
   
495 

ISSN: 2706-9524 (Print)                                                 ISSN: 2706-9532 (Online)  
 

 

 مجلة الجامعة األسمرية                                  
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 (وآثاره حياته) ورفلة قضاء مفتي برغوث مصباح الشيخ

 مصباح علي الطاهر رمضان  
  ، بني وليد، ليبياوليد بني جامعة ،الشرعية العلوم كلية

Email: ram73rama@gmail.com 

 ملخصال

 الشدددي  هدددو الليبدددي، بدددال  ر المالكيدددة علمدددا  مددد  جليددد  عدددالم  يدددا هددداا الب ددد   يددددر 
 الدددورفلي الم رفدددي مهندددا بددد  علدددي بددد  برغدددو  ل ددد  أولددد ، بفدددت  م مدددد بددد  مفتدددا  بددد  مصدددبا 
 . ووفا    ومولدا   نسبا   الوليدي

 إا الغر ،  رابل  والية في العلما  كبار أيدي على وليد بني خارج تعليم  الشي  تل ى
  ي  األسمر، السالم عبد زاوية في زليت  مدينة إلى ر لت  أهمها الر الت، م  العديد ل  كا 
 فكانددت الثانيدة ر لتدد  عد  وأمددا الشدريعة، علددوم مد  وغيرهددا وال ددي ، والف دد  الكدريم ال درن  در 
 تدداجورا  بمن  دة راوي أبدي زاويدة إلددى الثالثدة ر لتد  وكاندت ،مسددالت  بمديندة الددوكالي زاويدة إلدى
 . العلوم م  عنده ما عن  وأخا النعا  شيخ  الزم  ي 

 الداي  فمد  ،وخارجهدا المديندة داخد  عصره علما  م  بالعديد اتصا  على الشي  وكا 
 مد  شد لو  علي والشي  ،تاجورا  م  ا ريش ال فيظ عبد الشي  المدينة خارج م  بهم اتص 

 بركدة بد  م مدد بد  م مدد والشدي  ،الف يسدي م مدد الشدي : م  ك  زليت  مدينة وم  ،مصرات 
 بدد  اهلل عبددد الشددي  مددنهم ندداكر ،كافددة   بالشدديو  وثيدد  اتصددا  علددى كددا  مدينتدد  ومدد  ،الفيتددوري

 . الصراري يون  ب  اهلل عبد والشي   امد، الف ي 
 لت فديظ زاويدة أقدام ف د المدينة داخ  أما ،وخارجها المدينة داخ  بالتدري  الشي  اشتغ 

 تدريسد  وأمدا ،المهداجري  لل دال  مبيدت بوجدود الزاويدة هاه امتازت وقد ،علوم  وتدري  ال رن 
  .راوي أبي وزاوية ،الدوكالي وزاوية ،األسمر زاوية م  ك    في درَّ  ف د مدينت  خارج
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 وثي دة مد  المديندة بيدوت مد  بيدت يخلدو يكداد فدال ،التوثيد  مجدا  فدي الشدي  اشدتغ  كما
 16 بتددداري  صددددر قددرار   بموجددد  مفتيددا ُعدددي     ف ددد اإلفتدددا  مجدددا  فددي اشدددتغال  أمددا ،الشدددي  بخدد 

 سدددددنة وتعدددددالى سدددددب ان  اهلل توفددددداه أ  إلدددددى اإلفتدددددا  منصددددد  فدددددي واسدددددتمر ،ه 1301 رمضدددددا 
 .تعالى اهلل ر م  لمسجده مجاور   جر  في دف  وقد ،م1913

 

 الماه  المالكي، مصبا  برغو ، ورفلة، ليبيا. الكلمات المفتاحية:

  المقدمة

ال مددد هلل الدداي رفددت درجددات أهدد  العلددم، وجعلهددم أعالمددا ، ووضدد  بواضدد  
أدلتهم ما شب  على أمة اإلسالم م  مسدال  الف د  وأصدو  الددي  فصداروا أعالمدا ، 
وأشدهد أ  ال إلد  إال اهلل و دده ال شدري  لدد  وأشدهد أ  م مددا  عبدده ورسدول  صددلى 

 اهلل علي  وعلى نل  وص ب  وسلم. 
وأكثرهدا انتشدارا ، ومدا  ،ه  اإلمام مال  م  أعظدم المدااه أما بعد: فإ  ما

تندددددور مدارسددددد  مددددد  المدرسدددددة المصدددددرية، والمدرسدددددة المدنيدددددة، المدرسدددددة العراقيدددددة، 
 . وسهولة بيان والمدرسة المغربية وما شهر  أعالم  إال دلي  رسوخ ، وقو  دليل ، 
تدى صددار هددو وقدد بددرز المدداه  المدالكي فددي ليبيددا، وانتشدر انتشددارا  واسددعا   

الدلي ، والمعتمد في ال ضا ، واإلفتا  وانتس  النا  إليد ، وصداروا ي دموند  علدى 
 غيره م  المااه . 

ل ددم  مد  أعددالم ليبيدا فددي مجدا  اإلفتددا   مد  أجد  الدد  كدا  اختيدداري لدراسدة ع 
( وجعلتد  فدي و  مفتي قضا  ورفلة  ياتد  ونثدارهالشي  مصبا  برغ)وقد عنونت  بد

ددبح ح ثالثددة مبا دد   وخاتمددة السددتعرام أهددم النتددالَ، ُعنحددي  المب دد  األو  منهددا بحن س 
 . رم الثال  نثاره في مجا  اإلفتا ونشأتح ح، واختص الثاني بتعلُّم  وتعليم  وع

 نبذة تاريخية

خال  العهد العثماني الثاني الاي ور  العثمانيو  في  االمبرا ورية بس و  
م عاش الشي  مصبا  برغو  في قضدا  ورفلدة التدابت 1835في سنة  ال رمانليي 
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عهد  ي  ت سم الوالية إلى لوالية  رابل  الغر   س  الت سيم اإلداري في ال  ال
 . ف رى واأللوية إلى قالم اميات أو قضا ات ثم ال ضا  ين سم إلى نوا    ألوية،

  فدددي وفدددي هددداا العهدددد نشدددأ الشدددي  مصدددبا  برغدددو  وقضدددى جددد  عمدددره فيددد
جاللدد  األعمددا  مدد  التعلدديم إلددى اإلفتددا  فال ضددا ، ولدد  مواقدد  جهاديددة فددي هدداا 

م اجتدا  ال ليدا  ليبيدا والشدي  وقتلدا فدي أواخدر عمدره فلدم 1911العهد، وفي سدنة 
  .انت   إلى جوار رب   تىسوى عامي  يب  بعدها 

 الحالة الفكرية

كليددا  علددى المسدداجد اعتمددد التعلدديم فددي ليبيددا قبدد   ركددة اإلصددال  العثمدداني 
والكتاتيدد  الم امددة  ددو  الزوايددا إلهمددا  السددل ة العثمانيددة هدداا الجاندد  وتركيزهددا 

 .  (1)على الجوان  المالية والعسكرية
والن بار التعليم بال ابت الديني كا  االعتمداد فدي تل دي العلدوم علدى الزوايدا 

 التي قامت بدورها، وم  أهمها: 
 : زروقزاوية أحمد ( 1

أسسددها الشددي  أ مددد بدد  أ مددد بدد  م مددد  ،و  معهددد علمددي فددي ليبيدداتعددد أ
زرو  وكانت متج  كثير م   ال  العلم وتتكو  هاه الزاوية م  مسجد وضري  

 . (2)للشي  ومكتبة ومعهد لت فيظ ال رن  الكريم
 :زاوية الجغبوب( 2

شدهرها علدى اإل دال  قامددت أهداه الزاويدة هدي مدد  أكبدر زوايدا جندو  ليبيددا و 
بتدري  العلوم الدينية واللغوية، ولها مكتبة كانت ت وي ما ي ر  م  أربعدة عشدر 

 .  (3)( في مختل  الفنو أل  مجلد 14,000أل  مجلد )
 

                                                           
.  م مدد الشدري ، م مدد أ مدد ال دوير: عبدداهللبات والوثال  والمخ و ات الليبيدةينظر: دراسات في تاري  المكت (1

