهب اد انتشااارها فااي النصااان ااسياار مناافالثاااني الهجاارل، وازد
نقرض، وفيما يلي أهام هاذه تف وانتشر، ومنها ما اندثر وامنها ما اشتهر وذاا صي

 :  المذاهب
 :مذهب األوزاعي

ينسب هذا المذهب إلل اإلمام أبي ومرو وبد الرحمن بان ومارو بان يحماد 
ولباااث أهااال  ه(، كاااان إماااام أهااال الشاااام بإجمااااا المااامرسين، 157  ت ااوزاواااي

كااذلي انتشاار المااذهب الشااام إلاال منتصاان القاارن الراباان الهجاارل يعملااون بمذهبااف، 
وكانااات الفتياااا تااادور  ااوزاواااي فاااي أمااااكن أسااارى أهمهاااا باااالد المغااارب واانااادلس،

"كاان إماام  ،قاال الناوول:1بااندلس ولال رأل ااوزاواي إلال زمان الحكام بان هشاام
كاااان أهااال الشاااام والمغااارب ولااال  وصاااره باااال مدافعاااة وا مسالفاااة، يأهااال الشاااام فااا

وقااد استفاال مااذهب ااوزاوااي  .2مالااي رحمااف اهلل"مذهبااف قباال انتقااالهم إلاال مااذهب 
بعااد دسااول مااذهب اإلمااام 3بااناادلس فااي نهايااة القاارن الثاااني وبدايااة القاارن الثالااث

مالااي إليهااا ولاال يااد صاااحبف زياااد باان وبااد الاارحمن اللسمااي ااندلسااي المعاارون 
   .4ه( 193 ت  بشبطون

 المذهب الثوري: 
ينسب هذا المذهب إلل اإلمام سفيان بان ساعيد بان مساروق الثاورل الكاوفي 

ه(، كان صاحب مذهب مساتقل لاف أصاولف ومنهجاف، وكاان لاف اتباواف  161 ت 

                                                           
 .260، 258 :ص ،ينثر اإلمام ااوزاوي شيخ اإلسالم ووالم أهل الشام (1
 .  1/298تهذيب ااسمال واللغات  (2
ولقااد كااان " :حياث قاااله،  220وقاد حاادد الااذهبي نهايااة انتشاار مااذهب ااوزاوااي والعماال باف فااي ااناادلس بساانة  (3

 .9/498" تاريخ اإلسالم بااندلس إلل حدود العشرين وما تينمذهب ااوزاوي ثاهرًا 
 . 262 :اإلسالم ووالم أهل الشام ص ينثر اإلمام ااوزاوي شيخ (4
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في العراق والمغرب، والذل أدسل مذهب سفيان الثورل إلل المغرب هاو ولاي بان 
، 1المغااربزياااد الطرابلسااي، وقااد روى اباان زياااد واان الثااورل، وأدساال جامعااف إلاال 

وبقااي مااذهب الثااورل بعااد الما ااة الرابعااة واادة ساانين، ووماال بااف الناااس ماادة ثالثااة 
قاارون ثاام أسااذ واادد اآلسااذين بااف يتلااالل حتاال لاام يبااق ماانهم أحااد وانقاارض هااذا 

   .2يتري أثرا في بالد المغربالمذهب ولم 
 المذهب الحنيي:  

واانادلس، وقاد كان المذهب الحنفي مان أسابق الماذاهب دساوا إلال إفريقياة 
وأما إفريقية وما ورالها مان المغارب فقاد كاان " صرع بذلي القالي وياض بقولف:

، ومااان أوا ااال الاااذين أدسلاااوا الماااذهب 3الغالاااب وليهاااا فاااي القاااديم ماااذهب الكاااوفيين"
بان الفارات كماا سااهم أساد ا ه(، 176 الحنفي إلل إفريقية  وبد اهلل بن فارو   ت

إثر وايتف منصاب القلاال باالقيروان، وقاد  ( في نشر المذهب الحنفيه213 ت 
ه مقلاادين  201ساااوده فااي ذلااي ااغالبااة الااذين قاادموا المااذهب الحنفااي منااذ ساانة 

فااي ذلااي العباساايين، وثاال المااذهب الحنفااي هااو المااذهب المساايطر ولاال إفريقيااة 
 .4حتل جال المعز بن باديس فحمل أهلها ولل مذهب اإلمام مالي

 المذهب المالكي: 
 نتشاره في بالد إفريقية والمغرب اإلسالمي: نشأته وا

 179-93ينسااب هااذا المااذهب إلاال اإلمااام مالااي باان أنااس رلااي اهلل ونااف  
، نبااان هاااذا السااانية فاااي القااادم ه(، إماااام دار الهجااارة ، ويعاااد مذهباااف ثااااني الماااذاهب

ف اإلمام مالي وتالميذه من أهلها، كاان المذهب من المدينة المنورة ولل يد ممسس
 186ه(، ووبد اهلل بن نافن الصا غ  ت  186من أبرزهم: وثمان بن كنانة  ت 
                                                           

 .1/524ينثر اإلكمال ابن ماكوا  (1
 .92-91 :ص ،ينثر اإلمام سفيان الثورل وآرامه الفقهية مقارنة بالمذاهب ااسرى (2
 .15/ 1ترتيب المداري  (3

وتجااب اإلشااارة إلاال أن القالااي وياااض قااد نااص ولاال أن قااوم قلااة كااانوا بااالقيروان قااد أسااذوا بمااذهب الشااافعي كمااا 
 . 15: ص ،. ينثر ترتيب المداريالب وقتذاي مذهب المدينة والكوفةدسلها شيل من مذهب داود ولكن كان الغ

: ص ،ماذهب الماالكي باالغرب اإلساالمي، وال53 :ص ،ينثر نثرة تاريسية في حدوث المذاهب الفقهياة ااربعاة (4
20. 
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 ه( 182 ومحماااد بااان ديناااار  ت ،ه( 188ه(، والمغيااارة بااان وباااد الااارحمن  ت 
، 1ه( وغياااارهم 220 ت  ، ومطااارن باااان وباااد اهلله( 212 ت  وابااان الماجشااااون

شاااار فيهااااا المااااذهب إشااااعاا لكاااال الاااابالد الااااذل انت وثلاااات المدينااااة المنااااورة مصاااادر
، فقاااد كانااات إليهاااا الرحلاااة مااان مستلااان أصاااقاا المعماااورة مااان الماااالكي فيماااا بعاااد

فريقياااة ومصااار وغيرهاااا مااان باااالد اإلساااالم، مماااا ناااتج وااان ذلاااي انتقاااال  اانااادلس وا 
، فقااد انتقاال فقااف اباان الماجشااون ومطاارن إلاال رال أ متهااا إلاال تلااي الاابالدروايااات وآ
فريقيااااة ومصاااار بواسااااطة اباااان حبيااااببااااالد اا ( الاااااذل دون ه 239ت   ناااادلس وا 

، كما انتشر فقف ابان اشتهرت وند المالكيين شهرة كبيرةآرالهما في والحتف التي 
ماان  ( الااذل واازا لااف الكثيااره 240 نااافن فااي إفريقيااة بواسااطة تلميااذه سااحنون  ت

  .2الروايات واآلرال في مدونتف
رق لغااارض العلااام وطلاااب الرواياااة ااثااار لقاااد كاااان لعامااال الرحلاااة نحاااو المشااا

 البااارز فااي انتشااار المااذهب المااالكي بإفريقيااة، فقااد ذكاارت لنااا المصااادر التاريسيااة 
فااي   -رلااي اهلل ونااف-أن واادد اافارقااة الااذين رحلااوا إلاال اإلمااام مالااي باان أنااس 

كاناات إفريقيااة قبااال ، وفااي ذلااي يقااول السشااني: "3ذلااي الوقاات يربااو ولاال الثالثااين
قاد غمرهاا ماذهب مالاي بان أناس، اناف رحال منهاا أكثار مان ثالثاين  رحلة ساحنون

، وكاان 4رجاًل كلهم لقي مالًكا وسامن مناف، و إن كاان الفقاف والفتياا فاي قليال مانهم"
ه( الااااذل ولااااد  183 أباااارز هاااامال التالميااااذ أثاااارا ولااااي باااان زياااااد الطرابلسااااي  ت

الليااث باان ، ثاام رحاال إلاال مصاار فساامن ماان طاارابلس ثاام انتقاال إلاال تااونس فسااكنهاب
ام مالاي سعد، ووبد اهلل بان لهيعاة وغيرهماا، ثام توجاف إلال الحجااز فأساذ وان اإلما

، ثم واد ابن زياد إلل مسقط رأسف طرابلس الغارب يعلّام موطأه ورواياتف وسماواتف
ديااادة تاااري وطناااف ، واساااباب وملاااف مااان شااايسف اإلماااام مالاااي وفتاويااافالعلااام الاااذل ح

                                                           
 :ص ،الماذهب الماالكي مدارساف ومملفاتافو  ،61 :ص ،ينثر نثارة تاريسياة فاي حادوث الماذاهب الفقهياة ااربعاة (1

49  . 
 .54 :ص ،ينثر المذهب المالكي مدارسف ومملفاتف (2
 .1/261القيروان راويا. ينثر مدرسة الحديث في  44بلغ ودد الرواة ون اإلمام مالي من أهل القيروان  (3
 .1/342ترتيب المداري  (4
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ه(،  183 تبهلاااااول بااااان راشاااااد  ال حياااااث سااااامن وناااااف 1ورحااااال وناااااف إلااااال تاااااونس
  .2وسحنون، وأسد بن الفرات وغيرهم

 ويعد ابن زياد الطرابلساي مان الطبقاة ااولال اآلساذين وان مالاي، وهاو أول
، كماا يعاد 3من أدسل الموطأ إلل بالد المغرب، وأول من فسر للمغاربة قول مالي
هار بإفريقياة، موطأ ابن زياد الطرابلساي أول تاألين فاي اإلساالم، ثام أول تاألين ث

، وكذلي كان لمحمد بن معاوياة الحلارمي 4وأول رواية للموطأ ولل وجف اارض
، وقااد ذكاار رابلسااي رحلااة إلاال المدينااة المنااورة، وساامن ماان اإلمااام مالااي موطااأهالط

القالااااي وياااااض أن موطااااأ محمااااد باااان معاويااااة يمتاااااز واااان غيااااره ماااان الموطاااا ت 
، كماا لعاب 5أصاحاب مالاي لايس ذلاي وناد غياره مانباشتمالف ولل جاامن الجاامن 

بالماذهب الماالكي ونشاره مان أمثاال: وباد  التالمذة اافارقة دورا بارزا فاي التعريان
، ووبد ه(، وابن أشرس 183 ته(، والبهلول بن راشد   176 تاهلل بن فرو   
ه( ووبد اهلل بن  213ه(، وأسد بن الفرات  ت  190 تالقالي   اهلل ابن غانم

، وذلاااي بعاااد واااودتهم إلااال بلااادانهم ه( وغيااارهم 227 أباااي حساااان اليحصااابي  ت
أساااذوا ينشااارون ولااام اإلماااام مالاااي وفقهاااف باااين النااااس، وذلاااي بالتااادريس، والفتياااا، 
والقلااااال، وغيرهااااا ماااان وثااااا ن الدولااااة، فااااالتزموا مذهبااااف فااااي الفااااروا وااصااااول 

( فااي ه 240اإلمااام سااحنون   ، كااذلي ا يسفاال ولينااا الاادور الااذل لعبااف6والساالوي
تمام بنا اف ونادما جمان فاي مدونتاف ولام مالاي وفقهاف، فأصابحت ترسيخ ال مذهب وا 

، وقاد أسااذها وناف أهال إفريقيااة الموطاأمااالكي والكتااب الثااني بعااد ومادة الماذهب ال
والمغارب وااناادلس حتال بلااغ تالمياذه نحااو الساابعما ة نشاروا ولاام مالاي وفقهااف فااي 

ذهب الماالكي بعاد اني للماهذه الابالد، وبهاذا اساتحقت إفريقياة أن تكاون المركاز الثا

                                                           
 .89 :ص ،ينثر ولي بن زياد الطرابلسي ودوره في نشر المذهب المالكي (1
 .251 :ص ،ينثر طبقات ولمال افريقية (2
 .1/186ترتيب المداري  (3
 .9 :ص ،ينثر موطأ اإلمام مالي قطعة منف برواية ابن زياد (4
 .270/ 1مدرسة الحديث في القيروان ، و 284/ 1، وترتيب المداري 1/290س ينثر رياض النفو  (5
 .16 -15ينثر مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، ص:  (6
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لساامس ، وقد استمر المذهب في نمو حتل صار في مطلان القارن االمدينة المنورة
  .1هو المذهب الوحيد بإفريقية

نمااااا انتشاااار بااااالمغرب  بإفريقيااااةكااااذلي لاااام ينتشاااار المااااذهب المااااالكي  فقااااط وا 
ذهب لهاذه ، وقد تلاربت الروايات بشاأن تااريخ دساول هاذا الما2ااقصل وااوسط

