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 :المالكي المذهب نشر في الفاخري عيسى الشيخ جهود

 والوسائل المنهج

 بومويس عوض عبداهلل يوسف  
والخطابة، كلية الدعوة وأصول الدين، الجامعة األسمرية اإلسالمية،  واإلمامة الدعوة، قسم

  زليتن، ليبيا

Email: yossef.awdh81@gmail.com 

 المقدمة

ونستغفره ونتوو  إليوه، ونعووا بواهلل مون  ورور  إن الحمد هلل نحمده ونستعينه
أنفسوونا وموون سوويمال أعمالنووا، موون يمووده اهلل مووال ملوول لووه، وموون يلوولل مووال  وواد  
 له، وأ مده أن ال إله إال اهلل وحده ال  ريك له، وأ مد أن محمدًا عبده ورسوله. 

 أما بعد؛
ا، ومرتًعوا طيًبوا مإن الما   المالكي منُا دخوله لليبيا وجود ميموا منوزاًل مبارًكو

خصًبا ساعد على نموه، وانت اره وازد اره. مقد رليه الناس ما ًبا عون ييوره مون 
حقيقووةع علميووةع وعمليووةع  ىالموواا  ، معملوووا بووه وخوودموه وحووامووا عليووه، ووصوولوا إلوو

التووي تجموول  وومل الليبيووين، وتوحوود كلمووتمم، وتهلوو  بووين قلوووبمم،  لوابووثموون البأنووه 
وتجل  لمم األمن واألمان، والثبال واالستقرار. و و كالبوصولة التوي تر ود م إلوى 
موووال  وووويتمم م المموووم مووون مقوو  الطريووول الصوووحيل موووي التعامووول مووول ديووونمم، والمقووووو
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ا ا ووووتد المجوووووم الدينيوووة التووووي يعتووووزون، ويتمسووووكون بمووووا، وال يسووووتغنون عنمووووا ممموووو
 ، واللَّمز. زوالمموالطعن، والتنقيص، 

يبيووة دوًرا ممًمووا مووي لن مووي الووديار الو ن، والمتووأخر و العلموواا المتقوودموقوود لعوو  
المحاموة على الما   المالكي ون وره، مون خوالل التودريس واإلمتواا. ومون  وهالا 

، و و من المعاصورين، ولود -رحمه اهلل- العلماا ال يخ: عيسى أبوالقاسم الفاخر 
م(، ثووم عوواي بقيووة حياتووه مووي 1904ه المواموول 1322مووي مدينووة األبيووار عووام:  

م( ، مكانل جمود ال يخ وآثاره مي خدموة 1999مي سنة:  جدابيا، وبما تو إمدينة 
الما   الموالكي موي تلوك المدينوة وموا جاور وا والوحة، األمور الوا  اسوتدعى مون 

جهوووود الشووويخ عيسوووى الفووواخري فوووي نشووور ببحوووإ تحوول عنووووان:   الباحووإ إموووراده
 ؛ وألن ال ويخ أولوى عنايوًة، وا تماًموا كبيورين المذهب الموالكي: المونهج والوسوائل

بالما   المالكي؛ مقد اجتمد و مر عن ساعد الجد للحفواو عليوه مون خوالل بوال 
الوواين  بووين النوواس -مووي بيمتووه مووي  وورل ليبيووا-الجموود مووي تعلمووه، وتعليمووه ون ووره 

كووانوا يرجعووون إليووه مووي المسووامل الفقميووة والعلميووة المختلفووة، مووأبلى مووي الووك بووالًا 
حسوووًنا، والوووك بعووودما أحووواط بوووه، وا وووتم بكووول صوووغيرةع وكبيووورةع ميوووه، ولوووبط أصووووله 
ومروعووه، مكانوول الثموورة مووي خدمتووه لموواا المووا   طيبووًة، وسوويرته وجموووده مووي الووك 

مموا يودل علوى سوعة اطالعوه وطوول باعوه  عطرة مواحوة جوديرة باال تموام والعنايوة؛
 ومعرمته للما  . 

 أهمية البحث

تكموون أ ميووة المولووو  بأنووه يتحوودإ عوون سوويرة عووالم بووال ز وورة  ووبابه مووي  -
 خدمة الما   المالكي، من خالل الوعو، والتدريس واإلمتاا. 

 وواا الجموود المتوالوول ممووا ُيتقوور  بووه إلووي اهلل سووبحانه وتعووالى، ويبعووإ مووي  -
لعلموووواا، ويجوووودد الممووووة والعزيمووووة بوووواكر م، ودراسووووة أعمووووالمم الوووونفس حوووو  ا

 ون ر ا، وتعري  بما.
يأخووا  وواا المولووو  أبعوواًدا تصوو  مووي مصوولحة الوووطن، تتمثوول مووي التأكيوود  -

علووووى وحوووودة ترابووووه، والوووودعوة إلووووى التصووووالل بووووين أبنامووووه، ونبووووا الخالمووووال، 
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البوواحثين والعصووبية القبليووة والجمويووة المقيتووة؛ مووي مووهتمر يجموول العديوود موون 
 من كامة ترا  ليبيا العزيز.

 أهداف البحث

يمد   اا البحإ إلى تسليط اللوا على عالم من علماا ليبيا  و ال ويخ:  -
خدموووة معرمًوووا بوووه، وبمنمجوووه ووسوووامله موووي "عيسوووى أبوووو القاسووو" الفووواخري"  

 المالكي. الما  
سووماماته مووي خدمووة المووا   المووالكي؛  - كموا يموود  إلووى إبووراز جمووود ال ويخ واي

ألن ال ووويخ لوووم يعوووط قووودره مووون اال تموووام والعنايوووة، و وووو ييووور معووورو  عنووود 
 الكثيرين من الوسط العلمي، ملاًل عن العامة.

 تساؤالت البحث

 يسعى الباحإ من خالل  اه الدراسة لإلجابة عن التساهالل التالية:
 ما أ م جمود ال يخ مي خدمته للما   المالكي؟ -
 مة الما   المالكي؟ما المنمج الا  اتبعه ال يخ مي خد -
 وما أ م الوسامل التي اتخا ا ال يخ مي خدمته للما   المالكي؟ -

 منهج البحث

اتبل الباحإ مي بحثه المنمج الوصفي حيإ عرض المولو  بتتبل كل موا 
، واسووتخالص الخطوووط العريلووة مووي أ ووم مووا يتعلوول بحيوواة ال وويخ عيسووى الفوواخر 

 اتخاه من منمج، ووسامل مي خدمته للما  ، ثم اتبل الخطوال التالية: 
 عزو اآليال القرآنية إلى سور ا، باكر اسم السورة، ورقم اآلية مي المامي. -
تخوووريج األحاديوووإ النبويوووة مووون مصوووادر ا األصووولية، بووواكر مووون أخرجوووه مووون  -

أصووووحا  الكتوووو  السووووتة ويير ووووا، وعنوووووان الكتووووا ، وعنوووووان البووووا ، ورقووووم 
اا لوم يكون التصوني  بواكر الكتوا ، والبوا  اكتفيول بواكر الجووزا  الحوديإ. واي
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والصووفحة، ورقووم الحووديإ، ثووم أردموول الووك بوواكر درجووة الحووديإ إاا كووان مووي 
 حيحين.يير الص

عند اكر الكتا  مي صل  البحإ، اكتفيل مي المامي باكر اسم الكتوا ،  -
والمهل ، والجزا، والصفحة. أمَّا مي قاممة المراجل والمصوادر، مواكرل كول 
مووووا يتعلوووول بالكتووووا ، موووون معلومووووال الن وووور المتعووووار  عليمووووا مووووي البحوووووإ 

 العلمية.
 ألدلة.االقتصار على اكر الفتوى دون االستطراد مي مناق ة ا -
 عدم اكر صفال ال خصيال الماكورة مي البحإ. -
 تناول الباحإ  اه الدراسة من منوور دعو  ومقمي. -

 الدراسات السابقة

مي حدود ما توصل إليوه الباحوإ مون دراسوال عون ال ويخ عيسوى الفواخر ، 
لوووم يقووو  الباحوووإ موووي دراسوووته علوووى مهلَّووو ع خووواص بال ووويخ عيسوووى سووووى دراسوووة 

، (1 فوواخر : حياتووه، ومنمجووه، لمهلفووه: سووالم موور  صوواللبعنوووان:  ال وويخ عيسووى ال
يتعلوول بحيوواة  يعتبوور  وواا الكتووا  مصوودًرا أصووياًل؛ حيووإ يطووى ميووه مهلفووه كوول مووا

ال وويخ حلو ووا ومر ووا، منووا صووباه ومووا موور بووه موون أحووداإ إلووى وماتووه، وقوود توسوول 
مهلفووه مووي الووك، وقوود اعتموود الباحووإ مووي بحثووه علووى  وواه الدراسووة، وكووالك ترجمووة 

عيسووى الفوواخر  التووي قوودمما علووي مصووطفى المصووراتي مووي كتابووه:  نموواا   ال وويخ
موووي الوووول ، وترجموووة ال ووويخ التوووي قووودمما مصوووطفى السوووعيطي موووي كتابوووه:  مدينوووة 

 جوودابيا مدينووة موون موودن ال وومس . جميوول  وواه الدراسووال اسووتفاد منمووا الباحووإ موويإ
إنجاز بحثوه؛ ألنموا يطول جوانو  عودة مون  خصوية ال ويخ، مول االسوتمناس بكول 

 مصدر ميه معلومال تتعلل بمولو  البحإ.
                                                           

ن كانووول متقطعوووة موووي بعوووض األحيوووان-و وووو: مووون تالمووواة ال ووويخ وقووود الزموووه متووورًة طويلوووًة، 1)  بووودأل مووون  ووومر  -واي
كتوو  مختلفووة موون صوونو  العلووم كمووا م(، حيووإ درس عليووه عوودة 1999م(، إلووى وماتووه سوونة  1987أيسووطس عووام  

 اكوور  ووو: كالعقيوودة، والقوورااال،  والفقووه وأصوووله، والسوويرة النبويووة، واللغووة العربيووة، وقوود اعتموود مووي تأليفووه: علووى مووا
يوووال ال وووفوية مووون معاصوووريه، ومووواكرال ال ووويخ وأ ووورطته، ينوووور: ال ووويخ عيسوووى اسووومعه مووون ال ووويخ مبا ووورة، والرو 
 .25مر ، ص: الفاخر ، حياته ومنمجه، سالم 
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 هيكل البحث

احتووى  وواا البحوإ علووى مقدمووة، وثالثوة مباحووإ، وخاتمووة. أموا المقدمووة ممووا 
: ترجمووة ال وويخ، وسويرته مووي طلوو  العلووم، المبحووث الولنحون ميووه، وعرلوول موي 

: تطرقل إلى منمجه مي ن ور الموا   الموالكي، وك وفل موي الثانيالمبحث ومي 
: عوون وسووامله مووي ن وور المووا  . ثووم ختموول  وواا البحووإ بخاتمووة تلوومَّنل الثالووث

خالصووة بمووا عوودد موون االسووتنتاجال، وولووعل مجموعووة موون التوصوويال، وممرًسووا 
 بالمالحل، والمصادر والمراجل التي أمدل منما إلنجاز  اا البحإ. 

أتقوووودم بجزيوووول ال ووووكر والعرمووووان، وخووووالص التقوووودير واالحتوووورام إلووووى:  !وأخيووووًرا
 -و ي منارة وقلعة من قوال  العلوم والمعرموة-الجامعة األسمرية اإلسالمية عامًة، 

نجوا   لوى اللجنوة السوا رة علوى تنوويم، واي لى مركز البحوإ والدراسال العلمية، واي واي
ن يزيوود م توميقًووا وسووداًدا، إنووه  وواا المووهتمر خاصووًة، داعًيووا موون اهلل العزيووز القوودير أ

علوووى الوووك قووودير، وباإلجابوووة جووودير، وصووولو اللموووم علوووى نبينوووا محمووود، وعلوووى آلوووه 
 وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا.

           
 التعريف بالشيخ عيسى الفاخري  وسيرته في طلب العل" :المبحث الول

 التعريف بالشيخ  وبنشأته وعصره: /المطلب الول
 اسمه  ونسبه  ووالدته  ووفاته :أوالا 
ابون  -الملق  بونقزة-ابن أبي القاسم بن إبرا يم بن حسن - و ال يخ: عيسى أ( 

الفقيه المالكي  -، ابن أبي القاسم-الملق  بالعمى-عبدالنبي بن حسن بن سليمان
و وي إحودى القبامول  (1  عيسى الفاخر  ، نسبًة إلى قبيلوة الفوواخر الم مور بال يخ

                                                           

 اه القبيلة من قبامل المرابطين التي تلم قبامل عدة، و م كما أجمل الباحثون من ارية عور  الفوتل اإلسوالمي، 1) 
وسوموا بووالمرابطين؛ نسووبًة إلووى األربطووة، و وي نووو  موون المبوواني العسووكرية التوي يوورابط ميمووا الجنوود؛ للوودما  عوون أرض 

ال واد  الفوار،، وجنوو  ال وليومية، ويور  واد  المورا، ولموم مورو  موي اإلسوالم. وتمتود  واه القبيلوة موي منطقوة  وم
حولمووا، والجبوول األخلوور، وبووراك ال وواطي، وسوومنو، كمووا توجوود لمووم موورو  تقوويم خووار  ليبيووا، مثوول  جوودابيا وموواإمدينووة 
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قووديًما. والفووواخر موور  موون الممابووال نسووبًة إلووى ( 1)العربيووة الليبيووة التووي سووكنل برقووة
أممووم:  ممابووة بنوول احمووودة الطيوور . ويرجوول أصوول  وواه القبيلووة إلووى جووود م األول 

 .(2)ان الفيتور محمد ماخر، و و من ارية عقو  الصخَّ 
وع رين، وثالثة عام: اثنين  (3)ولد ال يخ مي بر الصليبية قر  مدينة األبيار ب(

ه(، الموامل: ألربل وتسعمامة  وأل  للميالد 1322مامة وأل  للمجرة  
 م(.1904 

وموووي يووووم الجمعوووة مووون ثالوووإ أيوووام رملوووان بعووود صوووالة العصووور سووونة: تسووولع  ج(
م(، صوووعدل رو  ال ووويخ إلوووى بارمموووا؛ 1999وتسوووعين، وتسوووعمامة وألووو  للمووويالد  