 .  29-28ص: م، 1989 ،1دار النشر للتوزيت واإلعال ،  رابل ، ليبيا،   
 . 83 ، ص:م1971 ،2 : ال اهر الزاوي، مؤسسة الفرجاني،  رابل ،  أعالم ليبيا ينظر: (2
   .34ص: دراسات في تاري  المكتبات،  ينظر: (3
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 :  نظام القضاء

واجهدددت الدولدددة التركيدددة صدددعوبة فدددي ت بيددد  ال دددانو  التركدددي علدددى العدددر  
كددددانوا متمسددددكي  ؛ والدددد  أل  الليبيددددي  فددددي المنددددا   الداخليددددة الليبيددددي  خصوصددددا  

بددال واني  الت ليديددة، األمددر الدداي أدى إلددى وجددود معارضددة شددديد  جعلددت ال كومددة 
 . على ال انو  والنظام ال ضالي التركية تدخ  تعديالت  

كدا  النظدام ال ضدالي يتكدو  مد  م داكم شدرعية ت بد  الشدرالت الدينيدة ف دد  
 . ت النظام ال ضالي فهي غير نظاميةوهي وا   كانت تتب

 : الم اكم النظامية فتتكو  م أما 
، وم كمددددددة الجنايددددددات، والم كمددددددة االبتداليددددددةم كمددددددة الصددددددل ، والم كمددددددة 
 .  (1)س نبو إاالستلنافية، وم كمة التمييز وم رها 

ت ددددوم م دددداكم الصددددل  بددددإجرا  المصددددال ات بددددي  المددددوا ني  فددددي الخالفددددات 
 . مجل  النا ية في النوا ي وال رى السهلة، ويديرها
افظدددددات أو األلويدددددة ومراكدددددز الم كمدددددة االبتداليدددددة فدددددي مراكدددددز الم وتوجدددددد 

 . األقضية
وتخددددتص الجناليددددة باالعتدددددا ات والجنايددددات، وتكددددو  فددددي مراكددددز األقضددددية 
والم افظددددات واأللويددددة وُتشددددك  مدددد  رلددددي  وقاضدددديي ، أمددددا االسددددتلنافية فمركزهددددا 
  ددددرابل  وتشددددم  مدينددددة  ددددرابل  وبنغددددازي وتنظددددر فددددي ال عددددو  المرفوعددددة ضددددد

 . (2)الم كمة االبتدالية
           

 

 
                                                           

ص: م، 1975 ،1     ، ددرابل ،: الرالددد انتددوني جكاكيددا، دار الفرجددانيليبيددا خددال  اال ددتال  العثمدداني ينظددر: (1
81  . 

م، 1988المجتمددت العربددي الليبددي فددي العهددد العثمدداني: تيسددير بدد  موسددى، الدددار العربيددة للكتددا ،  ددرابل ، ليبيددا،  ينظددر: (2
 .  259ص: 
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 المبحث األول: نسبه ونشأته
هو الشي  مصبا  ب  مفتا  ب  م مد بفت  أول  ل   برغو  بد  علدي بد  

 . (1)مهنا الم رفي الورفلي
الوليدددي نسددبا  ومولدددا  ووفددا  ، وينتسدد  ب سدد  الت سدديم الجهددوي ل بيلددة ورفلددة 

زليدددت  أ دددد األقسدددام الخمسدددة لل بيلدددة، هددداجر إلدددى تددداجورا  و  إلدددى قسدددم األو يدددي 
 . ومسالت 
   :مولده

ولددد الشددي  مصددبا  برغددو  فددي مدينددة بنددي وليددد هدداه المدينددة التددي تضددر  
لبراغثددة الواقعددة علددى ُبعددد قددد كانددت والدتدد  فددي قبيلددة اورها فددي التدداري  الليبددي و بجدا
 .كم( م  مركز المدينة 12)

الشي  مصبا  فلدم نسدت ت ت ديدده ت ديددا  دقي دا ، ولكند  أما ع  تاري  والد  
 . م(1820–1813على وج  الت ري  مابي  سنتي )

  :أسرته
  اليدا  تصدغير فيعر  بمفتا  الوليد بضم الواو وفت  الالم وسكو  والدهأما 

إ ددى  ألن  كا  أصغر إخوت  وأخوا  أبي  م  قبيلة الرفارفة ؛كلمة ولد ل   بال 
 . (2)قبال  ورفلة، وهي م  قسم الفالدن 

فهددي مبروكددة بنددت مدديالد بدد  بدددر مدد  قبيلددة البدددور إ دددى قبالدد   أمهههأمددا 
 . (3)ورفلة

  .: فرج، عبد الر م ، م مد بفت  أول ثالثة وهم إخوته
 
 
 

                                                           
، م1991 ،1   ،مركدز دراسدة جهداد الليبيدي  ،مختدار الهدادي بد  يدون  علما  الغالبندة ونثدارهم العلميدة، ينظر: (1

 .79 ص:
   .م10/02/1998برغوثي بتاري  درواية شفوية م  ال اج السنوسي علي ال (2
   .(1قم )انظر المل   ر  (3
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 : أبناؤه
وهدد  اهلل الشددي  عددددا  مدد  البنددي  والبنددات مدد وا عليدد   ياتدد  فر ددا ، وأعددانوه 

دارتهدددداتكددددالي  ال علددددى  ألندددد  كددددا  صددددا   ثددددرو  ؛ يددددا  وال فدددداظ علددددى أموالدددد  وا 
 .  عظيمة

 . أ مد، بشير، عبد العالي: م مد، السنوسي، وأبناؤه هم
 . سليمةأما البنات فهما: زين ، 

 . (1)ولم يخل  م  أبنال  سوى م مد وأ مد
 :زوجاته

أو  زوجدة لد ، وهدي ف يمدة بندت  -ر مد  اهلل تعدالى-تدزوج الشدي  مصدبا  
البتبات مد  قبيلدة أوالد أبدورأ  الدولي الصدال  دفدي  بندي وليدد، وقدد ولددت لد  ابند  
الشددي  م مددد، أمددا الزوجددة الثانيددة فهددي التددي ع ددد عليهددا أثنددا  هجرتدد  إلددى مدينددة 
امسددالت  لل يددام بددالتعليم فددي زاويددة سدديدي عبددد الوا ددد الدددوكالي واسددمها عيشددة مدد  

وأ مدد، وبنتدي   وعبد العداليريت وقد ولدت ل  ثالثة م  األوالد هم بشير عاللة أو 
 . (2)هما زين  وسليمة

 :قبيلته
(، وأصدد  هدداه التسددمية البراغثدد ينتسدد  الشددي  مصددبا  برغددو  إلددى قبيلددة )

السدتة   ددى قبالد  الم ارفدةإنسبة إلى برغو  ل   جدها م مد بفدت  أولد ، وهدي 
نسبة إلى جدهم م ر ، وقبال  بني م ر  هي: السدبالت، اإلع يدات، البراغثد ، 

 . الل فةالزيادات، الصوابر، 
وأبنا  مفتا ،  ،: أبنا  عمرفخاا وهموقبيلة البراغث  تن سم إلى أربعة أ

 . (3)وأبنا  عبد السالم وأبنا  عبد الر م ،
ميسور ال ا ، ف د كا  نشأ الشي  مصبا  برغو  في كن  أ  :(1)نشأته 

أبددوه ف يهددا  وشدديخا  ل بيلتدد ، ونلددت إليدد  مشدديخة قسددم األو يددي ، وكددا  مدد  أصدد ا  
                                                           

   .م15/03/1998رواية شفوية م  ال اج ال اهر علي البرغوثي بتاري   (1
   .م06/07/1997رواية شفوية م  ال اج مفتا  ب  م مد برغو  بتاري   (2
 .  97 ، ص:م1991خليفة م مد التليسي، دار الريا ،  ،معجم سكا  ليبيا ينظر: (3
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الددرأي والمشددور  فيهددا، وهددو مددا وفددر بيلددة مناسددبة للشددي  جعلتدد  يتجدد  ن ددو الددتعلم 
خالفا  لنظرال  المعاصري  ل  الاي  كانت ال يا  تفرم عليهم االتجاه ن و العمد  

اعددة أو غيرهددا مدد  المهدد  السددالد  فددي الدد  الوقددت ؛  لبددا  لل مددة فددي الرعددي أو الزر 
 العيش. 