: ااولااال :تاااذهب إلااال أن دسولاااف تاااأسر إلااال أواساااط القااارن البقاااا، فهنااااي روايتاااان
أل تااااريخ تأسااايس الدولاااة اإلدريساااية(، والثانياااة: تاااذهب إلااال أن الثااااني الهجااارل  

ومنشأ  ،لرابن الهجرل  أل أواسر وصر اادارسة(لل أواسط القرن اإدسولف تأسر 
دسااول المااذهب المااالكي إلاال السااالن راجاان إلاال السااالن فااي مااا هااو المعتباار فااي 

المغااارب ااقصااال هااال هاااو دساااول موطاااأ مالاااي أم دساااول مدوناااة ساااحنون ؟ ومااان 
كتااااب الموطاااأ دسااال فاااي أواسااار القااارن الثااااني الهجااارل، أماااا كتااااب  المعااارون أن 

المدونة، فقد دسل المغرب ااقصل في أواسط القارن الرابان الهجارل، والاراجي هاو 
يعتبار نقطاة بادل دساول الماذهب، وتكاوين ناواة الرواية ااولل  ان دسول الموطاأ 

الااي وااامر باان محمااد باان وكااان دسولااف ولاال يااد الق المدرسااة المالكيااة بااالمغرب،
وباادسول الموطااأ إلاال المغاارب تحااول المغاربااة ماان " قااال الكتاااني:، سااعيد القيسااي

المااذهب الحنفااي إلاال الماااذهب المااالكي إذ لاام يكااد القااارن الراباان يطاال، حتاال كاااان 
لكي قد بدأ ينتشر في المغرب ااقصال، وتتجاذر أصاولف وفروواف فاي المذهب الما

 ".3سا ر مرافق الحياة

                                                           
 .95ينثر مدرسة الحديث في القيروان، ص:  (1
حياث تاذكر  تجب اإلشارة إلل أن أهل المغرب كانوا في صدر اإلسالم ولل مذهب جمهاور السالن مان ااماة ، (2

أهل المغرب فاي ديانهم ، واساتمر  أرسل وشرة من التابعين يفقهونلنا المصادر التاريسية أن ومر ابن وبد العزيز 
مان الهجارة، نازا إلايهم بهاا بعاض أهال النفااق  الحال ولل ذلي حتل حدثت فيهم بدوة السارجية اول الما ة الثانياة

من سوار  العراق وبثوهاا فايهم، فتلقوهاا مانهم باالقبول، وحسان موقعهاا لاديهم بسابب ماا كاانوا يعانوناف مان ثقال وطاأة 
إلال أن الاامحلت فااي ، واسااتمرت البدواة السارجيااة فااي البربار زمنااا طااويال  السالفاة القريشااية وجااور بعاض ومالهااا

ي بمااذاهب أهاال العااراق فاا، فأسااذ أهاال المغاارب السلفااال ماان بناي العباااسولاال أياادل  ثانيااة ومااا بعاادهاأواسار الما ااة ال
 ل بالمشارق والنااس ولال قادم إماامهم. ينثار ااستقصااان ذلي المذهب يوم ذ هاو ماذهب السلفاا  ااصول والفروا

 .1/193اسبار دول المغرب ااقصل 
والمدرسااااة المالكيااااة الفاسااااية: النشااااأة ااولاااال  ،20-19 :ص ،ينثاااار مباحااااث فااااي المااااذهب المااااالكي بااااالمغرب (3

 [.http://elmalikiya.yoo7.com/t4-topic]قلم ااستاذ الحسين شكور  ،والمميزات واهاد الادولااة اإلدرياسياة



 
 
 

 التومي المهدي انتصار
 

 (2019) 2خاص عدد 
13 

           
المبحث الثاني: دور علماء ليبيا في نشر المذهب المالكي من القرن العاشر 

 إلى بدايات القرن الخامس عشر الهجري

 المالكيا ودورهم في خدمة المذهب : أبرز علماء ليبيالمطلب األول
 محمد الحطاب )الصغير(

أببو عببد ام محمببد ببن محمبد بببن عببد الببرحمن ببن حسبين بببن محمبد الحطبباب 
 :1الرعيني المالكي

ولااد ليلااة الثااامن وشاار ماان ، الحجااة، الثقااة اإلمااام، الفقيااف العالمااة، الحااافث،
كااان  ، وهااو أحااد العلمااال الكبااار المحققااين ااسيااار،2ه بمكااة 902رملااان ساانة 

متقناااا محصاااال وارفاااا بالتفساااير ووجوهاااف، محققاااا للفقاااف وأصاااولف ومساااا لف، متفنناااا 
، والماا باللغاة ، حافثاا للحاديث وولومافمستنبطا لها يقيس ولل المنصاوص غياره

                                                           
ونيال  ،(638 رقام  2/227وكفاية المحتاا   (،240 رقم الترجمة  216: ص ،ينثر ترجمتف في توشيي الديبا  (1

، والمنهاااال (998 رقاااام  270: ص ،، وشااااجرة النااااور2/242، وهديااااة العااااارفين (727 رقاااام  592: ص ،ا اابتهاااا
 ،144: ص ،، والجاااواهر اإلكليلياااة371: ص ،، وأواااالم ليبياااا100: ص ،، ونفحاااات النسااارين194: ص ،العاااذب

 .54: ص ،وتراجم ليبية
ااصاال الطرابلسااي  ...ااندلسااي" :قااالبأنااف ولااد فااي طاارابلس حيااث  2/242ذكاار البغاادادل فااي هديااة العااارفين  (2

ي هااذا " ولعاال تشاابف اساام المتاارجم لااف واسام والااده وكونهمااا مان ولمااال القاارن العاشاار أوقعاا البغاادادل فااالمولاد والوفاااة
 .اللبس

وااالم (  محمااد الحطااب الكبيااركماا تجااب اإلشاارة إلاال أن هاذا العااالم الجلياال والاده محمااد بان وبااد الاارحمن الحطااب 
وأساذ  ه هااجر إلال مكاة، 884وفاي سانة  ه، وفيهاا تلقال العلام ولال شايو  وقتاف، 861طرابلس سانة ، ولد بشهير

ثم جلس إلقارال الفقاف والعربياة،  العلم ون ودد من ولمال الحجاز كقالي المدينة محمد ابن أحمد السساول وغيره،
ة ااااااااااااابلس، وتااوفي بتاااجورال سنثاام واااد إلاال طاارا وواه أمياار مكااة النثاار فااي أوقافهااا، وواارن فااي مكااة بالطرابلسااي،

ور أحمد سحنون في تحقيقاف لكتااب "تحريار وقد ذكر الدكت ،الكا نة بالقرب من قرية تاجورال ودفن بزاويتف ه، 945
صااحبوه فاااي رحلاااة اإلياااب وأهااال بلاااده" فاااإن  "شااايعف إلاال مثاااواه ابناااف محمااد وأساااواه الاااذين :بأناااف، 91: ص ،"المقالااة

فهاذا يادل ولال أن محماد بان محماد بان  ،صدر الذل اقتبس منف هذه المعلومةلم يذكر الم   انفصحت هذه العبارة
 ه، 950وفيهاااا تاااوفي سااانة  10/407وباااد الااارحمن الحطااااب لااام يقطااان صااالتف ببلاااده اام. ينثااار شاااذرات الاااذهب 

، 190: ص ،والمنهاااال العااااذب ،370 :ص ،وأوااااالم ليبيااااا ،56 :ص ،وتااااراجم ليبيااااة ،269: ص ،وشااااجرة النااااور
 .142: ص ،جواهر اإلكليليةوال
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، حسااابيا، وهااو آساار أ مااة المالكيااة متبحاارا فااي النحااو والصاارن، فرلااياوغريبهااا، 
 .1بالحجاز

د بن وبد الغفاار، والعاارن أسذ الفقف وغيره ون والده الحطاب الكبير، وأحم
وروى وان وبااد  وغيارهم، بااهلل محماد بان ولاي ابان وااراق، ووباد الحاق السانباطي،

والبرهااااان  القااااادر النااااويرل واباااان ومااااف المحااااب أحمااااد باااان أبااااي القاساااام النااااويرل،
والجمااااال الصاااااغاني، ووبااااد الاااارحمن  والعااااز وبااااد العزيااااز باااان فهااااد، القلقشااااندل،

ووبااااد الاااارحمن  ذ ونااااف ابنااااف يحياااال الحطاااااب،وأساااا وأجااااازوه، القااااابوني، وغياااارهم،
 2وغيرهم. ومحمد المكي، ومحمد الفالني، التاجورل،

  مصنياته: 
للعالم الجليل محمد الحطاب مصنفات كثيرة تدل ولل إمامتف، وسعة 
اطالوف، وكثرة حفثف، ودقة إدراكف، وجودة نثره، رفعت منزلتف إلل مصان 

 ، ومن هذه المملفات ما يلي:ورفة وغيرهمابن وبد السالم وابن فحول العلمال كا
، لجليااال فاااي شااارع  مستصااار الشااايخ سليااال"، وتاااوفي قبااال تبييلاااف"مواهاااب ا

، لاام يملاان ولاال سلياال ف ولااده يحياال فااي أربعااة أساافار كباااروتركااف مسااودة فبيلاا
ا  لبيااان هدايااة السااالي المحتااو"تحرياار الكااالم فااي مسااا ل االتاازام"، " وألاانمثلااف، 

" شاارع بااف رجاااز اباان غااازل فااي نثاااا ر والحااا "، و"تحريااار المقالااةِفْعلَااي المعتماار 
تفاااريج القلاااوب بالسصاااال ، و"الرساااالة، و"قااارة العاااين لشااارع ورقاااات إماااام الحااارمين"

المكفرة لما تقدم وما تأسر من الذنوب" جمن فيف بين تأليفي ابن حجار والسايوطي 
و"ومااادة  "،ديناااةأن الطااااوون ا يااادسل مكاااة والموزاد وليهماااا، و"البشاااارة الهنياااة بااا
القااااول المتااااين بااااأن الطاااااوون ا ياااادسل البلااااد و" "،الااااراوين فااااي أحكااااام الطااااواوين
"اساتسرا  أوقاات الصاالة بااوماال الفلكياة باال آلاة  اامين"، ولف ثالث رسا ل فاي

ولف مملن فاي "اساتقبال  من اآلات"، كبرى ووسطل وصغرى، انتشرت الوسطل،

                                                           
 .372-371 :ص ،، وأوالم ليبيا2/227ينثر كفاية المحتا   (1
 .270 :ص ،، وشجرة النور 194ينثر المنهل العذب ص (2



 
 
 

 التومي المهدي انتصار
 

 (2019) 2خاص عدد 
15 

، ولاف "مستصار إواراب سالاد اازهارل ل"لفياة"، وين الكعبة وِجهتها والفرق بينهما"
 .1و"متممة ااجرومية في ولم العربية"
، و"حاشااية "تفسااير القاارآن" إلاال سااورة ااوااران وممااا لاام يكماال ماان تواليفااف:

ولاال تفسااير البيلاااول"، و"حاشااية ولاال اإلحيااال"، و"شاارع قواوااد وياااض" وصاال 
فاااي بياااان ماااا أطلقاااف مااان  فياااف إلااال القاوااادة الثانياااة، و"تعلياااق ولااال ابااان الحاجاااب

ا ل التاي انفارد بهاا اإلماام "المسا السالن وما سالن فيف ولل المشهور"، وجزل في
تي لم يقن فيها ولال ناص ، وذكر فيف بعض مسا لف، و"جزل في المسا ل المالي"

"، و"جاازل ولاال مااا فااي كااالم بهاارام فااي شااروحف الثالثااة ماان اإلشااكال فااي المااذهب
نما كتب منف يسيرا، و"لم يتمف  "مسالفة النقلو  ياق ولال الجاواهر" إلال شاروط تعلوا 

الم ولال تعريفاتاف وبعاض اوترالااتف، كتاب مناف ، وولل ابن ورفة في الكالصالة
ولل مستصر الحوفي إلل المناسسات، وحاشاية ولال "الشاامل" إلال  ، وشرعيسيرا

  ، و"حاشاية ولال"اإلرشاد" وصل فياف إلال ااساتقبال، وحاشية ولل شروط الصالة
قطر الندى" في النحو، و"حاشاية ولال تولايي النحاو، وشارع سالاد الوقااد ولياف"، 

  .2، وغير ذليو"تألين في القرالات"
 : وفاته

 ه، ودفااان باااداسل المديناااة، 954تااوفي فاااي طااارابلس فاااي التاسااان مااان ربيااان اآلسااار سااانة 
 .3مشهورولريحف 

 يحيى الحطاب )الحييد(
 :4عبد الرحمن الحطابأبو زكريا يحيى بن محمد بن محمد بن 

 از مناااآسر فقهال الحج متفننا مملفا، كان فقهيا والمة فالال، ،1ولد بمكة

                                                           
 .147، والجواهر اإلكليلية، ص: 270، وشجرة النور، ص: 2/242ينثر هدية العارفين  (1
 .218-217: ص ،، وتوشيي الديبا 229/ 2ينثر كفاية المحتا   (2
والجواهر اإلكليلية  ،374: ص ،وأوالم ليبيا ،102ونفحات النسرين ص ،197 :ص ،ينثر المنهل العذب (3

