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 والحديث( القديم في المالكي المذهب خدمة في الليبيين العلماء جهود)( 2019) 2دد خاص ع

  

 السنوسي علي بن محمد لإلمام الفقهي المنهج

  "العشر المسائل بأْري الصدر شفاء" :كتابه خالل من

 القلعي عبداهلل بشير  
اإلسالمية،  األسمرية الدين، الجامعة وأصول الدعوة كليةقسم الدعوة واإلمامة والخطابة، 

  ليبيا زليتن،

Email: basheer57libya@gmail.com 

 الملخص
األسةمرية اإلسةالمية، مةرتمرإل اإلمةام خصص مركُز البحوث والدراسات العلمية بالجامعةة 

مالك الدولي في نسخته الثانية، لجهود علماء القطر الليبي في خدمة المذهب المالكي، فاختير 
)جهود العلماء الليبيين في خدمة المذهب المالكي في القديم والحةديث،، وجةاء تحةت  له عنوان:
، يعةد  هةذا المةرتمر ةةةةةة بعنوانةه وشةعار  ةةةةة لمسةة )الهوية الدينيَّة ركيةزة وطنيَّةة،، وبنةاءل عليةه شعار:

سةهاماتهم العلميَّةة، فةي خدمةة  وفاء وعرفان، من هذ  المرسسة العلمية لجهةود العلمةاء الليبيةين واا
فتاءل.  المذهب المالكي، تأصيالل وتقعيدال، وتدريسال واا

لتةوط ن فةي بالدنةا وقد آثرت أن أكتب عن أحةد العلمةاء األعةالم الةذين اختةاروا اإلقامةة وا
ه رحمةه ا  1276ليبيةا، وهةو الشةيإل اإلمةام المجةدمد محمةد بةن علةي السنوسةي ةةةةةة المتةوف  سةنة 

تعال ، فهو من أبزر رجال القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميالدي، فةي الةدعوة ىلة  
  أنَّ لةةه ا  علةة  بصةةيرة، وصةةاحب نهةةي قةةويم فةةي التجديةةد واإلصةةال  فةةي عصةةر ، ى ةةافة ىلةة

جهودال في الفقه والسياسة الشرعية، والترجيح الفقهةي والنرةر المقاصةدي، فحياتةه حافلةة بجال ةل 
 األعمال، من الجدم في طلب العلم، والتدريس واإلفتاء، والدعوة واإلصال .

علةة  بيةان معةةالم المةنهي الفقهةةي لدمةام محمةةد بةن علةةي السنوسةةي،  هةذا البحةةث ينصةب  و 
بةراز  " شفاء الصدر بأْري المسا ل العشر"،  وتكمن أهميته في معرفة من خالل كتابه: مةنهي واا
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تلك المسا ل التي تناولها في كتابه المذكور، وقةد تناولةت مو ةوب  بحثةي في الشيإل  السنوسي 
في مقدمة وخمسة مباحةث وخاتمةة، وكةان المةنهي الفقهةي للشةيإل السنوسةي فةي الكتةاب مو ةوب 

وايات، وذكر اآلراء الفقهية  وأدلتها في المسألة الواحدة، ثم عزوها البحث، يقوم عل  حصر الر 
أنَّ الشةةةيإل حةةةريص علةةة  عةةةزو  -أي ةةةال –ىلةةة  أصةةةحابها مةةةن الصةةةحابة أو التةةةابعين، ونالحةةةر 

األحاديةةةث واآلثةةةار ىلةةة  مصةةةادرها ومرانهةةةا األصةةةلية، وبيةةةان رأي أهةةةل الشةةةأن فيهةةةا تصةةةحيحال 
لةةب األحةةوال، وكةةذلك لةةم يخفةةل الشةةيإل السنوسةةي عةةن وت ةةعيفال، ومةةا يقبةةل منهةةا ومةةا يةةرد فةةي  ا

وقةةد خلصةةت مةةن بحثةةي ىلةة  ،  مصةةادرها بةةذكر عنةةوان الكتةةاب واسةةم صةةاحبه عةةزو النقةةول ىلةة 
 :اآلتيةتقييد بعض النتا ي والتوصيات، وهي 

أوالل/ ىنَّ اإلمةةةام محمةةةد بةةةن علةةةي السنوسةةةي، يعةةةد  مةةةن كبةةةار فقهةةةاء المالكيةةةة فةةةي القطةةةر 
لمام  كبيرة  وله ىحاطة ،الليبي  فروب المذهب.  واسع بواا

ة والتةرجيح ثانيال/ يمتاز اإلمام السنوسي بنرر سديد وملكةة فقهيةة نا ةجة، ترهلةه للموازنة
 .بين الروايات واآلراء

الشةيإل السنوسةي فةي رسةالته، هةي مةن أكثةر مسةا ل  درسةها ثالثال/ ىنَّ هذ  المسا ل التةي 
 .حديثال قديمال و الصالة التي ثار حولها الخالف 

رابعةةال/ أوصةةي بعقةةد المزيةةد مةةن النةةدوات والمةةرتمرات العلميةةةم إلحيةةاء سةةير العرمةةاء مةةن 
سةةالفهم، أبنةةاء هةةذ  األمةةة، ونشةةر مةةثثرهمم لبعةةث القةةدوة فةةي نفةةوس األجيةةال الجديةةدة، والتأسمةةي بأ

 .  والسير عل  نهجهم القويم
 ذا العمةةل، وأن يجعلةةهأسةةأل ا  العلةةي القةةدير، أن أكةةون قةةد وفقةةت فيمةةا قمةةت بةةه مةةن هةة

 .خالصال لوجهه الكريم، وأن ينتفع به من اطَّلع عليه

 
 السنوسي، العشر، الفقهّي، المنهج، المسائل.  الكلمات المفتاحية: 

 بِْسِم اهَّللِ الرَّْحَمِن الرَّحِيِم 

الحمد   وحد ، والصالة والسالم عل  خةاتم رسةله، سةيدنا محمةد وعلة  آلةه 
 وصحبه. 
 تحةت يأتي الذي الثاني، الدولي مالك اإلمام لمرتمر مقدَّمة بحثية ورقة هذ 
 ،"والحةةديث القةةديم فةي المةةالكي المةذهب خدمةةة فةي الليبيةةين العلمةاء جهةةود: "عنةوان
 شةهر مةن 6 ىلة  4 مةن) :المةدة خةالل اإلسةالمية األسةمرية الجامعة ستعقد  الذي

 .،م2019 نوفمبر
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 خةالل مةن السنوسةي، علةي بةن محمةد لدمةام الفقهةي   المةنهي) :بعنةوان وهي
 ."،العشر المسا ل بأري الصدر شفاء:" كتابه

 فكرة البحث 

ىنَّ الترجمةةة والتةةأريإل لحيةةاة العلمةةاء وسةةيرهم وأخبةةارهم يعةةد  ىحيةةاءل لهةةم، وهةةو 
الجسةةر الةةذي يعبةةر عليةةه األبنةةاء ىلةة  آبةةا هم وأجةةدادهم، وبقةةراءة سةةيرهم وتةةاريخهم 

جيةةةال السةةةابقة، ويجالسةةةونهم ويحةةةادثونهم ويأخةةةذون تتواصةةةل األجيةةةال الالحقةةةة باأل
عنهم من خالل كتبهم، وما تركو  ممَّا دبَّجته أقالمهم، ويفخةرون بانتسةابهم ىلةيهم، 

 .م في درسهم وبحثهمويستعينون بتراِجمه
وقةةد نقةةل القا ةةي عيةةاض فةةي ترتيةةب المةةدارك والمقَّةةري فةةي أزهةةار الريةةاض، 

العلمةاء ومحاسةنهم أحةب  ىلةيَّ مةن كثيةر مةن )الحكايةات عةن  عن أبي حنيفة قوله:
 .،1)الفقهم ألنَّها آداب القوم،

)...ىنَّ معرفةةة السةةير وتةةواريإل أعمةةال  وقةةال ابةةن عبةةد البةةر فةةي االسةةتذكار:
األنبياء والعلماء والوقوف علة  وفيةاتهم، مةن علةم خاصةة أهةل العلةم، وأنَّةه ممَّةا ال 

ْهُل ذلك، وأ  .،2)نَّه ممَّا يلزمه من العلم العناية به،ينبخي لمن وسم نفسه بالعلم جإل
وجعل اإلمام الخزالي صحبة الصالحين من العلماء والعبَّاد من أنفةع أسةباب 
العالج للقلوب، فتالحر أقوالهم ويقتدى بأفعالهم، فإذا تعذَّرت رريتهم ومصاحبتهم 
د فةةال شةةيء أنفةةع مةةن سةةماب أحةةوالهم ومطالعةةة أخبةةارهم، ومةةا كةةانوا عليةةه مةةن الجهةة

 .،3)الجهيد في العبادة
 وقال الشيإل عبد القادر الحنفةي فةي الجةواهر الم ةي ة فةي طبقةات الحنفيةة:

 )اعلم أنَّ في تإلرإلاِجم العلماء فوا د نفيسة، ومهمات جليلة، منها:
 .بثدابهم ويقتبس من محاسن آثارهم / معرفة مناقبهم وأحوالهم فيتأدبأوالل 

                                                           
ةةةة ، وينرر ةةةةأي ال 21: ص، 1أزهار الرياض في أخبار القا ي عياض، أحمد بن محمد لمقري التلمساني، ج ،1

  .23: ص، 1مسالك، عياض بن موس  اليحصبي، جترتيب المدارك وتقريب ال
 .54: ص ،3االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار، يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، ج ،2
 .408: ص ،4ج أبو حامد محمد بن محمد الخزالي، ىحياء علوم الدين، ،3



 
 
 

 القلعي  هللا عبد بشير
 

 (2019) 2خاص  عدد
279 

ينزلةةون منةةازلهم وال يقصةةر بالعةةالي فةةي / معرفةةة مةةراتبهم وأعصةةارهم، فثانيةةال 
 الجاللة عن درجته، وال يرفع  ير  عن مرتبته.

ثالثةةال/ أنهةةم أ متنةةا وأسةةالفنا كالوالةةدين لنةةا، وأنصةةح لنةةا فيمةةا هةةو أعةةود علينةةا، 
 وقبيح بنا أن نجهلهم، وأن نهمل معرفتهم.

/ أن يكةةةةةون العمةةةةةل والتةةةةةرجيح بقةةةةةول أعلمهةةةةةم وأورعهةةةةةم ىذا تعار ةةةةةت رابعةةةةةال 
 الهم.أقو 

 .،1)/ بيان مصنفاتهم وما لها من الجاللة والقدر،خامسال 
)مةن  :-صةل  ا  عليةه وسةلم-ورفع جةار ا  المكةي حةديثال ىلة  رسةول ا  

 . ،2)،أرَّخ مرمنال فكأنما أحيا 
ةا أثةار  وعليه، فقةد كانةت نصةوص هةرالء العلمةاء التةي نقلةُت طرفةال منهةا، ممَّ
الر بة في نفسي وحرَّك همَّتي، للكتابة والمشاركة فةي هةذا المةرتمر العلمةي الثةاني 

)جهةةةود  الةةةذي جةةةاء تحةةةت عنةةةوان: -رحمةةةه ا  ور ةةةي عنةةةه-حةةةول اإلمةةةام مالةةةك 
 كانةةةت القةةةديم والحةةةديث،، الةةةذيالعلمةةةاء الليبيةةةين فةةةي خدمةةةة المةةةذهب المةةةالكي فةةةي 

مةةةن شةةةهر  6ىلةةة   4خةةةالل المةةةدة: )مةةةن  سةةةتعقد  الجامعةةةة األسةةةمرية اإلسةةةالمية،
 يةةةر أن الرةةةروف التةةةي تمةةةر بالدنةةةا أحالةةةت دون انعقةةةاد  فةةةي  م،.2019نةةةوفمبر 

 موعد  المحدد.
وقةةةةد آثةةةةرت أن أكتةةةةب عةةةةن أحةةةةد العلمةةةةاء األعةةةةالم الةةةةذين اختةةةةاروا اإلقامةةةةة  

وهو رجل فذٌّ، شريف الحسب والنسب، ىنَّه الشةيإل اإلمةام  ليبيا،والتوط ن في بالدنا 
رحمه ا  تعال  رحمة  ،3)ه1276المتوف  سنة -المجدد محمد بن علي السنوسي
 .-واسعة، وجعل الجنة متقلبه ومثوا 
           

                                                           
 .6: ص، 1الجواهر الم ية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، ج ،1
لةةم أعثةةر عليةةه فةةي كتةةب التخةةريي، ولعلَّةةه حةةدَّث بةةه مةةن حفرةةه، ولكةةن معنةةا  صةةحيح، وفةةي شةةجرة النةةور الزكيةةة،  ،2

ورد أنَّ من أرخ مرمنال فكأنما أحيا ،، شجرة النور الزكية في طبقةات المالكيةة، محمةد بةن محمةد بةن مخلةوف، ) قال:
2/245. 
 .  1/373أحمد النا ب األنصاري، ، المنهل العذب في تاريإل طرابلس الخرب ،3
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 مقّدمةال

مةةن أبةةزر رجةةال القةةرن الثالةةث عشةةر يعةةد  الشةةيإل محمةةد بةةن علةةي السنوسةةي 
عل  بصةيرة، وصةاحب  تعال  الهجري/التاسع عشر الميالدي، في الدعوة ىل  ا 

نهي قويم فةي التجديةد واإلصةال  فةي عصةر ، ى ةافة ىلة  أنَّ لةه جهةودال فةي الفقةه 
والسياسةةة الشةةةرعية، والتةةرجيح الفقهةةةي والنرةةةر المقاصةةدي، وهةةةذا كلةةه يرهةةةر جلي ةةةا 

ا للنةةارر المتأمةةل فةةي سةةيرته الحافلةةة بجال  ةةل األعمةةال، مةةن الجةةدم فةةي طلةةب وا ةةحل
العلةةةةم، والتةةةةدريس واإلفتةةةةاء، والةةةةدعوة واإلصةةةةال ، ففيةةةةه القةةةةدوة الصةةةةالحة واألسةةةةوة 
الحسةةةنة ألبنةةةاء جيلةةةه، ومةةةن يةةةأتي بعةةةدهم مةةةن األجيةةةال المتعاقبةةةة، وقةةةد اختةةةار  ا  
تعةةةال  ىلةةة  جةةةوار  الكةةةريم بعةةةد أن أدَّى رسةةةالته، ولةةةم يةةةدخر جهةةةدال فةةةي الةةةدعوة ىلةةة  

فرحمةةه ا  تعةةال  رحمةةة واسةةعة، وجةةزا  -داللةةة الخلةةى علةة  طريةةى الحةةىم الخيةةر، و 
 . -ا  خيرال عن اإلسالم والمسلمين

لدمام محمد  )المنهي الفقهي   وقد جعلت البحث والكتابة عنه، تحت عنوان:
 )شفاء الصدر بأْري المسا ل العشر،. بن علي السنوسي من خالل كتابه:

نني أود  التنبيه ىل  أنَّ الشيإل اإلمام محمد بةن علةي السنوسةي  ن -وهذا واا واا
مسةتقر ا، و  فإنَّه قد هةاجر ىلة  بالدنةا، واختارهةا موطنةال  -كان جزا ري المولد والنشأة