نمددا كانددت  رفتدد   أمددا الشددي  مصددبا  فلددم يمددار  فددي  ياتدد  هدداه ال ددر ، وا 
الورقدددة وال لدددم، وبفضددد  اكالددد  وف نتددد  و رصددد  علدددى تل دددي العلدددوم تمكددد  الشدددي  

ار  اتص  ب  مد   هد لوم عصره فضال  عمامصبا  م  األخا بفرور شتى م  ع
إلددددى  -تعددددالى –بعددددد اهلل  ال لددد  و سدددد  السددددجايا، ولعدددد  الفضدددد  فددددي الدددد  يرجددددت

 ساتات  االجال  الداي  جلعدوا مند  مدثال  رالعدا  فدي الدبالد الوليديدة، بد  فدي  درابل أ
 الغر  بأسرها. 

 : تهوفا
بعددد عمددر قدددار  المالددة عدددام قضدداه الشددي  مصدددبا  فددي العديدددد مدد  المهدددام 

لبى ندا  ربد  مغدادرا  الددنيا إلدى مثدواه األخيدر سدنة  والمناص  خدمة ألهل  وو ن 
( ) ال  الددو شدم، ودفدد  بجاندد  الددولي الصددال  عبددد الددر م  المعددرو  بدد1913

 . (2)داخ  روضت  المجاور  للمسجد
           

 المبحث الثاني: تعلُّمه وتعليمه

 :(3)طلبه للعلم
أيدي كبدار العلمدا  تل ى الشي  مصبا  تعليم  خارج مدينة بني وليد على  

في والية  رابل  الغر ، وقد كا  للشي  العديد م  الر الت ينه  فيها العلم م  
  :يلي هنا وهنا ، وم  أهم هاه الر الت ما

                                                                                                                                           
   .م10/03/1998رواية شفوية م  ال اج السنوسي علي البرغوثي بتاري   (1
 .79 ص: علمية، مختار الهادي ب  يون ،علما  الغالبنة ونثارهم ال ينظر: (2
 .م13/02/1998علي البرغوثي بتاري  رواية شفوية م  ال اج ال اهر  (3
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ر لتدد  األولددى فددي  لدد  العلددم كانددت إلددى مدينددة زليددت  برف ددة : الرحلههة األولهه  (1
يدددر  ال ددرن  الكددريم  والددده قاصدددا  زاويددة الددولي الصددال  عبددد السددالم األسددمر  يدد 

والف   وأصو  الدي  وال دي  وعلوم  واللغة العربية بشتى فروعها، وم  األسبا  
 التي كانت ورا  إقبا  ال ال  علدى هداه الزاويدة تدوافر أمداك  اإلقامدة للمهداجري ،

 .وهي ما تعر  بالخالوي
  وقد تمك  الشي  مصبا  م   فظ ال رن  الكريم في ر لت  إلى مدينة زليت

 . نفس  تراوده بالهجر   لبا  للعلمثم عاد إلى مس   رأس  و 
ر لة الشي  الثانية كانت إلى مدينة مسالت   لبا  للعلم بعد أ  الرحلة الثانية: ( 2

صدراره علدى أ   نا  شر   فظ الكتدا  العزيدز، والد  أ  رغبدة الشدي  وعزيمتد  وا 
اويددددة الدددددوكالي الددددولي يددددزي  الدددد  ال فددددظ بددددتعلم العلددددوم الدينيددددة األخددددرى، ف صددددد ز 

الصال  دفي  من  ة الزعفدرا ، فندا  فدي ر لتد  هداه كثيدرا  مد  علدوم الف د  وبعدم 
علوم اللغة العربيدة، ثدم عداد إلدى مديندة بندي وليدد فصدار يعدظ الندا  ويعلمهدم بمدا 
نددوَّر اهلل بدد  قبلدد  وع لدد  مدد  تلدد  العلددوم،  ولكدد  اكددا  الشددي  وف نتدد  و بدد  للعلددم 

ي الب   ع  األسرار اإللهية في العلوم الشدرعية كاندت الددافت لد  والرغبة ال وية ف
 م  جديد إلى  ل  العلم في  رابل . 

كاندت هدداه الر لدة إلدى من  ددة تداجورا  إ دددى ضدوا ي مدينددة : الرحلهة الثالثههة( 3
(، رت باسدم زاويدة )سديدي أبدوراويإا قصد فيها زاوية النعاسدة التدي اشدته ، رابل 

ويدة  تدى أخدا كد  ماعندده مد  مصبا  شيخ  النعا  في هداه الزاوقد الزم الشي  
 . العلوم

نمدا  ،ر لة الشي  هاه لم يكد  قصدده األو  منهدا  لد  العلدم: الرحلة الرابعة( 4 وا 
كدا  تأديدة ركدد   مد  أركددا  اإلسدالم وهدو  ددَ بيدت اهلل ال ددرام ألدا  فريضدة ال ددَ 

ومنها إلى بيت اهلل  بيا إلى مصر،برا  باستخدام اإلب  ركوبة  عابرا  بال  ص را  لي
 . ال رام
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 :هشيوخ
، وهدددو عدددالم جليددد  لددد  كرامدددات عديدددد  ولدددد فدددي  (1)الشهههيخ النعهههاج التهههاجور ( 1

ولم يتدرجم  ،اكره الشي  في أ د كتب  ،من  ة تاجورا  ونشأ وتعلم فيها، ودف  فيها
كا  هاا الشدي  يددير  (،انالنعا  شيخب ول : )ل  ب  اكتفى عند اكر نس  نفس ، 

شؤو  زاوية النعاسدة، ويعلدم بهدا، تتلمدا علدى يديد  كثيدر مد  التالميدا مد  مختلد  
أرجددا  ليبيددا، مدد  بيددنهم الشددي  مصددبا  برغددو  الدداي أخددا عندد  كثيددرا  مدد  العلددوم، 

 . م را  بفضل  علي  وكا  الشي  مصبا  ياكره بالخير دالما ، مفتخرا  ب ،
بدد  سددالم الم رفددي المل دد  بالشددرر ولددد فددي بنددي وليددد  (2)ههه الشههيخ عبههد الجليههل(2

وهدو مد  العلمدا  األعيدا   ،(3)ب بيلة االع يات التي بها نشأ ومات ودف  بم برتهدا
األجددال  الدداي  لهددم بددار  ويدد  فددي شددتى العلددوم، ولدد  تعلي ددات و ددواش  علددى كتدد  

  .(4)عديد ، وكا  م  أكثر أه  زمان  علما  في بني وليد
 :  الذين عاصروا الشيخ مصباح برغوث العلماء

تعد مدينة بني وليد م  بي  المد  الليبية التدي تزخدر بالعديدد مد  العلمدا  
الدداي  بثددوا رو  العلددم فددي أرجالهددا، فاشددتهرت بعددم ال بالدد  ببددروز علمددا  منهددا، 
غل  على أفرادها  ابت العلم بي  إخوانهم م  أبنا  هاه البلدد ، ومد  هداه ال بالد  

الف هددددددا ، وال لمددددددة، وأوالد أبددددددورا  وأوالد أبددددددوراوي، والبراغثددددددة، والشددددددرور،  قبيلددددددة
 . والصرار  والخوازم والزبيدات

وقد عاصر الشي  مصبا  عددا  م  العلما  م  أبنا  ورفلة وغيدرهم مد  الدبالد 
المجاور  لها داخ  البالد الليبية في شر  البالد وغربها، وم  العلمدا  الداي  هدم خدارج 
مدينددة بنددي وليددد الشددي  عبددد ال فدديظ أ ددريش مدد  تدداجورا ، والشددي  علددي شدد لو  مدد  

 ، والشدددي  م مدددد بددد  م مدددد بددد  بركدددة مصدددرات ، والشدددي  م مدددد الف يسدددي مددد  زليدددت