عقوو  معانوواة مريوورة موول الموورض، عوون عموور بلوون خمًسووا وتسووعين سوونة. ومووي يوووم 
السووووبل الرابوووول موووون رملووووان خوووور  النوووواس للصووووالة عليووووه، وقوووود دموووون مووووي مدينووووة 

 ، (4)بياجداإ
                                                                                                                                           

احتموال قسووة و ودة الفيوم، والمنيا بدولة مصر، وقود ا وتمروا بونوم ال وعر، ورعوي اإلبول، واألينوام، والجلود، والكورم 
 (.42 -35/ 3الطبيعة. ينور: موسوعة القبامل العربية، محمد سليمان الطي ،  

ة  ووي كلمووة ُبَرقٌووةع: تعنووي األرض المختلطووة بووالطين والحجووارة، أو  ووي الحجووارة أو التربووة المختلفووة األلوووان. وبرقوو1) 
ي وتمل علوى مودن وقورى، تقول بوين دولوة مصور مون ناحيوة الغور ، وطورابلس مون ناحيوة  االسم التاريخي إلقليم ليبوي

 ال رل، 
ة الواحوووال مووون ناحيوووة الجنوووو  قووومنموووا موووي منطو وووي محاايوووة لسووواحل البحووور األبووويض المتوسوووط، ويووودخل جوووزاع * 

يوة وجبوال، وتربوة ال رقي، اكر ا المهرخون قديًما وبالغوا مي توصويفما؛ لموا تحتويوه مون منواور خالبوة، ومورو  وأود
مقووال:  ص رلووي اهلل عنمموواخصووبة ينيووة بالفواكووه والخلووروال، حتووى أيوورم بجمالمووا عبووداهلل بوون عموورو بوون العووا

(، 21  :عوووام  ...لووووال أمووووالي بالحجووواز لنزلووول برقوووة... ، متحووول صووولًحا علوووى يووود الصوووحابي عمووورو بووون العووواص
(، والووروض المعطووار مووي خيوور األقطووار: محموود الحميوور ، 990-1/388ينووور: معجووم البلوودان، يقووول الحمووو ،  

(، والمنمووووول العوووووا  موووووي تووووواريخ طووووورابلس الغووووور : أحمووووود النامووووو  2/473(، والمخصوووووص، البووووون سووووويدة،  1/11 
 .56، ومعجم البلدان الليبية: الطا ر الزاو ، ص: 106 -104األنصار ، ص: 

 ، بتصر .36-34ل يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: ا2) 
 40المور  بحووالي  كيلو متور، وموي الجنوو  الغربوي لمدينوة 50تقل مي الجنو  ال رقي لمدينة بنغاز  بحوالي:  (3)

كيلووو متوور، تتميووز بووأرضع خصووبة، وتتمتوول بموقوول اسووتراتيجي حيووإ تحوود ا موون جمووة ال وومال يابووال خلووراا، وموون 
بمدينووة األبيووار، ينووور: موقوول ويكيبيووديا الموسوووعة  بووار إرتوازيووة كثيوورة تموود ا بميوواه ال وور ، لووالك سووميلآالجنووو  
   /https://ar.wikipedia.org/wiki ليبيا(، األبيارالحرة، 

توصوو  بأنمووا مدينووة ال ووعراا، واألدبوواا، والثقامووة، والريالووة، يرجوول تاريخمووا إلووى العصوور الروموواني وكانوول تمثوول  (4
ه(، و وي أول مدينووة مووي  ومال أمريقيووا تقوورأ ميمووا 22ميوه المركووز الحربووي، متحول علووى يوود عمورو بوون العوواص عووام  

كمووا كانوول مووي العصوور  جوودابيا .إأ وول ة المدونووة قووال اإلمووام سووحنون:  سوومل منووي العلووم سوونة إحوودى وتسووعين وماموو
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اليووووووم حلوووووور النووووواس لصوووووالة  الوووووكومووووون عالموووووة الرلوووووى والقبوووووول أن صووووواد  
 .(1 االستسقاا محلر جمل اليحصى

 نشأته  وعصره :ثانياا
ن أ ال يخ وترعر  مي بيمةع بدويوةع ُعور  أ لموا بالجلود، والصوبر علوى مودلممال  أ(

و وووي -الموسووومية الحيووواة، وكوووانوا يزاولوووون رعوووي اإلبووول واألينوووام وزراعوووة، الحبوووو  
، وكووانوا يكثوورون موون التنقوول والترحووال؛ -المصوودر األساسووي للحيوواة مووي الووك الوقوول

موون أجوول البحووإ عوون أموواكن القطوور والكوو ، وقوود يلوو  علووى تلووك البيمووة: انت ووار 
ن موورارال الووك المجتموول أن أ لووه  الجموول، واألمووراض، والفقوور، ولكوون مووا كووان يموووو

حميووودة تمثلووول موووي: سوووالمة الفطووورة،  يتصوووفون بأوصوووا ع طيبوووة، وعوووادال مالووولة
وال جاعة والمرواة والكرم، والصدل، والغيرة وبال النفس موي الودما  عون المولووم 

 والعرض واألرض.
كان عصر ال يخ مليًما باألحداإ الجسام، والوقوامل المريورة المهلموة التوي كوان  ب(

موووون أبرز ووووا االحووووتالل اإليطووووالي الووووا  واكوووو  ال وووويخ أحداثووووه منووووا بدايتووووه سوووونة: 
صوونو  العوواا  والمعانوواة، وعا وووا  ينيووالليبم(، حيووإ أاال  وواا االحووتالل 1911 

بسووببه مووي ووول الحوورو ، والجووو ، والفقوور، والعوووز، والجموول، وانت ووار األمووراض، 
م(، 1909. وموووي سووونة:  (2 والرعووو ، والخوووو ، والتمجيووور القسووور  وانعووودام األمووون

، الطره إلى أن يرحل -و و مي سن الخامسة –أصي  ال يخ بمرضع مي عينيه 
ويتحمل م ال السفر والترحال؛ لطل  العال ، لكون دون مل والده مسامال طويلة 

                                                                                                                                           

ال ووواطا الليبيووة مووي  علووى جوودابياإالحووديإ مركووز قيووادة ل ميوور إدريووس السنةوسووي وعاصوومة إقلوويم برقووة، تقوول مدينووة 
كيلوو متور، وتمثول االمتوداد الطبيعوي لواحوال  150نحوو  وتبعود عنموا بنغواز  مدينوة وتقل ير , مال  رل البالد، 

بووووووووين  ي تجووووووووارة القواموووووووولجووووووووالو وأوجلووووووووة والكفوووووووورة، تتمتوووووووول بموقوووووووول اسووووووووتراتيجي و ووووووووي موووووووون أ ووووووووم المنوووووووواطل موووووووو
وبرقوة، باإللوامة إلوى خطووط تجاريوة  ت واد وبرقة، وبين الواحال الجنوبية والسواحل، وكوالك بوين طرابلس العاصمة

(، 2/650(، والمسوووالك والممالوووك، للبكووور  األندلسوووي،  100/ 1أخووورى، ينوووور: معجوووم البلووودان، ليقوووول الحموووو ،  
، ومعجووم البلوودان الليبيووة، 106 -104حموود الناموو  األنصووار ، ص: والمنموول العووا  مووي توواريخ طوورابلس الغوور ، أل

 .20للطا ر الزاو ، ص: 
 .14 ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، لسالم مر ، ص:1)  
 .36-14ينور: المصدر السابل، ص:2)  

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/4e953ebd-6f61-4dd9-9917-7e47f5053a1d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/4e953ebd-6f61-4dd9-9917-7e47f5053a1d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/02c8529a-1c3c-4ecc-8ef1-45dcf3473505
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/02c8529a-1c3c-4ecc-8ef1-45dcf3473505
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/c38fefc6-e9fb-461f-aa59-361ea86756c9
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/c38fefc6-e9fb-461f-aa59-361ea86756c9
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جدوى مقد أد  به  اا المرض إلى مقودان بصوره تماًموا، وقود علول ال ويخ بوأن تلوك 
اهلل ومنوووه،  م وويمةالمحنووة موون أعوووم الوودوامل لطلبووه العلووم حيووإ قووال:  وكانوول  وواه 

، إلوامًة (1 وكرمه أن جعل الوك سوبًبا موي إقبوالي علوى العلوم، واالجتمواد موي طلبوه 
إلووى وموواة أمووه و ووو لووم يبلوون السووابعة، وقوود عوواي بعوود ا مووي كفالووة أختووه التووي ربتووه 

م( وقد ُمجل ال ويخ لرحيلموا؛ 1912ولكن ل س ! لم تلبإ أن لحقل بأمما سنة:  
ألنما عولته عن أموه التوي لوم ي وعر بفقود ا إال بعود ومواة أختوه حيوإ قوال عنموا: 

، وكوووالك مقوود ال وويخ إخوتووه بسوووب  (2  ووقيقتي   مووا عرموول مقوود أموووي، إال بعوود وموواة
أن وأتما  التوي-م( للسوجن موي المعوتقالل1916األمراض، كموا تعورض موي سونة:  

، مقد حاول الفرار منما مل بعض الناس عودة مورال، مموا جعول السولطال -اإيطالي
اإليطاليووة تووتفطن لووه، وتقوووم بولووعه مووي ملجووأ ل يتووام، أصووي  ميووه بموورضع بقيوول 

نووه حتووى آخوور حياتووه، إلووامًة إلووى قيووام االسووتعمار اإليطووالي بنفووي والوود آثوواره مووي بد
ال ووووويخ ورماقوووووه إلوووووى جزر وووووا؛ بمووووود  القلووووواا علوووووى حركوووووة الجمووووواد، وموووووي سووووونة: 

عادتمم إلى وطنمم ليجد األ  ابنه مي حالةع يرثوى 1918  م( تم إطالل سراحمم واي
. بعوود  وواه التجربووة والووورو  القاسووية التووي عا ووما ال وويخ مووي بيمتووه، يمكوون (3 لمووا

للباحووإ أن يسووتنتج بعووض العواموول التووي أثوورل مووي  خصووية ال وويخ، ودمعتووه إلووى 
لورورة السووعي لطلو  العلووم؛ ألنوه الوسوويلة الوحيوودة التوي تمنحووه القووة، وتمكنووه موون 

حوووداإ تغ أرلوووه لووود المسوووتعمر الغاصووو  الووووالم،الووودما  عووون  ييووور جوووار  موووي واي
 مجتمعه، من أبرز ا:

تأثر ال يخ وحزنه لما رآه مي بيمته من يلبة الجمل واألمية عليما، وابتعاد  .1
 وال عواة. رامال كالسحرخوتأثر م بالالناس عن الدين 

تأثره بالتقاليد، واألعرا  الطيبة التي ورثما عن أ له، والتي كان لما دور  .2
 مي صقل  خصيته.

                                                           
 .41ينور: المصدر السابل، ص: 1) 

 .42ص:ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، 2)  
 ، وما بعد ا.47ص:  و -38ينور: المصدر السابل ص: 3)  
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، الووووه علووووى طلوووو  العلووووم، والسووووعي بووووه إلووووى الزوايووووعه ا تمووووام والووووده وت ووووجي .3
 ومدارس تحفيو القرآن.

اعتيووواده علوووى التنقووول والترحوووال الووودامم مووول أسووورته؛ أكسوووبه مموووارًة وخبووورًة موووي  .4
 مي طل  العلم. الصبر، وتحمل مصاع  السفر

 تأثر ال يخ من ولم االستعمار اإليطالي، واحتالله لبلده والتنكيل بأ له. .5
مجتمعوووووة جعلووووول ال ووووويخ يأخوووووا علوووووى نفسوووووه بالعزيموووووة، كووووول  ووووواه العوامووووول 

و واا ال  ،واإلصرار مي لرورة إحداإ تغييور موي مجريوال الحيواة، ومووازين القووى
 يحدإ إال عن طريل العلم؛ ألنه من أ م عوامل النموض باألمة ونصر ا.

سيرته في طلب العل"  وأبرز شيوخه وتالمذته  وأسباب عد"  /المطلب الثاني
 تدوين علمه:

 سيرته في طلب العل" :أوالا 
لقد ُعور  العلمواا منوا قورون خلول ب ودو الرحوال، ومغوادرة األ ول واألوطوان؛ 
موون أجوول تحصوويل العلووم، ولقوواا العلموواا، و ووو مزيوود كمووال مووي الووتعلم كمووا قووال ابوون 
خلووودون:  إن الرحلوووة موووي طلووو  العلووووم، ولقوووواا الم ووويخة مزيووود كموووال موووي الووووتعلم، 

الب وووور يأخوووواون معووووارممم وأخالقمووووم ومووووا ينتحلووووون بووووه موووون والسةووووب  مووووي الووووك أنة 
لقواًا، وتوارة محاكواة وتلقيًنوا بالمبا ورة، إالة  الماا   والفلوامل: توارة علًموا وتعليًموا واي
أنة حصول الملكال عن المبا رة والتةلقين أ دُّ استحكاًما وأقوى رسوًخا، معلى قودر 

حلوة ال بودة منموا موي طلو  العلوم كثرة ال ةيوخ يكون حصول الملكال ورسووخما، مالرة 
الكتسوووا  الفوامووود والكموووال بلقووواا الم وووايخ ومبا ووورة الرةجوووال 
. والرحلوووة موووي طلووو  (1 

العلووم وتحصوويله موون أ ووم الوسووامل التووي اسووتفاد منمووا ال وويخ مووي تحصوويل المووا   
المووالكي ون ووره بعوود الووك. وسووو  يقسووم الباحووإ المراحوول التووي موورَّ بمووا ال وويخ مووي 

 ثالإ مراحل و ي كالتالي: طلبه للعلم إلى
 
 

                                                           
 .745-744العبر: ابن خلدون، ص: 1) 
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 اية نبوغه  وطلبه للعل" في موطنهبد :المرحلة الولى (أ
بوودأل المرحلووة العلميوووة األولووى لل ووويخ عيسووى موووي سوون الخامسوووة موون عموووره 
عندما كان يلقنه والده بعض قصار سور القرآن، وبعد أن ُك َّ بصره بأ مرع قليلوة 