وق   بقية عمر  المبارك فةي ربوعهةا، وبةثَّ علومةه بةين أبنا هةا، وصةاهر أهلهةا، 
فيها ىل  أن وافةا  األجةل بهةا، و ةمت تربتهةا وأصبح له بها بنون وأحفاد، ومكث 

 رفات جسد ، رحمه ا  تعال . 
عليه يعد  الشيإل محمد بن علي السنوسي ليبيلا، فهو ينسب ىل  ليبيةا،  وبناءل 

، وعلة  رأي ابةن حةزم فةإنَّ ،1)ويذكر من  من علما ها األعالم وشيوخها األجالء
فأهلهةةا أحةةى  بةه وأسةةعد، وقةةد جةل، أن وافةةا  األ مةن هةةاجر ىلة  بلةةد واسةةتقر بهةا ىلةة 

ن جملةةةة المةةةررخين، فهةةةو يقةةةول عمةةةن هةةةاجر ىلةةة  بةةةيادعةةة  اإلجمةةةاب علةةة  ذلةةةك 

                                                           
العةةذب فةةي تةةاريإل  حيةةث ذكةةر   مةةن  ةةمن العلمةةاء الليبيةةين كةةل مةةن: أحمةةد النا ةةب األنصةةاري فةةي كتابةةه: المنهةةل ،1

، وناصةةةر الةةةدين 345: ص ،، والشةةةيإل الطةةةاهر أحمةةةد الةةةزاوي فةةةي كتابةةةه: أعةةةالم ليبيةةةا368: طةةةرابلس الخةةةرب، ص
 ، و يرهم.277: محمد الشريف في كتابه: الجواهر اإلكليلية في أعيان علماء ليبيا من المالكية، ص
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 األندلس، أو  يرها واسةتقر بهةا، أنَّةه ينسةب ىلة  تلةك الةبالد، وأهلهةا أحةى بةه، وهةا
ةها في ذلةكأنا أنقل مقالته  جميةع المةررخين مةن أ متنةا السةالفين " ، فهةو يقةول:بنصم

دون محاشةةاة أحةةد، بةةل قةةد تيقنَّةةا ىجمةةاعإلهم علةة  ذلةةك، متفقةةون علةة  أن والبةةاقين، 
 بهةةةا، ولةةةم يرحةةةل عنهةةةا رحيةةةل تةةةرك   ينسةةةبوا الرجةةةل ىلةةة  مكةةةان هجرتةةةه التةةةي اسةةةتقرَّ 

ر ةةةي ا  تعةةةال   -لسةةةكناها ىلةةة  أن مةةةات، فةةةإن ذكةةةروا الكةةةوفيين مةةةن الصةةةحابة
نَّمةا سةكن علةيٌّ  -عنهم الكوفةة خمسةة أعةوام  صدَّروا بعلي وابن مسةعود وحذيفةة، واا
بمكة والمدينة شرفهما ا  تعال ،  ،عامال وأشهرال  ثمان  وخمسين ، وقد بقي،1)وأشهرال 

ن ذكةةةروا البصةةةريين بةةةدأوا بعمةةةران بةةةن  وكةةةذلك أي ةةةال أكثةةةر أعمةةةار مةةةن ذكرنةةةا. واا
حصةةين، وأنةةس بةةن مالةةك، وهشةةام بةةن عةةامر، وأبةةي بكةةرة، وهةةرالء مواليةةدهم وعامةةة 

مهم بالحجةةةاز وتهامةةةة والطةةةا ف، وجمهةةةرة أعمةةةارهم خلةةةت زمةةةن أكثةةةرهم وأكثةةةر مقةةةا
ن ذكةةروا الشةةاميين نوَّهةةوا بعبةةادة بةةن الصةةامت وأبةةي الةةدرداء وأبةةي عبيةةدة  هنالةةك، واا
بن الجرا  ومعاذ ومعاوية، واألمر فةي هةرالء كةاألمر فةيمن قةبلهم.... فمةن هةاجر 

مر منا، الذين ىلينا من سا ر البالد، فنحن أحى  به، وهو منا بحكم جميع أولي األ
ىجماعهم فرض اتباعه، وخالفه محرم اقترافه، ومن هاجر منا ىل   يرنا فةال حةر  

    . (2)لنا فيه، والمكان الذي اختار  أسعد به"
نَّني سأتناول هذا المو وب  مةن خةالل المباحةث  -بعةون ا  تعةال -هذا، واا

 :اآلتية
المبحةةةةث األول/ شةةةةذرات عةةةةن حيةةةةاة الشةةةةيإل محمةةةةد بةةةةن علةةةةي السنوسةةةةي، ونشةةةةأته 

 االجتماعية والعلمية، ورحالته وسياحاته الدعوية.
المبحةةةةةث الثةةةةةاني/ ى ةةةةةاءة سةةةةةريعة لةةةةةذكر أهةةةةةم كتةةةةةب الشةةةةةيإل ورسةةةةةا له المطبوعةةةةةة 

 والمخطوطة. 

                                                           
نقل المقري تعلةى ابةن حجةر علة  هةذا بقولةه: صةوابه أربعةة أعةوام، ) نفةإل الطيةب مةن  صةن األنةدلس الرطيةب،  ،1

 .  3/179 بيروت،، ه، دار صادر1388أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيى د. ىحسان عباس، 

عبةةاس، المرسسةةة رسةةا ل ابةةن حةةزم األندلسةةي ألبةةي محمةةد علةةي بةةن أحمةةد بةةن حةةزم األندلسةةي، تحقيةةى: ىحسةةان  ،2
 .176/ 2 لبنان، ،العربية للدراسات والنشر، بيروت
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 المبحث الثالث/ التعريف بكتابه شفاء الصدر، وذكر مسا له العشر. 
 ابع/ منهجه في الكتاب مو وب البحث.المبحث الر 

 المبحث الخامس/ بعض ترجيحاته الفقهية في الكتاب المذكور. 
 خاتمة البحث ونتا جه.

ةا  أسأل ا  تعال  اإلعانة والتوفيى في ىنجار هذا البحث، وأن يجعلةه خالصل
 لوجهه الكريم.

 من ا  العون والتوفيى. اشرب في المقصود، مستمد  أوفيما يلي 
           

شذرات عن حياة الشيخ محمد بن علي السنوسي، ونشأته  :المبحث األول

 االجتماعية والعلمية، ورحالته وسياحاته الدعوية.

 اسمه ونسبه، ومولده ونشأته: /أوالا 
هو محمد بن علي بةن السنوسةي، ويعةرف بالسنوسةي الكبيةر، وينتهة  نسةبه 

الحسةةةةةن  بةةةةةن عبةةةةةد ا  الكامةةةةةل بةةةةةن ىدريةةةةةس األكبةةةةةر بةةةةةن ىلةةةةة  ىدريةةةةةس األصةةةةةخر
  .،1)، ر ي ا  عنهعلي بن أبي طالببن  الحسن السبط بن الُمثن  

 1202ولد الشيإل محمد السنوسي يةوم االثنةين الثةاني عشةر مةن ربيةع األول سةنة 
والةد  بعةد عةامين مةن  ، وتةوفي،2)هة، بناحية وادي ِشْلف ببلدة مستخانم في الجزا ر

والدته، أما والدته فلم يةرد لهةا ذكةر فيمةا اطلعةت عليةه مةن مصةادر ومراجةع، وفةي 
 . ،3)ما والدته فرلت المصادر التاريخية صامتة حولها"أ" ذلك يقول محمود براهم:

ولةةذلك تولةةت عمتةةه فاطمةةة تربيتةةه وتنشةة ته، بوصةةية مةةن أبيةةه، وكانةةت امةةرأة فقيهةةة 
، وقةةد ،4)العلةةوم العربيةة والشةرعية، ومنقطعةةة للتةدريس والةوعرصةالحة، متبحةرة فةي 

اهتمةةةت السةةةيدة فاطمةةةة بةةةابن أخيهةةةا، الةةةذي أرهةةةر حب ةةةا عريمةةةال لتحصةةةيل العلةةةوم، 

                                                           
 .35: الحركة السنوسية، نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر، أحمد صدقي الدجاني، ص ،1
 .11: ينرر: السنوسية دين ودولة، د. محمد فراد شكري، ص ،2
 . 43: محمد بن علي السنوسي مجتهدا ومجاهدال، ص ،3
 .11: ينرر: المصدر السابى، ص ،4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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فشةةجعته علةة  ذلةةك، وهيةةأت لةةه الجةةو العلمةةي المناسةةب، فأقبةةل علةة  طلةةب العلةةم، 
وخه، والتلقي عن شيوخ مستخانم، و يرهةا مةن الحوا ةر المجةاورة، ومةن أشةهر شةي

الذين أخذ عنهم القرآن الكريم، ومبادئ العلوم في تلةك المرحلةة، محمةد بةن قعمة  
الطهةةراوي زوج عمتةةةه، وابنةةةه عبةةد القةةةادر، وكانةةةا عةةالمين جليلةةةين صةةةالحين، وابةةةن 
عمه الشيإل محمد السنوسي الذي توال  بعد وفاة عمته، وعمر  لم يتجاوز السابعة، 

الكريم برواياته السبع مع علم رسم المصةحف وعل  ابن عمه هذا أتمَّ حفر القرآن 
وال ةةبط، وقةةرأ عليةةه عةةدة مةةن الرسةةا ل وكتةةب العلةةم، كمةةورد الرمةةثن، والمصةةبا  
المنيةةةر، وقطةةةر النةةةدى، والجزريةةةة، والهدايةةةة المر ةةةية فةةةي القةةةراءة المكيةةةة، وحةةةرز 

، وبعةةد أن أتةةمَّ مةةا ،1)األمةةاني للشةةاطبي، و يرهةةا ممةةا هةةو مةةن ورةةا ف قةةارئ القةةرآن
تقانةه، شةرب ابةن عمةه الشةيإل محمةد السنوسةي فةي تعليمةه يلزم ه من حفةر القةرآن واا

العلةةوم العربيةةة والدينيةةة، متةةدرجال بةةه فةةي مةةدارج التلقةةي والتحصةةيل، ولمةةا تةةوفي ابةةن 
عمه، تتلمذ اإلمام محمد بن علي السنوسي عل  أبرز شيوخ مستخانم في عصر ، 

وعبةةةدالقادر بةةةن عمةةةور، وهةةةم: محيةةةي الةةةدين بةةةن شةةةهلة، ومحمةةةد بةةةن أبةةةي زوينةةةة، 
ومحمةةد بةةن القنةةدوز، ومحمةةد بةةن عبةةدا ، وكلهةةم مةةن جهابةةذة العلمةةاء فةةي زمةةانهم 

 .،2)ومكث يطلب العلم في مستخانم سنتين كاملتين
هةةة خةةرج مةةن مسةةتخانم ىلةة  بلةةدة مازونةةة ومكةةث بهةةا  1221وفةةي أوا ةةل سةةنة 

ن أبةةي سةةنة واحةةدة تتلمةةذ خاللهةةا علةة  بعةةض أشةةياخها، مةةنهم: محمةةد بةةن علةةي بةة
 . ،3)طالب، أبو رأس المعسكري

 رحالته العلمية وسياحاته الدعوية: /ثانياا 
 الرحلة إلى فاس: (1

بعةةد أن أنهةةة  الشةةةيإل السنوسةةي المرحلةةةة األولةةة ، مةةةن طلةةب العلةةةم فةةةي بلةةةد  
الجزا ةةر، اشةةتاقت نفسةةه للمزيةةةد، فعقةةد العةةزم علةة  الشةةةروب فةةي مرحلةةة جديةةدة مةةةن 

للرحلةة فةي طلةب العلةم بالروايةة واإلسةناد، فقصةةد الطلةب والتحصةيل، وشةدَّ الركةاب 
                                                           

 .22: ينرر: تاريإل الحركة السنوسية في أفريقيا، علي محمد الصالبي، ص ،1
 المصدر السابى. ،2
 .11: السنوسية دين ودولة، محمد فراد شكري، ص ،3
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سةبع  -حةوالي– جامع القةرويين بحا ةرة فةاس فةي المخةرب األقصة  ومكةث هنةاك
سةةنوات، فأخةةةذ العلةةم بالروايةةةة عةةن أفا ةةةل علمةةاء مدينةةةة فةةاس، مثةةةل: حمةةودة بةةةن 
الحةاج، وحمةةدون بةن عبةةدالرحمن، والطيةةب الكيرانةي، ومحمةةد بةن عةةامر المعةةواني، 

دريةس بةن زيةان العراقةي، ومحمةد بةن منصةور، ومحمةد بةن وأبي بكر اإل دريسي، واا
عمةةةر الزروالةةةي، والعربةةةي بةةةن أحمةةةد الةةةدرقاوي، و يةةةرهم مةةةن أماثةةةل علمةةةاء جةةةامع 

 .،1)القرويين
وهكةةذا تبحةةر اإلمةةام السنوسةةي فةةي العلةةوم علةة  أيةةدي أول ةةك المشةةايإل، ونةةال 

بيةر بمدينةة فةاس، منهم ىجازات مسندة فةي علةوم عةدة، وأصةبح مدرسةال بالجةامع الك
، فسةةةطع نجمةةةه ورهةةةر ف ةةةله، وأقبةةةل النةةةاس عليةةةه ،2)ونةةةال المشةةةيخة الكبةةةرى بهةةةا

ةةةا عنةةةد م لمةةةا رأوا مةةةن صةةةالحه وتقةةةوا  وفهمةةةه الةةةدقيى لعلةةةوم الشةةةريعة،  ينهلةةةون ممَّ
وروحةةه الفيا ةةة، وعقلةةه المسةةتنير، فبةةدأ اإلمةةام السنوسةةي حياتةةه كمةةدرس داعيةةة، 

ا  تعال ، وقد أفاد  ذلةك دربةة ومرانةال، وهيةأ   ومارس الوعر واإلرشاد والدعوة ىل 
للةةدور الةةذي سةةيقوم بةةه كداعيةةة كبيةةر، كمةةا أكسةةبه ذلةةك خبةةرة فةةي خةةوض تجربتةةه 
األولةةةة  فةةةةي العمةةةةل العةةةةام، حيةةةةث جمعتةةةةه مجةةةةالس دروسةةةةه بأطيةةةةاف مةةةةن النةةةةاس، 
وطةةالب العلةةم مةةن مختلةةف الحوا ةةر، فاسةةتفاد مةةن ذلةةك فهمةةال لعقليةةة الجمةةاهير، 

 .،3)والخاصة ثقة العامةونجح  في كسب 
 ادر ابن السنوسي مدينة فاس عا دال ىل  الجزا ر، وقد  هة 1235وفي عام 

 :،4)ذكر المررخون عدة أسباب جعلته يخادر فاس منها
ما ثار في مدينةة فةاس مةن فةتن كثيةرة، منهةا النةزاب الةذي وقةع بةين القا ةي  .1

أهةل الحةل  والمفتةي، فعمةت الفو ة ، وا ةطربت أحةوال النةاس، لةوال تةدخل
 والعقد ل بط األمور وتهد ة األو اب.