                                                           
   .م20/08/1998 رواية شفوية م  الشي  المهدي أ مد أبوبكر النعا  بتاري  (1
   .(2انظر المل   رقم ) (2
   .م20/04/1998واية شفوية م  ال اج عبد الوا د السنوسي الشرر بتاري  ر  (3
   .م17/04/1998: م مد  امد اليع وبي بتاري  رواية شفوية م  الدكتور (4
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الفيتددوري مدد  زليددت  وقددد وجدددت لدد  فددي مكتبددة الشددي  مصددبا  برغددو  مجموعددة مدد  
 .(1)الفتاوي في مسال  مختلفة

 أما م  ورفلة ف د عاصره ك  م : 
 الشددي  يددون  بدد  أ مددد بدد  يددون  بدد  الف يدد   امددد، الشددي   سددي  بدد  أ مددد بدد 

الف ي  م مد الخازمي، الشي  عبد اهلل ب   الشي  م مد ب   سي  ب  الف ي   امد،
الف ي   امد، الشي  سالم م مد الص ر، الشي  المبرو  علي برقا ، الشي  م مد 
أبو عالشة، الشي  عبد ال ادر ب  عدامر الخدازمي، الشدي  م مدد بد  عبدد الدر م  
ب  م مد الصغير ب   ليم، الشي  عثما  بد  م مدد بد  يدون  الصدراري، الشدي  

، الشدي  م مدد (2)أ مد ب  مختار ابريز ، الشي   سي  المجاو  الزبيديعلي ب  
 . (3)ب  أ مد الورفلي

 :تعليمه
اشددتغ  الشددي  مصددبا  برغددو  بالتدددري  فددي بعددم المسدداجد والزوايددا التددي 
تنتشر في أرجا  ليبيا وت م  على عات ها ع   العمليدة التعليميدة ومدا يتعلد  بهدا 

وكاندت هداه الزوايدا ت دوم بواجبهدا علدى  ،ال دال  م  إقامة وغاا  وتدوفير  اجدات
 الن و األكم  في أغل  األ يا . 

لدينا أن   تبثم  خال  النظر في سير  الشي  مصبا  :  تدريسه داخل بني وليد
مد  العلمدا  الداي  أ بدوا مهندة التعلديم وتعل دوا بهدا نل دظ الد  مد  عددم تخليد  عد  

السياسدية واالجتماعيدة التدي توجد  عليد   واجب  التعليمي  تى عند تكليفد  بالمهدام
ال ضور والتفرغ لهدا، وعنددما كلد  الشدي  بالعضدوية فدي الم كمدة الشدرعية ببندي 
وليد اشتر  على مكلف  أال ي ضر إلى الم كمة  تى يدر  تالمياه فدي الصدبا  

 .(4)ف ب  من  هاا الشر ، وأصب  يعم  في التدري  وال ضا  معا  

                                                           
 ل  العديد م  الفتاوي لدى البا   نسخة منها. (1
 .  الصة لدى البا   صور  منها  األجوثي ة ل سمة أرم بي  قبال (2
 –ه 1420، 1: ناصددر الدددي  م مددد الشددري ، دار البيددار ، األرد ،   ليبيددا مدد  المالكيددةينظددر: أعيددا  علمددا   (3

 .  342 ، ص:م1999
   .م31/02/1998رواية شفوية م  ال اج ال اهر علي البرغوثي بتاري   (4
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مددا  الدداي  وهبددوا أنفسددهم وأمددوالهم للعلددم، ف ددد كددا  والشددي  مصددبا  مدد  العل
( بدال ر  مد  )المخز دديدر  التالميا مجانا ، وقد خصص الشي  مبنى  ل  يعر  ب

المسدددجد لمبيدددت ال دددال  المهددداجري ، ف دددد كدددا  ال دددال  ي بلدددو  علدددى الشدددي  مددد  
مختلدد  أرجدددا  المديندددة  تدددى بلدددر عددددد  فظدددة ال دددرن  الكدددريم فدددي إ ددددى السدددنوات 

 . م  مختل  أرجا  مدينة بني وليد ي   افظا  أربع
قدام الشدي  مصددبا  برغدو  بالتددري  فددي زاويدة الشددي  تدريسهه خههارن بنهي وليههد: 

ثدم  ،عبد السالم األسمر بزليت ، ثم عداد إلدى بندي وليدد وقدام بالتددري  فدي مسدجده
ثددم  ،سددافر إلددى مدينددة مسددالت  وقددام بالتدددري  فددي زاويددة الشددي  عبددد اهلل الدددوكالي

اسدتأن  ر يلدد  إلددى من  ددة تداجورا  ليدددر  بزاويددة النعاعسددة التدي  ددا  أمددده بهددا، 
 ي  قام بالتدري  بهدا مدد  مد  الدزم  فأ بد  أهلهدا وعلماؤهدا،  تدى إنهدم بعدد أ  

 . أ د فصو  التدري  في هاه الزاويةغادرهم إلى مس   رأس  أسموا علي  
  علددى الشددي  مصددبا    در يصددع  ت ديددد عدددد كدد  مدد: يههذ الشههيخ مصههباحتالم

؛ وال  ل و  الفتر  الزمنية التي تفصلنا ع  وفدا  الشدي  التدي تزيدد علدى وأسمالهم
المالددة عددام، وأ  الشددي  اسددتمر فددي التدددري  مددد  تربددو علددى األربعددي  عامددا  فددي 

 . بلده بني وليدمنا   مختلفة م  ليبيا منها زليت  ومسالت  وتاجورا  و 
:الشدي  م مدد (1)وناكر بعم تالمياه الاي  تمكنا م  معرفة أسدمالهم وهدم 

الشي  م مد ب  و الشي  عبد الهادي ب  ق نش، و  ،السنوسي م مد الشري  الشرر
 ،الشي  عبد السالم ب  خليفةو  ،الشي  علي ب  مسعود الف مانيو  ، س  الفيتوري

الشدددي  السنوسدددي بددد  مصدددبا  و الشدددي  م مدددد بددد  يدددون ، و الشدددي  فدددرج أبدددوقري ، 
الشدددي  م مدددد بددد  مصدددبا  برغدددو ، و الشدددي  م مدددد بددد  صدددال  الدددرزيم، و برغدددو ، 

 . الشي  عبد السالم قاجةو الورفلي،  الشي  م فوظو الشي  م مد الع يم، و 
           

 

                                                           
   .م07/02/1998رواية م  األستاا مختار ب  يون  بتاري   (1
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 آثاره في مجال اإلفتاء: المبحث الثالث

 :توطئة
والم ا دددة بكثيدددر مددد  جوانددد  يعدددد اإلفتدددا  مددد  المناصددد  العظيمدددة األثدددر، 

الخ ددر، فيجدد  علددى مدد  ُكل دد   بهدداا المنصدد  دأ  ي ُعددد لدد  عدتدد ، وأ  يتأهدد  لدد  
أهبتدد ،  وأ  يعلددم قدددر الم ددام الدداي أقدديم فيدد ، وال يكددو  فددي صدددره  ددرج مدد  قددو  
ال   والصدر ب ، فإ  اهلل ناصره وهادي ، وكي  هدو المنصد  الداي تدواله بنفسد  

  غدددا  لم المفتددي عمدد  ينددو  فددي فتددواه، وليددوق  أندد  مسددؤو ر  األربددا  ... ولدديع
اشددتر وا لبلددوغ هدداا المنصدد     العلمددا أالمعلددوم ومدد  (  1)وموقددو  بددي  يدددي اهللد

شدرو ا  يجد  توافرهددا فدي المفتددي، ف دد اكدر صددا   كتدا : )شددر  الورقدات(  فددي 
أ  يكددو  عالمددا  بالف دد  أصددال   -وهددو المجتهددد- شددر  المفتدديأصددو  الف دد  أ  مدد  

وفرعا  خالفا  وماهبا ، أي بمسال  الف  ، وقواعده وفروع ، وبما فيها مد  الخدال ، 
لياه  إلى قو  من  وال يخالف ، بأ   ي د  قوال   نخر، السدتلزام اتفدا  مد   قبلد  
بعددددم اهدددابهم إليددد  علدددى نفيددد ، وأ  يكدددو  كامددد  االدددة  فدددي االجتهددداد، عارفدددا  بمدددا 