 .780/ 1ومعجم المطبووات العربية ، 103: ص ،وتحرير المقالة ،150: ص
 (،701 رقاااام  2/278وكفايااااة المحتااااا   (،800 رقاااام الترجمااااة  639: ص ،ينثاااار ترجمتااااف فااااي نياااال اابتهااااا  (4

، وأوااااالم 110: ص ،، ونفحااااات النساااارين221: ص ،(، والمنهاااال العااااذب1050 رقاااام 279 :ص ،وشااااجرة النااااور
 . 172: ص ،والجواهر اإلكليلية ،62 :ص ،، وتراجم ليبية418 :ص ،ليبيا
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وقااد صاارع  أسااذ واان والااده محمااد باان محمااد باان وبااد الاارحمن الحطاااب، المالكيااة،
، وومااف بركااات باان محمااد اباان محمااد باان وبااد 2بااذلي فااي مقدمااة "مواهااب الجلياال"

وأبااااو  الاااارحمن الحطاااااب، وغيرهمااااا، وونااااف أسااااذ أبااااو مسااااعود القسااااطالني المكااااي،
العبااااس أحماااد باباااا ابااان أحماااد بااان أحماااد التنبكتاااي الصااانهاجي الاااذل أجاااازه يحيااال 

، 4، وأبااو وبااد اهلل محمااد باان قاساام القيسااي الشااهير بالقصااار3الحطاااب إجااازة وامااة
   5د بن أبي العافية الشهير بابن القالي، وغيرهم.وأبو العباس أحم

 : مصنياته
لاااف مملفاااات فاااي الفقاااف والحسااااب والمناساااي وفاااي سصاااوص ناااوازل الحااابس، 

 أبرزها:
 "الدكتور وبد السالم محمد الشرين،  حققف "القول الوالي في بيان الجوا ي

م لجنااة إحيااال التااراث فااي كليااة الاادووة 1995ونشاارت طبعتااف ااولاال ساانة 
 .6سالمية في طرابلساإل

 " حققاف " كتااب مطباواإرشاد الساالي المحتاا  لبياان أحكاام المعتمار والحاا ،
، طبان بممسساة الرياان الطالب محمد سميس بامممن لنيل درجة الماجساتير

 .م2010سنة 
 "7" كتاب مطبوا، طبن بفاس دون تاريخأجوبة في الوقن. 
  مطباوا بهاام  آللا  "وسيلة الطاالب فاي ولام الفلاي بطرياق الحسااب" وهاو

  .8الطل الندية
 1" في الميقات"مستصر سلي الدرين في حل النيرين. 

                                                                                                                                           
 :ص ،رولاة اآلس العااطرة اانفااس فاي ذكار مان لقيتاف مان أواالم الحلارتين ماراك  وفااس"" قال المقارل فاي (1

 ".  حطاب التاجورل ااصل المكي الداراإلمام الشهير أبو زكريال يحيل بن محمد ال..."، 289
 .1/4مواهب الجليل  (2
 .280: ص ،، وشجرة النور639 :ص ،ينثر نيل اابتها  (3
 .295 :ص ،ينثر شجرة النور (4
 .297: ص ،المصدر السابق (5
 .21 :ص ،ينثر رسالة في حكم بين ااحباس (6
 .20 :ص ،، ورسالة في حكم بين ااحباس1/780لمطبووات العربية معجم اينثر  (7
 .1/780ثر معجم المطبووات العربية ين (8



 
 
 

 التومي المهدي انتصار
 

 (2019) 2خاص عدد 
17 

 كتااب مطباوا، طبان الطبعاة الواقفين والقسامة ولال المساتحقين "شرع ألفاث "
 ، ثام قاام الادكتور جمعاةه فاي مطبعاة العارب1341ي تونس سانة ااولل ف

جمعياااة الااادووة ، وهاااو مااان منشاااورات م1995الزريقاااي بتحقيقاااف وطبااان سااانة 
 .2اإلسالمية

 "إقباال وباد  ، قامات بتحقيقاف د.رسالة في حكم بين ااحباس"، كتاب مطبوا
 1428العزياز المطااوا، وطبان ولاال نفقاة اامانااة العاماة ل"وقااان بالشااارقة 

 ه.
 وفاته: 

 استلفاات المصااادر التااي تناولاات ساايرة هااذا العااالم فااي تاااريخ وفاتااف ومكانهااا،
، وبعلاااها تاااذكر أن وفاتاااف 3ه 993وفاتاااف بعاااد سااانة  فأغلاااب المصاااادر تاااذكر أن

 .5ه993وبعلها تذكر أنف توفي سنة  ،4ه 995سنة 
وادا  -التي اطلعت وليهاا-أما ون مكان وفاتف فلم تذكرها أغلب المصادر 

، والمنهااال العاااذب حياااث باااّين 6لقاااط الفرا اااد وااواااالم حياااث ذكااارا أناااف تاااوفي بمكاااة
جاامن طرابلس ولريحف داسل الثغار بجاوار اانصارل مكان وفاتف بقولف: "توفي ب

  .7"محمود
                                                                                                                                           

 .4/114 ، ومعجم المملفين8/169ينثر ااوالم  (1
 .21 :ص ،ينثر رسالة في حكم بين ااحباس (2
 ،والمنهاال العااذب ،110: ص ،ونفحااات النساارين ،280: ص ،وشااجرة النااور ،639: ص ،ينثاار نياال اابتهااا  (3

 .174: ص ،والجواهر اإلكليلية ،222: ص
، وااواااالم 2/279وكفاياااة المحتاااا   ،مطبوواااة لااامن موساااووة أواااالم المغااارب(  نساااسة 2/945لقاااط الفرا اااد  (4
 .13/226، ومعجم المملفين 8/169
 .418: ص ،أوالم ليبيا (5
 .8/169وااوالم  من موسووة أوالم المغرب(، نسسة مطبووة ل 2/945لقط الفرا د  (6
ال في المنهل العذب ثم ولق قا ال: "ولم يذكر ، وقد ذكر الشيخ الطاهر الزاول ما ج222: ص ،المنهل العذب (7

 . 418 :ص ،". أوالم ليبيامتل رجن إلل طرابلس
أن يحيل الحطاب قد دفن في مكة، وأن اللريي الذل أشار إليف  يجارة إلل أن د. جمعة الزريقي قد ر تجب اإلش

( انف زار المكان ووجد حطاب  اا  ااكبر للحطاب الكبيراانصارل في المنهل العذب قد يكون لمحمد ال
ب وليف بعض اابيات الشعرية شاهدا شعريا فوق الباب الممدل للرولة التي شيدت لف تعثيما لشأنف قد كت

 .64-63 :ص ،ينثر تراجم ليبية. لف فلا ل ا تحصل لمحصيها ***هو بالحطاب مشتهر  : محمدمنها
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 1عبد السالم التاجوري
 عبد السالم بن عثمان بن عز الدين بن عبد الوهاب بن عبد السالم األسمر 

  :الشهير بالشيخ عبد السالم العالم التاجوري
، الفقيف البارا، الصاوفي الماتمكن،  2العامل ،الفالل، العالم ،الشيخ الصالي

ولاااد فاااي إحااادى قااارى  المااامر ، اشاااتهر باسااام الشااايخ وباااد الساااالم العاااالم التااااجورل،
(، بدأ تعليمف في زاوياة مكارم حياث تلقال م1648-ه 1058 سنة  مدينة تاجورال

مبااااد  الكتاباااة، ثااام تتلماااذ ولااال بعاااض الشااايو  مااان معلماااي القااارآن الكاااريم واللغاااة 
ال، ماانهم: الشاايخ وبااد اهلل الحمروشااي، والشاايخ محمااد وريبااي، العربيااة فااي تاااجور 

وبعااد حصااولف ولاال قسااط وافاار ماان التعلاايم انتقاال إلاال طاارابلس وفيهااا تلقاال العلاام 
خ محمد بن ، والشيخ أحمد المكني مفتي طرابلس الغربولل ولما ها، منهم: الشي
قال العلام ، ثم التحق بزاوية سيدل ساالم المشااط حياث تلمقيل مفتي طرابلس أيلا

ولل الشيخ أبي راول بن محمد الدوفاني بن ومران بن وبد الساالم ااسامر الاذل 
، كما درس ولل الشيخ ولي الفرجااني وهاو مان ولماال أسذ ونف الطريقة الصوفية

 .3وولل غيره من العلمال تونس،
كاناات للشاايخ وبااد السااالم التاااجورل لقااالات ودياادة ماان ولمااال ماان المشاارق 

وهاو مان كباار ولماال المغارب  اإلمام أبي الحسن ولاي اليوساي،والمغرب كالشيخ 
والشاااايخ ولااااي النااااورل  والشاااايخ محمااااد باااان ناصاااار الاااادروي، إثنااااال رحلتااااف للحااااج،

كمااا كاناات لااف لقااالات ماان ولمااال مشااارقة أثنااال رحلتااف للحااج صااحبة  ،4الصفاقسااي
ماانهم: الشاايخ وبااد الباااقي الزرقاااني الااذل نقاال ونااف واادة  شاايسف محمااد باان مقياال،

                                                           
 ،، والمنهل العذب(1243 رقم الترجمة  318: ص ،وشجرة النور ،1/572هدية العارفين ينثر ترجمتف في  (1

 .344 :ص ،، وتراجم ليبية222: ص ،، والجواهر اإلكليلية227: ص ،، وأوالم ليبيا390 :ص
بد السالم بن هكذا وصفف محمد مسلون في شجرة النور إا أنف أسطأ وندما ذكر نسبف بأنف "أبو محمد و (2

: لعلمين يحمالن اسما متقاربا وهما، وقد تبعف في ذلي الشيخ الطاهر الزاول وندما ترجم صالي بن وثمان ..."
لسالم ااسمر، وترجم لعلم آسر اسمف: وبد السالم بن صالي بن وثمان بن وز الدين بن وبد الوهاب ابن وبد ا

. ينثر وهو المترجم لف هنا وبد السالم بن وثمان بن وز الدين بن وبد الوهاب بن الشيخ وبد السالم ااسمر،
 .348 :ص ،، وتراجم ليبية227، 225: ص ،، وأوالم ليبيا318: ص ،شجرة النور

 .وما بعدها 22 :ص ،ينثر تذييل المعيار (3
 .345 :ص ،ينثر تراجم ليبية (4
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ا ل فااي الكتاااب سااالل إقامتااف بمصاار، وغيااره ماان العلمااال الااذين التقاااهم وأسااذ مساا
 .1ونهم، أو أجازوه من المغاربة والمشارقة  مما ا يتسن المقام لذكره تفصيال 

 مصنياته: 
، فاااي الفتااااوى ، حققاااف الااادكتور جمعاااة الزريقاااي ، وطبعتاااف "تاااذييل المعياااار"

و"فاااتي العلااايم فاااي  ،م2007سااانة إلساااالمية فاااي سماااس مجلااادات جمعياااة الااادووة ا
تاباة ولال شارع ولال مستصار سليال" أو "كو" "،مناقب الشيخ وبد السالم بن سليم

أجوباااة ولااال و" ،لااابعض ماااا فاااي الغااارب مااان المااازارات" و "اإلشاااارات ،المستصااار"
 .2الفاسي"
 : وفاته

 ه. 1139توفي ليلة الثالثال السامس من شوال سنة 
 :محمد بن محمد الُيطيسي

، ولااد فااي أحااد ولمااال مدينااة زليااتن المباارزين ،الجلياال المملاان العااالمالفقيااف 
الهجرية بعد االن بمديناة زلياتن، ونشاأ فاي بيات ولام وفلال،  أوا ل الما ة الثالثة

فاي زاوياة الفرجااني بسااحل ااحاماد، وبزاوياة ، درس أسذ العلم وان والاده وأوماماف
م حتااال بلاااغ فياااف درجاااة ، كاااان مشاااهورا بالجاااد فاااي تحصااايل العلاااالنعااااس بتااااجورال

ة آل الُفطيسااي، التاادريس والتااألين، ثاام رجاان إلاال زلاايطن وتااولل التاادريس فااي زاوياا
حياتاف  ، وفاي آساررن وقتاف كلاف فاي التادريس والتاألين، وصاووكن ولل التاألين

، وكااان العلمااال وطااالب العلاام يأتونااف لالسااتفادة ماان بنحااو ثمااان ساانوات لاازم بيتااف
 .3ولمف وتوجيهاتف

 مصنياته: 
ف مملفااات مفياادة فااي أكثاار ماان ولاام، منهااا منثومتااف الفقهيااة التااي سااماها لاا

لاااات هااااذه ، وقااااد ناتاااابس فااااي مااااذهب اإلمااااام مالااااي باااان أنااااس""اللااااول المنياااار المق
التااي تشااتمل ولاال واحااد ووشاارين وأربعما ااة وألفااين  ،المنثومااة إوجاااب أهاال العلاام