                                                           
 .14: السنوسية دين ودولة، ص ،1
 ينرر: المصدر السابى. ،2
 .52: حمد صدقي الدجاني، صأ، كة السنوسيةالحر  ،3
 .66: ينرر: سياحتي في صحراء أفريقيا الكبرى لصادى المريد، ص ،4
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ومن األسباب التي دعت ابةن السنوسةي وشةجعته علة  مخةادرة فةاس أنةه قةد  .2
أخةةذ حرةةال وافةةرال مةةن الدراسةةة علةة  علما هةةا، وتاقةةت نفسةةه ل خةةذ عةةن علمةةاء 

 آخرين. 
ومن األسباب التي جعلتةه يخةادر فةاس ر بتةه الملحةة لحةي بيةت ا  الحةرام،  .3

 مسجد النبي، صل  ا  عليه وسلم.وزيارة 
 رحلته الى المشرق: (2

كان من الطبيعي أن يفكر ابن السنوسي في السفر ال  مكة المكرمةة، فهةو 
من ناحية البدَّ وأنه قد تاقت نفسه ىل  زيارة بيت ا  الحرام، وحلةم طةويالل بةالعي  

مةة بمكةة فرصةة في األرا ي المقدسة، وأداء فري ة الحي. كمةا أنةه رأى فةي اإلقا
مواتيةةة للقةةاء كبةةةار علمةةاء العةةالم االسةةةالمي وقةةد اسةةتقرت فةةةي نفسةةه نصةةيحة أحةةةد 

"ىن االرتحال المستمر صعب، فةإذا أردت أن تسةتزيد مةن العلةم  شيوخه ىذ قال له:
 .،1)فما عليك ىال السفر ال  مكة، حيث يلتقي جميع علماء المسلمين"

 ادر ابن السنوسي الجزا ر متوجهلا ىل  المشرى، فدخل تونس، وزار جامع 
الزيتونة وأفاد من شيوخها واستفاد الطالب منه، وطلب منه التةدريس فلبة  الطلةب 
لمدة وجيزة، ثم واصل سير  ودخل طرابلس الخرب، وأقام بهةا مةدة للةوعر واالرشةاد 

روفال ىال ألق  فيه دروسال. ويمكننا أن والتعليم ونفع العباد، ولم يترك بها مسجدال مع
نحدد تاريإل دخول ابن السنوسي طرابلس الخةرب مةن حةديث حفيةد  أحمةد الشةريف 
السنوسي، الذي تحدث عن اجتماب جد  بأحد مريديه وهو عمران بن بركة، فقال: 
)فكان اجتماعةه بةه أثنةاء مةرور  علةيهم قادمةال مةن المخةرب ىلة  المشةرى سةنة ثمةان 

 .،2)عد الم تين واأللف في بلدة زليتن بطرابلس الخرب،وثالثين ب
 دخوله القاهرة: (3

ثم ارتحل الشيإل ابن السنوسي عن طرابلس، ووصل ىل  برقة، واسةتمر فةي 
م، وفي نيتةه اإلقامةة فيهةا واألخةذ 1824هة/ 1239رحلته حت  دخل القاهرة، سنة 

صةةاحب الجولةةة عةةن علمةةاء األزهةةر، وكةةان الحكةةم آنةةذاك لمحمةةد علةةي باشةةا وهةةو 
                                                           

 .59: ينرر: الحركة السنوسية، ص ،1
 .59: نقالل عن الدجاني، ص 8: حمد الشريف، صأينرر:  ،2
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والصةةولة فيهةةا، وقةةد الحةةر اإلمةةام السنوسةةي أمةةورال جعلتةةه يختصةةر مةةدة ىقامتةةه فةةي 
 . ،1)القاهرة، ويستعجل المخادرة قاصدال الحجاز

 دخوله الحجاز: (4
م، ونزل بمكة المكرمة 1825هة/ 1240دخل اإلمام السنوسي الحجاز عام 

وكانةةةت تلةةةك الزيةةةارة لمكةةةة ذات أثةةةر كبيةةةر فةةةي انتشةةةار الطريقةةةة السنوسةةةية ورهةةةور 
 شأنها، ومنهي شيخها في الدعوة واإلصال .  

وفةةي مكةةة المكرمةةة أقبةةل ابةةن السنوسةةي علةة  العلمةةاء يتعةةرف علةةيهم ويأخةةذ 
المةذاهب  ن، يمثلةو عنهم، حيث كانت مكة ت م عددال كبيةرلا مةن العلمةاء المسةلمين

واالتجاهةةات الفكريةةة المختلفةةة، وهةةذا مةةا جعلةةه يطَّلةةع علةة  معرةةم االتجاهةةات فةةي 
: أبةو سةليمان عبةدالحفير العجمةي ،2)عصر ، ومن أشةهر العلمةاء الةذين أخةذ عةنهم

مفتي مكة وقا يها، وأبو حفص عمر بةن عبةد الرسةول العطةار، وقةد ذكرهمةا فةي 
مالةةك باعتبارهمةةا العةةالمين الةةذين يةةروي الموطةةأ رسةةالته التةةي كتبهةةا كمقدمةةة لموطةةأ 
 عنهما من المشارقة، و يرهما كثير.

هةةذا، ومةةن أبةةرز العلمةةاء الةةذين أخةةذ عةةنهم الشةةيإل السنوسةةي العلةةم بةةبالد الحجةةاز، 
قصةة ، ولةةد ونشةةأ وتلقةة  العلةةم دريةةس الفاسةةي، وأصةةله مةةن المخةةرب األأحمةةد ابةةن ى

صةةبح مةةن علمةةاء أواسةةتقر بهةةا، و علةة  أكةةابر علمةةاء المخةةرب، ثةةم هةةاجر الةة  مكةةة 
وقته، وهو يعد  من أبرز الشيوخ  الذين تأثر بهةم ابةن السنوسةي تةأثرال عريمةال، وقةد 
أخةةذ عنةةه ابةةن السنوسةةي عةةددال مةةن منةةاهي الطةةرى الصةةوفية، وأورادهةةا وأسةةانيدها، 

 . ،3)وكذلك درس عليه الحديث وعلوم السنة
طةةةةاء العهةةةةود وتلقةةةةين وأخةةةةذ ابةةةةن السنوسةةةةي مةةةةن شةةةةيخه المةةةةذكور اإلذن إلع

)أن يةةدل الخلةةى علةة  ا  ويجةةذب الطةةالبين ىلةة   األذكةةار واألوراد، فةةأذن لةةه وأمةةر :
. ولةةةم يلبةةةث ابةةةن السنوسةةةي طةةةويالل بعةةةد ذلةةةك حتةةة  بنةةة  أول زاويةةةة لةةةه فةةةي ،4)ا ،

                                                           
 .60: حمد صدقي الدجاني، صأ، الحركة السنوسية ،1
 .67: ، صالمصدر السابى ،2
 .42: محمد الصالبي، صالحركة السنوسية في ليبيا، علي  ،3
 .44: المصدر السابى، ص ،4



 
 
 

 القلعي  هللا عبد بشير
 

 (2019) 2خاص  عدد
287 

الحجاز، وباشر الدعوة في حياة شيخه ابن ىدريس، وشرب ابن السنوسي في ىلقةاء 
ن يجتمةةع حولةةه مةةن المريةةدين وطةةالب العلةةم، ويعتبةةر الةةدروس فةةي مكةةة وتعلةةيم مةة

)أبي قبيس، أول الزوايا التي أسسها ابن السنوسي في مكة، بعد  المررخون زاوية:
اعتزامه القيام بالدعوة واختيار  لنرام الزوايا كوسيلة لنشر تعاليمةه وأفكةار ، ومكةث 

ها أن يجمةع سنة، استطاب خالل ةفي الحجاز في رحلته األول  حوالي خمس عشر 
تباب، ىلة  أن ت ةافرت أسةباب عةدة دعتةه ىلة  ه أعدادال كبيرة من التالميذ واألحول

 . ،1)مخادرة مكة والعودة ىل  برقة
 ابن السنوسي في برقة: (5

 ادر اإلمام محمد بن علي السنوسي بةالد الحجةاز عا ةدال ىلة  ليبيةا، وتنقةل 
بةةين مةةدن ليبيةةة عةةدة، مرشةةدال واعرةةال، وداعيةةال ىلةة  ا  تعةةال  علةة  بصةةيرة، بحالةةه 
ومقالةةه، ومةةا نةةزل مدينةةة أو قريةةة ىال أصةةبح لةةه فيهةةا محبةةون وأتبةةاب، اعتقةةدوا فيةةه 

رشةاد ، وأخةذوا الخير والصال ، ولمسوا فيه العلةم والتقةوى،  فأصةخوا ىلة  نصةحه واا
عنةةةه العلةةةم والفتةةةوى، ومةةةازال فةةةي حةةةل وترحةةةال بةةةين المةةةدن الليبيةةةة والقةةةرى ونجةةةوب 
القبا ةةل، ىلةة  أن حةةطَّ رحالةةه فةةي الجبةةل األخ ةةر، وأسةةس الزاويةةة البي ةةاء بةةالقرب 

، وهةي -ر ي ا  عنةه-من  ريح الصحابي الجليل رويفع بن ثابت االنصاري 
اإلمةام السنوسةةي فةي بالدنةا، ولهةا مقةةام كبيةر عنةد السنوسةةيين،  أول زاويةة يرسسةها

 .،2)()أم الزوايا ويطلقون عليها اسم:
شةةةرب اإلمةةةام السنوسةةةي مةةةن الزاويةةةة البي ةةةاء يعلةةةم النةةةاس، ويةةةذكرهم بةةةا  و 

ويرشدهم ىل  طريى النجاة فةي الةدنيا واآلخةرة، وبةدأت القبا ةل تتوافةد عليةه وتطلةب 
قامةةةة زوايةةة -رحمةةةه ا  تعةةةال -ا لهةةةا أسةةةوة بالزاويةةةة البي ةةةاء، فكةةةان زيارتةةةه لهةةةا، واا

يتوجةةه بنفسةةه ىلةة  القبيلةةة أو المكةةان المطلةةوب ىقامةةة الزاويةةة فيةةه، وأحيانةةال ينتةةدب 
بعةةض ىخوانةةه لةةذلك، وهكةةذا بةةدأت القبا ةةل تتنةةافس فةةي تحبةةيس األمةةوال واألمةةالك 

                                                           
 .21 :ص ،السنوسية دين ودولة. شكري ،1
 .54: ص ،الحركة السنوسية في ليبيا ،2
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لةة  العشةةرين لبنةةاء الزوايةةا، وصةةارت الزوايةةا تنتشةةر، حتةة  تةةمَّ تأسةةيس مةةا ينيةةف ع
 .،1)زاوية في نواحي برقة والجبل األخ ر

وكان الشيإل طيلة هذ  السةنوات يتةردد بةين القبا ةل، ويصةلح ذات بينهةا، ويزيةل مةا 
ةةةةل بيةةةةنهم مةةةةن األ حقةةةةاد والمشةةةةاجرات والمشةةةةاحنات، التةةةةي طةةةةال أمةةةةدها ر ةةةةم تأصَّ

يمةةةان، اإل سةةةالم، ورابطةةةةاإللةةة  ىخةةةوة ىها، وكةةةان يعرهةةةم ويةةةذكرهم ويرشةةةدهم  ةةةرر 
 ويحثهم عل  التعاون عل  البر والتقوى.

ولةةةم تقتصةةةر جهةةةود  فةةةي الةةةدعوة واإلصةةةال  علةةة  باديةةةة برقةةةة وحةةةدها، بةةةل عمةةةت 
الصةةةحراء الكبةةةرى كلهةةةا مةةةن حةةةدود مصةةةر ىلةةة  حةةةدود الجزا ةةةر، وكةةةان يوفةةةد كبةةةار 

رشاداته الدينية  .،2)تالميذ  ىل  تلك الجهات النا ية، يبثون تعاليمه اإلصالحية، واا
ورةةل اإلمةةام محمةةد بةةن علةةي السنوسةةي، يمةةارس الةةدعوة ىلةة  ا  تعةةال ، بمختلةةف 
الوسا ل واألساليب، وال يألو جهداإل، وال يةدخر وسةعال فةي ذلةك، قةد أنفةى فةي الةدعوة 
ىلةةةة  طريةةةةى ا  مةةةةن جهةةةةد  ووقتةةةةه ومالةةةةه، بالتةةةةدريس والةةةةوعر واإلرشةةةةاد واإلفتةةةةاء، 

البةةذل والعطةةاء، ىلةة  أن لبَّةة  نةةداء وتةةأليف الكتةةب والرسةةا ل، فكانةةت حياتةةه حافلةةة ب
ه، الموافى لليوم السابع من  1276ربه يوم األربعاء التاسع من شهر صفر سنة 

م، عةةةن عمةةةر ينةةةاهز الرابعةةةة والسةةةبعين، ودفةةةن بزاويةةةة 1859شةةةهر سةةةبتمبر سةةةنة 
 ... تخمد  ا  بواسع رحمته وجعل الجنة متقلبه ومثوا . ،3)الجخبوب

           
شيخ، ورسائله المطبوعة إضاءة سريعة لذكر أهم كتب ال :الثانيالمبحث 

 والمخطوطة

اختلةةف مررخةةو الحركةةة السنوسةةية فةةي ذكةةر الكتةةب التةةي ألفهةةا الشةةيإل اإلمةةام 
ولةم يسةةتطيعوا أن يحصةروا عةدد الكتةب والرسةا ل التةةي  محمةد بةن علةي السنوسةي،

اليةةةزال الةةةبعض اآلخةةةر ألفهةةةا الشةةةيإلم ذلةةةك أنَّ الكثيةةةر منهةةةا ُفِقةةةد، وُطبِةةةع بع ةةةها، و 
                                                           

 .55 :، صالمصدر السابى ،1
 .346: ، صأعالم ليبيا. الطاهر الزاوي ،2
 المصدر السابى. ،3
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فنقوال زيادة يذكر أنَّ اإلمةام السنوسةي خلَّةف تسةعة كتةب، أحةدها ديةوان  مخطوطال،
، أمةةا محمةةد فةةراد شةةكري فيةةذكر أسةةماء خمسةةة كتةةب مطبوعةةة، وثالثةةة لةةم ،1)شةةعر
، وذكر الطيب األشهب أن آثار الشيإل السنوسي العلميَّة منها ثمانية كتب ،2)تطبع

"هديَّةةةةة  ، وأمةةةا ىسةةةةماعيل باشةةةا البخةةةةدادي فةةةي كتابةةةةه:،3)طبعةةةت، وتسةةةةعة لةةةم تطبةةةةع
العةةارفين فةةي أسةةماء المةةرلفين وآثةةار المصةةنفين"، فقةةد نسةةب البةةن السنوسةةي خمسةةة 

، وذكةةر ،4)وثالثةةين مرلَّفةةال بةةين كتةةاب ورسةةالة، وقةةد أتةة  علةة  ذكةةر أسةةما ها جميعلةةا
ىلة  المطبةوب  الزركلي أنَّ لةه نحةوإل أربعةين كتابةال ورسةالة، وقةد ذكةر بع ةها، مشةيرال 

 . ،5)منها والمخطوط
وقد جاء هذا االختالف بسبب  ياب الكثير من كتب ابن السنوسي، بعد احةتالل 
ىيطاليا لبلدة الكفرة، التي كانت بهةا زاويةة التةاج السنوسةية، ومةا نةتي عةن ذلةك مةن 
تةةةةالف محتوياتهةةةةا، وعلةةةة  أيةةةةة حةةةةال فةةةةإنَّ الكتةةةةب  احتةةةةراى مكتبةةةةة الزاويةةةةة هنةةةةاك واا

كمةةةا جةةةاء ذكرهةةةا فةةةي بعةةةض المصةةةادر  -ن مرلفةةةات ابةةةن السنوسةةةي المطبوعةةةة مةةة
 :،6)اآلنفة هي

كتاب شفاء الصدر بأري المسا ل العشر، طبةع أول مةرة بالمطبعةة الثعالبيةة  ،1
ه، ثةةةةم أعيةةةةد طبعةةةةه بمطبعةةةةة المعاهةةةةد بالقةةةةاهرة سةةةةنة  1341بةةةةالجزا ر سةةةةنة

بنخةةازي، سةةنة  ،هةةة. وآخةةر طبعةةة لهةةذا الكتةةاب نشةةرتها الةةدار الوطنيةةة 1353
م، وقةةةةد أشةةةةار بع ةةةةهم ىلةةةة  أن هةةةةذا الكتةةةةاب هةةةةو رسةةةةالة 2012ه/ 1433

بخيةة المقاصةد فةي خالصةة " مختصرة لكتاب آخر مةن كتةب الشةيإل بعنةوان:
 المراصد"، وسيأتي مزيد بيان لهذا األمر.