تاج إلي  في استنبا  األ كام م  الن و واللغة ومعرفدة الرجدا  الدراوي  ل خبدار  ي 
اايدددات الدددوارد  فدددي األ كدددام   وتفسددديرليأخدددا بروايدددة الم بدددو  مدددنهم دو  المجدددرو ، 

واشدددتر وا لجدددواز  .(2)واألخبدددار الدددوارد  فيهدددا ليوافددد  الددد  فدددي اجتهددداده وال يخالفددد 
كدددو  المفتدددي عارفدددا  بدددال كم ي يندددا  أو ظن دددا  الفتدددوى وقبولهدددا عدددد  شدددرو  منهدددا: أ  ي

ال وجددد  عليددد  التوقددد  تامددداو ، راج دددا ، وا  يكدددو   أ و ، أ  يتصدددور السدددؤا  تصدددو را  

                                                           
اهيم، دار الكتد  العلميدة، قديم الجوزيدة / ت  يد  : م مدد عبدد السدالم إبدر الموقعي  ع  ر  العالمي ، الب  إعالم  (1

    .1/9م 1991ه/1411( 1  ) ،بيروت 
م مددد بدد  إبددراهيم الم لددي الشددافعي، : شددر  الورقددات فددي أصددو  الف دد : جددال  الدددي  م مددد بدد  أ مددد بدد  ينظددر (2

م،  1999/ه 1420( 1ت  يدددددد : الدددددددكتور  سددددددام الدددددددي  بدددددد  موسددددددى عفانددددددة، جامعددددددة ال ددددددد ، فلسدددددد ي ،   )
217/218.   
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 أالو ، هادئ البا ، فال يفتي  ا  انشغا  فكره بغض ، أو هم، أو مل ، أو غيرها
   .(1)يترت  على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها

 اشتغاله باإلفتاء:
لمامددد  عدددر  الشدددي   مصدددبا  برغدددو  باكالددد ، وف نتددد ، وكثدددر  ا العددد ، وا 

جعلد  أهدال  لكد  مددا  وأند  ال يخشددى فدي اهلل لومدة اللدم، وهدو مددا ،بكثيدر مد  العلدوم
يوكدد  إليدد  مدد  األعمددا  البالغددة األهميددة، ف ددد كددا  دالمددا  فددي الصدددار  بددي  نظرالدد  

ي تخدد  لتوثيدد  مدد  العلمددا  أينمددا دو  اسددم  فددي أي وثي ددة كانددت مدد  الوثددال  التدد
م مددا، ال لددو  التددي يتوصدد  بهددا ل دد  النزاعددات بددي  األ ددرا  التددي ت ددت فددي خصددا

ضددي ، وتتضدد  لنددا مكانتدد  العلميددة مدد  خددال  هدداه منهددا  باألر وخاصددة مددا تعلدد  
ورفلدة بدأرم   ددى قبالد ا  ال صة التي مفادها أن  وقت خصام بدي  قبيلدة )الندور ( و 

 . الكال  مكانها بوادي بني وليد ارالم  
دد ح علددى مسددتوى بنددي وليددد للنظددر فددي وثددال    يدد  اجتمددت المجلدد  الَمُنَتخ 
ال رفي  و   النزار بينهما، فاتف  المجل  على أ  ال   لل در  المتخاصدم مدت 
قبيلة )النور ( ووقعدوا علدى الد  عددا الشدي  مصدبا  برغدو  ف دد أبدى التوقيدت  بندا   

إا رأى الشديُ  أ َّ  ؛لاي توص  إلي  المجلد  كدا  مجانبدا  للصدوا على أ  ال  َّ ا
ال دد َّ لبنددي انددوير، فهدددده )ال ددالم م ددام( بالسددج  إاا لددم يتراجددت عدد  موقفدد  ويوقددت 
علددى الوثي ددة التددي صدداغها العلمددا  فددي المجلدد  العلمددي، فلددم يكتددر  الشددي  بهدداا 

د يومي  م  ال ادثدة جدا ه وتمس  برأي ، ورك  دابت ، وعاد إلى بيت  وبع ،التهديد
وكت   ،نفر م  قبيلة )النور ( وسألوه ع  موقف  هاا، فأخبرهم بأنهم أص ا    

وأ  علدديهم السددير  لدديال  ونهددارا  لكددي -لهددم  جددة بددال ، ونصدد هم بالجددد فددي السددير 
إلدددى  دددرابل   تدددى يتدددزام  وصدددولهم مدددت  -يصدددلوا فدددي ن   وا دددد  مدددت خصدددومهم
بلهم بيددومي ، وقددد ت  دد  الدد ، وقددد م كدد  وا ددد وصددو  خصددمالهم الدداي  خرجددوا قدد

منهم  جت  للتصدي  عليها بمجل  قضدا  الواليدة، فداجتمت المجلد  بهداا الشدأ ، 

                                                           
شدر  مختصدر األصدو  مد  علدم األصدو : أبدو المندار م مدود بد  م مدد بد  مصد فى بد  عبدد -: التمهيدينظر (1

 .117/119م،  2011-هد 1432، 1   ،الل ي  المنياوي
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ولم يست ت التصدي  على أي منهما، وأرسلهما إلى عاصمة الدولة التركية، وبعدد 
فتر   جا  الرد مواف ا  للشي  مصبا ، ولع  الد  مد  بدي  األسدبا  التدي أدت إلدى 

  .(1)تعيين  مفتيا  بمجل  قضا  ورفلة
ه  1301//رمضدددا 16تددداري  بال ادثدددة السددداب ة صددددر وبعدددد الفصددد  فدددي 

مفتيددا  بموجدد  الرسددالة التددي  م قددرار تعددي  الشددي  مصددبا  برغددو 1883: الموافدد 
))علددى موجبدد  ، ((اسدي مفتددي  دداجي مصدبا  برغددو  أفنددياورفلددة قصنصدها: ))

نهددددا  الواقددددت مدددد   رفنددددا وردت هدددداه الكددددر  مدددد  م ددددام عددددالي المشدددديخة النباهيددددة اإل
اورفلدة  ت ريرات عليدة ونصدها المنشدور العدالي المدؤا  بتنصديبكم مفتيدا  فدي قضدا 

 .وها هو مرس  ل رفكم نصا  
 يفدا  الوظيفدة بعفدة واسدت امة مدت صدر  المسداعي والهمدةإفأوصيكم بموجب  على 

 .  (2)بال ((
( م  بي  األسر  التدي تتكدو  منهدا قدالم في أكثر م  )سالنامة وقد ورد اكره

م اميددة ورفلددة  يدد  ورد فددي إ دددى )السددالنامات( أ  ال ددالم م ددام وكيدد  مصدد فى 
. مفتددي ندددي ت ريددر كدداتبي أ مددد فهمددي أفنددديمظهددر أفندددي نالدد   سدد  نصددر أف

ال اج مصبا  برغو  أفندي مديري شري  أفندي ما  مديري م مود أبو عالشة 
 . (3)أفندي صندو  أميني م مد الجدي أفندي

السددالنامات( مبتددور  دددى )إفددي مكتبددة الشددي  مصددبا  برغددو  ول ددد وجدددت 
وبهدددا أ  عضدددوية  ،خهدددااألمدددر الددداي أدى إلدددى جهددد  عدددددها وتاري األو  وااخدددر،

 : قضا  تتكو  م 
مددددا  مددددديري عمددددر نالدددد  صددددال  أفندددددي  ،قددددالم م ددددام وكيدددد  عبددددد الظدددداهر أفندددددي

أوقدددا  وكيلدددي عضدددو صدددندو   ،مفتدددي ال ددداج مصدددبا  أفنددددي ،أفندددديم جدددو  
  أميني عبد الر مد أفندي ب  ق نش.