                                                           
 .1/25ينثر تذييل المعيار  (1
 .28-26/ 1 ،، وتذييل المعيار227 :ص ،ينثر أوالم ليبيا (2
 .7: ص ،، واللول المنير المقتبس في مذهب اإلمام مالي بن أنس354 :ص ،ينثر أوالم ليبيا (3
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-ه 1388 ، قاام بنشارها الشايخ الطااهر الازاول سانةمن اابيات مان بحار الرجاز
: "قااد سلاان ماان لاازاول ولاال المملاان ومنثومتااف بقولااف، وقااد أثناال الشاايخ ام1968

تأليفاااف ماااا يااادل ولااال غااازارة ولماااف، ولاااو لااام يكااان لاااف فاااي مجاااال التاااألين إا هاااذه 
المنثومة لكفاه فسرا بما حوتف من دقيق المسا ل، وكثرة الفروا، وتحرل المشاهور 

رحها المملاان فااي مجلاادين، وقاااد وشاا 1"ليااف كتااب المااذهبوالااراجي ممااا اشااتملت و
وشارع كاال  ،فاي التوحياد"، و"منثوماة فاي النحاو"منثوماة " ، ولف أيلالاا أكثره

 .2منهما شرحا مفيدا، وقد سلن من ت ليفف ما يدل ولل غزارة ولمف
 وفاته: 

 .تقريبا ون سن تناهز الما ةه  1310توفي رحمف اهلل سنة 
يو الرضواني  :المصراتي محمد بن ميتاح بن محمد ِقرِّ

قااارأ القااارآن ولااال جاااده  ه، 1332ولاااد الشااايخ الجليااال بمديناااة مصاااراتف سااانة 
وولل والده الشيخ مفتاع قريو، وولل صاديق والاده  امف الفقيف منصور بن حامد،

الفقياااف وباااد الواحاااد ااصااايفر فاااي جاااامن قاااريتهم، ثااام تلقااال مبااااد  العلاااوم اللغوياااة، 
، مانهم والاده والشايخ محماود والقرآنية ولل جماوة من العلمال والشروية، والعقلية،

وون أستاذه الشيخ رحوماة الساارل فاي زاوياة  والشيخ رملان أبو تركية، الزواول،
 أحمد زروق بمصراتف.

وونااادما انتقااال أساااتاذه الشااايخ رحوماااة الساااارل إلااال التااادريس فاااي زاوياااة وباااد 
، الاااذل ازماااف مااادة وشااار الساااالم ااسااامر بااازليطن ذهاااب معاااف الشااايخ محماااد قرياااو

ماا أساذ سنين وأسذ ونف ودة فنون من العلوم التي كانت ساا دة فاي تلاي اآلوناة، ك
 .وون الشيخ أحمد المبسوط وغيرهما ،ون الشيخ منصور أبو زبيدة

وبااذلي ُوااّين  وبعااد التحاقااف بالزاويااة ااساامرية تحصاال ولاال شااهادة التطااوا،
وبعاااد  التااادريس ثمانياااة أواااوام، ااسااامرل، واساااتمر فاااي مهناااة مدرساااا فاااي المعهاااد

الحاارب العالميااة الثانيااة ُوااّين مدرسااا فااي المعهااد الزروقااي بمصااراتف، واسااتمر فااي 
وبعااد إنشااال الجامعااة اإلسااالمية  وسااالل ذلااي، إوطااال الاادروس ماادة وشاارين ساانة،
                                                           

 .8 :ص ،اللول المنير المقتبس (1
 .262-261 :ص ،ينثر الجواهر اإلكليلية (2
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وكااااان ذلااااي ساااانة  تقاااادم امتحااااان الحصااااول ولاااال الشااااهادة العالميااااة ونجااااي فيهااااا،
، رة ولل أحد ولمال  اازهر الشارينفقف في هذه الفتم، كما تلقل أصول ال1964

وهااو الشاايخ وثمااان المريزيقااي المصاارل، وبعااد نيلااف الشااهادة العالميااة ُوااّين مدرسااا 
في المعهد ااسمرل بزليطن، ثام انتقال إلال معهاد القاويرل فاي مصاراتف بعاد إلغاال 

 .1الجامعة اإلسالمية
تعليم، وانكب ولال مملفاتاف ولما بلغ االشيخ سبعين سنة تقاود ون وثيفة ال

ينقحها ويحاول طبن ما اكتمل منها، ويكمل ما بدأ في تأليفف إلل جانب ذلي يقوم 
 .2يتوجهون إليف بالمسا ل الشروية باإلفتال للناس الذين

 مصنياته: 
ن السااوي حاشاية ولال واو شيخ مملفات وديدة في ولاوم مستلفاة، منهاا: "لل

الرفاااوي"، و"جاواهر الفقاف المستاارة، ماان أقارب المساالي الحساان  فاي فقاف وشاماوية
" وهااو نثاام طوياال ،نثاام فيااف مسااا ل الفقااف ولاال المعتمااد ماان مااذهب اإلمااام العبااارة

ف حاديث ، ودليلا، و"المشاقة تقتلاي التسفيان3الفتاوى الفقهية مالي، ومجمووة من
، و"جاواهر 4"َصااَلة   ِبالسِّاَواِي ِوْناَد ُكالِّ  ُأمَِّتل  َاَماْرُتُهمْ َلْوَا َأْن َأُشقَّ َوَلل " النبي 

ة الرد ولل التنابلة القاصرين في الفاروا الفقهياة ويتفوهاون باالفتوى مان غيار معرفا
"، ولااف أيلااا قواوااد نفيسااة فااي ولاام الفلااي و"الاارد ولاال المااارقين ،للقواوااد الشااروية"
التشاااارين  تاااااريخ" "، ونثاااامدسل العااااام العربااااي بالحساااااب الفلكاااايوأهمهااااا "قاواااادة ماااا

هرت فاااي القااارآن وااحادياااث ، و"سصاااا ص ااماااة اإلساااالمية التاااي اشاااتاإلساااالمي"
آنياة"، ولاف فاي العقا اد نثام وشارع "لاب بحاوث فاي آياات قر النبوية"، وفي التفساير "

فاارق الكالميااة "، ونثاام "الالعقا ااد الصااغير"، ولااف فااي الفلساافة نثاام "تعااارين الفلساافة

                                                           
 .7-5 :ص ،ينثر سلم اإلنشال (1
 .276 :ص ،ينثر تراجم ليبية (2
ى الشاايخ قريااو وبعااض آثاااره فتاااو  " وقااد قااام الاادكتور جمعااة محمااود الزريقااي بجمعهااا وتحقيقهااا فااي كتاااب بعنااوان (3

 .العلمية"
 كتاااااب  1/151باااااب السااااواي الرطااااب واليااااابس للصااااا م(، ومساااالم :  كتاااااب الصااااوم 2/682صااااحيي البسااااارل  (4

 : باب السواي(.الطهارة
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، وغيرها من المملفاات 1ب لب العقا د الصغير" طبن بذيل كتافي اامة اإلسالمية
  .2التي قدمها للمكتبة الليبية واإلسالمية في شتل العلوم

 : وفاته
تناااهز السادسااة م واان ساان 2000ه الموافااق  1421تااوفي رحمااف اهلل ساانة

 .3والثمانين من ومره
  :أبو القاسم بن محمد بن أحمد التواتي

وحفاث  ،ونشاأ بهاا، ولاد بواحاة الكفارةأحماد التاواتي، أبو القاسم بن محمد بن 
القرآن فيها، ثم تحول لدراسة العلوم فتلقل ولل والده وددًا من كتب الفقف والنحاو، 

هااااجر إلااال الساااودان  ولماااا تاااوفي والاااده وحصااال الجاااالل بسااابب حااارب اإليطااااليين،
فااأقيم إمامااًا  ودسلااف ماان جهااة تشاااد، ثاام التحااق بالسااودان الشاارقي إلتمااام دراسااتف،

بزاوياااة السنوساااية فاااي بلااادة تسااامل باااا"الفاشر"، وانتساااب لزاوياااة الميرغناااي للصاااالة 
لدراسااة العلااوم، فاادرس فيهااا ولاام الحااديث، والنحااو، والبالغااة، والفقااف ولاال ولمااال 
متساارجين بالسااودان ماان بياانهم المرحااوم الشاارين وبااد الاارحمن كاارار، واامااام وبااد 

البرقاااول، والتقاال ايلااًا  الماجااد الفالتااي، والشاايخ يوساان الترابااي، والشاايخ النجيااب
بعاادد ماان ولمااال الشااناقطة ماان بياانهم الشاايخ أحمااد زياادان باان المصااطفل الجنكااي 
الشنقيطي، فتلقل ونهم الفقف أصاًل وفروا وقاودة، ثم قفل راجعا إلال تشااد فجلاس 
فااي بلاادة تساامل "فايااا" واصاامة البرقااوات إللقااال الاادروس هناااي لعامااة المساالمين، 

وحال  ر واما وتولل فيها اإلفتال التزاماا لوجوباف ولياف ،فمكث فيها نحو سبعة وش
                                                           

، وماانهج فقهاال ليبيااا فاي اإلفتااال محمااد 8-7 :ص ،، ومقدمااة سالم اإلنشااال286-281 :ص ،ينثار تااراجم ليبياة (1
تحقياق ودراسااة:  (عاادد الحاادل وشارال ، بحاث منشااور فاي مجلاة كلياة اآلداب 18-16: ص ،مفتااع قرياو أنموذجاا

-https://www.misuratau.edu.ly/scientific-journals/arts]. دكتور جمعاااااااااااااااااااااااااااة الزريقااااااااااااااااااااااااااايلاااااااااااااااااااااااااااا

journal/eleventh-issue]./   
معيناااة ، ونثااام الحقاااا ق النحوياااة  ونثااام المجااااز المفااارد فاااي البالغاااة، :  نثااام سااالم اإلنشاااالومااان مملفاتاااف أيلاااا (2

بة ، وتااراجم الصااحاالقببدماء العلمبباء مببن أبنبباء مصببراتةو نثاام فااي ولاام الحساااب، وكتاااب تااراجم أويااان  ،الطااالب(
فااي مصااراتف زماان الحااروب اإليطاليااة، ونثاام  ، وكتاااب معاااري الجهاااد التااي وقعااتالمشااهورين فااي الشاامال اإلفريقااي

وابط، وجاااواهر ، وجاااواهر اللاااملاااوي بناااي العبااااس فاااي بغاااداد، ونثااام أهااام غااازوات الرساااول، ونثااام ترجماااة المملااان
 .ينثر المصادر السابقة ،القصا د، وغير ذلي

 .385 :ص ،ينثر تراجم ليبية (3
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تلي المنطقة في الدمال والموارياث، وفاي أثناال ذلاي طلبتاف الحكوماة  يمشاكل أهال
وينثر في مهماات القلاال الشاروي  ،يعّلم اللغة العربية في مدارسها الفرنسية بأن

وطنااف ومسااقط رأسااف فمكااث يعماال نحااو ثمانيااة أوااوام ثاام اسااتقال، وقفاال راجعااًا إلاال 
 ، لف مملفات بعلها تم بالتبيض وبعلها لم يتم.م1960وام 

 مصنياته: 
 : مملفات، منهاألن الشيخ التواتي ودة 

 منتساب فاي قواواد ماذهب اإلماام "اإلسعان بالطلب مستصر شرع المنهج ال
" لإلمااام الماانهج المنتسااب إلاال قواوااد المااذهب"شاارع  مستصاار لاااا " وهااومالااي

فياااف المنثوماااة الشاااهيرة للعالماااة أباااي أحماااد بااان ولاااي المنجاااور الاااذل شااارع 
الماانهج المنتسااب إلاال قواوااد المااذهب"، ا "الحساان الزقّاااق التجيبااي المسااماة بااا

    وهي من أجمن وأفلل ما نثم في القواود الفقهية وند المالكية.
اإلسااعان وقااد حقااق الاادكتور حماازة أبااو فااارس ووبااد المطلااب قنباشااة كتاااب "

 . بالطلب" ونشرتف دار الحكمة بطرابلس
"مرجاان المشااكالت فااي ااوتقااادات والعبااادات والمعااامالت والجنايااات ولاال  -

، نشاارتف مكتبااة النجاااع المسااند لنياان وأربعااين مصاانفا ،مالااي" مااذهب اإلمااام
 .بطرابلس

"رفن االتباس في وجوب الصوم والفطر برمية قطار دون آسار ولال جميان  -
الناس" رسالة صغيرة بناها ولل سمسة فصول وساتمة  الفصال ااول( فاي 
وجوب اتباا الكتااب والسانة وتاري ماا سالفهماا،  الفصال الثااني( فاي أناف ا 
ماااذهب احاااد مااان المشاااايخ واآلباااال اا ماااا وافاااق الكتااااب والسااانة،  الفصااال 

لثالث( في رمياة قطار مان أقطاار المسالمين تعمام الصاوم واإلفطاار لجميان ا
ااقطاااار،  الفصااال الرابااان( فاااي وجاااوب الصاااوم واإلفطاااار بنقااال المسااامعات 
المحااادثات،  الفصااال الساااامس( فاااي ذم اافتاااراق فاااي الااادين،  الساتماااة( فاااي 