 . بخية المقاصد في خالصة المراصد ،2

                                                           
 .73: ص، نقوال زيادة، ينرر: برقة الدولة العربية الثامنة ،1
 .41: السنوسية دين ودولة، محمد فراد شكري، ص ينرر: ،2
 .81: محمد الطيب األشهب، ص ،ينرر: السنوسي الكبير ،3
 .2/400ىسماعيل بن محمد بن سليم البخدادي، ، هدية العارفين أسماء المرلفين وآثار المصنفين ،4
   .6/299: خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي، األعالم ،5
 .81: السنوسي الكبير، ص ،6
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لسةةابى، فةةي السلسةةبيل المعةةين فةةي الطرا ةةى األربعةةين: وهةةو بهةةام  الكتةةاب ا ،3
 طبعة المعاهد بالقاهرة .

ولةةة  المنهةةةل الةةةروي الرا ةةةى فةةةي أسةةةانيد العلةةةوم وأصةةةول الطرا ةةةى، الطبعةةةة األ ،4
م 2011م مطبعةة حجةةازي القةاهرة، وقةد أعيةةد طبعةه سةةنة 1954هةة/ 1373

 .بالدار التوفيقية بالجزا ر
 1357ولةةة  سةةةنة لعمةةةل بالحةةةديث والقةةةرآن، الطبعةةةة األىيقةةةار الوسةةةنان فةةةي ا ،5

 .القاهرة م مطبعة حجازي1938هة/
هةة  1349ولة  سةنة دريسةية، الطبعةة األخبةار السةاللة اإلألدرر السنية فةي ا ،6

هةةة بالمطبعةةة  1373مطبعةةة الشةةباب بالقةةاهرة. والطبعةةة الثانيةةة كانةةت سةةنة 
 نفسها.

هةة مطبعةة الشةباب  1357 رسالة المسلسالت العشرة في األحاديةث النبويةة، ،7
 القاهرة.

هةةة مطبعةةةة  1374موطةةأ اإلمةةةام مالةةك، الطبعةةة األولةةة  سةةنة رسةةالة مقدمةةة  ،8
 الشباب القاهرة.

ب المطبوعةةة ممةةا يركةةد أمةةا الكتةةب التةةي لةةم تطبةةع، وورد لهةةا ذكةةر فةةي الكتةة
 :،1)وجودها، فهي

الشةةةموس الشةةةارقة فةةةةي أسةةةانيد شةةةةيوخنا المخاربةةةة والمشةةةةارقة: ورد ذكةةةر  فةةةةي  ،1
سةتنا الكبةرى،، وورد ،، ويسةميه ابةن السنوسةي: )فهر 6: ص ،)المنهل الروي

ذكةةةر  أي ةةةال فةةةي هديةةةة العةةةارفين تحةةةت اسةةةم )الشةةةموس الشةةةارقة فةةةي تةةةراجم 
 مشايخي المخاربة والمشارقة،.

 ،البةةدور السةةافرة فةةي عةةوالي األسةةانيد الفةةاخرة: ورد ذكةةر  فةةي )المنهةةل الةةروي ،2
، وهو فهرسة صةخرى منتخبةة مةن الكبةرى. وورد فةي هديةة العةارفين 6: ص

 السافرة في اختصار الشموس الشارقة،.بعنوان )البدور 

                                                           
 .83: ينرر: السنوسي الكبير، ص ،1
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: ص، ثرية: ورد ذكر  في )المنهل الرويالكواكب الدرية في أوا ل الكتب األ ،3
7.، 

وورد في هدية العارفين العنوان نفسه مجردال من )ال التعريةف،. وهةو كتةاب  ،4
يتنةةاول ذكةةر الكتةةب التةةي درسةةها ابةةن السنوسةةي، وأسةةماء العلمةةاء الةةذين أخةةذ 

مرلفه أبوابه في كتابه )المنهل الروي الرا ةى، باعتبةار  سةار عنهم. وقد ذكر 
 عل  نهجه في تأليفه.

سةةوابا األيةةد بمرويةةات أبةةي زيةةد: ورد ذكةةر  فةةي )المنهةةل الةةروي، وفةةي هديةةة  ،5
 العارفين. ومو وعه فهارس المشايإل الذين درس عليهم ابن السنوسي.

كمةةا يقةةول -رسةةالة جامعةةة فةةي أقةةوال السةةنن وأفعالهةةا، وهةةي منرومةةة توجةةد  ،6
 بمكتبة الملك ىدريس. ولم يرد لها ذكر في )هدية العارفين،. -األشهب

هدايةةةة الوسةةةيلة فةةةي اتبةةةاب صةةةاحب الوسةةةيلة: وهةةةي منرومةةةة وتوجةةةد بمكتبةةةة  ،7
 الملك ىدريس. وقد وردت في )هدية العارفين،.

 طواعن األسنة في طاعني أهل السنة. ،8
شةةةهب أنهةةةا موجةةةودة رسةةةالة شةةةاملة فةةةي مسةةةألتي القةةةبض والتقليةةةد، ويقةةةول األ ،9

 .-أي ال –بمكتبة الملك 
 رسةةالة السةةلوك، موجةةودة بمكتبةةة الملةةك، وردت فةةي هديةةة العةةارفين بعنةةوان: ،10

 )منرومة السلوك،.
شةةةذور الةةةذهب فةةةي محةةةض محقةةةى النسةةةب، مو ةةةوعه تةةةاريإل أسةةةالف ابةةةن  ،11

 السنوسي.
هةةةذ  أهةةةم الكتةةةب التةةةي ألفهةةةا ابةةةن السنوسةةةي وقةةةد شةةةملت هةةةذ  المرلفةةةات عةةةددال مةةةن 

 ةةيع، وكةةان أكثرهةةا يتنةةاول مباحةةث فقهيةةة وصةةوفية، وفيهةةا كتةةاب أو كتابةةان الموا
 .،1)يتناوالن موا يع تاريخية

                                                           

لةةي ، والثمةةار الزكيةةة للحركةةة السنوسةةية فةةي ليبيةةا ،11/14 عمةةر بةةن ر ةةا كحالةةة الدمشةةقي،، معجةةم المةةرلفين1)  عإل
 .81: ص، ، والسنوسي الكبير1/154 ،محمد الصَّالَّبي



 
 
 

 " العشر المسائل بأْري الصدر شفاء: "كتابه خالل من السنوسي علي بن محمد لإلمام الفقهي المنهج

 

 مجلة الجامعة األسمرية
292 

وفةةي المحةةور التةةالي نكتفةةي بتسةةليط  األ ةةواء علةة  أحةةد كتبةةه الفقهيةةة وهةةو 
)شةةةفاء الصةةةدر بةةةأري المسةةةا ل العشةةةر،، ونعطةةةي فكةةةرة عامةةةة عنةةةه، وعةةةن  كتةةةاب:

 منهجه الفقهي من خالله.
           

 شفاء الصدر. وذكر مسائله العشر التعريف بكتابه لث:المبحث الثا

يعد  هذا الكتاب سفرال نفيسال في بابةه، ودرَّة مةن درر المةذهب المةالكي،  ايةة 
فةةي التحقيةةى واإلتقةةان والنقةةل العزيةةز، فهةةو رسةةالة مختصةةرة مفيةةدة، منقَّحةةة محةةررة، 
ومو ةةوعها فةةي بيةةان بعةةض أحكةةام الصةةالة  التةةي اختلةةف فيهةةا النقةةل عةةن اإلمةةام  

 .كثر حولها الخالف في المذهبار، و ، والنرر في اآلث-ر ي ا  عنه-مالك 
وهي من الكتب التي صةحت نسةبتها لدمةام محمةد بةن علةي السنوسةيم ىذ ىن كةل 
مةةن أرَّخ لةةه ذكرهةةا مةةن  ةةمن مرلفاتةةه، وقةةد كتبهةةا الشةةيإل بأسةةلوب علمةةي رصةةين 

بالكتاب والسنة وآثار الصحابة، وناقالل للروايات الواردة عن اإلمام، وذاكرال  مستدالل 
أقةةوال األ مةةة مةةن محةةرري المةةذهب المةةالكي، ثةةم أقةةوال  يةةرهم مةةن أ مةةة المةةذاهب 

،، واألْري لةه شففاء الصفدر بفأْري المسفائل العشفراألخرى، ووسم رسةالته هةذ  بةةةةة:)
، وفي بع ها هو ،1)عدة، منها: العسل في قواميس اللخة العربية ومعاجمها معان

العسل الملتصى بجوانب العسَّالة، أو هو ما تجمعه النحل في أجوافهةا أو أفواههةا 
، فجةاءت مسةا ل  هةذ  الرسةالة صةافية صةفاء العسةل، حافلةة باألدلةة ،2)من العسةل

االطم نان الشافية الكافية، التي تروي الخليل، ويثبت بها الحكم بالدليل، ويزيد بها 
في قلوب العاملين، الذين نور ا  بصةا رهم للعمةل بكتابةه وسةنة رسةوله صةل  ا  
عليه وسلم، في أخةص الشةعا ر التعبديةة فةي حيةاة المسةلم اليوميةة، وهةي الصةالة، 

 .عن عصبية التقليد والجمود عليه بعيدال 

                                                           
ةةد بةةن ، 14/28رةةور األفريقةةي لسةةان العةةرب: محمةةد بةةن مكةةرم بةةن من ،1 وتةةاج العةةروس مةةن جةةواهر القةةاموس، محم 

   .37/63 محم د بن عبد الرز اى الحسيني الزبيدي،
 .37/63 ، وتاج العروس،1/87معجم مقاييس اللخة، أحمد بن فارس القزويني،  ،2
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 ل الصةةالة، هةةذا، وقةةد بسةةط فيهةةا الشةةيإل القةةول فةةي عشةةر مسةةا ل مةةن مسةةا
 :وهي
 المسألة األول  في حكم رفع اليدين عند التكبير. ،1
 المسألة الثانية في حكم القبض. ،2
 المسألة الثالثة في حكم السكتات الثالث وما يقال فيها. ،3
 المسألة الرابعة في حكم االستعاذة. ،4
 المسألة الخامسة في حكم البسملة للفاتحة والسورة. ،5
 المسألة السادسة في حكم التأمين. ،6
 ابعة في حكم التكبير لقيام الثالثة.المسألة الس ،7
 المسألة الثامنة في حكم السالم والخروج من الصالة . ،8
 المسألة التاسعة في حكم القنوت ورفع اليدين فيه حال الدعاء. ،9
 المسألة العاشرة في حكم تطويل الصالة وتقصيرها المشروعين. ،10

قةةةوال فهةةةذ  المسةةةا ل الةةةذي سةةةلكها الشةةةيإل فةةةي رسةةةالته، وأفةةةاض فةةةي نقةةةل األ
وعزوها ىل  أصحابها، مةا زلنةا حتة  اليةوم نسةمع النقاشةات المطولةة، والمجةادالت 

 .خالفات ر م أنَّ في األمر مندوحةالحادَّة حولها، وال يخف  ما أثارته من 
ننةةي أود  التنبيةةه ىلةة  أنَّ بعةةض المةةررخين عنةةد سةةرد  لمرلفةةات الشةةيإل  هةةذا واا

)شةةةفاء الصةةةدر،، هةةةي تلخةةةيص  محمةةةد بةةةن علةةةي السنوسةةةي ذهةةةب ىلةةة  أنَّ رسةةةالة:
)بخيةةة المقاصةةد فةةي خالصةةة  واختصةةار لكتةةاب آخةةر مةةن مرلفةةات الشةةيإل بعنةةوان:

، فهةو عنةد سةرد  ،1)المراصد،، منهم عادل نويهض في كتابه معجم أعالم الجزا ر
)كتةةةةاب المسةةةةا ل العشةةةةر  لمرلفةةةةات الشةةةةيإل السنوسةةةةي ذكةةةةر هةةةةذا الكتةةةةاب بعنةةةةوان:

المسم  بخيةة المقاصةد وخالصةة المراصةد،، والخريةب أنَّةه ذكةر كتابةال آخةر بعنةوان 
شةةفاء الصةةدر، وكةةذلك فعةةل علةةي الصةةالبي، فقةةد ذكةةر هةةذ  الرسةةالة بةةالعنوان نفسةةه 
 الةةذي أورد  عةةادل نةةويهض، ثةةم عةةدَّ مةةن مرلفةةات الشةةيإل المطبوعةةة كتابةةا بعنةةوان:

. وهةةذا أمةةر يثيةةر التسةةارل، ىذ ال شةةك أنةةه ،2)العشةةر، )شةةفاء الصةةدر بةةأري المسةةا ل
                                                           

 .179: ص ،ينرر الكتاب المذكور ،1
 .1/154 الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا ،2
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وقةةع الخلةةط بةةين الكتةةابين، أمةةا ىسةةماعيل باشةةا البخةةدادي فةةي كتابةةه هديةةة العةةارفين 
)بخيةةةةة المقاصةةةةد فةةةةي خالصةةةةة  فةةةةذكر الكتةةةةابين بعنةةةةوانين مختلفةةةةين األول بعنةةةةوان:

األول )المسةا ل العشةر،، وكةذلك فعةل الزركلةي، فةذكر  المراصد،، والثةاني بعنةوان:
ء الصةةةدر، فجعلهمةةةا كتةةةابين )شةةةفا )بخيةةةة المقاصةةةد،، وذكةةةر الثةةةاني باسةةةم: باسةةةم:

 .منفصلين
)شةفاء الصةدر، أنَّةه  هذا، والجدير بالذكر وقوب التصةريح فةي مقدمةة رسةالة:

مسةةتل مةةن بخيةةة المقاصةةد فةةي خالصةةة المراصةةد، وهةةذا أمةةر وقفةةت عليةةه وتأكةةدت 
ن تبين لي أنَّ المسا ل العشر المةذكورة منه بنفسي، فعند النرر والتأمل في الكتابي