                                                           
 .م 1998/ 10/2علي برغو  بتاري  رواية شفوية م  ال اج ال اهر  (1
 .  النص كما هو دو  تغيير أو تص ي  ( غير أنني ن لت3انظر المل   رقم ) (2
 .  135 :ص ،ه1312لعام  ، رابل  الغر  سالنامة واليةد (3
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صدال  أفنددي أبدوخنجر، عبدد  ،مجل  إدار  م كمة بدايت، علي أفندي ب  زغبدا 
ال فيظ أفندي ب  ق نش، ال اج مفتا  أفندي بد  زريد ، رلدي  نالد  أفنددي عبدد 

  .(1)ري العزيز أفندي صرار، م مد أفندي الش
ثي ة مخاصمة بي  قبال  األجالصة ببلد بني وليد، وقدد صددر و ووجدت في 

بيورندددي إلددى مدددير ال ضددا  ال دداج  سددي  أفندددي أبددو عالشددة للنظددر فددي الشددكوى 
وم البتدد  لهددم بددأ  مدد  عنددده  جددة أو تخصدديص  ،الم دمددة مدد  ال بالدد  المدداكور 

الوثي دة إلددى أ  النالدد  هددو يددلي ب جتدد  ليتأمدد  نددايبكم ومفداتيكم منهددا وقددد أشددارت 
سيدي أ مد ب  عثما  بد  يدون  المنفدا ل  كدام الشدرعية فدي بلدد بندي وليدد، وأ  
المفتددي  وهددم األجدد  سدديدي سددالم بدد  ال دداج م مددد الصدد ر واألجدد  سدديدي ال دداج 
مصددبا  بدد  مفتددا  برغددو  واألجدد  سدديدي عبددد اهلل بدد  الف يدد   امددد، وتدداري  هدداه 

 .  (2)ومالتي  وأل  للهجر الوثي ة سنة ثما   وسبعي  
 : الشيخ نماذن من فتاوى

إ  الشددي  مصددبا  برغددو  ظدد  يصدددر الفتددوى فددي بنددي وليددد مددد  تجدداوزت 
الثالثي  سنة، ويبدو أن  قلي  التدوي  لفتاويد ، ولعد  سدب  الد  أ  أغلد  الفتداوى 

مدد  الفتدداوى إال مددا كددا  ردا  علددى رسددالة فيهددا  كانددت تع ددى مشددافهة، وأندد  اليدددو 
ومدد   ،ب بيعددة ال ددا  سددو  تبعدد  إلددى مدد  بعدد  بالسددؤا  جوابددا  لدد سددؤا ، وهدداه 

كمدا ف ددت  ،فتاويد  ا إلى ف دال بعي أ  يكو  انتها  مكتبة الشي  مصبا  أدى 
 :  ي مكتبة الشي  بعم الفتاوي ومنهاول د وجدت ف ،العديد م  كتب 
هي تتعل  بمسألة م  مسال  الع يد  التي اكرها بعم المال د  ، و  الفتوى األول

 وغال  الصوفية في تفضي  الولي على النبي ونصها: 
 (3)دويددددد  الدددولي وفدددددددددددو  الرسددددددددو   مددد ددددددام النددبدددو  في بدددرز  

                                                           
   .(4)انظر المل   رقم  (1
 .  البا   نسخة منهالدى وثي ة ملكية ل بال  األجالصة  (2
هاا  البيت نسب  كثير م  العلما  الب  عربدي، النبدوات: ت دي الددي  أبدو العبدا  أ مدد بد  عبدد ال لديم بد  تيميدة  (3

، 1 ال راندددي، ت  يددد : عبدددد العزيدددز بددد  صدددال  ال ويدددا ، أضدددوا  السدددل ، الريدددام، المملكدددة العربيدددة السدددعودية   
يعثدر  سدالم م  د  كتدا  منهداج السدنة النبويدة  البد  تيميدة أند  لدمواكر م مد رشاد ، 2/713 ،م2000هد/ 1420
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فدي  دا   (1)الددي  يصددرت مد  الشدي  م يداعلموا يا إخدواني أ  هداه الم الدة إ  
وهو مرفور عن  التكليد   ،غيبت  ع  ال ضور يمك  ال  ألن  ساكر في    اهلل

كما ال يخفى ع  كريم علمكم، وقد يلو  الجوا  ع  هاا السجت م  كدالم الشدي  
في اليواقيت التي يجاو  فيها عد  م داالت الشدي   (2)سيدي عبد الوها  الشعراني

  الدي  المنسوبة ل  ونص : يم ي
اعلم أ  الوالية وا   جلت مرتبتها وعظمت فهي نخا  ع  النبو  شهودا  ))
ولو أ  وليا  ت دم إلى العي  التي  ،فال تل   نهاية الوالية بداية النبو  أبدا   ؛ووجودا  

 ،يأخا منها األوليا  ألخا رعاية أمر الولي أن  متعبد بشريعة سيدنا م مد 
ا كم -فمراده والية أكم  وأتم م  م ام الرسالةوم  قا  م  العارفي  أ  م ام ال

في نفس  أتم وأكم  م  م ام    م ام واليت أ -الدي  في الفتوى يقا  الشي  م ي
ولها  ،فإ  الوالية يتعل   كمها باهلل تعالى ،وال  لشر  المتعل  ودوام  ؛رسالت 

والرسالة يتعل   كمها بالخل  وين  ت بزوا  زم   ،الدوام في الدنيا وااخر 
فلي  مراد أ د م  ال وم بما قالوا الخال  بي  م ل  الوالية ورسالة  ؛التكلي 
فإ  هاا ال ي ول  إال الجاهلو  باهلل تعالى ولم ي ربوا م   ضرت  ولم  ،األنبيا 

  .داه يعرفوا أهلها و اشا األوليا  م  ال ((
                                                                                                                                           

: أ مدد زكدي و د  عبدد البداقي ل ال  األسرار البد  عربدي بت  يد  على هاا البيت ولكن  وجد بيتا  بمعناه في كتا 
اإلمدام ونص : سما  النبو  في بدرز   دويد  الدولي وفدو  الرسدو  ينظدر منهداج السدنة النبويدة : البد  تيميدة، جامعدة 

 . 336-5 ،م1986ه/1406 ،1  ، م مد ب  سعود
اكدر  .الدي  أبو بكر، اب  العربي نزيد  دمشد  ي مد، ال الي ال اتمي المرسي، م يأم مد ب  علي ب  م مد  (1
وغيره، وسك  الروم مد ، وكا  اكيا  كثيدر العلدم. كتد  اإلنشدا  لدبعم األمدرا  بدالمغر .    بشكوا بن  سمت م  اأ

نجددد، وعمدد  الخلددوات، وعلدد  شدديلا  كثيددرا  فددي تصددو  أهدد  أثددم تزهددد وتعبددد، وتفددرد وتو ددد، وسددافر وتجددرد، واتهددم و 
مدات سدنة  .عبدد السدالم في . وقد    علي  ابد الو د ، وم  أف شها د الفصوص د، وم  تكل  في  فهو م  المتكل

 .76 ب ات األوليا : اب  المل   ص ثما  وثالثي  وستمالة. 
ن فدددي، نسدددب  إلدددى م مدددد ابددد  ال نفيدددة، الشدددعراني، أبدددو م مدددد: مددد  علمدددا   (2 عبدددد الوهدددا  بددد  أ مدددد بددد  علدددي ال  

ليهدا نسدبت :المتصوفي . ولد في قل شند  )بمصر )الشدعراني، وي دا   ( ونشدأ بسداقية أبدي شدعر  )مد  قدرى المنوفيدة( وا 
رشدداد ال دالبل ضدا  و ه( لد  تصداني ، منهدا دأد  ا973سددنة ) فدي ال داهر  الشدعراوي( وتدوفي ي  إلدى مراتد  العلمددا  ا 

: خيدر األعدالم دوغيرهدا ،الب در المدورود فدي المواثيد  والعهدودو  ،األنوار ال دسية في معرفدة ندا  العبودي دةالعالمي  و 
 .181-4/180 ،م2002 ،15   ،ب  فار ، الزركلي دار العلم للماليي الدي  ب  م مود ب  م مد ب  علي 

 



 
 
 

 مصباح علي الطاهر رمضان
 

 (2019) 2عدد خاص 
511 

يصد  أنهدا تفضد  واليدة النبددي  اليدة غيدر النبدي هد وقدد سدل  بعضدهم عد  و 
والدداي نميدد  إليدد  أ  واليددة كدد  نبددي فاضددلة علددى  ،لددم يددرد فددي الدد  شددي ف ددا : ))