 التقوى. 
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ساااايرة "تنبيااااف ااواد فيمااااا كااااان وليااااف الساااالن الصااااالي وااجااااداد" ذكاااار فيااااف  -
 .1المتقدمين والمتأسرين

 :الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
الشايخ العالماة الصاادق باان وباد الارحمن بان ولااي الغريااني واالم ليباي ماان 

تسار  مان كلياة الشاريعة  ،م1942ولمال الماذهب الماالكي المعاصارين، ولاد سانة 
الماجساتير م تحصال ولال درجاة 1972وفاي واام  م،1969بمدينة البيلال واام 

(، ثاام نااال درجااة هاار  شااعبة الفقااف المقااارنماان كليااة الشااريعة والقااانون بجامعااة ااز 
الاااادكتوراه فااااي الفقااااف المقااااارن ماااان كليااااة الشااااريعة والقااااانون بجامعااااة اازهاااار وااااام 

م تحصاال ولاال شااهادة دكتااوراه أساارى ماان قساام اللغااة 1984م، وفااي وااام 1979
تر( فاي بريطانياا، اشاتغل بالتادريس العربية والدراسات اإلساالمية مان جامعاة  إكسا

الجامعي وأشرن ولل ودد كبيار مان الرساا ل العلمياة فاي مرحلاة الدراساات العلياا 
، وبعاااد 2بقساام اللغااة العربيااة والدراسااات اإلساااالمية بكليااة اآلداب بجامعااة طاارابلس

 .ُويِّن مفتيا للديار الليبيةم  2011فبراير وام  17قيام ثورة 
 : مصنياته

العالمة الصاادق الغريااني سدماة جليلاة للفقاف الماالكي مان ساالل قدم الشيخ 
بحوثف ومملفاتف العلمية وتحقيقاتف النافعة التي أثرت المكتبة الفقهية المالكية حيث 

، وفيما يلي بياان اهام هاذه تاوى وغير ذليتنووت مولوواتها من فقف وقواود وف
 المملفات التي طبعت ونشرت:

 .ااولل( الطبعةأدلتف"، ممسسة الريان  "مدونة الفقف المالكي و  -
، دار السااالم ، مثاااهر ماان غلااو التطاارن وغلااو التصااون"الغلااو فااي الاادين" -

 (.للطباوة والنشر  الطبعة السامسة
 فتاوى المعامالت الشا عة"، دار السالم للطباوة والنشر." -
 .، ممسسة الريان""فتاوى المرأة المسلمة -

                                                           
 .9-8 :ص ،ينثر مرجن المشكالت (1
 ولاااااااااااال الااااااااااااربط التااااااااااااالي: ينثاااااااااااار التناصااااااااااااي الموقاااااااااااان الرساااااااااااامي لفلاااااااااااايلة الشاااااااااااايخ الصااااااااااااادق الغرياااااااااااااني (2
[http://www.tanasuh.com/online/biography.php] 
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اهين  تحقياااق ودراساااة( دار ابااان ن شاااللحاااافث ابااا ""ناساااخ الحاااديث ومنساااوسف -
 .حزم

 تحقياق ودراساة(، دار ابان  "قمن الحرص بالزهاد والقناواة للقرطباي المفسار" -
 .حزم

ياق ودراساة(، دار ابان حازم "ودة المرياد الصاادق"، للشايخ أحماد زروق  تحق -
 . الطبعة ااولل(

 .، دار ابن حزم"تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث" -
 دار ابن حزم . بين النقل والعقل"،"الحكم الشروي  -
، مكتبااة الطالااب الجااامعي "القرطبااي المفساار وكتابااف الجااامن احكااام القاارآن" -

 .طرابلس
، دار ومكتبااة الشااعب للنشاار اول والثاااني(الجاازل ا  "العبااادات أحكااام وأدلااة" -

 (.رزين ، مصراتف  الطبعة الحادية وشوالتو 
 الجااااازل الثالاااااث( دار الكتاااااب الوطنياااااة  الطبعاااااة  "العباااااادات أحكاااااام وأدلاااااة" -

 .ااولل(
 .، دار ابن حزم  الطبعة ااولل("الزِّفان وحقوق الزوجين" -
 .بلس"ااسرة أحكام وأدلة"، منشورات جامعة طرا -
 "دفن الميت ووادات الم تم"، دار ابن حزم . -
زلتاين ن حمودة للنشر والتوزيان، دار ومكتبة ب "أساسيات الثقافة اإلسالمية"، -

 الطبعة السابعة(. 
ا القسااااام ااول مطباااااوا بمطاااااابن سااااابها  الطبعاااااة "المعاااااامالت أحكاااااام وأدلة"ااااا -

 .الثانية(
، الجامعاااااااة 2001ااولاااااال  "المعااااااامالت فااااااي الفقااااااف اإلساااااااالمي"، الطبعااااااة -

 .المفتوحة
 . دار ابن حزم  الطبعة ااولل( "،اادوية وااذكار" -
 .، دار ابن حزم2006، الطبعة الثانية ""في العقيدة والمنهج -
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الاذاريات ا قاد سامن ا تبااري ا "، صادر مناف جازل  "المعااني فاي تفساير القارآن -
 .وم(

ل كتااااابي إيلااااع المسااااالي تطبيقاااات قواواااد الفقااااف وناااد المالكيااااة مااان ساااال" -
لدراسااااات "، دار البحااااوث لللونشريسااااي، وشاااارع الماااانهج المنتسااااب للمنجااااور

حيال التراث  .اإلسالمية وا 
ف ونااد المالكيااة ماان سااالل كتاااب البهجااة شاارع التحفااة "تطبيقااات قواوااد الفقاا -

 ، دار ابن حزم."للتسولي
، ، للونشريسااااي"الااااي"إيلاااااع المسااااالي إلاااال قواوااااد اإلمااااام أبااااي وبااااد اهلل م -

 .، دار ابن حزم2006 تحقيق(، الطبعة الثالثة 
 .، الجامعة المفتوحة، دار ابن حزم""العقيدة اإلسالمية -
 .، دار ابن حزمفقهية تكثر الحاجة إليها"فتاوى وتحقيقات في مسا ل " -
 .، دار ابن حزم""تصحيحات في تطبيق بعض السنن -
 .2007، دار ابن حزم، قلايا فقهية ومالية معاصرة "" -
، مكتباااة الشاااعب، "ارل والقيااام مااان اإلماااام حتاال ينصااارنالصااالة باااين الساااو " -

 .مصراتف
 ، مصراتف.، مكتبة الشعب"مناسي الحج والعمرة" -
 .2009، مكتبة حمودة، زليتن، تهاد وند المالكية"لوابط ااج" -
 .2009في المنهج والتطبيق بين اإلفراط والتفريط"، مكتبة حمودة، زليتن، " -
 . ، دار الكتب الوطنية  الطبعة ااولل(""المرأة المسلمة أس لة وردود -

: أهببم المصببنيات الشببرعية التببي أليهببا علمبباء ليبيببا مببن القببرن المطلببب الثبباني
 الخامس عشر الهجري العاشر إلى بدايات القرن 

ساهم ولمال ليبيا كغيرهم من ولماال الابالد اإلساالمية بجهاودهم الطيباة فاي 
 مجااال التااألين سالفااا لمااا يعتقااده بعااض الناااس ماان سلااو هااذا القطاار ماان العلمااال

، فالمكتبة اإلسالمية تزسر بعديد المملفات القيماة الذين شاركوا في الحركة العلمية
لعلمال وفقهال من هذا البلد الطيب في مستلن العلوم والمجاات كالعقيادة، والفقاف 
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، وولم الحديث وغير والفتاوى، وولوم القرآن الكريم وأصولف، والمنثومات الفقهية،
ماااان مملفاااات ألفهاااا ولمااااال ليبياااون ونباااين قيمتهااااا  ذلاااي، وفيماااا يلااااي ناااذكر نمااااذ 

 العلمية، منها: 
ألبي عبد ام محمد بن محمد بن  مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل

 :عبد الرحمن الحطاب
يعتبر هذا الكتاب موسووة فقهية ،لم بين دفتياف أحكاام الفقاف ولال ماذهب 

 فجااال كمااا قااال: ،يااا كافيااالفااف مستصاار سلياال شاارحا وافاإلمااام مالااي، شاارع فيااف مم 
، وقاد باين فاي مقدمتاف السابب 1"ون كثير من المطوات والمستصرات "يستغنل بف

ما لمسف من ودم استيفال شروع من تقدمف ولل الذل دواه إلل تألين هذا الشرع 
المستصااار حياااث بقيااات فياااف موالااان مغلقاااة، ومساااا ل كثيااارة مطلقاااة  يعُسااار ولااال 

تيعابها، وفي ذلي قال رحماف اهلل: "فاساتسرت الطالب فهمها، وغوامض يصعب اس
اهلل تعالل في شرع جمين الكتاب، والاتكلم ولال جميان مساا لف مان ذكار ماا تحتاا  
إليف كل مسألة من تقييدات وفروا مناسبة وتتماات مفيادة، مان لابط وغياره، ومان 
ذكاار غالااب ااقااوال ووزوهااا وتوجيههااا غالبااا، والتنبيااف ولاال مااا فااي كااالم الشااروع 

وع مستصار يعد هذا الكتااب مان أحسان شار   لهذا 2ي وقفت وليها لهذا الكتاب"الت
الشاارع غياار واحااد مماان تاارجم  ، وقااد أثناال ولاال هااذاسلياال فااي الجماان والتحصاايل
لااف شاارع ولاال المستصاار السليلااي اسااتمد منااف كاال ماان لصاااحبف، قااال الحجااول: "

البنااني، وابان ساودة،  ، وولياف اوتماد وهو أكثار الشاروع تحريارا واتقاناا شرحف بعده،
فصااار هااذا الكتاااب مااوردا  3والرهااوني فااي كثياار ماان تعقباااتهم ولاال الزرقاااني ..."

 للعلمال ينهلون منف ويحرصون ولل النقل ونف.
ولااف تاا لين حسااان أجاااد فيهااا مااا شااال كشاارحف ولاال وقااال أحمااد التنبكتااي: "

دل ولال ، ياف ولاده يحيال فاي أربعاة أسافار كباارمستصر سليل تركف مسودة فبيلا
مامتاف ، لام يملان ولال سليال مثلاف جمعاا وتحصايال جودة تصرفف وكثارة اطالواف وا 

                                                           
 .1/4مواهب الجليل  (1
 .3، 2/ 1مواهب الجليل  (2
 .4/104الفكر السامي  (3
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بالنسابة اوا لاف ، ولكتاااب الحاج مناف اسااتدري فياف ولال سلياال وشاراحف وشاراع اباان 
، حيث استدري الحطااب فاي شارحف 1الحاجب وابن ورفة وغيرهم أشيال كثيرة ..."

د السالم، وابن ورفاة وغيارهم، وقاد هذا ولل كبار العلمال كابن الحاجب، وابن وب
وأنبااف أيلااا ولاال مااا فااي كااالم اباان الحاجااب وشااروحف، وكااالم " بااّين ذلااي بقولااف:

الشيخ ابن ورفاة، وغيارهم  لقصاد تحريار المساا ل، ا للحاط مان مارتبتهم العلياة ، 
  2لعلمي بأن ذلاي ا يانقص مان مارتبتهم، وأواوذ بااهلل أن أكاون ممان يقصاد ذلاي"

لمن جال بعده من شاارحي المستصار مثال الشايخ محماد بان وباد لذلي كان ومدة 
(، ه 1299 ه(، والشاااايخ محمااااد باااان أحمااااد ولااااي   ت 1101اهلل السرشااااي  ت

 وغيرهما.
 : وتكمن أهمية هذا الشرع فيما يلي

اساااتهل المملااان كتاباااف بمقدماااة فيهاااا فوا اااد كثيااارة ومعاااارن جماااة، ذكااار فيهاااا 
لف كالعالمة بهرام بان وباد اهلل الادميرل، العلمال الذين شرحوا المستصر السليلي قب

ووبد الحق بن ولي بن الفرات المصرل، ووباد اهلل بان مقاداد ااقفهساي، ويوسان 
البساطي وغيرهم من المتقدمين والمتأسرين، ثم انتقد باستصاار هاذه الشاروع فباّين 

ثاام بعااد ذلااي ذكاار ساانده الفقهااي  بعااض مزاياهااا وموالاان السلاال أو الاانقص فيهااا،
ثي إلااال اإلماااام مالاااي ثااام إلااال رساااول اهلل صااالل اهلل ولياااف وسااالم، كماااا ذكااار والحااادي

العتبياااااة أساااااانيد بعاااااض كتاااااب المالكياااااة المشاااااهورة ابتااااادال مااااان الموطاااااأ والمدوناااااة و 
، وكتاااب القالاااي ه( 386 ت  ، مااارورا بكتاااب ابااان أباااي زياااد القيروانااايوالموازياااة

( وغياارهم، وانتهاال ه 463 (، وكتااب اباان وبااد الباار  ته 422 ت وباادالوهاب 
( فاااذكر سااانده لشاااروع بهااارام ه 805 ت باااذكر مملفاااات الشااايخ تاااا  الااادين بهااارام 
 الثالثة ولل المستصر وكتابف الشامل. 