الوا  أحبوه مقربوه منوه  (1 يخ النجولم(، بدأ بدراسة القرآن علوى  و1909مي سنة:  
وا تم به؛ لما رآه منه من سرعة الحفو، والاكاا، والنبا ة، واالجتمواد، وحبوه للعلوم 

. وطلووو  العلووم مووي الووك الوقووول لوويس بوواألمر الموووين؛ ألن (2 واإلصوورار علووى طلبووه
األولا  التي كانل تمر بما البالد قاسية جًدا، ولكن ال يخ ل دة اجتمواده، وحبوه 

لم وأ لوه عنودما ُيواكر لوه  ويخ، أو زاويوة لتحفويو القورآن يسوعى جا وًدا للوصوول للع
 وو عموى  (3 يبصور، إال أن العموى الحقيقوي إليمما بكل ما يملك مل أنه لورير ال

ىُ ورِالقلو ؛ لقوله تعالى: ﴿ ِىص اْصر َّْيِىِ   ُُىُُ  ا ُُ ْْ َِٰكن َتْعَمىى ا ََّها ََل َتْعَمى اْْلَبَْصاُر َوَل . وموي (4 ﴾َفإِن
كانوول  وواه أبوورز  .(5 جوودابياإمدينووة بالمدرسووة القرآنيووة مووي  التحوولم(، 1919سونة:  

المعالم للبدايال األولى لل يخ مي حبه للعلم، والسوعي إلوى طلبوه، والتماسوه وتقربوه 
من أ له. مقد كان  غوًما بالعلم منا نعومة أوفاره؛ ألنوه اال طعوم حالوتوه، ورحوم 

 عندما قال:                             اهلل أبا إسحال األلبير 
 َدٌتاووووووووووووٌمٌلَو ٌقَد ُاَقٌل ِمَن ٌحَلٌواُه ٌطَعمًا     آلٌثَرٌل التٌَّعلٌُّم ٌواَجٌتمٌ 

 .(6)ٌواٌل ُدَنٌيا ِبُزَخُرِمٌما ُمِتَنٌتا      ٌوٌلَم ٌيَ ٌغَلٌك ٌعَنُه ٌ وًى ُمٌطا ع 
 رحلته إلى مصر لطلب العل" :المرحلة الثانية (ب

بعوود أن أتووم ال وويخ عيسووى المرحلووة األولووى موون حفووو بعووض القوورآن الكووريم، 
ولما  و َّ وا وتدَّ عووده، وآنوس موي نفسوه اسوتعداًدا للرحلوة موي طلو  العلوم مكور موي 

                                                           
يقال:  انتجل القوم  بمعنى أقاموا مي مولول يكثور ميوه الكو  والمواا، ينوور: المعجوم الوسويط، مجموعوة موهلفين، 1)  
 2/904.) 

 وما بعد ا. 64 -63ص:  ينور: ال يخ عيسى الفاخر ، حياته ومنمجه، سالم مر ،2)  
َن ٌكانوِل اَلقُووَُّة اَلٌباِصوٌرةُ 3)   نٌَّما اَلٌعٌمى ٌعٌمى اَلٌبِصويٌرِة، ٌواِي ٌسوِليٌمًة ٌمِإنَّمٌوا اٌل  قال ابن كثير:  ٌلَيٌس اَلٌعٌمى ٌعٌمى اَلٌبٌصِر، ٌواِي

 (.5/438ن كثير،  تٌَنُفُا ِإٌلى اَلِعٌبِر، ٌواٌل ٌتَدِر  ٌما اَلٌخٌبُر . تفسير القرآن العويم: اب
 .46الحج: من اآلية 4)  
 ، بتصر .67ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 5)  
 .26ديوان أبي إسحال اإللبير : إلبرا يم اإللبير  أبو إسحال، ص: 6)  
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تعتبوور قبلووة لطووال  العلووم موون  يالتوو-ال ووري  بمصوور الووا ا  إلووى جامعووة األز وور 
 واه  لوم تكونو  م(،1924وكان الك مي سونة:   -الوقلكامة أنحاا العالم مي الك 

الرحلوووة بووواألمر الموووين؛ ألن البلووود موووي حالوووة حووور ، والطريووول إلوووى مصووور محفوووو  
، زد علوى الوك أن البيموة موي الوك الوقول لوم تكون م وجعة علوى طلو  (1 بالمخاطر

العلم، وكانل تعواني مون جود  علموي و ولل مكور ، ولوم يكون العلوم أصواًل حالوًرا 
الناس؛ ألنموم كوانوا يمتموون بتتبول أخبوار ال وعر واالعتنواا بوه، باإللوامة مي حياة 

كوووان مووون بعوووض محفووووي القووورآن موووي منتجعوووال  إلوووى عووودم وجوووود العلمووواا إال موووا
 البادية. 

كانل مكرة ا ا  ال يخ عيسوى إلوى مصور مون أحود الدارسوين  نواك عنودما 
األمور قبوواًل مون عرض عليه أن يصحبه معه، مل أن  اه الفكرة لم تلل مي بواد  

والد ال يخ ولكن مل إصرار ال يخ عيسى على لرورة الوا ا  إلوى مصور، وأخوا 
العلم على أصوله من أمواه العلماا  ناك، باإللامة إلى تدخل بعض الوجماا مي 

على  الموامقة منإقنا  والد ال يخ الصطحا  ابنه إلى األز ر، ملم يكن لوالده بدٌّ 
 الك.

ده ومووووي الطريوووول واجمووووا مواقوووو  صووووعبة، ولحوووووال انطلوووول ال وووويخ موووول والوووو
وووطرَّان للم وووي علوووى األقووودام موووي كثيووور مووون األحيوووان، مووول قلوووة  عصووويبة، وكانوووا يلَّ
الماا، والزاد، والمال، والخو  من الوقو  مي قبلة الطليان الواين كوانوا يحيطوون 
بالحوودود موون كوول جانوو ، كووان األموور أ ووبه بمغووامرة ييوور محسوووبة العواقوو ، لكوونَّ 

، (2 . موصوول ال وويخ منطقووة برانووية اهلل وحفوووه كانووا خيوور حمووًى يحتميووان بووهحمايوو
، إلووووى أن وصوووول مدينووووة (3 وموووون ثووووم واصوووول سوووويره مووووروًرا بمدينووووة مرسووووى مطوووورو 

                                                           
 ، بتصر .68ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 1) 
الساعد   ، ُسميل براني نسبًة لل يخمصر  ي مدينة صغيرة تقل  مال ير  :برانيمدينة  سيد  براني، أو2) 

 ولى أمر زاويتما مُسميل باسمه، ينور: موقل ويكيبيديا الموسوعة الحرة، سيد  برانيت سنوسي البراني، و و  يخ
  https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 ، ويمتاز  اطممامتوسطي يوجد ميما ميناا بحر   ،محاموة مطرو  عاصمةمدينة مصرية، تعتبر  :ٌمَرٌسٰى ٌمَطُرَو 3) 
 /https://ar.wikipedia.org/wiki لحرة،ينور: موقل ويكيبيديا الموسوعة ا برماله البيلاا الناعمة،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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؛ ألن ال ووويخ لووم يسووبل لوووه ، وبوودأ ميموووا حيوواة جديوودة(1 اإلسووكندرية التووي اسوووتقر بمووا
، رامقا ال يخ منا اللحوال السفر خار  ليبيا، ولكنَّ التيسير، والتسميل من اهلل 

:  ٌمووَن ٌخووٌرٌ  األولووى لمجرتووه العلميووة التووي مووا خوور  ميمووا إال مووي سووبيل اهلل لقولووه 
وقووال أيًلووا:  ٌمووَن ٌسووٌلٌك ٌطِريقًووا  ،(2 ِمووي ٌطلٌووِ  الِعَلووِم ٌممُووٌو ِمووي ٌسووِبيِل اهلِل ٌحتَّووى ٌيَرِجووٌل 

. وصوووول ال وووويخ مدينووووة (3  قًووووا ِإلٌووووى الٌجنَّووووةِ ٌيَلووووٌتِمُس ِميووووِه ِعَلًمووووا، ٌسوووومٌَّل اللَّووووُه لٌووووُه ٌطِري
الووا  يعتبوور أحوود -اإلسووكندرية والتحوول ميمووا بالمدرسووة القرآنيووة، ثووم بالمعموود الووديني 

م(، وقود سوخر اهلل لل ويخ مودة إقامتوه مون أ ول الخيور 1926عوام:   -مرو  األز ور
ه والجوود والكورم مون وقو  معووه، وآزره، وسوانده وقودم لوه يوود العوون؛ مموا خفو  عليوو

م( بعود متورة مون الدراسوة، واالجتمواد 1931، وموي سونة:  (4 نفقال اإلقامة والدراسة
تفووول ال وويخ عيسووى مووي االبتداميووة وكووان ترتيبووه األول مووي المعموود، والثوواني علووى 
القطر المصر  ممة المكفومين. ومي  اه األثناا انتقل ال يخ لخوض يموار جمواد 

ن؛ ألن حوووال الووووطن كوووان دمًموووا ي وووغل ييالغوووزاة اإليطوووالمعركووة تحريووور الووووطن مووون 
مكوووره، ويقوووض ملوووجعه، موووأراد أن يجمووول بوووين طلبوووه للعلوووم، والقيوووام بواجبوووه اتجووواه 

وأخوا  الليبيينوطنه، ومي سبيل تحقيل الك انلم إلى الحركة الوطنية للمجا دين 
مكانووووه معمووووم، وكووووان دوره الجموووواد بالكلمووووة، والدعايووووة لوووود اإليطوووواليين بلوووورورة 

  يووور األرض مووونمم وكوووان يقوووول للمجا ووودين:  اعتبرونوووي كالجنووودمحووواربتمم، وتحر 
، وعنوودما أحسَّوول المخووابرال اإليطاليووة بخطووورة ال وويخ؛ لتبنيووه ألمكووار (5 المجمووول 

الجمواد لود ا، والتحوريض علوى طرد وا مون ليبيوا حاولول الكيود لوه أكثور مون مورة، 
يسوامر إلوى م( عنودما حاولول اسوتدرا  ال ويخ بوأن 1935مكانل األولى مي سنة:  

م( تكورر 1938ليبيا؛ ومن ثم اعتقاله وحرمانه مون مواصولة الدراسوة، وموي سونة:  
                                                           

 ، بتصر .99-96-73-69ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 1) 
، قال أبو عيسى:   اا 2647أخرجه الترما  مي سننه: كتا  العلم، با  ملل طل  العلم، حديإ رقم: 2)  

 يري  ، وقال ال يخ األلباني:  لعي  .حديإ حسن 
، قال أبو عيسى:   اا 2646أخرجه الترما  مي سننه: كتا  العلم، با  ملل طل  العلم، حديإ رقم: 3)  

 حديإ حسن ، وقال ال يخ األلباني:  صحيل . 
 ، بتصر .85-78ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 4)  
 ، بتصر .79-78سالم مر  صالل، ص: المصدر السابل ، 5)  
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أن تعطوووي  األسووولو  قوووررل القنصووولية اإليطاليوووةاألمووور نفوووس، وعنووودما م ووول  ووواا 
ال وويخ منحووة دراسووية مووي مقابوول لوومان سووكوته، موورمض ال وويخ  وواا العوورض ب وودة 
وقال:  واهلل لو لم يكن عند  ما آكله ملن أسومل لنفسوي أن أتقالوى أ  أجورع مون 

. كول  واه األحوداإ التوي مورَّ (1 الاين احتلوا بالدنا، و ردونا، وطردونا من أرلونا
د االسوتعمار، ومواصولة دراسوته وتحقيول بما ال يخ لم تثنه عن مواصلة جمواده لو

النجا . وبعد الك انتقل ال يخ إلى القا رة حيوإ حقول ميموا نجاًحوا آخور و وو نيلوه 
. لوم يقو  ال ويخ (2 م(1935ال مادة الثانوية األز رية بتفول كوان الوك موي سونة:  

عنوود  وواا الحوود، بوول يوورى أن طالوو  العلووم البوود أن يسووتمر مووي طلبووه واالجتموواد مووي 
له؛ ألنه ممما بلن اإلنسان من درجال مي العلم مإنه يبقى بحاجة إلى طل  تحصي

 ، أن يطلوو  منووه االسووتزادة موون العلووم مقووال تعووالى: المزيوود؛ ولوواا أموور اهلل نبيووه
ًُْما﴿ ِ . مبودأ ال ويخ بعود الوك موي الدراسوة الجامعيوة إلوى أن تحصول (3 ﴾َوُقل رَّ ِّ زِْدنِص ع

(، وبعود ا مكوإ موي مصور 1940ال وريعة عوام:  منما على ال مادة العالمية موي 
 ياألسوبا  التوسنتين ثم قرر الرجو  إلى ليبيا. ويمكن للباحإ أن يستخلص أبورز 

 جعلل ال يخ يغادر مصر، منما:
تلبيته للطلبال المتكوررة مون الوجمواا، واألعيوان بلورورة رجوعوه إلوى ليبيوا؛  .1

 بأمور دينمم. ألنمم مي أمس الحاجة إلى علماا ربانيين يبصَّرونمم
أنه وصل إلى مكانة علمية ته له من القيام بواج  الدعوة وتبصير الناس؛  .2

 بعد أن أخا حًوا وامًرا من العلوم ال رعية.
ريبته الملحة مي لرورة القيام بجمواد الودعوة؛ ألنوه كوان يحزنوه موا تمور بوه  .3

 بلده من ابتعاد الناس عن الدين.
وخصوًصا والده، و و الوحيد مون أسورته ألنه تاقل نفسه إلى االلتقاا بأ له  .4

 الا  بقي له بعد وماة أمه وأخوته.

                                                           

 ، بتصر .82-81ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 1)  
 ، بتصر .76-73المصدر السابل، ص: 2)  
 .114طه: من اآلية 3)  
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ألنووه أيقوون أن ن وور العلووم موون أ ووم عواموول التغيوور، واإلصووال ، والنموووض،  .5
 والرقي ببلده الا  أنمكه االستعمار وما خلفه من جمل.