)شةةفاء الصةةدر،، تقةةع فةةي المرصةةد الثالةةث مةةن بخيةةة المقاصةةد، تحةةت  فةةي رسةةالة:
)المرصةةد الثالةةث فةةي ذكةةر نصةةوص األ مةةة فةةي المسةةا ل العشةةر ومةةا فيهةةا  عنةةوان:
 .ط والنشر،، عل  نحو ما ورد آنفال من البس

ال فةي كتابةه ذاك، فعلمةت أن  وقد جعل المرلف لكل مسألة منها فصالل خاص 
)بخيةةةةةة  هةةةةةذ  المسةةةةةا ل هةةةةةي رسةةةةةالة مختصةةةةةرة اسةةةةةتلها المرلةةةةةف مةةةةةن كتابةةةةةه األول

المقاصةةةةةد،، وجعلهةةةةةا كتابةةةةةال منفصةةةةةالل، وليسةةةةةت اختصةةةةةارال لةةةةةه، أو اختةةةةةزاالل ألبوابةةةةةه 
سةي عنةد سةرد وفصوله، ولم تسمَّ باسةمه، كمةا توهمةه بعةض  مةررخي الشةيإل السنو 

 .مرلفاته وذكر أسما ها
           

 موضوع البحث  منهجه الفقهي في الكتاب لرابع:المبحث ا

انتهي اإلمام محمد بن علي السنوسي نهجال علميال قويمال، في تحرير رسالته 
هةةذ ، يقةةوم علةة  حصةةر الروايةةات، وذكةةر اآلراء الفقهيةةة فةةي المسةةألة الواحةةدة،  ثةةم 

ةةةةةْن بعةةةةةدهم مةةةةةن األ مةةةةةة  عزوهةةةةةا ىلةةةةة  أصةةةةةحابها مةةةةةن الصةةةةةحابة أو التةةةةةابعين، فمإل
المتبوعين، مةن أصةحاب المةذاهب الفقهيةة األربعةة الشةهيرة، فمنهجةه الفقهةي يتسةم 
بالمو ةةةوعية والو ةةةو  فةةةي هةةةذ  الرسةةةالة، ويقةةةوم علةةة  أسةةةس سةةةليمة تتمثةةةل فةةةي 

 األمور اآلتية:



 
 
 

 القلعي  هللا عبد بشير
 

 (2019) 2خاص  عدد
295 

ذكةةةر الروايةةةات واألقةةةوال، وبيةةةان عةةةددها ومةةةا يلحقهةةةا مةةةن األحكةةةام الفقهيةةةة،  ،1
  ير ذلك.كالوجوب أو الندب أو الكراهة أو 

سةةةةنادها ىلةةةة  مةةةةن رواهةةةةا مةةةةن  ،2 عةةةةزو الروايةةةةات الةةةةواردة عةةةةن اإلمةةةةام مالةةةةك، واا
 تالميذ .

 .من تالميذ اإلمام ومحرري المذهب عزو األقوال ىل  أصحابها ،3
ثةةةم يةةةردف ذلةةةك بمةةةا نقةةةل عةةةن أ مةةةة المةةةذاهب األخةةةرى، مةةةن اآلراء الفقهيةةةة  ،4

 بخصوص هذ  المسا ل العشر.
ةةةة مةةةن السةةةنة النبويةةةة الشةةةريفة ثةةةم يشةةةرب فةةةي ىيةةةراد األدلةةةة الشةةةرعية،  ،5 وبخاصَّ

القوليةةة والفعليةةة، ومةةا نقةةل عةةن السةةلف مةةن الصةةحابة والتةةابعين مةةن اآلثةةار 
سةةةةةا ل واآلراء، ممةةةةةا يحةةةةةتي بةةةةةه أصةةةةةحاب كةةةةةل مةةةةةذهب، أو اجتهةةةةةاد فةةةةةي الم

 .المطروحة، في مو وب الرسالة
أن الشةةةةيإل حةةةةريص علةةةة  عةةةةزو األحاديةةةةث واآلثةةةةار ىلةةةة   -أي ةةةةال –نالحةةةةر  ،6

ا األصةةةةةةلية، وبيةةةةةةان رأي أهةةةةةةل الشةةةةةةأن فيهةةةةةةا تصةةةةةةحيحال مصةةةةةةادرها ومرانهةةةةةة
 وت عيفال، وما يقبل منها وما يرد في  الب األحوال.

ها بةةةذكر وكةةةذلك لةةةم يخفةةةل الشةةةيإل السنوسةةةي عةةةن عةةةزو النقةةةول ىلةةة  مصةةةادر  ،7
 .عنوان الكتاب واسم صاحبه
           

 بعض ترجيحاته الفقهية في الكتاب المذكور خامس:المبحث ال

ينبخةةي التقةةديم لهةةذا المبحةةث بتمهيةةد مةةوجز لبيةةان األقةةوال المعتمةةدة أرى أنَّةةه 
فةةةي المةةةذهب، ومةةةا ورد فيهةةةا مةةةن اصةةةطالحات متداولةةةة بةةةين تالميةةةذ اإلمةةةام مالةةةك 
ومحةةةةرري مذهبةةةةه، ومةةةةن جةةةةاء بعةةةةدهم مةةةةن متةةةةأخري المالكيةةةةة وأهةةةةل العلةةةةم مةةةةنهم، 

 يإلمعرفةةةةةة موقةةةةةف الشةةةةةم وذلةةةةةك لوالدارسةةةةةين والمهتمةةةةةين بتةةةةةراث المدرسةةةةةة المالكيةةةةةة
الروايةةةات المنقولةةة عةةةن ىمةةةام المةةةذهب، وبةةةين األقةةةوال السنوسةةي مةةةن التةةةرجيح بةةةين 

 :العون من ا   تعال  افأقول مستمد  ، الواردة عن محرري المذهب وأعالمه
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السةةتدالل فيةةه، وتتب ةةع تالميةةذ بعةةد اسةةتقرار المةةذهب المةةالكي، ومعرفةةة طةةرى ا
مام مالةك منهجيةة شةيخهم فةي ذلةك، ونرةرال لتعةدد أقةوال اإلمةام، وكثةرة الروايةات اإل

عنةةةةه فةةةةةي المسةةةةةألة الواحةةةةةدة، م ةةةةةافال ىليهةةةةا أقةةةةةوال تالميةةةةةذ  عةةةةةن طريةةةةةى التةةةةةرجيح 
والتخريي، عند عدم النص في المسألة عن اإلمةام، كةل ذلةك اسةتدع  نرةر الةذين 

مةةةةن تلةةةةك الروايةةةةات ىلةةةة  المعتمةةةةد  -مةةةةن حملةةةةة المةةةةذهب وأصةةةةحابه-جةةةةاءوا بعةةةةُد 
 تصحيحال وترجيحال.

"فلمةا اتسةع المةذهب، وكثةرت أحكةام  وفي هذا الصدد يقول الشيإل محمةد أبةوزهرة :
الفةةةروب، وتشةةةعبت األقةةةوال، وكةةةان الفةةةرب الواحةةةد يختلةةةف حكمةةةه بةةةاختالف األقةةةوال 
المت ةةاربة أحيانةةال، كانةةت الحاجةةة ىلةة  التةةرجيح والموازنةةة بةةين األقةةوال، مةةن ناحيةةة 

، ومةةن ناحيةةة قا لهةةا، ومةةن ناحيةةة دليلهةةا، وهةةذا العمةةل ال يقةةل عةةن التخةةريي روايتهةةا
ح ىن كانةت  في ذاته، وكل له زمان تكون الحاجة ىليه فيةه أكثةر، والُمْخةرإلج قةد يةرجَّ

ح قد يخرج ىن  كانت حاجته ىليه"  .،1)الحاجة لذلك، والمرجَّ
 -الق ةاءمةن أجةل  ةبط مصةطلحاته فةي الفتةوى و -وهكذا تكونت داخل المذهب 

مةةا أصةةبح يسةةم  بةةالمتفى عليةةه فةةي المةةذهب، والةةراجح، والمشةةهور، ومةةا جةةرى بةةه 
 العمل، والمساوي لمقابله، وال عيف، والشاذ.

، ،2)والمعتمد من هذ  المصطلحات في الفتوى والق اء هي الخمسة األولة 
 وفيما يلي التعريف باألربعة األول  نررال لكثرة تداولها بين أهل المذهب:

 :/ المتفق عليه في المذهبأوالا 
يقةةةةول الشةةةةيإل الحطةةةةاب: المةةةةراد باالتفةةةةاى اتفةةةةاى أهةةةةل المةةةةذهب، وباإلجمةةةةاب 

، فةةالمتفى عليةةه هنةةا يقصةةد بةةه اتفةةاى أهةةل المةةذهب المةةالكي دون ،1)ىجمةةاب العلمةةاء
 .،2) يرهم من المذاهب األخرى، وأحيانا يعبر عنه بالمذهب

                                                           
 . 472: ص محمد أبو زهرة،  ،حياته وعصر  وآرار  الفقهية ،اإلمام مالك ،1
 ، وفي البوطليحية ، قال: 124نور البصر في شر  خطبة المختصر، أحمد بن عبد العزيز الهاللي،.ص ،2

 فما به الفتوى تجوز المتفى     *****      عليه، فالراجح سوقه نفى            
 فبعد  المشهور، فالمساوي      *****      ىن عدم الترجيح للتساوي                          

مةتن بوطليحيةة:" نرةةم فةي المعتمةد مةةن الكتةب والفتةةوى علة  مةذهب المالكيةةة"، محمةد بةن عمةةر الخةالوي الشةةنقيطي، 
 .  71: صدراسة وتحقيى: يحي  بن البراء، 
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المةةذهب  يختلةةف عةةن اإلجمةةاب، ىذ ىن والجةةدير بالةةذكر هنةةا أنَّ المتفةةى عليةةه فةةي 
األول يشبه اإلجماب داخل المذهب، وأما الثاني فهو عةام لسةا ر المةذاهب، ومنهةا 

 . ،3)المذهب المالكي، وهو أحد األدلة العامة التي ترخذ منها األحكام
 :تعريفه عند أهل المذهب على قولينثانياا/ الراجح: اختلف في 

         .(4)ما قوى دليلهاألول/ 
ما كثر قا له، فيكون مرادفةا للمشةهور، ولكةن مةن النةادر ىطالقةه علة  مةا  والثاني/

 .،5)يشمل المشهور
والصةةواب هةةو األول، وعليةةه أكثةةر علمةةاء المةةذهب. ويعبةةر عةةن الةةراجح باألصةةح، 

 .،6)واألصوب، والراهر، والمفتي به كذا، والعمل عل  كذا، ونحو ذلك
و ةةبط الةةراجح وتحديةةد معنةةا  داخةةل المةةذهب يكةةاد يكةةون مةةن األلفةةار المشةةتركةم 
وذلةةك أنَّ تعريفةةه بمةةا قةةوي دليلةةه روعةةي فيةةه األخةةذ بقةةول لةةه دليةةل أقةةوى مةةن أدلةةة 
المةةةذهب، وهةةةو يتوقةةةف علةةة  النرةةةر فةةةي تلةةةك األدلةةةة والتةةةرجيح بينهةةةا مةةةن المفتةةةي 

داخل المذهب. كما يصةدى  والقا ي، الذيِن البد أن يتوفر فيهما شروط االجتهاد
ح مةةن األقةةوال والروايةةات عةةن اإلمةةام مالةةك، وفةةي دا ةةرة المةةذهب،  الةةراجح بمةةا تةةرجَّ
وفي جميع األحوال يرجع في معنة  الةراجح ىلة  قةوة الةدليل، يةدل علة  ذلةك تقةديم 
الراجح علة  المشةهور عنةد تعار ةهما، وهةذا أمةر مقةرر عنةد الفقهةاء واألصةوليين 

 .،7)العباس أحمد الهالل كما ذكر  الشيإل أبو 
ويمكةةن التوفيةةى بةةين كةةالم العلمةةاء فةةي هةةذ  المسةةألة أن تقةةديم الةةراجح علةة  
المشةةهور عنةةد التعةةارض يكةةون فةةي حةةى المجتهةةد، فلةةه مةةن أهليةةة النرةةر والموازنةةة 
واالسةةتنباط مةةا يكةةون بةةه أقةةدر علةة  معرفةةة الةةراجح مةةن اآلراء وتقديمةةه والعمةةل بةةه، 
                                                                                                                                           

 .1/40لطرابلسي، المعروف بالحطاب، خليل: محمد بن عبد الرحمن امواهب الجليل في شر  مختصر  ،1
 .  19: ص ،رفع العتاب والمالم محمد بن قاسم القادري  ،2
 .114: كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب، ىبراهيم بن علي بن فرحون، ص ،3
 .1/20 الدسوقي،، وحاشية الدسوقي عل  الشر  الكبير، محمد عرفة 125: ص ،نور البصر  ،4
 .43: منار السالك ىل  مذهب اإلمام مالك : أحمد السباعي الشهير بالرجراجي، ص ،5
 .44: ص ،المصدر السابى ،6
 . 125نور البصر  شر  خطبة المختصر ص ،7
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شةهور يعةد  فةي حقةه راجحةالم ألنةه لمةا لةم يكةن أهةالل للنرةر أما المقلد فإن القةول الم
واالجتهةةاد وجةةب عليةةه الرجةةوب ىلةة  مةةا نةةصَّ عليةةه األ مةةة المجتهةةدون وشةةهَّرو  مةةن 
الروايةةةات واآلراء وفةةةي ذلةةةك يقةةةول أبةةةو الحسةةةن التسةةةولي: ىنَّ المقلةةةد ال يعةةةدل عةةةن 

ن صحَّ مقابله  .،1)المشهور واا
مقلمةةةةةد الصةةةةةرف وأ ةةةةةرابه فإنَّمةةةةةا يرجعةةةةةون عنةةةةةد "وأمةةةةةا ال ويقةةةةةول المهةةةةةدي الةةةةةوزاني:

ْم َ  االخةةتالف ىلةة  األ مةةة المجتهةةدين بشةةهادة قولةةه تعةةال :  ْ أأ ا ْْ ما ِ َفاْسأألَلا ا هَلْأأَل الأأِإْنِ ُ

 َْ ، فيسةةةألون ىن كةةةانوا أحيةةةاءل، ويرجةةةع ىلةةة  أقةةةوالهم ىن كةةةانوا أمواتةةةال ... ،2)﴾َتْعَلماأأأ 
عرا ه عن المشهور من قولةه، خةروج  فتعلقه بالكتاب والسنة وهو مقلد إلمامه، واا

 . ،3)عن طور "
ةةةا  وهكةةةذا يت ةةةح أن العمةةةل بةةةالراجح فةةةي حةةةى المقلةةةد هةةةو الوقةةةوف علةةة  الةةةراجح ممَّ
رجحه أ مةة المةذهب، فيأخةذ  مةن المسةلمات، أو المشةهور، أو مةا جةرى بةه العمةل 

 كما سوف نرى.
وايةةة أو أمةةا العمةةل بةةالراجح فةةي حةةى المجتهةةد فهةةو اتباعةةه لمةةا قةةوي دليلةةه ر 

درايةةةة مةةةن مةةةذهب اإلمةةةام مالةةةك، ولةةةو خةةةالف المشةةةهور، أو مةةةا جةةةرى بةةةه العمةةةل، 
واتباعةةةه ذلةةةك يكةةةون بالموازنةةةة بةةةين أقةةةوال ىمةةةام المةةةذهب، وبةةةين أقةةةوال أصةةةحابه، 