                                                           
 .2/228كفاية المحتا   (1
 .1/3مواهب الجليل  (2
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كمااا تكماان أهميااة هااذا الكتاااب فااي احتوا ااف ولاال نصااوص ماان كتااب قيمااة  
فقاادت مااان المكتباااة اإلسااالمية، أو لااااا بعلاااها، أو بعلااها ماااا يااازال مسطوطاااا 

 .وغيرها 1ليف  كالوالحةيصعب الوصول إ
كااذلي يتميااز شاارحف باحتوا ااف ولاال أقااوال اإلمااام مالااي، وأقااوال كبااار ولمااال 
المااذهب المااالكي كسااحنون، واباان حبيااب، واباان المااواز، واباان أبااي زيااد، واباان رشااد 
وغياارهم، فعااالوة ولاال جمعااف آلرال ولمااال المالكيااة فإنااف يااذكر رأل المسااالفين ماان 

، كمااااا يااااذكر آرال والشااااافعية، والحنابلااااة، والثاهريااااةالمااااذاهب ااساااارى كالحنفيااااة، 
وأقاااوال بعاااض الفقهاااال مثااال طااااووس، والحسااان البصااارل، واللاااحاي، وااوزاواااي، 

وومااار بااان وباااد العزياااز، وسااافيان بااان وييناااة، وغيااارهم  حتااال يساااتووب  والثاااورل،
ااقااوال فاااي المساااألة مااان داسااال الماااذهب وسارجااف ثااام يباااين الاااراجي مااان الساااالن، 

ن بقاااي للمساااألة جواناااب أسااارى متصااالة بهاااا بحثهاااا ولااال  ااقاااوال،والمعتماااد مااان  وا 
 فوا د، أو تنبيهات، أو تفريعات.  شكل

والقيااااس ومااان ساااماتف أيلاااا ااوتمااااد فاااي ااساااتدال ولااال الكتااااب والسااانة 
، كمااا بأدلتااف الشااروية  لهااذا يعااد الكتاااب مرجعااا مهمااا فااي الفقااف المااالكي واإلجماااا

وشاارحها لغويااا وشاارويا حتاال ا يقاان أل لاابس فااي بلاابط االفاااث والكلمااات يتساام 
قرالتها أو فهمها، ويرجان فاي كال فان إلال أهلاف، مماا يجعال الكتااب مصادرا مهماا 

 .للتعرين بالمصطلحات الشروية
مصااادر المعتماادة ماان سااالل مااا ساابق يتلااي لنااا أن هااذا الكتاااب يعااد ماان ال

بااف فااي تاا ليفهم  ويستشااهدون، فااي الفقااف المااالكي، أقباال وليااف العلمااال ينهلااون منااف
 .حتل وقتنا الحالر

 

                                                           
هاا (توجاد قطعاة مان الجازل ااول بساط أندلساي  238ت مسطوط  ألفاف وباد الملاي بان حبياب  : كتاب الوالحة (1

لاامنت الجاازل ، ومكتبااة القيااروان التااي يوجااد بهااا واادة قطاان إحااداها ت40/809نااة القاارويين بفاااس تحاات واادد بسزا
 ،، ومباحاث فاي تااريخ الماذهب الماالكي(333 هاام   192: ص ،ينثر تحرير المقالاة. ااول من كتاب الولول

 .70: ص
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ألبي عبد ام محمد بن محمد بن عبد الرحمن  تحرير الكالم في مسائل االلتزام
 :تحقيق عبد السالم محمد الشريف الحطاب

فاات فاي فقاف تكمن أهمية هذا الكتاب في كونف أقدم ما وصل إلينا من الممل
يخ المسطوطاات العربياة حتال يومناا هاذا ، فلام يساجل فاي تاار المعامالت االتزامية

وجود كتاب أقدم منف في إحدى المكتبات المعروفة سص فياف مولاوا االتزاماات 
  لهاذا يعتباار اإلماام الحطاااب را اد نثريااة االتازام، وهااو  أول 1بالتاألين والتصاانين

: " فقاد شااا صارع باذلي فاي مقدماة كتاباف حياث قاالمن ألن في هذا الباب، وقاد 
ساامال واان ذلااي اإلمااام مالااي رلااي اهلل ونااف الحكاام باااالتزام وكثاار الولاال مااذهب 

، ب أهل المذهب باب، وا فصل مقرر، ولم يكن لف في كتوند التشاجر والسصام
  باال مساااا لف متفرقااة فاااي الكتاااب ياااف مصاانفا يمساااذ حكمااف مناااف ويحااارروا ولماات ف

تعاالل فاي جمان ماا تيسار  واابواب، كثيرة التشعب واالطراد، ....فاساتسرت اهلل
، ولبط أقسامف، وتبيين مشكلف، وتحرير أقسامف، بحسب ما أدى إلياف من مسا لف

ماان ولمااي بااأن المصاانفين فااي اابااواب المقااررة  فهمااي الفاااتر وولمااي القاصاار...
والمسااااا ل المشااااتهرة يقاااان ماااانهم السطااااأ فااااي واااادة ماااان المسااااا ل، وفااااي كثياااار ماااان 

م ن فااي باااب لاام تحصاار مسااا لف تصاانيفا، ولااالتوجيهااات والاادا ل، فكياان بالتصااني
 .   2"تحرير الكالم في مسا ل االتزاموسميتف " تلبط قواوده تأليفا...
وقااد تاام الكااالم فيمااا حررتااف ماان مسااا ل االتاازام ... فجااال " :وقااال فااي آسااره

مان طالباف، جمعات فياف بحمد اهلل كتابا مفيدا في بابف وثيم النفان لمان أمعان فياف 
، وسااااافرت فياااااف وااااان نكااااات تساااااتغرب وتساااااتبدا، وتحقيقاااااات مفيااااادةفوا اااااد وديااااادة، 

وأولاااحت فياااف مشاااكالت لااايس لهاااا فاااي كثيااار مااان المصااانفات ماااورد وا مشااارا، 
تمامف ولل هذا الولن".  3فنحمده ولل ما منّ بف من إلهام هذا التصنين وا 

فااي هااذا الكتاااب وااالج الحطاااب نثريااة االتاازام وفااق ماانهج ولمااي يلاااهي 
ميااة فااي وصاارنا الحالاار، حيااث اوتمااد ولاال أمهااات الكتااب أحاادث ااساااليب العل

                                                           
 .3 :ص ،ينثر مقدمة تحرير الكالم في مسا ل االتزام (1
 .66 :ص ،تحرير الكالم في مسا ل االتزام (2
 .413 :ص ،المصدر السابق (3
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، واهااتم بعاازو االتاازام والكشاان ونهااا فااي مثانهااا فااي الفقااف المااالكي لجماان مسااا ل
ااقاااوال إلااال أصاااحابها، وكاااان ينااااق  هاااذه ااقاااوال ثااام يعقاااب وليهاااا ليصااال إلااال 

ال الترجيي وااستيار، وكان في استياره يراوي ما جرى بف العمال فاي الفقاف والقلا
كما هو الحال وند الباحثين اليوم ونادما يساتندون فاي آرا هام إلال المبااد  العاماة 

 .1التي تقرها أحكام المحكمة العليا
من سالل ماا سابق نارى أن الحطااب أول مان تعارض لفكارة االتازام بتاألين 
مستقل بذاتف أّصل فيف نثرية االتزام في الفقف اإلسالمي ، فقام باستسرا  مساا ل 

زام المبعثرة في أمهات الكتب وجمعها في كتااب ليساهل ولال طالاب العلام أن االت
 .ل منها متل شال دون مشقة أو ونالينه

  :ألبي زكريا يحيى بن محمد بن محمد الحطاب القول الواضح في بيان الجوائح
، حيث أفرد مملفف أحكاام الجاوا ي ا الكتاب من نوادر الفقف المالكييعتبر هذ
، فكان لف فلل السبق في ذلي حيث لم يفرد ولمال المالكية 2بذاتفبتألين مستقل 

 مولوا الجوا ي بالدراسة في كتاب مستقل بالرغم من تناولهم احكام الجوا ي في
 . جل كتبهم

وقد تناول الشيخ يحيل الحطاب كثيرا من المسا ل المتعلقة بالجوا ي وأّصل 
، وا يتعرض داسل المذهبلكي من ذكر السالفات أحكامها وفق المذهب الما

 .3قوال المذاهب ااسرى إا نادراا
هذا العالم الجليل ساّطر لناا نثرياة الجاوا ي فاي الفقاف اإلساالمي وهاي تقابال 

، حيااث تناااول الاادكتور وبااد السااالم لثاارون الطار ااة فااي القااانون الولااعينثريااة ا
أثناااال  هاااامحماااد الشااارين مااان جامعاااة قااااريونس ببنغاااازل دراساااة تلاااي النثرياااة وبحث

القول الوالي في بيان الجوا ي"، فقد بّين أن الشيخ يحيل دراستف وتحقيقف لكتاب "

                                                           
 .146 :ص ،ينثر الجواهر ااكليلية (1
، فااي حكمهااا وأصاال وجوبهااا  ي فااي سمسااة فصااول: ااول فااي معناال الجا حااة، والثااانيتكلاام الحطاااب واان الجااوا (2

والرابان ماا تولان فياف الجا حااة مماا ا تولان فياف، والسااامس  والثالاث فاي معرفاة ماا هااو جا حاة مماا لايس بجا حااة،
 .174 :ص ،ينثر الجواهر اإلكليلية في مقدارها وكيفية اوتبارها.

 (.   :ينثر مقدمة أحكام الجوا ي في الفقف اإلسالمي وصلتها بنثريتي اللرورة والثرون الطار ة ص (3
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الحطاااب بناال نثريتااف ولاال ااحكااام المتعلقااة ببياان الثمااار والسلااروات التااي تباااا 
قبل جنيها إذا أصيبت ب فات تقلال مان محصاولها كماا وكيفاا، فاإذا سار  ذلاي وان 

  ن أم ولل المشترى؟المعتاد فهل تحمل السسارة ولل البا
، ومان هناا نشاأت نثرياة الجاوا ي مالكية إلل أنها تحمال ولال الباا نذهب ال

  ان الباااا ن ا ون وجاااف حاااقالتاااي قامااات ولااال أسااااس حرماااة أساااذ ماااال الغيااار د
يسااتحق وولااا مقاباال الجاازل التااالن ماان الثماارة بساابب حاادوث الجا حااة، والنتيجااة 

يصاايب المتعاقااد إذا مااا نفااذ التزامااف المهمااة المترتبااة ولاال ذلااي رفاان اللاارر الااذل 
بسااابب الثااارن الطاااار  غيااار المتوقااان وناااد التعاقاااد، فيجااارل تعاااديل العقاااد بولااان 

 .1الجوا ي  ان ما تلن يجب أا يقابلف شيل من الثمن
ماان سااالل مااا ساابق يتلااي لنااا أن فقهالنااا بااذلوا جهاادهم ماان أجاال التأصاايل 

قهية متعاددة أوجادوا مان ساللهاا والتنثير، فسعوا لولن اللبنات ااولل لنثريات ف
قاااد تواجاااف النااااس فاااي كااال زماااان حلاااوا لكثيااار مااان المشاااكالت ااقتصاااادية التاااي 

 ، وتيسر لهم معامالتهم ، وتدفن ونهم اللرر.  ومكان
عبد السالم بن عثمان ببن عبز البدين ببن عببد الوهباب ببن عببد ل 2تذييل المعيار
  :الشهير بالشيخ عبد السالم العالم التاجوري السالم األسمر

، قيااااد المملاااان فيااااف لمعيااااار ماااان الكتااااب الجليلااااة النافعااااةيعااااد كتاااااب تااااذييل ا
ا باااالفتوى فااااي حوالااار شاااامال اجتهاااادات ولمااااال الماااذهب المااااالكي ممااان اشااااتهرو 

ساا لهم ، حيث قدم سدمة جليلاة للفقاف اإلساالمي تمثلات فاي حفاث أقاوالهم ور إفريقية
، إلاااال جانااااب ذلااااي مااااا ألااااافف المملاااان ماااان تعليقااااات حثهم الفقهيااااةالعلميااااة ومبااااا

  .3وتصويبات تدل ولل سعة ولمف واطالوف
إن هااذا الكتاااب قااد ألااان إلاال مكتبااة الفقااف المااالكي كتابااا جدياادا فااي فقااف 
الناوازل حياث ساد الكتاااب حلقاة كانات مفقااودة فاي فقاف النااوازل الجامعاة ، فقاد جااال 

                                                           
 .174-173 :ص ،ينثر الجواهر اإلكليلية (1
سالمية في سمس مجلدات سنة حقق هذا الكتاب الدكتور جمعة محمود الزريقي وطبعتف جمعية الدووة اإل (2

 .م2007
 .6 :ص ،ينثر تذييل المعيار (3
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ريقياة واانادلس فاي كتاباف ليجمان فتااوى ولماال اف( ه 914ت الشيخ الونشريسي  
وينتهااي ماان بدايااة القاارن العاشاار الهجاارل، بعااد ذلااي بقاارون ألاان الااوزاني  ،المعيااار