 المرحلة الثالثة: عودته إلى ليبيا  وبداية مرحلة العطاء ج(
عيسى موي مصور؛ لطلو  العلوم ع ورين عاًموا، تبلوورل بعد أن مكإ ال يخ 

وت ووكلل خاللمووا أصووول الوودعوة مووي ا نووه، واجتمعوول ميووه مكونووال العووالم المجا وود 
الوووا  صوووقلته المحووون والمواقووو  واألحوووداإ، ورسووومل  خصووويَّته األسوووفار ومفارقوووة 

يم، األوطان. رجل ال يخ إلى وطنه؛ ليبدأ ميه مرحلة جماد الدعوة، والتَّبليون، والتعلو
والبناا ودعوة الناس إلى االلتزام ب رامل اإلسالم، وتصحيل األممام، واالبتعواد عون 

.  ووواا الجمووواد (1 العوووادال الجا ليوووة المقيتوووة، ومحاربوووة المووووا ر السووولبية المنحرموووة
العوووويم الوووا  ال يتصووودر لوووه إال ورثوووة األنبيووواا، ال يقووول مرتبوووة عووون جمووواد السوووي  

قال ابن القيم بأن:  الجماد نوعان؛ األول: جماد  والسنان، و و أكبر الجمادين كما
والثوواني: جموواد بالحجووة والبيووان، و وواا  -و وواا الم ووارك ميووه كثيوور-باليوود والسوونان، 

جموواد الخاصووة موون أتبووا  الرسوول و ووو جموواد األممووة و ووو أملوول الجمووادين؛ لعوووم 
 . (2 منفعته، و دة مهنته، وكثرة أعدامه و و أكبر الجمادين 

بحفوواوة موون  (3 بعوود رحلووة ملوونية واسووتُقبل مووي منطقووة سوولولوصوول ال وويخ 
التووي أقووام ميمووا متوورة  جوودابياإ، ثووم (4 وجماممووا وأعيانمووا، ثووم يووادر إلووى مدينووة بنغوواز 
انتقول للعويي موي مدينوة  م(1952مهقتة يلقي الدروس مي مسواجد ا، وموي سونة:  

لعناصر الوطنية البيلاا، حيإ عيون مي معمد ا الديني مدرًسا، وكان من أوامل ا
. وكووان ال وويخ مووي (5 آنوااك مقوود درَّس ميووه الفقووه، والتفسووير، والسوويرة، واللغووة العربيووة

                                                           

 ، بتصر .87-86-8-7ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 1) 
 (، بتصر .1/70وزية،  مفتا  دار السعادة: ابن قيم الج2) 
وتبعود عنموا حووالي ،  مون جموة الجنوو  بنغواز  تقل مي  رل ليبيا بالقر  من مدينة ،الليبية إحدى البلدال  ي:3) 
وقود سوم  خوزان عمور المختوار ، اخزانوال الميواه موي ليبيوا ويعور  بكم. ت تمر بلدة سلول بوجود واحد من أكبر  50

رك  رسة لود المحتول اإليطوالي الوا  أقوام ميموا أكبور المعوتقالل الجماعيوة و وو  معتقول دارل مي  اه المدينة معا
م( أموووام المعتقلووووين، ينوووور: موقوووول 1931سوووبتمبر  16سووولول  الوووا  أعوووودم ميوووه المجا ووود عموووور المختوووار موووي يوووووم 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا الموسوعة الحرة، 
 .63ينور: معجم البلدان الليبية: الطا ر الزاو ، ص: 4) 
 ، بتصر .90-89ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 5) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ي ووغله  ووو  سووبيل الوودعوة ون وور العلووم متنزً ووا عوون المناصوو  والووووام ، وجوول مووا
ن العلوووم ون ووور الووودعوة لكووول النووواس دون تفريووول بيووونمم، مقووود رموووض طلووو  أبنووواا يوووتبل

... مجمعمم وقال لمم:  ... أنوا محسوو  لكول النواس، عمومته التر ل مي البرلمان
يأتيني المستفتي من كول القبامول وال أمورل بوين أحود مونمم؛ ألننوي لسول لواحودع دون 
آخر، مإاا أردتم إقحامي مي السياسة، وم اكل األرالي ويير وا مون األموور التوي 

وموا أنوتم  ليسل لما عالقة بالدين وال بالعلم، مإني سو  أرجول إلوى مصور وأتورككم
نموا جمول؛ لن ور العلوم، والودعوة إلوى اهلل  ميه؛ ألنني لم آل من أجل  اه األموور واي

. وبعووود أن قلوووى ال وويخ سووونوال مووون الترحوووال مووون أجووول (1 والقلوواا علوووى الجمووول 
؛ لووورو  صووحية وموول الووك جوودابياإالوودعوة والتوودريس، قوورر االسووتقرار مووي مدينووة 

 وكان منزله يعوجاستمر مي ن اطه الدعو ، مكان يفتي الناس، ويعومم، ويعلممم 
بووالزامرين مموونمم موون يستولوول عوون مسووألة دينيووة، وموونمم موون يريوود أن يسووتزيد موون 
العلووم، وقوود أحبوووه لمووا يتمتوول بووه موون علووم يزيوور، وحكمووة، وتوالوول حتووى قووال عنووه 

 أحد طالبه: 
جودابيا إكان كال معة مي البلد...، و و عالم ليس علوى مسوتوى   إن ال يخ عيسى

 .(2 محس ، بل  و على مستوى ليبيا ب كل عام 
 (3)أبرز شيوخه :ثانياا

 عصره مي دولة علماا منثلة أيد   العلم على عيسى الفاخر  تلقى ال يخ
 :أبرز م ممن وق  لمم الباحإ على ترجمة مصر، من

م(،  يخ األز ر، والمست ار 1985 -1907 ال يخ أحمد حسن الباقور :  -
 . (4 برماسة الجممورية. درس عليه ال يخ عيسى علوم القرآن، والفقه

ووام، -  م(،1969، توورأس األز وور سوونة:  )م1980-1894  ال وويخ محموود الفحَّ
 . (1 كان أستاًاا لل يخ مي اللغة العربية

                                                           

 ، بتصر .90المصدر السابل، ص: 1) 
 ، بتصر .23-22-9-8ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 2) 
 .56حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: ال يخ عيسى الفاخر : 3) 
 [./https://ar.wikipedia.org/wiki]ترجمته مي: موقل ويكيبيديا الموسوعة الحرة، 4) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1894
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 أما باقي الم ايخ ملم يق  لمم الباحإ على ترجمة، منمم:
أموووا م وووايخه موووي ليبيوووا مقووود كانووول  ،ال ووويخ الغربووواو ، وال ووويخ محمووود سوووالَّم -

علووى يوود ال وويخ علووى الطيوور  الفوواخر ، حيووإ درس عليووه البوودايال األولووى 
م(. ثوم 1911جودابيا، وكوان الوك موي سونة:  إبعض سوور القورآن موي مدينوة 

الووا  حفووو عليووه حزبووي تبووارك، وعوومَّ، ثووم  ال وويخ حاموود المنفوويدرس علووى 
ال ووويخ سووووعد المنفووووي، ثوووم ال وووويخ محموووود السوووووير  حيوووإ حفووووو عليووووه سووووورة 

م( درس علووووووى ال وووووويخ أحموووووود بوووووون موسووووووى 1919األنفووووووال، ومووووووي سوووووونة:  
 .(2 السيو 

 أبرز تالمذته :ثالثاا
 على ال يخ عدد كبير من الطال ، من أبرز م:درس 

م(، كانول معرمتوه 1946 : ولود موي مدينوة الكفورة سونة:  محمد حمود ال وري -
حيووإ درس عليووه عوودة كتوو  مووي الفقووه، ُعوويون  م(1965بال وويخ منووا سوونة:  

إلووى عملووه إماًمووا، وخطيًبووا، وواعًوووا بمسووجد  جوودابيا باإللووامةإمفتًيووا بمدينووة 
 م(. 2012عثمان بن عفان، تومي سنة:  

تعووورَّ  علوووى ال ووويخ سووونة: م(، 1953محمووود إسوووماعيل الصوووكي: ولووود عوووام   -
 .(3 م(، قرأ عليه عدة كت  مي الفقه، واللغة والتفسير1984 

م(، كانل بداياتوه مول ال ويخ منوا 1956نصر السنوسي إبرا يم: ولد عام:   -
م(، حيإ درس عليه علم التفسير، والفرامض، والسيرة، كما قرأ 1983سنة  

 عليه عدة مهلفال لعلماا معاصرين.
م(، كانووول بداياتوووه 1950جووودابيا سووونة:  إسوووعد حمووواد القبووواملي: ولووود بمدينوووة   -

وأدبوه، ثوم التحول بالدراسوة  لطل  العلم على يود ال ويخ حيوإ نمول مون علموه

                                                                                                                                           

  [./https://ar.wikipedia.org/wiki]ترجمته مي: نفس المصدر السابل، 1) 
 .56ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 2) 
 وما بعد ا. 170ص:  ، و114ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، ص: 3) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%A7%D9%85
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بجامعوة قوواريونس ليتحصوول منمووا علووى الماجسوتير، ثووم الوودكتوراه موون جامعووة 
 .(1 م(، وله العديد من األبحاإ، والمهلفال1998عين  مس سنة:  

 أسباب عد" تدوين عل" الشيخ :رابعاا
وتسعين عاًما، إال أنوه  ةبلغل خمس يخ عيسى عاي مدة طويلة ريم أن ال

لم يهل  كتاًبا واحًدا؛ وكان مكتفًيا بالتدريس، واإلمتاا، والوعو وتعليم الناس حالوه 
حال أيل  العلماا الاين لم يدوَّن علممم. وقد أثرل عوامل عديدة مي عدم تدوين 

 ال يخ نوجز ا ميما يلي:  علم
 رامووه بوول كووانريووم أن ال وويخ لووم يمووانل مووي توودوين متوواواه، وآتقصووير الطلبووة:  .1

 يحإ على الك من يير إلزام أو ت ديد.
ملم يجعل لنفسه برنامًجا خاًصا به ينتوم ميه، وي ر   عد" اهتما" الشيخ: .2

: (2 عليه مي مجال معين مون مجواالل العلوم ال ورعي. قوال علوي المصوراتي
يسوجلون،  أنموم كوانوا ال -ينالعلماا الليبيو-  لقد كان من أكبر عيو   هالا

يكتبووووووون، وال حتووووووى ينومووووووون أحوووووواديثمم، ومغووووووامراتمم أثنوووووواا الروايووووووال  وال
والووواكريال، ملووواعل جموووود م وأصوووبحل تسوووفو ا ريوووا  الوووزمن، وأعاصوووير 

 .(3 "الريا 
خ عنودما كوان خصوًصوا موي متورة  وبا  ال وي قلة اإلمكانيات وعد" توفرهوا: .3

يعوووج بالحيويوووة والن ووواط، ملوووم يكووون موووي البلووود آنوووااك مووون إمكانيوووال للتووودوين 
، وقلَّ عطاهه،  والتسجيل مثل ما يوجد بعد أن كبر ال يخ، وتقدمل به السنُّ
وتووود ورل صوووحته ملوووم يعووود يحتمووول المكووووإ لسووواعال مووول طالبوووه لغووورض 

                                                           

 وما بعد ا. 187-125-24ينور: المصدر السابل، ص: 1) 
م، ثووم التحوول بوواألز ر 1933سوونة:  م، وتلقووى تعليمووه بووالجالدين ببوووالل1926سوونة:  اإلسووكندرية ولوود مووي مدينووة2) 

ثوم  ومادة التودريس العاليوة مون  ،م1946دين عوام: ال ري ، تحصول منموا علوى ال ومادة العاليوة مون كليوة أصوول الو
اإلنجليوز، عمل بالتدريس بمدرسة األنباط ب برا، ا ترك موي عودة مووا رال لود م. 1946كلية اللغة العربية سنة: 

سوجن ثوالإ موورال بسوب  مواقفووه م. 1948ب ووير السوعداو  بطورابلس سوونة:  التحول بحوز  المووهتمر الووطني برماسوة
 م.1960: انتخووو  علووووًا لمجلوووس النووووا  سووونة .الراملوووة للوجوووود األجنبوووي خوووالل العمووود الملكوووي علوووى أرض ليبيوووا

 /https://ar.wikipedia.org/wiki ترجمته مي: موقل ويكيبيديا الموسوعة الحرة
 ، بتصر  يسير.197نماا  مي الول: علي المصراتي، ص: 3) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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رأ عليه بعض التدوين والتألي . مقد عرض عليه أحد طالبه اال يوم أن يق
ألفيووة ابوون مالووك؛ موون أجوول توودوين  وور ع مختصوورع للطووال  مقووال لووه ال وويخ: 
 يوووابني جمتنوووي اآلن وقووود تجووواوزل الثموووانين مووون العمووور، موووال قووودرة لوووي علوووى 

 .(1 الك، واعتار 
           

 ى الفاخري في نشر المذهب المالكيمنهج الشيخ عيس :المبحث الثاني

إن الحوووديإ عووون المووونمج الوووا  اتبعوووه ال ووويخ موووي ن ووور الموووا   الموووالكي، 
يك   لنا اللثام عن تجربة مممة من مراحل حياته العلمية والعملية التي اتخا ا 
مووي ن وور المووا  . وسووو  يعوورض الباحووإ أبوورز سوومال  وواا الموونمج موون خووالل 

 المطال  التالية: 
 االستداللمنهجه في  :المطلب الول

الدراسووة التحليليوووة لفتووواوى ال وويخ، تبوووين أنوووه سووار ومووول أصوووول موون خوووالل 
الموووا  ، حيوووإ اسوووتدل موووي متووواواه بوووالقرآن، والسووونة، واإلجموووا ، والقيووواس، وقوووول 
الصحابي، وسود الوارامل، والمصولحة المرسولة، والعور  والعوادة، إلوامًة الجتمواده 

ار  ميموووووا ال نصووووو  ميوووووه، وقياموووووه بالتَّصوووووحيل والتووووورجيل، ومراعووووواة الخوووووال  خووووو
المووا  . ولبيووان الووك علووى وجووه اإلجمووال، سووو  أعوورض نموواا  لفتوواواه، ميمووا 

 يلي:
ُسمل عون رجول جمول مالوه مون حورام، مكيو  يوتخلص منوه؟ مأجوا  بقولوه:  -

 إاا كوان كسووبه لموواا المووال عوون طريوول التحايوول، أو االيتصووا ، أو الربووا، 
موووا إاا أو التمريووو  مإنوووه يوووتخلص منوووه كليَّوووا بإرجوووا  الموووال إلوووى صووواحبه، أ

تعوواَّر إرجاعووه مإنووه حينموواع يووتخلص منووه بإعطامووه للفقووراا، أو سوودو يوورمع أو 
. قوال ابون (2 نحو الك من أوجه البر التي تصر  ميما مثول  واه األمووال 

 الجود( موي حكوم أمووال الولموة، والمورابين والمرت وين، وأ وبا م مون -ر ود 

                                                           

 ، ومابعد ا.192ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته، ومنمجه، سالم مر ، ص: 1) 
 .166ال يخ عيسى الفاخر : حياته، ومنمجه، سالم مر ، ص: 2) 
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ر اهلل تعووالى :  ... مالواجوو  عليووه مووي خاصووة نفسووه أن يسووتغف-المخلطووين
ويتووو  اليووه، بوورد مووا عليووه موون الحوورام ألربابووه إن عوورممم، أو التصوودل بووه 
عوونمم إن لوووم يعوورممم...، مموووا كووان مووون الووك يصوووًبا، أو سوورقة أو خيانوووة، 
تصدل بوزنه، إن كان عيًنا، أو باألكثر مون قيمتوه يووم يصوبه، أو الوثمن 

ن علوم صواحبه مو ي الوك كلوه، الا  باعه بوه إن كوان عرًلوا، مباعوه... واي
 .(1 أداه اليه... 