 بمقت   معايير الترجيح.
المشةةةةهور: اختلةةةةف فةةةةي تعريةةةةف المشةةةةهور كمةةةةا فةةةةي الةةةةراجح، علةةةة  ثالثةةةةة  /ثالثففففاا 
 :،4)أقوال

 دليله،  ب، أنه ما كثر قا له،  ج، أنه قول ابن القاسم في المدونة.أ، أنه ما قوي 
جةةاء فةةي المعيةةار للونشريسةةي: فالمشةةهور اختلفةةوا فيةةه، فقيةةل مةةا قةةوي دليلةةه، وهةةو 

 .،5)المشهور في المشهور
                                                           

 .1/40البهجة في شر  التحفة: أبو الحسن علي بن عبد السالم التسولي،  ،1
 .7، وسورة األنبياء من اآلية 43سورة النحل من اآلية  ،2
 .33: رسالة في ىثبات استحباب السدل وكراهة القبض عل  المشهور: المهدي الوزاني، ص ،3
 .2/172 ،البهجة في شر  التحفة ،4
الونشريسةةةي، المعيةةةار المعةةةرب والجةةةامع المخةةةرب عةةةن فتةةةاوى أهةةةل ىفريقيةةةة واألنةةةدلس والمخةةةرب، أحمةةةد بةةةن يحيةةة   ،5

12/37. 
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وقةةال أبةةو الحسةةن التسةةولي: ثةةم ىن المشةةهور مةةا قةةوي دليلةةه، وقيةةل مةةا كثةةر 
 . ،1)قا له، والصحيح األول

المشةةهور بهةةذا المعنةةة ، وهةةو مةةا قةةوي دليلةةةه، يكةةون مرادفةةا لمعنةةة  فتعريةةف 
الراجح، الةذي سةبى بيانةه، وهةذا ىشةكال كبيةر، وهةذا اإلشةكال فةي مفهةوم المشةهور 
أنَّه ما قوى دليله، أشار ىليه أبو عبد ا  بن راشد القفصي، فيما حكا  ابن فرحون 

، أن األشياخ ربما ذكروا في عنه بقوله: ويعكمر عل  قولهم المشهور ما قوي دليله
قول أنه المشهور، ويقولون ىن القول اآلخر هةو الصةحيح ، يريةد أنةه ىذا تقةرر أن 
المشهور ما قوي دليله، فكيف يكةون  يةر  أصةح منةهف ، فةإذا قيةل: جوابةه مةا وقةع 
في كالم أبي محمد الحسن بن محمد الزعفراني الشةافعي، قةال: واعلةم أن الصةحة 

ىلةة  قةةوة دليلةةه، فةةإذا ثبةةت هةةذا، فمةةا الفةةرى بينةةه وبةةين المشةةهور فةةي األصةةح راجعةةة 
عل  القول بأن المشهور ما قوي دليلهف، والجواب: أن الفرى أنه ان ةاف ىلة  قةوة 
دليةةل األصةةح مةةرجح امتةةاز بةةه علةة  المشةةهور، وعلةة  الصةةحيح المقابةةل ل صةةح، 

آخةر فإذا أطلى شةيوخ المةذهب علة  قةول أنةه األصةح، وأطلةى بع ةهم علة  قةول 
 .،2)أنه المشهور، فالعمل والفتوى باألصح متعين

ويسةةتفاد مةةن هةةذا أن المقابلةةة بةةين المشةةهور والصةةحيح أو األصةةح، أن كةةل 
ذلك منصوص عليه، وأن هذا الكالم مقول للمقلد الذي يتلق  ذلك من المسلمات، 
 حت  نبق  في هذ  الدا رة، أما المجتهد فله شأن آخر، حيث ىنه يدور مع الةدليل،

 .،3)وحين ذ تكون المقابلة بين الراجح عند  والمشهور الذي بمعن  ما كثر قا له
ويةةدل لمةةا سةةبى مةةا نبةةه عليةةه ابةةن فرحةةون نفسةةه فةةي أن ثمةةرة اخةةتالفهم فةةي 
المشةةهور، هةةل هةةو مةةا قةةوي دليلةةه أو مةةا كثةةر قا لةةهف ترهةةر فةةيمن كةةان لةةه أهليةةة 

هم، فةةةإن هةةةذا لةةةه تعيةةةين االجتهةةةاد، والعلةةةم باألدلةةةة وأقةةةوال العلمةةةاء وأصةةةول مأخةةةذ

                                                           
 .1/40 ،البهجة في شر  التحفة ،1
 .64: كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب، البن فرحون، ص ،2
 .491: محمد رياض، ص ،أصول الفتوى والق اء في المذهب المالكي ،3
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، وأمةةةا مةةةن لةةةم يبلةةةا هةةةذ  الدرجةةةة، وكةةةان حرةةةه مةةةن العلةةةم نقةةةل مةةةا فةةةي ،1)المشةةةهور
 .،2)األمهات، فليس له ذلك، ويلزمه اقتفاء ما شهر  أ مة المذهب

وينبخةةةي أْن نأخةةةذ فةةةي االعتبةةةار أنَّ مةةةا اختلةةةف فيةةةه التشةةةهير بةةةين العةةةراقيين 
لمخاربةةةم ألن المشةةهور عنةةدهم وعنةةد والمخاربةةة، فالعمةةل فةةي األكثةةر علةة  تشةةهير ا

 .،3)المصريين هو مذهب المدونة
قةةةةال ابةةةةن فرحةةةةون: والةةةةذي جةةةةرى بةةةةه عمةةةةل المتةةةةأخرين اعتبةةةةار تشةةةةهير مةةةةا شةةةةهر  

 .،4)المصريون والمخاربة
 :         ،5)وقال محمد النابخة الشنقيطي

 ورجَّحوا ما شهًّر المغاربة ***** والشمس بالمشرق ليست غاربة
 :ما جرى به العمل /رابعاا 

يقصد بما جرى به العمل: العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض 
المسةةةا ل ىلةةة  القةةةول ال ةةةعيف فيهةةةام رعيةةةال لمصةةةلحة األمةةةة ومةةةا تقت ةةةيه حالتهةةةا 

 االجتماعية.
فقةةد يعمةةد بعةةض الق ةةاة والمفتةةين ىلةة  الحكةةم بقةةول يخةةالف المشةةهور لسةةبب 

عةرف، أو تحقيةى مصةلحة، تنةة، أو جريةان من األسباب، كدرء مفسةدة أو خةوف ف
ةةْن بعةد  ويقتةةدي بةةه، حتة  ىذا زال الموجةةب الةذي كةةان سةةببال  .أو نحةو ذلةةك فيةأتي مإل

 .،6)لقيام العمل، عاد الحكم للمشهور
ويبةةةدو مةةةةن هةةةةذا التعريةةةةف أن مةةةةا جةةةةرى بةةةةه العمةةةةل هةةةةو نةةةةوب مةةةةن االجتهةةةةاد 

أي -هةل لةذلك المذهبيم ىذ يقوم علة  اختيةار قةول  ةعيف مةن عةالم، أو قةاض أ
ألنةةه القةةادر علةة  مقابلةةة القةةول ال ةةعيف، أو  -مةةن ذوي االجتهةةاد داخةةل المةةذهب

                                                           
 أي الراجح عند  ، وبترجيحه ذلك ىذا تبعه فيه  ير  يصبح مشهورال . ،1
 .67: ص ،كشف النقاب الحاجب ،2
 .67: ص ،المصدر السابى ،3
 . 1/71م بن علي بن محمد بن فرحون، : ىبراهيفي أصول األق ية ومناهي األحكام تبصرة الحكام ،4
 .72: ص ،نرم بوطليحية ،5
 ة186: مصطلحاته وأسبابه، عبد العزيز بن صالح الخليفي، ص، االختالف الفقهي في المذهب المالكي ،6
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لتةةي يقةوى بهةةا ذلةك القةةول علةة  أو المشةهور، والنرةةر ىلة  األدلةةة ا-الشةاذ، بةةالراجح
 . ير 

نما هةو  واإلفتاء أو الق اء بما جرى به العمل ليس ىنشاءل الجتهاد جديد، واا
لموجةةب جلةةب مصةةلحة، أو درء مفسةةدة، أو سةةد ذريعةةة، تةةرجيح لقةةول مةةن األقةةوالم 

 .لمرجحات واألسباب المعتبرة شرعال أو عرف جار، أو  ير ذلك من ا
وهذا أمر مقرر عنةد أهةل المةذهب، جةرى علة  ألسةنة الفقهةاء، ولهةم فيةه تطبيقةات 
عديدة، وبث و  في كتبهم ومصنفاتهم، وذكرو  في متةونهم المنرومةة والمنثةورة، عنةد 

 :،1)قواعد المذهب، ومن ذلك قول صاحب مراقي السعود بطهم ل
 جل سبب قد اتصلبه أل  وُقدِّم الضعيف إن جرى عمل *****      

وقةةال أبةةو الشةةتاء الصةةنهاجي: فةةإن تعةةارض المشةةهور أو الةةراجح مةةع العمةةل 
 قدمم عليهما العمل، ثم قال: 

 ،2)وقدم العمل حيث ما جرى ***** على ما سواه مطلقاا بال مرا
وقال التوزري: فإذا تعارض المشهور وما جرى به العمل، فيقدم ما جرى به عمل 
بلةةدة علةة  المشةةهورم ألن جريةةان العمةةل بال ةةعيف لمقصةةد مةةن المقاصةةد يصةةيمر  

 .،3)راجحال، ومن المعلوم أن الراجح يقدم عل  المشهور
وقةةةال محمةةةد بةةةن الحسةةةن الحجةةةوي: وهةةةذا مبنةةةي علةةة  أصةةةول فةةةي المةةةذهب 

فةةإذا كةةان العمةةل بال ةةعيف لةةدرء مفسةةدة، فهةةو علةة  أصةةل مالةةك فةةي سةةد المةةالكي، 
الةةةةذرا ع، أو جلةةةةب مصةةةةلحة، فهةةةةو علةةةة  أصةةةةله فةةةةي المصةةةةالح المرسةةةةلة، فةةةةإن زال 

 .،4)الموجب عاد الحكم للمشهورم ألنَّ الحكم بالراجح ثم المشهور واجب
ومن خالل ما تقدم من عرض األقوال المعتمدة في المذهب والترتيةب بينهةا 

الفتوى، يمكننا معرفة موقف الشيإل محمد بن علي السنوسي من التةرجيح بةين  في
 اآلراء، وما الذي جرى عليه في رسالته مو وب البحث. 

                                                           
 .2/333 طينشر البنود عل  مراقي السعود، عبدا  بن ابراهيم العلوى الشنقي ،1
 .2/296مواهب الخالى عل  شر  التاودي لالمية الزقاى،  ،2
 .1/22عل  تحفة األحكام للتوزري،  تو يح األحكام ،3
 .2/465الفاسي،  الفكر السامي في تاريإل الفقه اإلسالمي: محمد بن الحسن بن العربي  الحجوي ،4
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فقةةد بةةان وا ةةحال بعةةد االطةةالب علةة  مةةا عر ةةه الشةةيإل مةةن مسةةا ل فةةي هةةذ  
الرسالة، وما ذكر فيها من الروايات واألقوال، أنه يقدم الراجح عل  المشةهور عنةد 

لتعةةارض، كمةةا هةةو مقةةرر عنةةد شةةيوخ المةةذهب، وهةةو حقيةةى بةةذلكم ألنةةه مةةن أهةةل ا
 االجتهاد في المذهب، وكان ملمال بأصول المذهب وفروعه .

وقةةةد قةةةرر اإلمةةةام السنوسةةةي فةةةي بعةةةض كتبةةةه أن مةةةا خةةةالف الكتةةةاب والسةةةنة، 
واإلجماب من أقوال المجتهةدين وآرا هةم لةيس مةذهبال لهةم، ويتعةين علة  المتمسةكين 

بهم أن يعتنةةوا بالكتةةاب والسةةنة وأقةةوال العلمةةاءم ليعلمةةوا بةةذلك مةةا هةةو مةةذهب بمةةذاه
إلمامهم، خالف ما لهي به المتأخرون من فقهاء المذاهب األربعة، من اقتصارهم 
عرا ةةةةهم كةةةةل اإلعةةةةراض عةةةةن كتةةةةب  علةةةة  المختصةةةةرات العاريةةةةة عةةةةن الةةةةدليل، واا

 .،1)ذاهب أ متهمالحديث، وأصول الحديث، والفقهم فهم عل  هذا أجهل الناس بم
وهةةذا هةةو مةةا سةةار عليةةه الشةةيإل فةةي هةةذ  الرسةةالة فقةةد خةةالف مشةةهور مةةذهب 
اإلمةةام مالةةك فةةي أ لةةب هةةذ  المسةةا ل المعرو ةةة، وتمسةةك بةةالراجح فةةي المةةذهبم 
ألنةةه وجةةد عليةةه مةةن األدلةةة مةةا يطمةة ن ىليةةه القلةةب ،فتمسةةك بةةه، فالشةةيإل يةةدور مةةع 

 الدليل ويقف عند  .
كتفي بنقةةةل ترجيحاتةةةه الفقهيةةةة، فةةةي بعةةةض تلةةةك ونرةةةرال ل ةةةيى المقةةةام، فسةةةأ

 المسا ل حسب ترتيبها في رسالته، وهي عل  النحو التالي:
 :في حكم رفع اليدين في الصالةالمسألة األولى/ 

نقةةل الشةةيإل السنوسةةي األقةةوال والروايةةات الةةواردة عةةن اإلمةةام مالةةك فةةي هةةذ  
ذا  رفةةع مةةن الركةةوب، وذكةةر المسةةألة، ثةةم رجةةح أن اإلمةةام كةةان يرفةةع يديةةه ىذا ركةةع واا

األدلةةة علةة  ذلةةك، ونقةةل عةةن التو ةةيح أن المشةةهور فةةي المسةةألة هةةو الرفةةع عنةةد 
عتبةر ا همةام مالةك، ولكنةواية عبد الرحمن بن القاسم عن اإل، وهي ر ،2)الركوب فقط

 أن األول هو الراجح لقوة دليله فقدَّمه.
النفي، قال:  )طريقة اإلثبات وطريقة فبعد أن ذكر أن في المسألة طريقتين:

آخةةرال ولةةم يةةزل عليهةةا ىلةة  أن  -يعنةةي اإلمةةام مالكةةال -واألولةة  هةةي التةةي رجةةع ىليهةةا 
                                                           

  .27: ىيقار الوسنان في العمل بالحديث والقرآن، محمد بن علي السنوسي، ص ،1
 .  1/320التو يح شر  مختصر ابن الحاجب للشيإل خليل ابن ىسحاى،  ،2
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لقةي ا ، وبهةا عمةل كثيةر مةن أصةحابه.. ولةم يةرو أحةد عةن مالةك تةرك الرفةع فةةي 
 .أهة ،1)الركوب والرفع منه ىالَّ ابن القاسم، والذي نأخذ منه الرفع حديث ابن عمر

فةةةةةي  -ر ةةةةةي ا  عنهمةةةةةا-وهةةةةةو هنةةةةةا يقصةةةةةد حةةةةةديث عبةةةةةد ا  بةةةةةن عمةةةةةر 
كةان رسةول ا  صةل  ا  عليةه وسةلم ىذا قةام للصةالة " الصحيحين و يرهما، قةال:

ذا  رفع يديه حت  تكونا حذو منكبيةه ثةم كبةر، فةإذا أراد أن يركةع فعةل مثةل ذلةك، واا
 . ،2)سجود"رفع من الركوب فعل مثل ذلك، وال يفعله حين يرفع رأسه من ال

 :/ في حكم القبضالمسألة الثانية
وفةةي هةةذ  المسةةألة نقةةل مةةا أورد  ابةةن عرفةةة أن فةةي ىرسةةال اليةةدين، وو ةةع 

 :ل  اليسرى أربعة أقوال في المذهباليمن  ع
األول/ استحبابه في الفرض والنفةل، وهةي روايةة أشةهب ومطةرف وابةن الماجشةون 
عةن مالةةك، قةال ابةةن رشةد: وهةةو األرهةرم ألن النةةاس كةانوا يةةرمرون بةه فةةي الةةزمن 
األول، واختةةار  جماعةةة مةةن محققةةي المةةذهب مةةنهم اللخمةةي وابةةن عبةةد البةةر، وأبةةو 

 ياض ونسبه للجمهور. بكر بن العربي، وابن رشد في مقدماته، وتبعه القا ي ع
، ،3)ىباحةة القةبض فةي الفةرض والنفةل، وهةو قةول مالةك فةي سةماب القةرينين الثاني/

 .،4)وأصحابه من المدنيين
التفصةةةيل: وهةةةو جةةةواز  فةةةي النافلةةةة، وكراهتةةةه فةةةي الفري ةةةة، وهةةةو مةةةذهب  الثالفففث/

 .،5)المدونة كما جاء في التو يح
المنةةةع فةةةي الفري ةةةة والنافلةةةة، قةةةال فةةةي التو ةةةيح روا  العراقيةةةون. وجعلةةةه  الرابفففع/

 المسناوي قوال شاذال في المذهب. 