( كتاباااف المعياااار الجدياااد الاااذل جمااان فياااف فتااااوى ولماااال فااااس وماااا ه 1342ت  
، وبثهااور كتاااب تااذييل المعيااار النصاان ااول ماان القاارن الراباان وشاارحولهااا إلاال 

قال فيااف مملفاف فتاااوى ولماال المالكيااة فاي القاارن الحاادل وشاار وأوا ال القاارن الاذل ن
  .1الثاني وشر تم تغطية الفترة ما بين كتاب المعيار وكتاب المعيار الجديد

يعتبر هذا الكتاب من الكتب الجامعة للفتاوى من حيث الماادة العلمياة التاي 
، رافية التي يتناولهاالرقعة الجغ غطت وصر المملن في مجال الفتوى ومن حيث

فلم يقتصر الشيخ التاجورل ولل نقل فتاوى بعض المناطق في الغارب اإلساالمي 
نما غطل بمملفف كل المناطق التي يوجد بها فقهاال المالكياة وتصادر وانهم  فقط وا 
الفتوى كاازهر الشرين، حياث نقال وان وادة ولماال مان مصار مانهم ولال سابيل 

ل ماان ليبيااا ولاال رأسااهم مفتااي طاارابلس الشاايخ المثااال ولااي ااجهااورل، وواان ولمااا
محماد بان مقياال الكبيار، ووان الشاايخ أباي القاساام وثاوم مفتاي القيااروان، وهاو ماان 
كبار ولمال تونس، وون الشايخ يحيال الشااول مان الجزا ار، ووان ولماال المغارب 

، وبالتاالي يتمياز قادر الفاساي الاذل اشاتهر باإلفتاالااقصل وولل ااسص وبد ال
 يل المعياااار للتااااجورل وااان معياااار الونشريساااي جغرافياااا بجمعاااف لفتااااوىكتااااب تاااذي

، وزمنيااااا كاااون الفتااااوى كانااات ساااالل القاااارنين ولماااال شااامال افريقياااة مااان المالكياااة
  .2الحادل وشر والثاني وشر

كمااا نقاال المملاان فااي هااذ الساافر القاايم بعااض الفتاااوى لمجمووااة ماان ولمااال  
رهم فااي الفتااوى شااي ا، فإليااف يعااود م نعاارن ماان آثاااليبيااا مماان واصاارهم المملاان لاا

، فقاد نقال لناا مساا ل أفتال ولاواه للااوت هاذه اآلثاار الفقهياة، الفلل في جمعها

                                                           
 .67 :ص ،ينثر المصدر السابق (1
ولااااااااااااااااااااااااال الااااااااااااااااااااااااارابط التاااااااااااااااااااااااااالي:  5 :ص ،ينثااااااااااااااااااااااااار مااااااااااااااااااااااااان نفاااااااااااااااااااااااااا س المسطوطاااااااااااااااااااااااااات الليبياااااااااااااااااااااااااة (2
[http://www.gzrigi.ly/books/tddeel%20almeare.pdf.] 
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، والشاايخ فيهااا بعااض ولمااال ليبيااا كالشاايخ محمااد باان مقياال، والشاايخ أحمااد المكنااي
 .1وغيرهم ،والفقيف محمد بن مساهل الطرابلسي، محمد الصالي الحليرل

مادة مصدرية هامة لتااريخ ليبياا الثقاافي حياث نقال كذلي يشكل هذا الكتاب 
لنا المملن معلومات حول بعض ااوالم الاذين واشاوا فاي وصاره، بعلاها يمكاد 
مااا هااو معاارون متااداول، واآلساار يتلاامن إلااافة جدياادة لاام تعاارن سااابقا ، كمااا 
تلامنت الفتاااوى الصااادرة واان ولمااال ليبيااا إشااارات إلاال وااادات وتقاليااد اجتماويااة 

، كماا وردت فاي الفتااوى بعاض ال الازوا  والطاالق والمهار وغيرهاامجا ساصة فاي
العملاااة التاااي المعلومااات وااان الحيااااة ااقتصاااادية الساااا دة فاااي ذلاااي الوقااات كاااأنواا 

عاض الحيواناات ، ومعلومات ون الصناوات، وون الصيد، ووان بكانت مستعملة
قاال والزاروااة، ا وااشااجار، وكاارال الحيوانااات للنو ر التااي تعااي  فااي ليبيااا، وواان الااز 

وااجتمااوي اامار الاذل يجعال مان هاذا الكتااب مصادرا هاماا للمامر   وغير ذلي،
 .2وغيرهما

بهااذا يتلاااي لناااا أهمياااة هااذا الكتااااب الاااذل يااادل دالااة والاااحة ولااال الثاااروة 
، كماا المغرب العربي وامة في ذلي الزمنالفقهية وند ولمال ليبيا ساصة وولمال 

لتي تعتبر منجما بكرا يجاب الرجاوا إليهاا وااساتفادة يبرز لنا أهمية كتب النوازل ا
منها من الناحية الفقهية والتاريسية ولل حد سوال فكما يستفاد من النازلة في رسم 
الحكاام الشااروي ولاال مسااألة حادثااة فإنهااا فااي الغالااب تماادنا بإيحااالات ومعلومااات 

 .تاريسية قد ا يشار إليها في كتب التاريخ أو كتب السير والتراجم
محمببد بببن محمببد ل الضببوء المنيببر المقتبببس فببي مببذهب اإلمببام مالبب  بببن أنببس

  :اليطيسي
قتاابس فااي ألاان الشاايخ محمااد الفطيسااي منثومتااف الفقهيااة "اللااول المنياار الم

، وهااي أرجااوزة طويلااة تشااتمل ولاال واحااد ووشاارين مااذهب اإلمااام مالااي باان أنااس"
، بااادأها ببااااب الطهاااارة ، لااامت جميااان أباااواب الفقااافوأربعما اااة وألفاااين مااان اابياااات

وأنهاها بباب ولم الفرا ض، جمان المملان فيهاا مساا ل فقهياة كثيارة، ولامنها مان 
                                                           

 .359 :ص ،ينثر تراجم ليبية (1
 .71-70 :ص ،ينثر تذييل المعيار (2
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، وماا يمياز هاذا الانثم أن مملفاف يار مان الماملفين غيارهالفروا ما لم يتعرض لاف كث
، واللاعين مان 2والمشاهور 1لم يفتف أن ينص في كثير من ااحياان ولال الاراجي

يفياااد طالاااب العلااام بماااا تطمااا ن إلياااف نفساااف مااان راجاااي  الماااذهب أثناااال الااانثم، حتااال
ااقوال ومشهورها، ويبين اللعين ليتجناب اتباواف ،كماا يساند ااقاوال اصاحابها 

، كااذلي يسااتدل باادلااة أو ماان رجحااف، أو لااعفف ،3،فيصاارع باساام صاااحب القااول
  .5مما يدل ولل سعة ولمف واطالوف 4الشروية

ية وفقا اجتهادات مدرسة الفقف الماالكي وقد قام الناثم بذكر ااحكام الشرو
 . ض لذكر السالن من المذاهب ااسرىفهو لم يتعر 

ة قديما في تدريس وطريقة تألين الكتاب هل النثم، وهل من الطرق السا د
 -كغيرهاااا مااان المااادارس الفقهياااة ااسااارى-، فمدرساااة الفقاااف الماااالكي العلاااوم الدينياااة

سااااجد والزواياااا والمناااارات غنياااة بمثااال هاااذه المنثوماااات التاااي كانااات تااادرس فاااي الم
، وا يسفاال ولاال أحااد الاادور الااذل لعبتااف المنثومااات الفقهيااة فااي العمليااة العلميااة

التعليمية في القرون المالية، وساصة في المراحل التعليمية ااولال، حياث أدري 
لطفولااة  لهااذا شاااا بااين أهاال العلاام أن فتاارة ا يمامنااا أن الفتاارة الذهبيااة للحفااث هااول

الحفااث فااي الصااغر كااالنق  ولاال الحجاار، فقااّدم ولمامنااا للناشاا ة أصااول المعااارن 
ولل هي ة منثومات ومتون يسهل ولل التلميذ حفثها لما فيها من إيقااا ولحان، 

، وبعاد أن يتقادم التلمياذ فاي السان يجلاس يرغموه ولل فهم معانيهاا ومقاصادهاولم 

                                                           
 اهرة ااااااااااااتكون في ذراا بغل ث رة    ااااااااااااااااااابالدرهم البغلي وهو دا    :(11: صمثل قولف   (1

 ي رأس البغل                 ااااااااااااااااااااااااااااااال     لملي سماااااااليس الذل ينسب ياذا المق                           
 ا    يكون من حيز اليسير فاولما ااااااااامااااااااااااااااولكن الراجي أن الدره                           

 دم الصعيد والمال اااااااااااااااااااااااااااإن و   ال  اااااااااااالة والقلااااااااوتسقط الص      : (20 :كقولف  ص (2
 ر قادر ولل استعمال ااااااااااااااااكغي     هذا ولل المشهور من أقوال                            

 ون رجعة إذ يقن ااااااااااااااااااااااااااااة ممتنن     وا يكاااااااااااااااااااا: والوطل دون ني(77 :كما في قولف  ص (3
 ان اااااااادب والوجوب جاريااااااااااااااابالن وان   اااااااااااااثم في اإلشهاد بها ق                             

 سليل في كالمف في المستصر                       ثم ولل ااول منهما اقتصر                               
 و المسمل بالشغار فاولما اااان حرما    وهااااااااااااااااااااااااااااااااالبلن بالبل   :   72 :كقولف في ص (4

 ث ا شغار في اإلسالم   ااااااحدي ل كونف من الحرام   اااااااااااااااااااااااااااااادلي                             
 . 3 :ص ،ينثر مقدمة اللول المنير المقتبس (5
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لمتسصصاااين فاااي شااارحها فياااتعلم مااانهم ماااا سفاااي مااان معانيهاااا، وماااا إلااال الشااايو  ا
تنطول وليف من أحكام وتأويالت، وبذلي يتشكل لدى الطالاب فاي ذهناف ثاروة مان 

 .يف ااستدال بها في أل وقت أراد، ويسهل ولمتل شالالمعارن يستحلرها 
 :الصادق عبد الرحمن الغرياني لدكتورل مدونة اليقه المالكي وأدلته

"، للعالماااة ومفتاااي الاااديار الليبياااة، مدوناااة الفقاااف الماااالكي وأدلتااافكتااااب " يعااادّ 
فاي  الدكتور الصادق وبد الرحمن الغرياني من الكتاب المعتمادة فاي الفقاف الماالكي

، إذا جماان فيهااا المملاان ااحكااام الفقهيااة التااي روياات واان اإلمااام مالااي وقتنااا هااذا
والساانة الثابتااة، حيااث تناااول  وبيانهااا حساابما دل وليااف الاادليل الصااحيي ماان الكتاااب

ليااة والجنايااات فااي فيهااا كاال مااا يتعلااق بالعبااادات وأحكااام ااساارة والمعااامالت الما
، وقد امتاز هذا الكتااب وان غياره مان كتاب الفقاف الماالكي بمميازات أجزا ها ااربن

 كثيرة، بينها المملن في مقدمة كتابف، منها ما يلي: 
والجز ياات مان الكتااب والسانة وااصاول اوتنال المملن بذكر أدلة المساا ل  -

العامة، وا يستدل بالحديث اللعين إا إذا كان أكثار العلماال ولال العمال 
بف، حين ا يكون في المسألة دليل غيره، أو يذكره لمجرد ااست ناس بف إذا 

، أو إذا كانااات المساااألة متعلقاااة بفلاااا ل ااوماااال  كاااان للمساااألة دليااال آسااار
  يسكت ونف.ولكنف يبين لعفف وا

نمااا اهااتم  - لاام يقتصاار المملاان فااي هااذا الكتاااب ولاال ذكاار ااحكااام الفقهيااة، وا 
هااا   انماان اآلداب الشااروية وآداب الساالوي بااذكر مااا يتصاال بهااذه ااحكااام

لماااادى االتاااازام ، فهااااي المثهاااار العملااااي جاااازل ماااان ااحكااااام ا يسااااتهان بهااااا
 .بااحكام وتطبيقها

ااقااوال فااي المسااألة الواحاادة، والتاازم تجنااب المملاان ذكاار السالفااات، وتعاادد  -
فااي المااتن بااقتصااار ولاال القااول الااراجي الصااحيي فااي المسااألة ونااد فقهااال 
المالكياااة، أماااا إذا كاااان القاااول اآلسااار المساااالن دليلاااف قاااول، فإناااف ياااذكره فاااي 

 الهام  من دليلف.
اهتم المملن في الهاام  باذكر الرواياات التاي جاالت مان غيار طرياق وباد  -

لقاساام العتقااي واان اإلمااام مالااي حيااث لاام يقتصاار المملاان فااي الاارحمن باان ا
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نمااااا اهااااتم بااااذكر ولاااال روايااااة اباااان القاساااام فااااي المدونااااةتقرياااار المسااااا ل  ، وا 
، والتي قد تكون أرجاي الصحيحة الواردة في الموطأ وغيرهالروايات ااسرى 

، وبهاذا تمياز مان رواياة ابان القاسام فاي المدوناة وأصي وأصلي لحاال النااس
غيره من كتب الفقف المتأسرة التاي اقتصارت فاي تقريار المساا ل  الكتاب ون

 .لل رواية ابن القاسم في المدونةو
، حيااااث تجنااااب ذكاااار نااااوادر المملاااان ولاااال ذكاااار ااحكااااام العمليااااة اقتصاااار -

 .ااقوال الشاذة واآلرال المتطرفةالمسا ل وغرا بها كما تجنب ذكر 
ل منهاا أحكاام المساا ل اوتنل المملن بتوثيق المصادر والمراجن التاي اساتق -

وأقاااوال الفقهاااال وأدلاااتهم فاااي الهااااام ، وقاااد اوتماااد ولااال أمهاااات المصااااادر 
 والمراجن المعتمدة في كتب السنة والفقف. 