ُسمل عن المال إاا كان مختلًطا، بحيإ إن صاحبه كوان يخوبط موي مالوه،  -
وال يتحوووورَّى الكسوووو  الطيوووو ، ثووووم أراد التوبووووة بنيووووة صووووادقة مكيوووو  يفعوووول؟ 

 ُبِعإ وُجلُّ الناس ما  مأجا :  مإنه ال يتخلص من ماله كله؛ ألن النبي
ملووم يووأمر م بتوورك أموووالمم ونبوووا ا،  لمووم موون الميسوور، والمعووامالل الربويووة

 . (2 ولكن أمر م بالتحر  ميما ُيستقبل من معامالل مالية
سووأله رجوول بأنووه  ووارك  خًصووا بتجووارة الوودخان، ويريوود أن يتووو  ويووتخلص  -

 ىعلووموون  وواا المووال، ولكوون الم ووكلة التووي تواجمووه أنووه ال يجوود مووا يصوور  
أ لووه. مأمتوواه:  بووالتخلص موون ثلووإ المووال ، ولعوول ال وويخ اسووتأنس مووي الووك 
بمووا رو  عوون مالووك أنووه أمتووى موون نَّووار التصوودل بجميوول مالووه، أنووه يكفيووه 

:  اٌل ِخووال  ِعنوودنا ٌأنَّ ٌمووَن ٌحلٌووٌ  ٌأَو ٌنووٌاٌر (3 إخوورا  الثلووإ ، قووال اَبووُن ٌبِ وويرع
ٌدٌقٌة ِبٌجِميوِل ٌمالوه مٌواٌل ٌيَلٌزُموُه جٌ  زم لوه منوه، الصَّ ِميُعوُه، ٌواَخُتِلوٌ  ٌموا القودر الوالَّ

  .(4 والم مور أنه الثلإ 
ومن متاواه مي زكاة الما ية والغنم أنه ال يرى بأًسا بإخرا  القيموة عوًلوا  -

عووون ال ووواة، بمعنوووى أن صووواح  الغووونم، أو اإلبووول إاا وجبووول ميموووا الزكووواة، 
اإلبوول إلووى السووول، مالبووأس موون أن يأخووا ال وواة موون الغوونم، أو الِحقَّووة موون 

وعنووودما تسوووعَّر ُيخووور  قيمتموووا نقووووًدا، إاا كوووان موووي الوووك مصووولحة للفقوووراا، 

                                                           

 (، بتصر .1/554مسامل أبي الوليد ابن ر د  الجد(:  1) 
 .167 :ص ، و166ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته، ومنمجه، سالم مر ، ص: 2) 
 .168ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته، ومنمجه، سالم مر ، ص: 3) 
 (.4/498لمختصر خليل: محمد بن يوس ، أبو عبد اهلل الموال المالكي،   التا  واإلكليل4) 
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ن كووووووان الووووووك بخووووووال  األصوووووول، خالمووووووًا ألبووووووي (1 ومراعوووووواة لوووووووروممم . واي
، ولكوووون ال وووويخ جووووَّز  وووواه المعاملووووة بنووواًا علووووى مصوووولحة الفقيوووور (2 حنيفوووة

، مفوووي وحاجتوووه للموووال لحووول م وووكالته، أكثووور مووون حاجتوووه لل ووواة أو الحقوووة
، ٌأَو ٌلبِويسع ِموي  حديإ معاا  أل ل اليمن:  اَمُتوِني ِبٌعَرضع ِثٌيا ع ٌخِمويصع

وووٌدٌقِة ٌمٌكووواٌن ال َّووووِعيِر ٌوالووواٌُّرِة؛ ٌأَ وووٌوُن ٌعلٌووووَيُكَم ٌوٌخَيووورع أِلٌَصوووٌحاِ  النَّبِوووويو   الصَّ
أكثور أن حاجة مقراا المدينة للملبس،  رأى سيدنا معاا ، مقد (3 ِباَلٌمِديٌنِة 

موون حوواجتمم لل ووعير والووارة، وال وويخ عيسووى مووي  وواه الفتوووى، ينووور إلووى 
واقوول النوواس وتنووو  مطووالبمم العصوورية وكثرتمووا، كالسووكن والعووال  ويير ووا 
مووون األ وووياا اللووورورية التوووي ُتعوووالج بالموووال، وال ُتعوووالج باأل وووياا العينيوووة، 

 ووياا بخووال  موون سووبقونا مووي قلووة اسووتعمالمم للنقووود، واعتموواد م علووى األ
 العينية مي سدو حاجاتمم اليومية.

ور األرض، ليبيول ك  وا ويمنول رعوي الغيور ميموا. مأجوا :  - سمل عمَّون يحجو
 بوووأن تحجيووور األرض حووورام؛ والنووواس  وووركاا موووي أربعوووة: المووواا، والموووواا، 

، مووال يجوووز حووبس  وواه عوون النوواس؛ ألنمووا موون الووانو  (4 والتُّوورا ، والنووار
. (5)من أجول التنوامس موي عورض الودنيا الزامول التي سببل القطيعة بينمم، 

 اا إاا كانل األرض عفًيوا لويس لموا مالوك معوين، وال صواح  مبوين، موال 
خال  موي الموا   أن النواس موي الكو  سوواا، ولويس ألحود بيعوه، أموا إاا 
كانل مملوكة  األرض  مالموا   ميموا أربعوة أقووال: أحود ا:  أن لوه بيعوه، 

 الكووو   أم ال، والثووواني: أنوووه ال  احتوووا  إليوووه ومنووول ييوووره مووون رعيوووه، سوووواا
نمووا يكووون أحوول بووه حتووى يسووتغني،  يجوووز لووه بيوول خصوو  أرض أصوواًل، واي

                                                           

 .169ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 1) 
(، واإل ووورا  علوووى نكووول 1/157التفريووول موووي مقوووه اإلموووام مالوووك: عبيووود اهلل، أبوووو القاسوووم ابووون الٌجوووالَّ  الموووالكي،  2) 

 (.1/371محمد عبد الو ا  بن نصر البغداد  المالكي،  مسامل الخال : القالي أبو 
 .1447أخرجه البخار  مي صحيحه: كتا  الزكاة، با  العرض مي الزكاة، حديإ رقم: 3) 
ُ ووركاُا مووي ثووالإع ، مووي  ولفووو الحووديإ الووا  ورد عنوود أبووي داود مووي: كتووا  البيووو ، بووا  منوول الموواا،  المسووِلمونٌ 4) 

 ، قال ال يخ األلباني:  صحيل .3474ِر ، حديإ رقم: ، والنَّاالٌكإٌلِ، والمااِ 
 وما بعد ا. 169-168ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 5) 
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ميكوووون النووواس موووي الفلووول أسووووة، والثالوووإ: بالتفصووويل بوووين موووا كوووان موووي 
مروجووه وحموواه وبووين ييووره: ممووا مووي حموواه ممووا بوووره للكوو ، ملووه بيعووه ومنوول 
النوواس منووه، ومووا لووم يحووور عليووه وال حموواه موون جميوول أرالوويه، ملوويس لووه 
بيعووه، والنوواس أسوووة مووي ملووله، والرابوول: التفصوويل بووين أن يحتووا  إليووه أو 

ن اسووتغنى عنووه، مووال ال: مووإ ن احتووا  إليووه، ملووه بيعووه إاا بلوون أن يرعووى، واي
 .(1 يجوز له بيعه، وليخل بين الناس وبينه 

ُسووومل عووون جوووواز المسووول علوووى الجووووربين، و وووي مووون القلوووايا التوووي أثوووارل  -
جوووداًل واسووووًعا بووووين النوووواس، مأجووووا  ال وووويخ عنمووووا مقووووال:  إن المسوووول علووووى 

قياًسوووووا علوووووى  -ط المعروموووووةالجووووووربين يكوووووون للحاجوووووة، مووووول توووووومر ال ووووورو 
 بأن ُيلبس على طمارة، وللمسوامر ثالثوة أيوام، وللمقويم يووم وليلوة، -الخفين

بزيوووووادة أن يكوووووون الجوووووور  يليًووووووا ال ي ووووو ، وأن يكوووووون الووووودامل للمسووووول 
الحاجووة. أمووا أن ُيسوور  مووي المسوول علووى الجوووربين، بحيووإ يكووون مووي كوول 

ة ممزقة، مفوي  واه الحالوة األوقال، أو تكون الجوار  متسخًة، نتنٌة الرامح
 .(2 يمنل المسل عليمما ، مل مالحوة أن ال يخ ال يمسول علوى الجووربين

عون  نيالمجلَّودين روايتولوى الجوَورٌبَين نقل ابون عبودالبر موي جوواز المسول ع
مالك:  األولى: أنه ال يجوز المسل على الجووربين إال أن يكونوا مجلودين، 

ن كانوا مجلودين وال ويخ  .(3 "والثانية: أنه ال يجوز المسل على الجووربين واي
مي إجابته يرى أن المسل إنما يكوون لمكوان الحاجوة للمسول ال لخصووص 

يًَّة ٌمٌأٌصواٌبُمُم اَلٌبوَرُد، ٌسرِ  الخ ، مفي حديإ ثوبان، قال:  ٌبٌعٌإ ٌرُسوُل اهلِل 
وووا قٌوووِدُموا ٌعلٌوووى النَّبِووويو  ٌ وووٌكَوا ِإٌلَيوووِه ٌموووا ٌأٌصووواٌبُمَم ِموووٌن اَلٌبوووَرِد مٌوووٌأٌمٌرُ َم ٌأَن  ٌمٌلمَّ

،  وواه ال ووكوى موون البوورد، كمووا  ووي (4 ٌيَمٌسووُحوا ٌعلٌووى اَلٌعٌصوواِمِ  ٌوالتٌَّسوواِخيِن 

                                                           

 (، بتصر  يسير.9/311منا ج التحصيل، مي ٌ رِ  المدونة وحل م كالتما: أبو الحسن الرجراجي،  1) 
 وما بعد ا. 183سالم مر ، ص:  ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه،2) 
 (.157-11/156التمميد، البن عبد البر،  3) 
(، وأخرجووه أبووو داود مووي سووننه: كتووا  الطمووارة، بووا  المسوول علووى العمامووة، 5/277أخرجووه أحموود مووي مسوونده:  4) 

 ، قال ال يخ األلباني:  صحيل .146حديإ رقم: 
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لة لموووون يلووووبس حاصوووولة بالنسووووبة لموووون يلووووبس الخفووووين،  ووووي أيًلووووا حاصوووو
 الجوربين.

ُسوومل  وول يجوووز الجموول بووين القلوواا موون رملووان، وصوويام سووتِة أيووام موون  -
 وووووال؟. مقووووال:  ال يجوووووز الجموووول ببنممووووا، وموووون كووووان عليووووه قلوووواا موووون 
رملوان موواألولى مووي حقووه تقووديم قلواا الفوورض علووى التطووو ، إال النفسوواا 

تقوووديم  موووإن األولوووى موووي حقموووا كوووامالً التوووي يكوووون عليموووا أكثووور ال ووومر، أو 
التطو  بصويام السوتة؛ حتوى ال يفوتموا ملول صويام ال ومر، ثوم تقلوي موا 

. قوال ابون حبيوو :  ومون عليوه قلواا رملوان، مووال (1 عليموا مون رملوان 
ينبغي له ٌأَن يتطو  بالصوم قبله، وقبل نارع عليه، ونرجو ٌأَن يكون واسعًا 

وووُ  ميوووه، مثووول: عا ووووراٌا، أو  وووا ُيٌريَّ أيووواِم الع وووِر، ونحوووو إَن بووودأ بتطووووُّ ع ممَّ
   .(2 الك 

 وُسومل عوون جووواز إوموار صووور الموووتى مووي الجرامود. مووأمتى بقولووه:  إنووه ال -
بين الناس، وأن الميل ال يستفيد منوه، والوثمن  ةمن المبا ايجوز؛ لما ميه 

الووا  يوودمل للجريوودة إلومووار صووورة الميوول، األولووى أن يتصوودل بووه علووى 
 .(3 الفقراا؛ ليصل ثوا  الك للميل إن  اا اهلل 

 ُسوومل أن بعووض النوواس يجتمعووون مووي بيوول المووريض؛ ليقوورهوا عليووه القوورآن  -
يجوووز؛   وواا العموول ال أنبوو، وتعوودَّ لمووم وليمووة بالمناسووبة مأجووا :  -ختمووة–

، والواج  على كل من أراد أن يزور مريًلوا ألنه ليس من  د  النبي 
مووي الزيووارة، بووأن يقووول:  اٌل ٌبووَأٌس ٌعٌلَيووٌك ٌطمُووور ِإَن ٌ وواٌا  أن يتبوول  ديووه 

، اللمُوومَّ ٌر َّ النَّوواِس، ٌأَاِ ووِ  اَلٌبووَأٌس، ٌواَ ووِ  ٌأَنووٌل ال َّوواِمي، اٌل ِ ووٌفاٌا ِإالَّ (4 اهللُ 