واعلدم أ   ،أل  الواليدة نخدا  عد  النبدو  ؛وال  يليد  بم دامهم ،األوليا والية أعظم 
الددددي  أندد  ي دددو  م دددام الواليددة أتدددم مددد  م دددام  يمدد  جملدددة الشدددالت عدد  الشدددي  م يددد

،  وفدي م د  دبري  م  ال (( اه الدي   يوالشي  م ي ، ال الرسالة على اإل
الددي  قدا  بدأ : الدولي أفضد  مد   يمنكر أ  الشدي  م يدوم  دعوى ال :نخر من 

  :الرسو  والجوا 
نما قا  : اختل  الاي  قالوا رسالة ال ،))أ  الشي  لم ي   ال  نبي وواليتد  أيهمدا وا 

والددداي أقدددو  بددد  أ  واليتددد  أفضددد  لشدددر  المتعلددد  الددداي هدددو اهلل تعدددالى  ،أفضددد 
ألنهددا تتعلدد  بددالخل  وتن  ددت بدددزوا   ؛بدددوامها فددي الدددنيا وااخددر  بخددال  الرسددالة

وواف   على ال  الشي  عزالددي  بد  عبدد السدالم فدالكالم فدي رسدالت  مدت  ،التكلي 
إا أتاندا بدال   ؛وفيد  ندور تكدرار ،  مدت واليدة غيدره فدافهمواليتد  ال فدي رسدالت  ونبوتد

واهلل  ،بددددا لددد  مددد  شددد  وزا  عنددد  مدددا ،وواف دددت الصدددوا  ،علمدددا  فهمدددت الجدددوا 
كم فدي أوقدات اإلجابدة مسدلما  علدى مد  بكدم ل البا  صال  دعدا...  (1)ورسول  أعلم

ليكم م  جميت المكاره كتب  مصبا  ب  م  .  (2)((تا  برغو فوا 
وجدددت فددي إ دددى  (3)تعلدد  بإ دددى مسددال  الف دد  )ال يدداز (وهددي ت :الثانيههةالفتههوى 

ي  ومدددالتي  وألددد  للهجدددر   ددددى وسدددبعإالوثدددال  المؤرخدددة بأوالددد  ربيدددت األو  سدددنة 

                                                           
جددوا  هدداه الفتددوى اقتبسدد  الشددي  مصددبا  برغددو  مدد  كتددا  اليواقيددت والجددواهر فددي بيددا  ع الددد األكددابر للشددي   (1

و  فدي لبندا ، المب د  الثداني واألربعد، عبد الوها  ب  أ مد ب  علي الشعراني، دار إ يدا  التدرا  العربدي، بيدروت
 .  436-435/ 2 ،بيا  أ  الوالية وا   جلت مرتبتها وعظمت فهي نخا  ع  النبو  شهودا  ووجودا  

   .(5)انظر المل   رقم  (2
َوز لغة (3 د  مد  مدا   أو غيدرح الد  ف دد  داز هال   مُّ الشي ح، وك ُّ م   ضمَّ شيلا  إلى ن َفسح مُت وض  يداز  ،  : الج  دَوز ا ، كال ح   

بيدددي ،بالكسددر، واالَ تحيدداز ددد بدد  عبددد الددرز ا  الزَّ ددد بدد  م م  ت  يدد  ، ينظددر تدداج العددرو  مدد  جددواهر ال ددامو : م م 
ت  يدد : عبددد اهلل علددي  ،مداد  ) ددوز(، لسددا  العددر : البد  منظددور 15/120مجموعدة مدد  الم   ددي ، دار الهدايددة  

مددداد  ) دددوز(  وفدددي  ،2/1046 ،مدددد الشددداالي، دار المعدددار ، ال ددداهر م مدددد أ مدددد  سددد  اهلل، هاشدددم م  ،الكبيدددر
: ال يدداز  وهدددي وضددت اليددد والتصدددر  فددي الشددي  الم دددوز كتصددر  المالدد  فدددي ملكدد  بالبنددا  والغدددر  االصدد ال 

أبدددي زيدددد ال يرواندددي، أبدددو ال سددد  المدددالكي،  ابددد لرسدددالة والهددددم وغيدددره مددد  وجدددوه التصدددر ، كفايدددة ال الددد  الربددداني 
 .  2/482، ه1412 ،م مد الب اعي، دار الفكر، بيروت وس  الشي ي :ت  ي 
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شدددهاد  مجموعدددة مددد  الرجدددا  بال يددداز  أمدددام النالددد  فدددي األ كدددام الشدددرعية بالدددديار 
لة في أ دد أوديدة بندي الوليدية،  ي  سل  الشي  ع  ع د  ياز  إل دى قبال  ورف

ال يدددزا  الرجدددا  المددداكورو  يملكدددو  وي دددوزو  ويتصدددرفو  فدددي وليدددد  ونصدددها: ))
وت ددت أيددديهم بجميددت أنددوار التصددرفات بددال ر   ،جميددت الددوادي المدداكور الم دددود

ع ددا  ومنددت الكدد  ،وال صدداد فددي إبانهمددا ،والت ريدد  ومنددت  ،مدد  أرادوا إع ددا ه وا 
وتنسددد   ،ونسدددبة الددد  إلدددى أنفسدددهم ملكدددا   ،مدد  أرادوا منعددد  وفدددي  دددوزهم وتصدددرفهم

وال مندازر مدت وجدود  ،إليهم كال  مت ادعالهم الملكيدة فيهدا مد  غيدر معدارم لهدم
و ضددور وعلددم وسددكوت وقدددر  ورضددا  كافددة األجالصددة سددبايت وسددعدات وجماملددة 

لددى وغيددرهم ولددم تخددرج عدد  ملكهددم بمخددرج شددرعي علددى وجدد  اإل ر  مدد  أواللهددم وا 
اا  في علمهم ال  لمد  تزيد علدى الثالثدي  سدنة فدي علدم الدبعم واألربعدي  فدي 

لى اا  ، فأجا  الشدي  هاا ما شهد ب  الشهود الماكورو  ....(( ،علم البعم وا 
ال مد هلل وبعد فع د ال ياز  المنسوبة بالملكيدة المرسدومة مصبا  برغو  ب ول : ))

وكتبد  مصدبا  بد   .واهلل ورسول  أعلم ،تامة اللفظ والمعنى أعاله ص ي ة المبنى
 . (1)مفتا  برغو  ل   اهلل ب  نمي ((

وجددددت بمكتبدددة الشدددي   (2)(الشدددفعةمسدددال  الف ددد  ) بإ ددددىتتعلددد   :الفتهههوى الثالثهههة
مصددبا  برغددو  وثي ددة عليهددا خددتم الشددي  تاريخهددا أواسدد  ربيددت ااخددر سددنة ثمددا   
وثالثمالددة وألدد  للهجددر  وكاتبهددا عبددد الددر م  بدد  م مددد الددزرو  بدد   لدديم مفادهددا  
أ  رجلددي  مدد  قبيلددة المغاربددة إ دددى قبالدد  بنددي وليددد قددد اشددتريا ق عددة أرم مدد  

م خليفة ب  ال اج عثما  بأن  شري  ويريدد الشدفعة عليه ىعد  افأ مد ب  المخزوم 
 وثبتت شركت .

                                                           
 .د بني وليد لدى البا   نسخة منهاقبال  ورفلة أل د األودية ببل  دىإب ياز  وثي ة عرفية تختص  (1
سددورية، ال بعددة الثانيددة  ،دمشدد  ،دار الفكددر، سددعدي أبددو جيدد  :لغددة واصدد ال اضددم، ال ددامو  الف هددي : الالشددفعة لغددة( 2

إا ال يصددد  علددى تددر   ؛: هددي األخددا بالفعدد  وليسددت معروضددة لدد  وللتددر ، واصدد ال ا  198 ، ص:م 1988/ه 1408
ص:  ،م1989ه/ 1409دار الفكدددر،  ،األخدددا أنددد  شدددفعة، مدددن  الجليددد  شدددر  علدددى مختصدددر سددديد خليددد ، م مدددد علددديش

7/187.   
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وهو في ال  الوقت مكل  بمنص  وكي  النالد  ب سد  مدا جدا  -فأجا  الشي  
وتلدوم لد  بعشدري  يومدا   ،أ  علي  أ  ي ضر الدثم  أو يسد   الشدفعة -في الوثي ة

فان ضدددت ولدددم ي ددددم بشدددي  فتبدددي  بعدددد ان ضدددا  األجددد  المددداكور أنددد  ال شدددفعة لددد  
  ألرم المداكور  الداخلدة يدد األخدويو كموا علي  بإس ا  الشفعة عم  اكدر فدي ا

 . (1)الماكوري 
           

 الخاتمة

 هاا ملخص ألهم النتالَ التي أسفر عنها الب   وأهم التوصيات. 