تميااز هااذا الكتاااب بولااوع العبااارة وسااهولة ااساالوب ممااا جعاال فهاام الكتاااب  -
 في متناول وامة الناس وساصتهم.

، وولاان كاااذلي كاال جاازلرسااا مفصااال للمسااا ل فاااي آساار ولاان المملاان فه -
، رتاب فياف الماواد التاي تناولهاا جازالفهرسا واماا فاي آسار الكتااب لجميان اا

 .ل الحرون حتل يسهل ااستفادة منفالكتاب ول
           

 الخاتمة 
أساتم هااذا البحااث بااذكر النتااا ج التااي توصالت إليهااا ماان سااالل دراسااتي لهااذا 

 المولوا ألسصها فيما يلي:   
المااالكي ماان المااذاهب الفقهيااة الساانية التااي ثهاارت فااي أواسااط أن المااذهب  -

 القرن الثاني الهجرل.
أن الجذور ااولل للمذهب المالكي نشأت في المدينة المنورة ماوطن اإلماام  -

 .رت إلل إفريقية والمغرب وااندلسمالي ثم انتش
فريقياة والمغارب كان لتالميذ مالي أثر بارز في نشر الماذهب الماالكي فاي إ -

 . ن المغربي، وتوسين دا رتف، وترسيخ جذوره في المجتمسالمي وتطويرهاإل
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ولي بن زيااد الطرابلساي أول مان أدسال الماذهب الماالكي إلال إفريقياة، كماا  -
لعااب سااحنون دورا بااارزا فااي إتمااام بنااال المااذهب وذلااي بتأليفااف للمدونااة التااي 

 جمن فيها ولم اإلمام مالي وفقهف. 
تأسايس الماذهب الماالكي مان ساالل جهاود أبنا هاا  لعبت ليبيا دورا كبيرا فاي -

الذين دوموا هذا المذهب من سالل رواياتهم لموطأ اإلماام مالاي مان أمثاال 
 .ي، ومعاوية بن الحلرمي الطرابلسيولي بن زياد الطرابلس

لاارب لنااا فقهااال ليبيااا مثاااا حيااا فااي سدمااة المااذهب المااالكي ماان سااالل مااا  -
عااة تعااد ماان المصااادر المعتماادة فااي الفقااف تركااوه لنااا ماان مصاانفات فقهيااة ناف

 المالكي.
ولااان الفقهاااال الليبياااون اللبناااات ااولااال لااابعض النثرياااات الفقهياااة كنثرياااة  -

 الجوا ي ونثرية االتزام في الفقف اإلسالمي.
 وتتمة لليائدة أوصي بما يلي: 

إقامة الممتمرات والندوات العلمية حول المذهب المالكي في ليبيا إلبراز  -
: هب ولل مر العصورولما نا، وبيان دورهم في سدمة هذا المذجهود 
فتال وتأليفا وتدريساأصوا  . وفرووا وا 

سرا   - ااهتمام بالتراث الفقهي الذل تركف لنا ولمال هذه اارض المباركة وا 
كنوزه بتحقيقف ونشره لالستفادة منف، وذلي بتهي ة نسبة من العلمال والفقهال 

 ه المهمة الشريفة ولل واتقهم.                                                  الذين يتكفلون بتحمل هذ
 وآسر دووانا أن الحمد هلل رب العالمين                                  

 المصادر والمراجع
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ط  ووفيااات المشاااهير وااوااالم، الااذهبي،تاااريخ اإلسااالم (. 1987  محمااد باان أحمااد باان وثمااانالااذهبي، 
   .لبنان، بيروت ،: ومر وبد السالم تدمرل، دار الكتاب العربيقيقتحااولل، 
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 لبنان.بيروت،  ،دار المدار اإلسالمي ط الثالثة،أوالم ليبيا، (. 2004الزاول، الطاهر أحمد  

 دار المااادار اإلساااالمي،ط الرابعاااة، ، تااااريخ الفاااتي العرباااي فاااي ليبياااا(. 2004الااازاول، الطااااهر أحماااد  
 بيروت، لبنان.

 ، بيروت، لبنان.للمالييندار العلم ط السامسة وشرة،  ،ااوالم(. 2002الزركلي، سير الدين  

 لبنان.، المدار اإلسالمي، بيروتط ااولل، ، جم ليبيةترا(. 2005الزريقي، جكعة محمود  

ط  الجاااواهر اإلكليلياااة فاااي أوياااان ولماااال ليبياااا مااان المالكياااة،(. 1990الشااارين، ناصااار الااادين محماااد  
   ، وّمان، ااردن.دار البيارقااولل، 

 دار القلاام،ط ااولاال،  اإلمااام ااوزاوااي شاايخ اإلسااالم ووااالم أهاال الشااام،(. 2006الشاايخ، وبااد السااتار  
  سوريا. دمشق،

 تحقياق: ، ط ااولل،تبس في مذهب اإلمام مالي بن أنساللول المنير المق(. 1968الفطيسي، محمد  
 .، دار ااتحاد العربي للطباوةمحمد الفطيسي، تصحيي: الطاهر أحمد الزاول

 ، ط ااولاال،  توشاايي الااديبا  وحليااة اابتهااا(. 2004القرافااي، باادر الاادين محمااد باان يحياال باان وماار  
 ، القاهرة، مصر.لي ومر، مكتبة الثقافة الدينيةو :قيقتح

فريقياة، (. 1994المالكي، أبي بكار وباداهلل بان محماد   ط ريااض النفاوس فاي طبقاات ولماال القياروان وا 
 ، بيروت، لبنان.: بشير البكو ، دار الغرب اإلسالميقيقتحالثانية، 

ط  سصا صااف وسااماتف، ،ذهب المااالكي مدارسااف ومملفاتاافالماا(. 2002المااامي، محمااد المستااار محمااد  
 أبوثبي، اإلمارات العربية المتحدة. مركز زايد للتراث والتاريخ،ااولل، 

أحكاااام الجاااوا ي فاااي الفقاااف اإلساااالمي وصااالتها بنثريتاااي اللااارورة (. 2001 واااادل مبااااري المطيااارات، 
 القاهرة، مصر.، القاهرةرسالة دكتوراه ، كلية العلوم، جامعة والثرون الطار ة، 

 رولة اآلس العاطرة اانفاس في ذكر من لقيتف من أوالم (. 1988المقرل، أحمد بن محمد  

: قياااق، تحستقصاااا اسباااار دول المغاارب ااقصااالاا (.1997  أباااي العباااس أحماااد بااان سالااد، الناصاارل
  المغرب. ،جعفر الناصرل ومحمد الناصرل، دار الكتاب، الدار البيلال

، لمياة، بياروتتهذيب ااسمال واللغاات، دار الكتاب الع د.ت(. أبي زكريا محي الدين بن شرن ل، النوو 
 لبنان.

 .، منشورات تبر الزمان، تونسالمذهب المالكي بالغرب اإلسالمي(. 2004الهنتاتي، نجم الدين  

وااالم ترتيااب المااداري وتقريااب المسااالي لمعرفااة أ(. 1998  أبااي الفلاال وياااض باان موساالاليحصاابي، 
 لبنان.، تب العلمية، بيروتدار الكط ااولل،  مذهب مالي،
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، منشااورات مكتبااة ط الثانيااةليبيااا هااذا ااساام فااي جااذوره التاريسيااة، (. 1975بازامااف، محمااد مصااطفل  
   ليبيا.قورينا، بنغازل، 

نثارة تاريسياة فاي حادوث الماذاهب الفقهياة ااربعاة وانتشاارها وناد جمهاور (. 1990باشا، أحمد تيمور  
 ، لبنان.بيروت ،دار القادرل ،المسلمين

، بياااورت، دار الكتاااب اللبناااني ،طبقااات ولمااال إفريقيااة د.ت(.  أبااي العاارب محمااد باان أحماادباان تماايم، 
 .لبنان

، ة لمن موسووة أواالم المغارب(لقط الفرا د   نسسة مطبوو(. 1996بن سودة، وبدالكبير المجذوب  
 بيروت، لبنان.محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي،  :قيقتحط ااولل، 

في رفن اارتياب ون الممتلان والمستلان فاي اإلكمال (. 1963  ولي بن هبة اهلل بن جعفربن ماكوا، 
 وباااد الااارحمن باان يحيااال المعلماااي اليمااااني :قياااقتحط ااولاال،  ااساامال والكنااال واانسااااب،

 القاهرة، مصر. دار الكتاب اإلسالمي، ناين العباسي،و 

ولاااي بااان زيااااد ودوره فاااي نشااار الماااذهب الماااالكي فاااي القااارن الثااااني (. 2010جباااران، محماااد مساااعود  
 رابلس، ليبيا.ط ،منشورات جمعية الدووة اإلسالمية ط ااولل، الهجرل،

بياااروت،  ،العرباااي دار الفكااار ط ااولااال، قاااادة فاااتي المغااارب العرباااي،(. 1984سطااااب، محماااود شااايت  
 لبنان.

 سليفاة التليساي، :ترجماةط الثانياة،  ،1911 ليبياا مناذ الفاتي العرباي حتال سانة(. 1991روسي، إتورل  
 مصر. ،لدار العربية للكتاب، اإلسكندريةا

، ، القاااهرةمكتبااة الثقافااة الدينيااة، معجاام المطبووااات العربيااة والمعربااة(. 1989سااركيس، يوساان إلياااس  
 مصر.

  اإلسكندرية، مصر. توزين منشأة المعارن،ط الثانية،  جغرافية ليبيا، (.1971شرن، وبدالعزيز طريي  

مدرساة الحاديث فاي القياروان مان الفاتي اإلساالمي إلال منتصان ه(.  1411شواط، الحسين بن محمد  
 .، الرياض، السعوديةالقرن السامس، الدار العالمية للكتاب اإلسالمي

ط  اإلمام سافيان الثاورل وآرامه الفقهياة مقارناة بالماذاهب الفقهياة ااسارى،(. 2007فالحة، سوسن فريد  
 الرياض، السعودية. مكتبة العبيكان،ااولل، 

والتوزيان  الادار الجماهيرياة للنشارط ااولال، لم اإلنشاال  شارع الانثم(، (. سا1994قريو، محماد مفتااع  
   مصراتة، ليبيا. ،واإلوالن

 ، بيوت، لبنان. ممسسة الرسالةط ااولل، معجم المملفين، (. 1993حالة، ومر رلا  ك
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محمااد الشاااذلي النيفاار، دار  :قيااقموطااأ اإلمااام مالااي قطعااة منااف بروايااة اباان زياااد، تح(. 1980مالااي  
 ، لبنان.الغرب اإلسالمي، بيروت

، ، القااهرةالمطبعاة السالفية ،ةزكية في طبقاات المالكياشجرة النور ال (.1349مسلون، محمد بن محمد  
 مصر.

 .، القاهرة، مصرفتي العرب للمغرب، مكتبة الثقافة الدينية(. 1989ممنس، حسين  

 : المواقع االلكترونية
 ،مجلااة كليااة اآلداب ،ماانهج فقهااال ليبيااا فااي اإلفتااال محمااد مفتاااع قريااو أنموذجاااالزريقااي، جمعااة  د.ت(. 

 الرابط:، ولل 11العدد جامعة مصراتة، 
[https://www.misuratau.edu.ly/scientific-journals/arts-journal/eleventh-issue/] 

 ، ولااااااااااااااااااااال الاااااااااااااااااااااارابط:الموقااااااااااااااااااااان الرسااااااااااااااااااااامي لفلااااااااااااااااااااايلة الشااااااااااااااااااااايخ الصاااااااااااااااااااااادق الغريااااااااااااااااااااااني
[http://www.tanasuh.com/online/biography.php]. 

، المدرسااة المالكيااة الفاسااية: النشااأة ااولاال والممياازات واهاااد الادولااااة اإلدرياسياااةشااكور، الحسااين  د.ت(. 
 [.http://elmalikiya.yoo7.com/t4-topic: ]ولل الرابط

 ، ولل الرابط: من نفا س المسطوطات الليبية
[zrigi.ly/books/tddeel%20almeare.pdf-http://www.g] 
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