                                                           
 .8: ص ،شفاء الصدر ،1
 مسةةلم، وصةةحيح،، 703) صةةحيح البخةةاري: محمةةد بةةن ىسةةماعيل بةةن ىبةةراهيم بةةن المخيةةرة البخةةاري، حةةديث رقةةم ،2

 .،16حديث رقم )75،، والموطأ ص 309)واللفر له،: مسلم بن الحجاج القشيري، حديث رقم )
القرينةةان عنةةد أهةةل المةةذهب همةةا: أشةةهب بةةن عبةةد العزيةةز القيسةةي، وعبةةد ا  بةةن نةةافع المعةةروف بالصةةا ا، ألن  ،3

 ،.165: مذهب المالكي صسماب هذا األخير مقرون بسماب أشهب في العتبية )االختالف الفقهي في ال
المدنيون  يشار بهم ىل  ابن كنانةة وابةن الماجشةون ومطةرف وابةن نةافع ومحمةد بةن مسةلمة ونرةرا هم .)المصةدر  ،4

 ،.167: ص ،السابى
 .1/321التو يح  ،5
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ةح القةول  فمشهور المذهب أن القةبض مكةرو  فةي الفري ةة، ولكةن الشةيإل رجَّ
األول وهو االستحباب في الفرض والنفلم لورود الدليل عل  ذلةك، فعةن سةهل بةن 

ن أن ي ةع الرجةل اليةد اليمنة  علة  ذراعةه اليسةرى )كةان النةاس يةرمرو  سعد قةال:
)أنةه رأى النبةةي صةةل  ا  عليةه وسةةلم رفةةع  ، وعةةن وا ةل بةةن حجةةر:،1)فةي الصةةالة،

   .،2)يديه حين دخل في الصالة ثم كبر.. ثم و ع يد  اليمن  عل  اليسرى،
ذا تقةةرر الخةةالف فةةي أصةةل القةةبض  وجةةب الرجةةوب  -كمةةا تةةرى-قةةال المسةةناوي: واا

أ  ِ ب والسنة، كما قال تعةال : ىل  الكتا ِلَأ  اهَّللِ َوالرَّسا وها ُ ْم فِي َشْيٍء ََفادُّ ْْ َتَ اَزْع ا ، وقةد ، 3)﴾َفإِ
القةبض فةةي  قةد حكمةت بمطلوبيةة -صةل  ا  عليةه وسةةلم-وجةدت سةنة رسةول ا  

الصةالة بشةهادة مةةا جةاء فةةي الموطةأ والصةةحيحين و يرهمةا مةةن األحاديةث السةةالمة 
    ،.4)من الطعن، فالواجب االنتهاء ىليها، والوقوف عندها، والقول بمقت اها

وبعد أن نقةل الشةيإل السنوسةي كةالم المسةناوي وارت ةا ، عقةب عليةه بقولةه: 
طريقةة المتقةةدمين، مةن أنهةةم يقلةةدون  وهةذ  الطريقةةة التةي أشةةار ىليهةا المسةةناوي هةةي

الَّ رجعةوا للكتةاب  أ متهم ويتبعونهم في الجليل والحقير، ما لم يةروا بيةنهم خالفةال، واا
والسنة وحكَّموهما بينهم، فما شهدا له قبلو ، وما لم يشهدا له تركو ، والتزمةوا نةص 

 .  ،5)الكتاب والسنة
 :لصالةفي حكم السالم والخروج من االمسألة الثامنة/ 

فةي عةدد ،  أورد الشيإل السنوسي الكالم في هذ  المسألة مةن وجهةين: األول
 .والثاني ىل  أين ينتهي

أن مشةهور المةذهب فةي مسةةألة  )أحةدهما،: للعلمةاء فيةه طريقةةان األول  ثةم ذكةر أنَّ 
)السةالم علةيكم،،  الخروج من الصةالة يكةون بتسةليمة واحةدة، ولفرهةا متعةين وهةو:

 . ،6)الروايتين عن مالك، وجمهور أصحابهوهو ىحدى 
                                                           

 .707حديث رقم  ،باب و ع اليمن  عل  اليسرى، صحيح البخاري ،1
 .،401حديث رقم )، اليسرى بعد تكبير  اإلحرامباب و ع يد  اليمني عل  ، صحيح مسلم ،2
 .59ية سورة النساء من اآل ،3
 .44: نصرة القبض والرد عل  من أنكر مشروعيته في صالة الفرض، محمد بن أحمد المسناوي المالكي، ص ،4
 .24: ص ،شفاء الصدر ،5
 .59: ص ،شفاء الصدر ،6
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 :-ر ي ا  عنهةا-وذكر أن  دليل ذلك ما روا  الترمذي بسند  عن عا شة 
)أن رسةةول ا  صةةل  ا  عليةةه وسةةلم كةةان يسةةلم فةةي الصةةالة تسةةليمة واحةةدة تلقةةاء 

 .،1)وجهه يميل ىل  الشى األيمن شي ال،
 يةةةةر ثابتةةةةة، وقةةةةد رد اإلمةةةةام  وقةةةةال البةةةةاجي و يةةةةر  أن أحاديةةةةث التسةةةةليمة الواحةةةةدة

السنوسي كالم الباجي بأن العمل المشهور المتواتر بالمدينة المنورة عل  التسليمة 
الواحةةدة، ومثلةةه يصةةح االحتجةةاج بةةهم لوقوعةةه كةةل يةةوم مةةرارال، ففةةي التو ةةيح عةةن 

أن عمةةل أهةةل المدينةةة علةة  التسةةليمة الواحةةدة، وقةةد سةةلم  -ر ةةي ا  عنةةه –مالةةك 
واحدة، وأبوبكر وعمر وعثمان و يرهم، وقال مالك  - عليه وسلمصل  ا -النبي 

، كمةةةا يةةةدخل فةةةي الصةةةالة بتكبيةةةرة واحةةةدة يخةةةرج منهةةةا -أي ةةةال –فةةةي  يةةةر المدونةةةة 
نما حدثت التسةليمتان منةذ كةان  بتسليمة واحدة، وعل  ذلك كان األمراء و يرهم، واا

 . ،2)بنو هاشم
كبةةرى شةةعا ر  شةةعيرة مةةن قلةةت: وعمةةل أهةةل المدينةةة فةةي أمةةر رةةاهر مشةةهود، فةةي

صةل  -، وتردى كةل يةوم جماعةة خمةس مةرات فةي مسةجد  اإلسالم، وهي الصالة
يأخةةذ حكةةم التةةواتر فةةي الروايةةة والعمةةل، وهةةو ممةةا يقطةةع بثبوتةةه،  -ا  عليةةه وسةةلم

ويوجب العلم ال روري، ويثبةت بةه العمةل واالحتجةاج، وال يقابةل بأحاديةث اآلحةاد 
 ايات اآلحاد.  عند التخالف، بل يقدم عل  رو 

ليةةةه ذهةةةب جمهةةةور أهةةةل العلةةةم، وبةةةه قةةةال ثانيهمفففاو / أنةةةه يسةةةلم تسةةةليمتين، واا
 . ،3)األ مة الثالثة، ومالك فيما روا  ابن وهب عنه

وهنا ىشكال، وهو أن ممن روي حديث التسليمتين الترمذي نفسه، وقال بعد 
     أن سةةةاى حةةةديث التسةةةليمتين: والعمةةةل عليةةةه عنةةةد أهةةةل العلةةةم مةةةن أصةةةحاب النبةةةي 

                                                           
 حةةديث رقةةم ،بةةاب مةةا جةةاء فةةي التسةةليم فةةي الصةةالة الجةةامع الصةةحيح سةةنن الترمةةذي، محمةةد بةةن عيسةة  الترمةةذي، ،1
(296.، 
 . 1/353التو يح  ،2
 .60: ص ،وشفاء الصدر ،3
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. وهةو قةد روى حةديث التسةليمة ،1)والتةابعين، ومةن بعةدهم -صل  ا  عليه وسلم-
 الواحدة كما مرَّ آنفال.
أن  -ر ي ا  عنه-ن سعد بن أبي وقاص بسند  ع -أي ال –وروى مسلم 

)كنةةت أرى  )كةةان يسةةلم تسةةليمتين،، ونصةةه: :-صةةل  ا  عليةةه وسةةلم-رسةةول ا  
رسةةةول ا  صةةةل  ا  عليةةةه وسةةةلم يسةةةلم عةةةن يمينةةةه وعةةةن يسةةةار  حتةةة  أرى بيةةةاض 

 . ،2)خد ،
"وحيةث  وقد نقل الشيإل السنوسي كالم محمد األمير في المسألة وهةو قولةه:
صةةل  ا  -ثبةةت أن التسةةليمتين مةةن فعلةةه صةةل  ا  عليةةه وسةةلم، وقةةد ثبةةت قولةةه 

)تحريمهةةا التكبيةةةر  ، وثبةةةت حةةديث:،3))صةةلوا كمةةةا رأيتمةةوني أصةةلي، -عليةةه وسةةلم
كمةةا أخرجةةه أصةةحاب السةةنن بإسةةناد صةةحيح، فيجةةب التسةةليم  ،4)وتحليلهةةا السةةالم،

عي وأحمد من أنه واجةب، وأن لذلك، وقد ذهب لذلك جمهور العلماء كمالك والشاف
علة  الواحةدة فةي  -صةل  ا  عليةه وسةلم-الواجب منةه واحةدة مسةتدلين باقتصةار  

 .،5)بعض أحيانه"
قلت: ولعل في كالم الشيإل األمير ما يرفع اإلشكال وبه يمكن التوفيةى بةين 
المةةةذهبين )مةةةذهب التسةةةليمة، ومةةةذهب التسةةةليمتين، مةةةن أن التسةةةليمة الواحةةةدة هةةةي 

، فذ ا  الواجبة وبها الخروج من الصالة، وما زاد عليها فهو سنة في حى كل مصلٍّ
 .و ىمامال أو مأمومال. وا  أعلمكان أ

 
 

                                                           
 .2/89، سنن الترمذي ،1
 ،.582ديث رقم )، حباب السالم للتحليل من الصالة عند فرا ها وكيفيته، صحيح مسلم ،2
 .،605) حديث رقم، البخاريصحيح  3)
ن ن، سةةةةيلهةةةةا التسةةةةليممفتةةةةا  الصةةةةالة الطهةةةةور وتحريمهةةةةا التكبيةةةةر وتحل) :الحةةةةديث أخرجةةةةه أصةةةةحاب السةةةةنن بلفةةةةر ،4

: هةذا الحةديث أصةح شةيء فةي هةذا ،، وقةال أبةو عيسة 3) بةرقم، باب مةا جةاء أن مفتةا  الصةالة الطهةور ،الترمذي
ِة ، وسةةنن ابةةن ماجةةة ةةةةةةةةةةة بإلةةاُب ،16) الو ةةوء ةةةةةة بةةرقمالبةةاب وأحسةةن، وسةةنن أبةةي داود ةةةةة بةةاب فةةرض  ةةةالإل ِمْفتإلةةاُ  الصَّ

    .،275) ةةةةةةة برقمالط ُهورُ 
 .61: ص ،شفاء الصدر ،5
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 المسألة التاسعة/ في حكم القنوت ورفع اليدين فيه حال الدعاء:
أورد الشةةةةةيإل السنوسةةةةةي الكةةةةةالم فةةةةةي هةةةةةذ  المسةةةةةألة مةةةةةن ثالثةةةةةة أوجةةةةةه: فةةةةةي 

أي -مشروعيته، وفي محله، وفي سببه فنقل أقوال فقهةاء المةذهب فةي مشةروعيته 
مةن قةال بوجوبةه، ومةن قا ةل بأنةه  يةر  موقد تباينت أقوالهم في ذلةك فمةنه -حكمه

 ،1)بأنةه ف ةيلة مشروب أصالل، ومن قا ل بةالجواز، مةن قا ةل بأنةه سةنة، ومةن قا ةل
وهةةذا األخيةةر هةةو مشةةهور مةةذهب مالةةك، قةةال فةةي التو ةةيح: "المشةةهور أن القنةةوت 

 .  ،3). أما عند الجمهور فحكمه أنه مندوب،2)ف يلة، وقيل يسجد له فهو سنة"
أما محله، فذكر الشيإل أنه اختلف فيه علة  وجهةين: هةل هةو فةي صةالة الصةبح  

 .هو قبل الركوب أو بعد فواتف وهل أو الوتر، أو  يرهما من الصل
فالذي عليه المالكية أنه فةي صةالة الصةبح، ووافقهةم الشةافعية، لكنةه عنةدهم 
يكون بعد الرفع من الركوب، والمشهور عند المالكية أنةه قبةل الركةوب ، ولكةل أدلتةه 

، لك في المدونة: "القنةوت فةي الصةبحمن األحاديث واآلثار، واألمر واسع ،قال ما
الركةةوب كةةل  ذلةةك واسةةع، والةةذي آخةةذ بةةه فةةي خاصةةة نفسةةي قبةةل  قبةةل الركةةوب وبعةةد

 .،4)الركوب"
 .  ،5)وهذا لما فيه من الرفى بالمسبوى، وعدم الفصل بين الركوب والسجود

                                                           
 فرى المالكية بين السنة والمندوب والف يلة ، وفيما يلي تعريفها في اصطال  المذهب: ،1