                                                           
 .186مر ، ص:  ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم1)  
نة: أبو محمد بن  أبي زيد( القيرواني، المالكي،  2)   (.2/55النَّوادر والزويادال على ٌما مي المٌدوَّ
 .186ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 3)  
مون روايوة ابون عبوواس ، 7032أخرجوه البخوار  موي صوحيحه: كتوا  التوحيود، بوا  مووي الم ويمة واإلرادة، حوديإ رقوم: 4) 

 رلي اهلل عنمما.
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، ويمكون أن يرقوى للموريض موي مواا، ثوم (1 ِ ٌفاٌاُك، ِ وٌفاًا اٌل ُيٌغواِدُر ٌسوٌقًما 
ي ر  منه، وأما األموال التي يريدون إعطامموا للقوراا، مواألولى أن تعطوى 

. وكوووالك الرقيوووة (3( 2 :  داووا مرلووواكم بالصووودقة  صووودقة للفقوووراا، لقولوووه
َُ ِ ىىىىَ ا   َوَرْ َمىىىى   جووووامزة بووووالقرآن؛ لقولووووه تعووووالى: ﴿ ْ ِش َ ىىىىا َُىىىى ُُ ْْىىىى ُِ ِ ىىىىَن ا َونَُنىىىى ِّ

ُُْمْؤِ نِيَن  ِ ْ﴾ 4 )5). 
وسوومل ال وويخ،  وول تجوووز مصووامحة النسوواا األجنبيووال؟، مقووال:  ال تجوووز  -

 أصوووووووووووووامل :  إنوووووووووووووي الو وووووووووووووي حووووووووووووورام، واست ووووووووووووومد بحوووووووووووووديإ النبوووووووووووووي 
نمووووا المستحسوووون (7( 6 النسوووواا...الحديإ  ، جوووواا مووووي بلغووووة السووووالك:  ... واي

 .(8 المصامحة بين المرأتين، ال بين رجل وامرأة أجنبية

 منهجه مع مستفتيه :المطلب الثاني
تكمن أ مية متاوى ال يخ عيسى بأنما تعكس مقمه وعلمه، وخبرته بأحوال 

نزعووة مقميووة مالكيووة، اتلووحل معالممووا موون النوواس، وواقعمووم و ووو مقيووهع بووار ع او 
خالل إجاباته لسامليه، وتدريسوه لطالبوه. وسوو  يتحودإ الباحوإ عون أبورز  واه 

 المعالم ميما يلي:
الفتووى؛  يتيسويره موُعوِرٌ  عون ال ويخ تيسيره في الفتوى وعد" التشودد فيهوا:  *

تما ووًيا موول حووال النوواس ووووروممم، ملووم يووهثر عنووه الت وودد، بوول كووان متسووا اًل مووي 
، قووال عنووه أحوود طالبووه:  إن طريقووة ال وويخ مووي الفتوووى كانوول تمتوواز  ييوور تفووريطع

                                                           
، من رواية أنس بن 5411رقم: ، حديإ  أخرجه البخار  مي صحيحه: كتا  الط ، با  رقية النبي1)  
 .مالك
 ، وقال:  ميه ملال بن جبير صاح  مناكير .5357أخرجه البيمقي مي  ع  اإليمان، حديإ رقم: 2) 
 .186ومنمجه، سالم مر ، ص: ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته 3)  
 .82اإلسراا: اآلية 4)  
 (، بتصر  يسير.1/1730المعونة على ما   عالم المدينة: أبو محمد الثعلبي المالكي،  5)  
، من رواية ُأٌمَيٌمٌة ِبَنِل ُرٌقَيٌقٌة 2874أخرجه ابن ماجه مي سننه: كتا  الجماد، با  بيعة النساا، حديإ رقم: 6) 

 ، قال ال يخ األلباني:  صحيل .رلي اهلل عنما
 .187ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 7) 
 (، بتصر .4/431بلغة السالك ألقر  المسالك: أحمد الصاو ،  8) 
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. (1 بالبساطة، والتيسير على المسلمين مي يير ما تماونع مي األدلة والنصوص 
تاليوة عوون حكووم بيول الووا   بالدَّيووَوِن إاا و واا التيسووير نست ووفه مون خووالل إجابتووه ال

كان صداًقا، حيإ قوال:  يجووز بيول الوا   بالدَّيوَوِن موي حلوي المورأة خاصوًة؛ ألن 
نموووا قصووود بوووه المعووورو ، والرمووول،   ووواا الدَّيوووَون لوووم يقصووود منوووه االتجوووار والوووربل، واي

 . (2 والتيسير على الم تر  لحاجته الملحة لعفة نفسه 
أنووه قووال:  اٌل  ؛ مقوود ورد عنووه (3 معاملووة المنوولموول أن األصوول مووي  ووا ال

، ٌواٌل ُتِ ووووووووووووفُّوا ٌبَعٌلووووووووووووٌما ٌعلٌووووووووووووى  ٌتِبيُعوووووووووووووا الوووووووووووواٌَّ ٌ  ِبالوووووووووووواٌَّ ِ  ِإالَّ ِمووووووووووووَثاًل ِبِمَثوووووووووووولع
...الحديإ  . والكالم مي تخريج  اه المسألة ميما وقفل عليه ممون  ٌنٌقوٌل (4 ٌبَعضع

 اه المسألة على قول عالمع من  عن ال يخ، ومن كت  عنه أنمم قالوا:  إنه خرَّ ٌ 
أ  مووووا  ع كووووان ؛ ولكوووون لل وووويخ أسووووبابه التووووي اعتموووود عليمووووا مووووي تجووووويز  وووواه 

صووداًقا  -الووا  -المعاملووة، منمووا: أنمووا موون بووا  الرموول والتيسووير علووى موون أراده
من أجل أن يتزو ؛ ألن الزوا  من أملل ما يعصم المسلم به نفسه من الوقوو  

تعتبووور  ووواه المعاملوووة صووورًما، و وووو أنووووا  البيوووو   موووي الفوووتن والمعاصوووي، وكوووالك
بووالمعنى العووام كاإلجووارة والملوواربة... إلووخ، مال وويخ رأى أن  وواه المسووألة تخوور  
عووون الم ووواحة، وبوووالك تكوووون مووون بوووا  المعووورو  كوووالقرض، مووول أنوووه موووال بموووال 
بزيوادة، ماألصول ميووه الحرموة، ولكوون ال وار  اسووتثناه ألن ميوه إرماقًووا بالنواس، جوواا 

التولوويل:  ورأوا أن قصوود المعوورو  يخصووص العمومووال كمووا مووي القوورض، مووي 
أال تووورى أن بيووول الوووا   بالوووا   نسووويمة ممتنووول، موووإاا كوووان علوووى وجوووه القووورض 

، مال يخ قاسه على القرض مي استثنامه من األصل العام، مون منول بيول (5 جاز 
                                                           

 ، بتصر .156ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 1) 
 ، بتصر .184نفس المصدر السابل، ص: 2) 
مالووك:  وال يجوووز مووي الصوور  إال المنوواجزة، والحلووي والتبوور والمسووكوك سووواا، ال يجوووز مووي  وويا موون الووك قووال 3) 

بوودرا م منقوود بعووض ثمنووه وتووأخر  -يريوود-تووأخير، وال نووورة إال يووًدا بيوود ، وقووال أيلووًا:  وموون ا ووترى حلًيووا مصوووًيا 
ر محمد بون عبود اهلل التميموي الصوقلي، البعض، بطلل الصفقة كلما؛ ألنه صر  ، الجامل لمسامل المدونة: أبو بك

 (، بتصر  يسير.12/378 
، مون حوديإ أبوي بكورة 2068أخرجه البخار  مي صحيحه: كتا  البيو ، با  بيل الفلة بالفلة، حوديإ رقوم: 4) 
. 
 (.5/299التوليل مي  ر  المختصر الفرعي البن الحاج : خليل بن إسحال،  5) 
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ن لوم يقول بوه أحود؛ ألن  النقد بالنقد نسيمة. وعليه مإن كالم ال ويخ ميوه معقوليوة واي
مقصوده من بيول الوا   بالدَّيوَوِن إاا كوان صوداًقا مون حيوإ المعنوى  وو التيسوير، 
والرمل، ورمل الحر  عن الناس، ولم يقصد بماا الدَّيَون االتجار، والربل، والكس  

 والم احة.
ُعور  عون ال ويخ أنوه كوان ال يسوتعجل  التثبت وعد" االستعجال قبل اإلفتواء:* 

ل إال بعد التثبل من اإلجابوة، وكوان يعيو  علوى الواين يتجورهون مي إجابة السام
علوى الفتوووى بغيوور علووم وال تثبوول، وي وودد موي التعووريض بمووم والتحوواير موونمم؛ لمووا 
لموم موون خطوور عووويم علووى الوودين. وال ويخ دامًمووا مووي محالووراته ولقاااتووه ينصوول 

بمووا  اعتنووى يالمصووادر التووعلووى  -عنوود اكوور الفتوووى-طالبووه بلوورورة االعتموواد 
مهلفو ا بال ر ، والتحليل، والتدليل تبًعا لمنمج التحقيل والتَّحر  وكان يقول:  ال 
تقووال الفتوووى إال بعوود التأكوود بوواكر الوودليل، والمرجوول وال تقووال جزامًووا بوودون تثبوول ، 

. (1 وقووال أيًلووا:  ال تعطوووا الفتوووى إال بعوود التأكوود والتريووإ؛ مووالفتوى ليسوول  ينووة 
، وتأكووودع نوووو  مووون الجمووول والخوووَرل، وألن العجلوووة موووي إصووودا ر الفتووووى دون تثبُّووولع

وال يخ لم يكن  مه أن يتخلص مون سوهال المسوتفتي بوأ  طريقوة انتصواًرا لنفسوه 
كما يفعل بعض الناس مي زمننا، بل كان  موه الوصوول إلوى الحول بعود التحور  

:  كوووان  ووويخي ينصوووحني بعووودم (2 ومووون ثوووم تبليغوووه. قوووال ربيعوووة الووورأ  ،والتووودقيل
تسر  مي إجابة السامل بقولوه:  ٌيوا ٌرِبيٌعوُة، ٌأٌراك تَُفتِوي النَّواٌس، مٌوِإٌاا ٌجواٌاك الرَُّجوُل ال

  .(3 ٌيَسٌأُلك ٌماٌل ٌيُكَن ٌ مُّك ٌأَن ٌتٌتٌخلٌَّص ِممَّا ٌسٌأٌلك ٌعَنُه 
من مونمج ال ويخ أنوه ال الخذ بما ترجَّح من الدلة  وعد" التعصب للمذهب: * 

يهمن بالتعص  لما   معين، وال لرأ  إمام بعينه ريم أنه مالكي الما  ، وقد 
يفتووي وموول أ  مووا   إاا قووو  وتوورجل عنووده الوودليل، ورأى أن  وواه الفتوووى أنسوو  

                                                           

 .92حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: ال يخ عيسى الفاخر : ينور: 1) 
وخ التيمى المدني، المعرو  بو2)  من  تابعي (م753/ه (136ربيعة الرأ ،  و: ربيعة بن أبي عبد الرحمن مرة

:  ما رأيل أحًدا أحفو للسنة من ماج ونابن ال قال مجتمد، كان من أصحا  الرأ . ومقيه ،الحديإ النبو  حفَّاو
، وكان أ ل الحديإ يتقونه لمولل الرأ ،  تومي مالك بن أنس وكان صاح  الفتوى بالمدينة وبه تفقه ربيعة ،

 (.6/89سير أعالم النبالا:  مس الدين الا بي،  ه(، ينور:  (136 ي المدينة سنة:م
 (.2/128إعالم الموقعين عن ر  العالمين: ابن قيم الجوزية،  3) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B4%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B4%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
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للناس بمقتلى الزمن والمصلحة. وال يخ مي  اا يخال  يال  متواوى المقلودين 
وأقووال المتوأخرين وتخريجواتمم؛ لكنوه لوه ميموا نوور. التي تلتزم بروايال الما  ، 

 ومن األمثلة على الك لبيان  اا الجان  من متواه: 
أنه سمل عن رجل قال لزوجته:  أنل طالل إاا معلل كاا ، مأجا : إاا لم  أ/

وكان قصده أن يمنل  -بعد االستوثال من السامل- يقصد بماا اللفو الطالل،
ََل يَُؤاخُِذُكُم ﴿ما، معليه كفارة يمين و و المراد بقوله تعالى:  ازوجته من معل  ي

ُم اْْلَيَْماش َُّ تر َِٰكن يَُؤاخُِذُكم بَِما َع ِ  ِص أَيَْمانِكُْم َوَل ْغُ َُّ ، وقد أخا مي الك برأ  ابن (1 ﴾اهَّللُ بِاْ
 .(2 تيمية
من متاوى ال يخ أنه يرى استحبا  رمل اليدين عند الركو  وعنود الرمول منوه،  ب/

وعند القيام من الت مد الوسط؛ مستداًل بما جاا مي الموطأ من حديإ ابن عمور 
اا رلي اهلل عنمما:  أن رسوول  ، إاا امتوتل الصوالة رمول يديوه حواو منكبيوه، واي

هلل لمووون حموووده، ربنوووا ولوووك رمووول رأسوووه مووون الركوووو ، رمعمموووا كوووالك، وقوووال: سووومل ا
. واألصل  وو عودم اسوتحبا  القوبض، (3 الحمد، وكان ال يفعل الك مي السجود 

 .(4 والت ريل مي يير تكبيرة اإلحرام
مي حين أن اإلرسال  و  .(5 كالك يرى استحبا  القبض مي الصالة ج/

 .(6 الما  

نست   الك من إجابته عندما سمل عن المقصود من قوله تأويل النصوص:  *
 : َمقال: (7 ٌأُ لَّ ٌعٌلى اَلُمَهِمِنيٌن، أٌلٌٌمَرُتُمَم ِبالسوٌواِك ِعَنٌد ُكلو ٌصاٌلةع   ٌلَواٌل ٌأن ،

 إن المقصود ليس عند اإلقامة؛ ألن لفو  عند( ليس المقصود منه المصاحبة 
يَا بَنِِ  َدَم ُخُذوا زِيَنَتكُْم عِنَ  كُلِّ قوله تعالى: ﴿دامًما، بل يقصد به  قبل(، بدليل 