 : النتائج أولا 
  الشي  مصبا  برغو  كا  م  أبرز المفتي  الاي  تصددروا لففتدا  فدي إ .1

 بلد بني وليد. 
الشي  مصبا  برغو  كا  ل  دور بدارز فدي ت فديظ ال درن  الكدريم وتددري   .2

 علوم  داخ  المدينة وخارجها. 
 . جتماعية ت ظى بالت دير واال ترامكا  الشي  اا مكانة ا .3
 . جعل  قبلة  كثير  م   ال  العلم بالعديد م  العلوم، وهو ماإلمام الشي   .4
صددال  اتديددد مدد  العلمددا  فددي المددد  الليبيددة؛ والدد  بسددب  اتصددا  الشددي  بالع .5

 . م  المد  المجاور بالعديد 

 : التوصيات ثانياا 
ي تسددهم فددي إ يددا  التددرا  ت ددديم الدددعم واالهتمددام بمثدد  هدداه المددؤتمرات التدد .1

 . اإلسالمي
ي بتشكي  هيلة علمية خاصة بالب د  عد  العلمدا  الليبيدي  الداي  كما أوص .2

 . ارز في التعليم وال ضا  واإلفتا كا  لهم دور ب
 

                                                           
 .  ولدى البا   صور  منها ا  برغو النسخة األص  م  هاه الوثي ة موجود  بمكتبة الشي  مصب (1



 
 
 

 (وآثاره حياته) ورفلة قضاء مفتي برغوث مصباح الشيخ

 

 مجلة الجامعة األسمرية
514 

 لمصادر والمراجع ا

،   الرابعدة، ت  يد : ندور الددي  شدريب ، مكتبدة الخدانجي، ال داهر ،  ب دات األوليدا (. 1994اب  المل   )
 مصر.

 ، السعودية.جامعة اإلمام م مد ب  سعود ،   األولى،النبويةمنهاج السنة (. 1986اب  تيمي  )

هاشدم م مدد و م مدد أ مدد  سد  اهلل،  ت  ي : عبد اهلل علي الكبير، ،لسا  العر )د.ت(.  اب  منظور،
 . ، مصرالشاالي، دار المعار ، ال اهر 

  .سورية ،دمش  ،دار الفكر ،   الثانية،ال امو  الف هي لغة واص ال ا(. 1988أبوجي ، سعدي )

 ، الشارقة، اإلمارات العربية المت د .دار الريا ، معجم سكا  ليبيا(. 1991التليسي، خليفة م مد )

: م مدد عبدد السدالم ت  يد    األولدى،إعالم الموقعي  عد  ر  العدالمي ، (. 1991الجوزية، اب  ال يم )
   ، لبنا .إبراهيم، دار الكت  العلمية، بيروت

ت  يد :    األولدى، النبدوات،(. 2000) الدي  أبدو العبدا  أ مدد بد  عبدد ال لديم بد  تيميدةت ي ال راني، 
 .عبد العزيز ب  صال  ال ويا ، أضوا  السل ، الريام، السعودية

 ليبيا.الفرجاني،  رابل ،  دار ،   الثانية،أعالم ليبيا(. 1971الزاوي، ال اهر )

بيدي  مجموعدة  :ت  يد  ،تاج العرو  م  جدواهر ال دامو )د.ت(.  م م د ب  م م د ب  عبد الرز ا ، الزَّ
 . ، ال اهر ، مصرم  الم   ي ، دار الهداية

،   الخامسدة عشددر ،  (. األعددالم2002الزركلدي، خيدر الدددي  بد  م مددود بد  م مددد بد  علدي بدد  فدار  )
   دار العلم للماليي ، بيروت، لبنا .

شر  الورقدات فدي أصدو  (. 1999)براهيم الم لي جال  الدي  م مد ب  أ مد ب  م مد ب  إ ،الشافعي
 .جامعة ال د ، فلس ي ،  سام الدي  ب  موسى عفانة :ت  ي   األولى،  الف  ،

دراسددددات فددددي تدددداري  المكتبددددات والوثددددال  (. 1989الشددددري ، عبددددداهلل م مددددد و ال ددددوير، م مددددد أ مددددد )
 . رابل ، ليبيادار النشر للتوزيت واالعال ، ،   األولى، والمخ و ات الليبية

دار البيدددار ، ،   األولدددى، أعيدددا  علمدددا  ليبيدددا مددد  المالكيدددة(. 1999الشدددري ، ناصدددر الددددي  م مدددد )
 .األرد 

اليواقيدت والجدواهر فدي بيدا  ع الدد األكدابر، دار إ يدا  )  (.  عبد الوهدا  بد  أ مدد بد  علديالشعراني، 
 .لبنا  ،الترا  العربي، بيروت

يوسدد   :كفايددة ال الدد  الربدداني لرسددالة أبددي زيددد ال يروانددي، ت  يدد ه(.  1412المددالكي، أبددو ال سدد  )
 لبنا . الشي  م مد الب اعي، دار الفكر، بيروت،
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شدددر   -التمهيدددد  (.2011) أبدددو المندددار م مدددود بددد  م مدددد بددد  مصددد فى بددد  عبدددد الل يددد ، المنيددداوي
  األولى، المكتبة الشاملة، مصر.   ،مختصر األصو  م  علم األصو 

الدددددار العربيددددة للكتددددا ،  ،المجتمددددت العربددددي الليبددددي فددددي العهددددد العثمدددداني(. 1988بدددد  موسددددى، تيسددددير )
 . رابل ، ليبيا

مركددز دراسددة جهدداد   األولددى، علمددا  الغالبنددة ونثددارهم العلميددة، (. 1991بدد  يددون ، مختددار الهددادي )
 رابل ، ليبيا.الليبيي ،  

  ، ليبيا. رابل  ،، دار الفرجاني،   األولىالعثماني ليبيا خال  اال تال (. 1975جكاكيا، انتوني )

  م بعة واليتده  بت اولنمشدر. .(ه1312)سالنامة والية  رابل  الغر  

   بيروت، لبنا .من  الجلي  شر  على مختصر سيد خلي ، دار الفكر، (. 1989عليش، م مد )

 : الروايات الشفوية
 ال اج السنوسي علي البرغوثي.

 علي البرغوثي.ال اج ال اهر 

 ال اج عبد الوا د السنوسي الشرر.

  .األستاا مختار ب  يون 

 ال اج مفتا  م مد البرغوثي.

 الدكتور م مد  امد اليع وبي.

 الشي  المهدي أ مد أبوبكر النعا .
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 المالحق

 
 ع د زواج والد الشي  مصبا  ب  م مد برغو  م  مخ وبت  البكر  :(1المل   رقم )

 مبروكة بنت ميالد ب  بدر المسم ا 



 
 
 

 مصباح علي الطاهر رمضان
 

 (2019) 2عدد خاص 
517 

 
نهاية كت  مبتور البداية م  الكت  التي كتبها الشي  قد دو   في نهايت  بعدما وضت  :(2المل   رقم )

 ترجمة لنفس  وأ  شيخ  عبدالجلي .
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 هد.1301/رمضا /16  مفتيا  ب ضا  ورفلة، بتاري  قرار تعيي  الشي  مصبا  برغو  :(3المل   رقم )
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 صف ة إ دى السالنامات ُاكر فيها عضوية قضا  ورفلة. :(4رقم )المل   
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فتوى للشي  مصبا  برغو  في مسال  الع يد  للرد على بعم المال د  وغال   :(5المل   رقم )

.  الصوفية في تفضي  الولي على الن بي 