 .ثر أجر  ،ولم يدل دليل عل  وجوبهقدر  ،وك: هي ما طلبه الشارب ، وأكد أمر  ، وعرم السنة
. وهةةو مةةا يحمةةد فاعلةةه وال يةةذم تاركةةه، ولةةم يةةدل دليةةل علةة  وجوبةةه ،مةةا نةةدب ىليةةه الشةةارب واسةةتحب فعلةةه :المنةةدوب

 .سنة بذلك ترادف المندوب والمستحبفال
 ،فةي  يةر جماعةة -سةلمصةل  ا  عليةه و -الف يلة: ما طلبه الشارغ وخفف أمر  ولم يركد ، أو هي ما فعله النبي 

دليةل السةالك للمصةطلحات واألسةماء فةي فقةه اإلمةام مالةك : حمةدي ) .رب عليه، ولم يدل دليل علة  وجوبةهولم يوا
 .  14: ص عبد المنعم شلبي،

 .1/333 ،و يح شر  مختصر ابن الحاجبالت ،2
 .65: ص ،شفاء الصدر 3)
 .1/192 : مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي،المدونة ،4
 . 1/282 محمد بن عبد ا  الخرشي :شر  مختصر خليل ،5
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ودليةل مةن قةال محلةه الصةبح مةا روا  البيهقةي فةي سةننه بإسةناد صةحيح عةن أنةس 
 -ا  عليه وسلمصل  -أنه قال:)..ما زال رسول ا   -ر ي ا  عنه-بن مالك 

 .،1)يقنت في صالة الخداة حت  فارى الدنيا،
وبعد أن ذكر الشيإل مشهور المذهب ودليله في محل القنوت، أطةال بعةض 

كةةل قةةوم الشةيء فةةي نقةل اآلراء األخةةرى، وأورد األحاديةث واآلثةةار التةي اسةةتدل بهةا 
بح هل هو في الصبح، أو في الةوتر، أو فةي الصة ،عل  مذهبهم في محل القنوت

والمخرب، أو هو في جميع الصلوات عند النوازل، وهل هةو قبةل الركةوب أو بعةد ف 
لةةم يةةزل يقنةةت فةةي  -صةةل  ا  عليةةه وسةةلم-ولكنةةه خةةتم ذلةةك بقولةةه: وقةةد مةةرَّ أنةةه 

. فلعةل هةذا يعةد  وجهةال للتةرجيح عنةد  . وا  أعلةم ،2)صالة الخداة حتة  فةارى الةدنيا
 .  وأحكم

           
 ةخاتمال

وبعةةةد هةةةذ  الجولةةةة القاصةةةدة مةةةع الشةةةيإل السنوسةةةي فةةةي عقلةةةه الةةةوافر، وفكةةةر  
المعطةةاء، بمةةا خلفةةه مةةن آثةةار علميةةة فةةي فنةةون عديةةدة، وبعةةد االقتبةةاس مةةن جةةذوة 
فكر  في ناحية منه، وهو منهجه الفقهي، واجتهاداته المميزة، أقول بعةد هةذا يمكةن 

 تسجيل النتا ي اآلتية :
لي السنوسي، يعد من كبةار فقهةاء المالكيةة فةي القطةر أن اإلمام محمد بن ع أوالا/

طةةةةةة الليبةةةةةي، وآيةةةةةة ذلةةةةةك ىلمامةةةةةه بأصةةةةةول المةةةةةذهب وفروعةةةةةه، وقدرتةةةةةه علةةةةة  اإلحا
 .بالروايات في المسألة الواحدة

ا ل الفقهيةةة، وبملكةة فقهيةةة أن اإلمةةام السنوسةي يمتةاز بنرةةر سةديد فةةي المسة ثانيفاا/
 الروايات واآلراء.، ترهله للموازنة والترجيح بين نا جة

                                                           
، أبةةو بكةةر البيهقةةي، بةةاب الةةدليل علةة  أنةةه لةةم يتةةرك أصةةل حمةةد بةةن الحسةةين بةةن علةةي بةةن موسةة السةةنن الكبةةرى: أ ،1

 .2/287، 3105حديث رقم ) ،القنوت في صالة الصبح
 .69 :ص ،شفاء الصدر ،2
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أن هةةذ  المسةةا ل التةةي سةةلكها الشةةيإل السنوسةةي فةةي رسةةالته، هةةي مةةن أكثةةر  ثالثففاا/
 .ثار حولها الخالف قديمال وحديثال مسا ل الصالة التي 

أطلةةةى الشةةةيإل السنوسةةةي دعةةةوة صةةةريحة لفةةةتح بةةةاب االجتهةةةاد، والعةةةودة ىلةةة   رابعفففاا/
)الكتةاب العزيةز  ين العريمين:المنابع األصيلة للفقه اإلسالمي المتمثلة في األصل

كإلةةم بةةين المختلفةةين فةةي الفةةروب الفقهيةةة، وذلةةك  والسةةنة المطهةةرة،م ليكونةةا المرجةةع الحإل
 .ى شقة االختالف ويجنب شرر الخالفمما يردي ىل  ت يي

أن ىحيةاء سةير العرمةاء مةن أبنةاء هةذ  األمةة، ونشةر مةثثرهم، يةردي ىلة   /خامساا 
ثارة هممهم  لالقتداء والتأسي بأسالفهم، بعث القدوة في نفوس األجيال الج ديدة، واا

   والسير عل  نهجهم القويم .
أخيةةرال، أسةةأل ا  العلةةي القةةدير، أن أكةةون قةةد وفقةةت فيمةةا قمةةت بةةه مةةن هةةذا 

 ... آمين.العمل، وأن يجعله خالصال لوجهه الكريم
 المصادر والمراجع

 .مصر ،السنوسي الكبير، مطبعة محمد عاطف بميدان الخازندار،. 1984)محمد الطيب ، األشهب

رسةةةا ل ابةةةن حةةةزم األندلسةةةي، تحقيةةةى: ىحسةةةان عبةةةاس،  ،.1987) علةةةي بةةةن أحمةةةد بةةةن حةةةزم، األندلسةةةي
 لبنان. ،المرسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

لمنهةل العةذب فةي تةاريإل طةرابلس الخةرب، منشةورات مكتبةة الفرجةاني، األنصاري، أحمةد النا ةب )د.ت،. ا
 ليبيا. ،طرابلس

ديَّة العارفين أسماء المةرلفين وآثةار المصةنفين، ،. ه1951)ىسماعيل بن محمد أمين بن سليم البخدادي، 
 لبنان. ،بيروت ،دار ىحياء التراث العربي

 ةبطه وصةححه: محمةد ط األولة ، التحفةة، البهجة فةي شةر   ،.1998)علي بن عبد السالم التسولي، 
 .، لبنانبيروت ،دار الكتب العلمية ،عبد القادر شاهين

 :، تحقيةةىطيةةبنفةةإل الطيةةب مةةن  صةةن األنةةدلس الر ه،.  1388) أحمةةد بةةن محمةةد المقةةري ، التلمسةةاني
   لبنان. بيروت،، ىحسان عباس، دار صادر

 :تحقيةةةى ،فةةةي أخبةةةار القا ةةةي عيةةةاض زهةةةار الريةةةاضأ ،.1939) أحمةةةد بةةةن محمةةةد المقةةةري، التلمسةةةاني
بةةةراهيم األبيةةةاري، وعبةةةد العرةةةيم شةةةلبي، مطبعةةةة لجنةةةة التةةةأليف والترجمةةةة  مصةةةطف  السةةةقا، واا

 . ، مصرالقاهرة ،والنشر
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دار الكتةب  ،الفكةر السةامي فةي تةاريإل الفقةه اإلسةالمي، ط األولة ،. 1995الحجوي، محمد بن الحسةن )
 لبنان.، بيروت ،العلمية

مجموعةة  :تاج العروس من جةواهر القةاموس، تحقيةى)د.ت،.  بن محم د بن عبد الرز اى محم دالحسيني، 
 .، بيروت، لبنانمن المحققين، دار الهداية

الجةةواهر الم ةةية فةةي طبقةةات الحنفيةةة، الناشةةر: ميةةر ،. 1981)عبةةد القةةادر بةةن محمةةد القرشةةي الحنفةةي، 
 . ، باكستانكراتشي ،محمد كتب خانه

األولة ،  الحركة السنوسية، نشأتها ونموها فةي القةرن التاسةع عشةر، ط،. 1967الدجاني، أحمد صدقي )
 .  ، لبنانم، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت1967

، بيةةةروت ،معجةةم المةةةرلفين، دار ىحيةةاء التةةةراث العربةةيالدمشةةقي، عمةةر بةةةن ر ةةا محمةةةد كحالةةة )د.ت،. 
   لبنان.

عالم ليبيا، ط الثالثة، دار المدار اإلسالمي، بيروت، منشةورات ،. أ2004) الطاهر أحمد الزاويالزاوي، 
 ليبيا. ،دار أويا للنشر والتوزيع، طرابلس

، بيةةروت، دار العلةةم للماليةةين ة،األعةةالم، ط الخامسةةة عشةةر ،. 2002) خيةةر الةةدين بةةن محمةةودالزركلةةي، 
 .  لبنان

المطبعةةةة ، مةةةذهب اإلمةةةام مالةةةك، ط األولةةة منةةةار السةةةالك ىلةةة  ،. 1940، )رجراجةةةيالسةةةباعي، أحمةةةد )ال
 .، المخربفاس ،الجديدة

محمةةد محيةةي الةةدين عبةةد  :سةةنن أبةةي داود، تحقيةةى )د.ت،. سةةليمان بةةن األشةةعث أبةةو داود، السجسةةتاني
 .، بيروت، لبنانالحميد، دار الفكر

 مطبعةةة ،ولةة األىيقةةار الوسةةنان فةةي العمةةل بالحةةديث والقةةرآن، ط ،. 1938)محمةةد بةةن علةةي السنوسةةي، 
 .، مصرالقاهرة ،حجازي

 الجةةةواهر اإلكليليةةةة فةةةي أعيةةةان علمةةةاء ليبيةةةا مةةةن المالكيةةةة، ط،. 1999)ناصةةةر الةةةدين محمةةةد الشةةةريف، 
 لبنان. ،دار البيارى، بيروت األول ،

للطباعةة  عرفةةدار الم ،تةاريإل الحركةة السنوسةية فةي أفريقيةا، ط الثالثةة،. 2009) علي محمد،  الصَّالَّبي
 لبنان. ،والنشر، بيروت

الثمةار الزكيةة للحركةة السنوسةية فةي ليبيةا، ط األولة ، مكتبةة الصةحابة  ،.2001، علي محمد )الصَّالَّبي
 .   العربية المتحدة اإلمارات ،الشارقة

مواهةةب الجليةةل فةةي شةةر  ،. 1992) ،الحطةةاب الر عينةةي) محمةةد بةةن محمةةد بةةن عبةةد الةةرحمنالطرابلسةةي، 
 .دار الفكر ط الثالثة، يل،مختصر خل

  سياحتي في صحراء أفريقيا الكبرى، مطبعة سي، اسطنبول، تركيا.  ه،. 1314) صادى مريد، العرم
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 مواهةب الخةالى علة  شةةر  التةاودي لالميةة الزقةاى، ط األولةة ،،. 2008الخةازي، أبوالشةتاء بةن الحسةةن )
 .   ، القاهرة، مصرالمكتبة األزهرية للتراث

 .  ، لبنانبيروت ،ىحياء علوم الدين، دار المعرفة )د.ت،. حامد محمد بن محمد أبو، الخزالي

 :االسةتذكار الجةةامع لمةةذاهب فقهةاء األمصةةار، تحقيةةى ،.2000) يوسةةف بةةن عبةد البةةر النمةةري، القرطبةي
 .  ، لبنانبيروت سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية،

عبةةةد السةةةالم محمةةةد  :معجةةةم مقةةةاييس اللخةةةة، تحقيةةةى،. 1979) أحمةةةد بةةةن فةةةارس بةةةن زكريةةةاءالقزوينةةةي، 
 .  ، بيروت، لبنانهارون، دار الفكر

نن ابن ماجةه، تحقيةى: محمةد فةراد عبةد البةاقي، دار ىحيةاء )د.ت،. سمحمد بن يزيد بن ماجة القزويني، 
 .  ، القاهرة، مصرالكتب العربية

، بيةروت ،دار صةادر ،لسةان العةرب، ط األولة  )د.ت،. فريقةيمحمد بةن مكةرم بةن منرةور اإل، المصري
 .لبنان

راجعةةه  ط األولةة ، ور البصةةر فةةي شةةر  خطبةةة المختصةةر،،. نةة2007) أحمةةد بةةن عبةةد العزيةةز، الهاللةةي
، دار يوسةةف بةةن تاشةةفين ومكتبةةة اإلمةةام مالةةك ،محمةةد محمةةود ولةةد محمةةد األمةةين :وصةةححه

 موريتانيا.  
المعةةةرب والجةةةامع المخةةةرب عةةةن فتةةةاوى أهةةةل ىفريقيةةةة  المعيةةةار،. 1981)أحمةةةد بةةةن يحيةةة  ، الونشريسةةةي

منشةةورات وزارة  ،عةةة مةةن الفقهةةاء، بإشةةراف: محمةةد حجةةيجما :، تحقيةةىلمخةةربواألنةةدلس وا
 األوقاف والشرون اإلسالمية المخربية، المخرب.

مطبعةةة  ط األولة ، ترتيةةب المةدارك وتقريةب المسةةالك، ،.1983-1981) عيةاض بةةن موسة اليحصةبي، 
 .ف الة، المحمدية، المخرب

لعالمة محمةد بةن علةي السنوسةي الجزا ةري مجتهةدا ومجاهةدال، أطروحةة دكتةورا ، براهم، محمود )د.ت،. ا
 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا ر.

ط األولة ، كشةف النقةاب الحاجةب عةن مصةطلح ابةن الحاجةب، ،. 1990)ىبةراهيم بةن علةي بن فرحون، 
، دار الخةةرب اإلسةةالمي، بيةةروت ،ة أبةةو فةةارس، وعبةةد السةةالم الشةةريفحمةةز  :دراسةةة وتحقيةةى

 .لبنان
 تبصةرة الحكةام فةي أصةول األق ةية ومنةاهي األحكةام،،. 1986)ىبراهيم بن علةي بةن محمةد بن فرحون، 

  ، القاهرة، مصر.األول ، مكتبة الكليات األزهرية ط

، مطبعةةةة النجةةةا  األولةةة ، ط المةةةالكيأصةةةول الفتةةةوى والق ةةةاء فةةةي المةةةذهب ،. 1996ريةةةاض، محمةةةد )
  .المخربالدار البي اء، الجديدة، 

 ، لبنان.بيروت ،األهلية للنشر والتوزيع، برقة الدولة العربية الثامنة،. 2002زيادة، نقوال )
 بيروت، لبنان. السنوسية دين ودولة، محمد فراد شكري، دار الفكر،،. 1948شكري، محمد فراد )
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ط الثانيةة، مرسسةة نةويهض الثقافيةة للتةأليف والترجمةة  معجةم أعةالم الجزا ةر،،. 1980، عةادل )نويهض
 لبنان.   ،والنشر، بيروت

 