                                                           

 .89المامدة: من اآلية 1)  
 بعد ا. ، وما156ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم، ص: 2)  
 (.1/75مالك بن أنس،   -رواية يحيى الليثي-أخرجه مالك مي موطمه: 3)  
 (.1/376البيان والتحصيل؛ البن ر د،  4)  
 بعد ا. وما 180-178ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 5)  
 (.18/16البن ر د،   البيان والتحصيل:6)  
 .42: أخرجه مسلم مي صحيحه: كتا  الطمارة، با  السواك، حديإ رقم7)  
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ملفو  عند( بمعنى  قبل(، أ : استعدوا بأخا زينتكم قبل الدخول مي   (1 ﴾َ ْسجِ   
المسجد. والمعنى العام أن المستاك إاا استاك بعد اإلقامة وقبيل الصالة؛ ملربما 

يخر  منه دم أو بقايا من ماته الخ و  والتميه للصالة بماا التسوك، وقد 
 .(2 السواك مي غله عن الخ و 

كووان ِبُحكووِم خبرتووه بحووال الموودعوين موون الناحيووة اسووتخدامه القيسووة العقليووة:  *
الثقامية، يكثر من لر  األمثال المناسبة عنود إجابوة السوامل؛ مون أجول التفكور، 

يصاله بطريقوة سلسوة مون ييور تعقيود أو  والتدبر، واالعتبار، واالقتنا  بالُحكم، واي
إ كال. ولبيان الك المنمج، مقد سمل:  ل أكول الموال العوام، أو سورقته حوالل أم 
حرام؟، مأجا :  بأنه حرام حرمة مغلوة...، ثم يقول للسامل: وال تغتر بكثرة من 
سرل المال العام، مكثرتمم ليسل دلياًل على أنه حلٌّ، وحالل لمم، و ل إاا رأيل 

 امكوالك إاا أكلوو فوةع يوأكلون منموا، أموتجلس لتأكول معموم؟ أناًسا مجتمعوين علوى جي
، . ولل ويخ موي  واا المونمج أصول عون النبوي (3 من مالع حرامع مال تجلس معوم 

...أتحبووه ألمووك؟، قووال: ال واهلل، " عنوودما جووااه  ووا  يسووتأانه مووي الزنووا مقووال لووه:
 جعلنوووووووووي اهلل مووووووووودااك، قوووووووووال: وال النووووووووواس يحبونوووووووووه ألممووووووووواتمم، قوووووووووال: أمتحبوووووووووه

 .(4 البنتك؟...الحديإ 
يسوى أنوه مون مونمج ال ويخ عمون الدب الشوعبي:  يءتذييل الفتوى بش -      

ويحوووواور م بحجووووتمم التووووي   كووووان يخاطوووو  النوووواس بمووووا يستحسوووونونه موووون الحووووديإ
وواًل عنووده موون العلووم ال وورعي، مكووم  يفممونمووا، ويوجووه األ ووعار وموول مووا كووان متأصو

؛ تكون معينة علوى مموم معنوى الفتووى. ولوم يسوتخدم (5 من متوى ايلما بغناوة علم

                                                           

 .31األعرا : من اآلية 1) 
 .160-159ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 2) 
 .168-167ينور: المصدر السابل، سالم مر  ، ص: 3) 
هوط:  إسناده صحيل، ا، قال  عي  األرن(، من حديإ أبي أمامة 36/545أخرجه أحمد مي مسنده:  4) 

 الصحيل .ورجاله ثقال رجال 
 اه من ألووان التوراإ ال وعبي حيوإ ي وتمر موي  ورل ليبيوا، و وي اال كلموال معودودة ال تزيود عون سوبل كلموال 5) 

، كموا يعتبر وا أ ول الباديوة موي المرتبوة "ي ازعما يا قوديم اتسوير ... نخطور عليوك واتحووس حوسوت مثل قول ال اعر:
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ال يخ  اا اللون مون ال وعر محبوًة ميوه، أو لمووًى وطراموة؛ ولكنوه خبور أ ول برقوة 
مووي  وودة حووبمم لل ووعر وتتبوول أخبوواره، وتووأثر م بووه، ووصووول المعوواني إلووى قلوووبمم 
 وممممووا، أكثوور موون ممممووم لريووال القرآنيووة، واألحاديووإ النبويووة، ممووو يعوويي بووين

وألجوول إيصووال  ،أنوواسع مووي بيمووة بدويووة يسووود بيوونمم  وواا النووو  موون األد  ال ووعبي
الفتووووى إلوووى السوووامل بطريقوووة يفممموووا؛ اتخوووا ال ووويخ  ووواا النوووو  مووون ال وووعر لتفمووويم 
العوووام بعووض المعوواني التووي نصوول عليمووا ال ووريعة، كمووا كووان يتخوواه مووي الوودعوة 

تون إليوووه يسوووتفتونه و وووم واإلصوووال  بوووين المتخاصووومين، مأحبَّوووه النووواس وكوووانوا يوووأ
ليمم  .(2( 1 ي عرون أن الا  يخاطبمم منمم واي

موون تمووام مقووه ال وويخ أنووه يراعووي أحوووال مراعوواأ أحوووال السووائل عنوود إجابتووه:  *
السوواملين موون الناحيووة الفكريووة، ومسووتوى الثقامووة، واالسووتيعا  والفمووم. مكووان يفوورل 

يخبوووره بوووالفتوى مقرونوووة بوووين السووواملين عنووود اإلجابوووة، معنووودما يوووأتي إليوووه المثقووو  
بأدلتما من الكتا  والسنة، وأقوال العلماا والمحققين ميما، وعندما يفتي لغيره من 
العووام الواين يريودون الحكوم موي المسووألة مقوط، دون أن يتعودى ممُممُوم إلوى معرمووة 

 . (3)األدلة، مإنه يأتي بالفتوى دون اكر الدليل والعلة
كوان ال وويخ تفتي إذا لو" يكوون قصووده العلوو": االبتعواد عوون مجادلووة المسوو -      

اا أتوواه السوامل ومموم مون كالمووه أنوه لوم يورد الووتعلم،  يكوره الجودال بجميول صووره، واي
نما أراد المجادلة ولر  العلماا مي بعلمم يقول لوه  :  أنول -وبلمجوة حوادة-واي

جمتنوي مون أجوول السوهال لتسوتفيد، أو جموول مون أجول أن تقووول:  موالن قووال؟ ، إن 

                                                                                                                                           

، ال ووووووووووووعر ال ووووووووووووعبي الليبووووووووووووي، منتوووووووووووودى األدبيووووووووووووال والخووووووووووووواطر الثانيووووووووووووة بعوووووووووووود ال ووووووووووووعر ال ووووووووووووعبي، بنووووووووووووور: 
[https://idrissaadi.yoo7.com/t4770-topic.] 

 .148ص:  ، و9-8ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 1)  
كنوول أتمنووى أن أعثوور علووى أمثلووة لموواا المسوولك لفتووواه؛ لكوون المصوودر الووا  نقلوول عنووه، وجوود ميووه اعتوواار الووراو  2)  

وما كاملوة، حيوإ قوال:  ...ولوو كوان المقوام يتسول لواكرُل  عن إيراد بعض النماا  للويل المقوام. و واكم عبارتوه بنصو
أقولووه  ووميد... ، ال وويخ عيسووى الفوواخر : حياتووه نموواا  ممووا كووان يووايل متووواه، سوومعته منووه  خصوويةًا، واهلل علووى مووا 

 8ومنمجه، سالم مر ، ص: 
 وما عرلناه مي صل  البحإ من نماا  إلجابال ال يخ يالحو ميه الك الململ.3)  

https://idrissaadi.yoo7.com/c4-category
https://idrissaadi.yoo7.com/c4-category
https://idrissaadi.yoo7.com/f5-montada
https://idrissaadi.yoo7.com/t4770-topic
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لك مانصوور  موون مجلسووي؛ ألنووه مجلووس علووم، ولووم يجعوول للتحووريي بووين كووان كووا
 .(1 "العلماا

سوومل عوون رموول اإلزار،  وول يرموول إلووى نصوو  التوسووط واالعتوودال فووي الفتوووى:  *
السووال، أو مووول الكعبووين؟، و ووي مسووألة أثووارل جووداًل واسووًعا مووي أوسوواط ال ووبا ؛ 
حتى وصل بمم األمر إلى القا ، والمجور، والقطيعوة، مأجوا  ال ويخ بقولوه:  يوا 

، (2 :  سووووددوا، وقوووواربوا أبنووووامي مووووي مثوووول  وووواه المسووووامل علوووويكم بحووووديإ النبووووي 
مووول الكعبووين...، وال تجعلوووا  وواه المسووألة  ووغلكم ال ووايل؛ ألن  ولنكتوو  بووالرمل

 ناك مسامل يج  أن تعتنوا بما، وتقدمو ا مثل طاعوة الوالودين، والحورص علوى 
رلووا ما، وعوودم التنغوويص عليممووا، وكووالك علوويكم أن تعتنوووا بطلوو  العلووم النووامل، 

صال  اال البين   .(3 واي
و وي أيلوًا   -السوتاليت-االسوتقبال وكذلك سئل عن اقتناء التلفاز  وأجهوزأ *

من القلايا التي أثارل جداًل مي أول بداية ومور ما مي ليبيا، متناولما مي الوك 
الوقوول بعووض الخطبوواا المت ووددين، والمتعصووبين عووديمي النووور علووى منوووابر م، 
بالتحوواير موون اقتناممووا، وتفسوويل وتجووريم موون يسووتخدمما. مأجووا  ال وويخ:  إن  وواه 

على مستخدمما، ممي حالل إاا استخدمما ميما ينفل، والبوأس موي األجمزة تعتمد 
 وواه الحالووة موون اسووتخدامما، وحوورام إاا اسووتخدمما مووي المعصووية، ممووي كالسووكين 
، وكالعنو  تأكلوه طيًبوا حوالاًل، أو تحولوه إلوى خمورع  ُيستعمل مي الخير ومي ال رو

، أنل وما تختار  .(4 مسكرع خبيإع
           

 

                                                           

 وما بعد ا.170-148ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 1)  
ٌقاٌل:  ٌسودوُدوا ٌوقٌواِرُبوا، ٌواَعٌلُمووا ٌأَن لٌوَن ُيوَدِخٌل ٌأٌحوٌدُكَم ٌعٌملُوُه الٌجنَّوٌة،  ٌعَن ٌعاِمٌ ٌة رلي اهلل عنما: ٌأنَّ ٌرُسوٌل اللَِّه 2)  

َن ٌقولَّ ، أخرجوه البخوار  موي صوحيحه: كتوا  الرقوامل، بوا   القصود والمداوموة ٌوٌأنَّ ٌأٌح َّ اأٌلَعٌماِل ِإٌلى اللَّوِه ٌأَدٌوُممٌوا ٌواِي
 .6464على العمل، حديإ رقم: 

 ، بتصر .175ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 3)  
 .، بتصر 189-188المصدر السابل، ص: 4)  
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 لشيخ عيسى في نشر المذهب المالكيوسائل ا :الثالثالمبحث 

اجتمد ال يخ ولم يأل جمًدا مي اتخاا عدة وسامل ساعدته مي ن ر 
 وسأقسم وقد تنوعل  اه الوسامل تبًعا لحال المدعو، ومكانه وزمانه. ،الما  

  اه الوسامل إلى عدة مطال   ي على النحو التالي: 
 اللقاءات في منزلهيس  وعقد التدر  :المطلب الول

 التدريس :أوالا 
تعد وسيلة التدريس التي قام بما ال ويخ مون أ وم الوسوامل موي ن ور الموا   
الموووالكي. مقووود كانووول البووودايال األولوووى لوووه عنووودما امتُوووتل المعمووود الوووديني بالبيلووواا، 

ن والعر . يم(، وكان من أوامل المدرسين الليبي1952حيإ عمل ميه أوامل عام:  
س موووي  ووواا المعمووود تبًعوووا للمووونمج األز ووور  المعتمووود موووي الوووك الوقووول، وكوووان التووودري

موودرَّس ال وويخ مووي السوونة األولووى كتووا  حا ووية الصووفتي، ومووي السوونة الثانيووة رسووالة 
دريسوه اللغوة العربيوة، كموا كوان لل ويخ برنوامج تن أبوي زيود القيروانوي، باإللوامة لابو

حكووووام المتعلقووووة خوووواص مووووي المعموووود لتأ يوووول القلوووواا، مكووووان يبووووين لمووووم بعووووض األ
، اسووتمرَّ مووي التوودريس مووي بيتووه جوودابياإبوواألحوال ال خصووية، وبعوود عودتووه لمدينووة 

وكانل على نوعين: دروس خاصة وعامة. مالدروس الخاصة تتعلل بطلبة العلوم، 
حيإ درَّس و ر  عدة كتو  مون أبرز وا: الموطوأ، وكتوا  االعتصوام، والموامقوال، 
والموودخل البوون الحووا ، والفقووه المووالكي أحكووام وأدلووة، ومختصوور تفسووير ابوون كثيوور، 

. وكان لل يخ منمجه الخاص مل طالبه مي أثنواا  ور  (1 ماومتن الرحبية و روح
الكتوووا ، حيوووإ ي وووترط علوووى الطالووو  أال ينقطووول عووون متابعوووة  ووور  الكتوووا  حتوووى 
يكمله، وكان يحإ الطلبة على اال تمام يتقييد الفوامد، واللطام  العلمية، والبحوإ 

يلقيموا . أموا الودروس العاموة مكوان ال ويخ (2 عن بعوض المسوامل مون أمموال الكتو 
                                                           

م(،  ووو: محمووود خطووا  إبوورا يم إدريووس، 13/9/2019روايووة  ووفوية لمحمووود خطووا : يوووم الجمعووة، المواموول  1)  
م(، و و من طال  ال يخ، مقود طلو  منوه أبووه أن يوالزم ال ويخ عيسوى؛ لخدمتوه 1942جدابيا عام  إمدينة ولد مي 

م(، حيوإ سوامر معوه لمدينوة البيلواا، وقود اسوتقر ميموا لغورض الدراسوة موي المعمود بعود 1951وكان الك مي عام  
 جدابيا.إعودة ال يخ لمدينة 

 وما بعد ا، بتصر . 146ص:  ، و8لل، ص: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر  صا2)  
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كوووان يحلووور ا موووي  –موووي االجتماعوووال الكبيووورة مثووول المووولتم، أو مجوووالس الصووولل؛ 
لحوووول الم وووواكل القبليووووة والعامليووووة، و وووواه  -بعووووض األوقووووال وليسوووول بصووووورة داممووووة

الدروس تكون على  يمة مواعو، وبعد الفرا، منما يوجوه ال ويخ للحالورين سوهااًل 
يسوتغل ال ويخ الفرصوة موي مثول   ،(1 مويي حود عنوده لوالة؟ وباللمجة العامية:  موا

. ويدخل تحول الودروس العاموة اللقوااال التوي (2) اه اللقااال ويجي  عن أسملتمم
يجريما ال يخ مل بعض محبيوه، وجلسوامه لسوهاله عون بعوض المسوامل االجتماعيوة 
الخاصوووووة مثووووول الطوووووالل، والميوووووراإ، والبيوووووو  ويير وووووا مووووون المسوووووامل التوووووي تتعلووووول 

 .(3 بحياتمم
 اللقاءات في منزله عقد: ثانياا

، أثنواا -التوي دامول سوبل سونوال-مي مترة وجود ال يخ مي مدينة البيلواا 
 (، كان يخصص أيام العطلة الستقبال المسوتفتين1952عمله مي المعمد الديني  

مي منزله من الساعة العا رة صباًحا إلى الساعة الثانية ومًرا، ولم يقتصور األمور 
علوووى الوووك؛ بووول كوووان النووواس يسوووتوقفون ال ووويخ حتوووى موووي أثنووواا ا ابوووه للمعمووود أو 

. وبعد عودة ال يخ من مدينة البيلاا لورو  (4 المسجد؛ لسهاله عن أمور دينمم
بيتووه مركوًزا لن وور العلوم، والوورد علووى اتخووا مون  جودابياإمدينووة صوحية، واسووتقراره موي 

أسووملة المسووتفتين، مووال ُيوورى بوواُ  بيتووه إال مفتوًحووا، و ووو جووالسع مووي حجوورة اللوويامة 
السوووتقبال اللووويو ، مووون لوووحى النموووار حتوووى وميرتوووه، ومووون بعووود العصووور حتوووى 
الع اا، مقد كان منزله موزار عارميوه ومحبيوه، علوى اخوتال  ثقامواتمم وانتمواااتمم، 

تيووه مستولووًحا عوون مسووألة، وموونمم موون يقصووده لالسووتزادة مووي الفقووه مموونمم موون يأ
ولم يقتصر ال يخ مي الفتوى علوى الرجوال مقوط،  ،والعبادال وباقي العلوم ال رعية

بول كوان ُيجيو  حتوى علوى أسوملة النسواا، مقود اسوتعمل زوجتوه وسويلة لنقول الفتوواوى 

                                                           

 اا من األمثلة ال عبية، ويقصد باللالة الجوا  الا  يبحإ عنه السامل، ممو كاللالة حتى يجده، وكان 1) 
 ال يخ يكثر من  اه األمثال؛ لمعرمته بحال مدعويه ومايناسبمم من لغة الخطا .

 م(.13/9/2019 رواية  فوية لمحمود خطا : يوم الجمعة، الموامل 2) 
 وما بعد ا، بتصر . 146ص:  ، و8ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 3) 
 م(.13/9/2019رواية  فوية لمحمود خطا : يوم الجمعة، الموامل  4) 
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سوملة إليوه، وكوان ي وجعما ، وتنقل األ-الالَّتي يسألن عن أمور دينمن-منه للنوسوة 
 .(1 على الك ويحثما على تنوير المجتمل النوساا وتعليممن

 وعظ  ومشاركة الناس في مناسباته"الخطابة  وال :المطلب الثاني
بموووا أن ال ووويخ عيسوووى مقيوووهع موووالكيع عووواي موووي مجتمووول انت ووورل ميوووه بعوووض 

باألحكوام ال ورعية، مموا العادال السيمة، والسلوكيال السلبية المخالفوة؛ لجمول أ لوه 
كووان منووه إال أن تصوودى لموواه المخالفووال، وقوود مووارس دور الداعيووة والمفتووي لبيووان 
حكم اهلل مي كثير مون المسوامل ال ورعية؛ ألنوه عوالم بواقول الحيواة، وحووادإ النواس 
اليوميوة، وموا يسوتجد لموم مون أحوووال وعووارض، مموو أقور  إلسوعا  السواملين عوون 

وال وويخ قوود اتخووا عوودة وسووامل  .يونووه حكووم ر  العووالمين بيووان النوووازل، بك وو  مووا
 إليصال  اا الحكم للناس وبيانه لمم، من أ مما:

 الخطابة  والوعظ :أوالا 
خطيًبووا وواعًوووا. مأخووا يفتووي النوواس، ويعلممووم الفقووه  ُعوويونجوودابيا إمدينووة مووي 

والعبوووووادال موووووي الووووودروس العاموووووة، ويجيووووو  عووووون أسوووووملة المسوووووتفتين موووووي مسوووووجد ا 
م(، بعوود التحاقووه 1952 بالمسووجد العتيوول، أو سوويد  مووهمن . ومووي أواخوور  المسمى

بالتوودريس بالمعموود الووديني بالبيلوواا، ا ووتغل خطيًبووا مووي مسووجد ا  مسووجد الزاويووة 
القوووديم ، وأل ميوووة خطووو  ال ووويخ التوووي يتحووودإ ميموووا عووون بعوووض المسوووامل الفقميوووة 

الجامعووووة المعاصووورة، كووووان يحلوووور ا جموووول يفيوووور موووون النوووواس، موووون بيوووونمم أسوووواتاة 
 ومن أبرز ما تميز به ال يخ مي خطبه ووعوه:  .(2 اإلسالمية

أنه يخاط  الناس بما يعرمون، مقد كان الناس يفدون عليه و م ي عرون  .1
ليمم.  أن الا  يخاطبمم منمم واي

 ابتعاده عن الخالمال والمصادمال. .2
  دة محاربته للعصبية القبلية المقيتة. .3

 

                                                           

 بتصر . 53 ص: و 26-15ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 1)  
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 مناسبته"مشاركة الناس في : ثانياا
خ يلبي دعوة الناس، وي اركمم مي مناسباتمم االجتماعية مثل يكان ال 

األعراس والملتم، والموسمية مثل موسم حصاد الزر ، أو جزو صو  األينام، 
 .(1 يلتقي ميما الناس ميسألونه مي أمور دينمم ميفتيمم، ويبين لمم األحكام

 اإلصالح االجتماعيوسيلة الفتوى ودورها في : المطلب الثالث
استطا  ال يخ عيسى من خالل متاواه اإلصالحية أن يتربل على قمة  ورم 

وموا جاور وا، وكانول لوه صووالل وجووالل  جودابياإمدينوة اإلصال  االجتماعي موي 
مي  اا المجال، وكان كالطبي  الموداو ؛ حيوإ أسومم بموا أمواا اهلل عليوه مون علوم 

دعويوة موي معالجوة عودة قلوايا اجتماعيوة  وامكة، بأحكام الما   المالكي، وخبرة 
واإلصووال  بووين النوواس، والقلوواا علووى العديوود موون الووووا ر السوولبية، والسوولوكيال 

و وواه الفتوواوى اإلصووالحية كووان لمووا دور بووارز مووي  ،المنحرمووة، والعووادال الجا ليووة
نوول وكا ،انت ووار المووا   المووالكي بووين النوواس؛ مقوود عِلمو ووا، وتناقلو ووا، وعملوووا بمووا

سبًبا مي حلو م كالتمم، واستقرار م ومعرمتمم ل حكام ال رعية مي بعض القلايا 
 الفتوى مي حل الكثير من  اه القلايا، من أبرز ا: أسمملالمخالفة للدين، مقد 

 االمتناع عن توريث المرأأ:* 
وكوووان يعوووروض -مووون العوووادال الجا ليوووة التوووي وقووو  لموووا ال ووويخ بالمرصووواد، 

توريووإ الموورأة موون أ لمووا؛ الوواين كووانوا يتووارعون بأعوواار، وحجووج  ، عوودم-بمرتكبيمووا
موون حقووول  وا يووة، قاممووة علووى الطموول، والتمييووز، والولووم ومخالفووة مووا قوورره اهلل 

مقوود جا وود ال وويخ وبوويَّن حكووم  وواا الفعوول، بأنووه حوورام و ووو محووادة هلل، وكووان  ؛للموورأة
بحول المورأة موي الميوراإ  يحار أولمك المخالفين، ويودعو م ويواكر م بواهلل، ويعورممم

وبلن من ا تمامه بمواا األمور  ،بأنه واج  لما ال مجال لتركه، وال يمنعه إال جاحد
ىا َتىَ َ  . وكوان يست ومد بقولوه تعوالى: ﴿(2 أنه ياكره دامًما مي دروسه ََِصىٌ   ِ مَّ  ِِ جىا ْرِلِّ

                                                           

 م(.13/9/2019رواية  فوية لمحمود خطا : يوم الجمعة، الموامل  1)  
 ، وما بعد ا، بتصر .118ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 2)  
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ا َتَ َ   ََِصٌ   ِ مَّ بَُُش َوُِْنِّساِ   ُْْاِْ اِش َواْْلَْْقَ وضاً ا ََِصيبًا َ ْْفُ ا َقلَّ ِ ْنهُ أَْو َكثَُر  بَُُش ِ مَّ ُْْاِْ اِش َواْْلَْْقَ ، (1 ﴾ا
جووواا موووي االسوووتاكار:  موجووو  ٌأَن اٌل ُيَمٌنوووُل ٌقِريووو ع ِموووٌن الروجوووال ٌوالنوسووواا ِمووون ميوووراإ 

 .(2 قريبه ِإال ِبٌنصو ِكتا ، ٌأَو ُسنَّةع ثٌاِبٌتةع ٌأو ِإَجٌما  
 التأفف عند ذكرها:احتقار المرأأ  و * 

، -و ووي موون أمعووال الجا ليووة-موون العووادال التووي كووان عليمووا أ وول الباديووة، 
أنمووم كووانوا يحتقوورون الموورأة وال يقيمووون لمووا وزًنووا، ويسووتحيون موون اكوور اسوومما مووي 
المجوالس ويتووأمفون منموا. مووإاا نطول أحوود م بلفوو الموورأة مإنوه يسووتحيي مون جلسووامه 

:  وليوة أكرموك -وباللمجوة العاميوة -أة أماموه يقوولوأقرانه، وبعلمم إاا اكرل المور 
اهلل ، وكأنووه يووتكلم عوون بميمووة. مكانوول الموورأة تعوويي مووي مجتموول ليسوول لمووا ميووه أ  
ول للنواس بوأن  قيمة وال مكانوة، وقود عوالج ال ويخ بحكموة متنا يوة  واه العوادة، وولَّ

مون إعووالا  يجووز  ورًعا، و وو منوا ع لمووا جواا موي القورآن، والسونة احتقوار المورأة ال
نصامما، وتحرير ا من ولم الجا لية، وعاداتما السيمة الم ينة.   أن المرأة، واي

 انتشار نكاح الشغار أو البدل: * 
موون العووادال االجتماعيووة السوويمة التووي كانوول سووامدة نكووا  ال ووغار. و ووو أن 

 -خصوًصووووا أ وووول الباديووووة–يجعوووول ميووووه البلوووول بوووودياًل عوووون المموووور، وكووووان النوووواس 
متمسوووكين بوووه، بووول بلووون بموووم األمووور أن المووورأة يووورتبط مصوووير ا بمصوووير  وووغيرتما، 

ال غار حرام، وتعامل بقدر ما تعامل به األخرى، حتى جاا ال يخ وبين  أن نكا  
، وقوود ورد عوون ابون عموور رلوي اهلل عنممووا:  أن رسووول اهلل "(3 و وو مخووال  لل ور 

 وجوواا مووي  وور  زرول أنووه:  ال يجوووز نكووا  (4 نمووى عوون ال ووغار... الحووديإ ، 
 . مأخووا ال وويخ يوودعو (5  ال ووغار و ووو البلوول بالبلوول، وال نكووا  بغيوور صوودال...

                                                           

 .7النساا: اآلية 1)  
 (.15/456االستاكار: البن عبد البر،  2)  
 ، وما بعد ا، بتصر .116مر ، ص: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم 3)  
 .4822أخرجه البخار  مي صحيحه: كتا  النكا ، با  ال غار، حديإ رقم: 4)  
 (، بتصر .2/642 ر  زرول على متن الرسالة: لل يخ زرول،  5)  
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االختفواا، وااللومحالل  ويًما م ويًما،  وينصل حتى قلَّل  اه الووا رة، وأخوال موي
 وما عدنا نسمل بماا النو  من النكا .

 االستهانة بالطالق  والتهاون في عدد ألفاظه: * 
عنوودما رجوول ال وويخ موون رحلتووه إلووى برقووة وجوود النوواس ُيسوورمون مووي الطووالل، 

مجوة لمكان الواحد منمم إاا أراد تطليل زوجته و و مي حال الغل  يقول لموا وبال
العاميووة:  أنووول طووالل بعووودد التَّوورا  وال َّووورا   وييووور الووك مووون األلفوواو التوووي كانووول 
منت رة مي الوك الوقول. وال ويخ بفطنتوه يراعوي حوالمم بكوونمم أ ول باديوة، والجمول 

الطوالل  ا وايعرمون األحكام ال رعية، مكان يبين للسوامل حكوم  مطبل، وأيلبمم ال
بأسولو  سوومل يالمووم مسووتواه دون تعموول أو اسووتطراد، ويقووول لووه:  ...  وول قصوودل 
الطووالل؟ مووإاا قووال: نعووم، يقووول لووه: موونحن ال نريوود موون طالقووك  وواا كلووه إال طلقووة 

. وقد كان عبر لقاااته وخطبه يعو النواس ويحوار م مون حرموة  واا (1  واحدة مقط 
 الجا لية التي قلى عليما اإلسالم. الفعل، وأنه استمزاا بالدين، ومن عادال

جولووة مووي ربووو   وواا البحووإ المتوالوول، الووا  قصوودنا موون خاللووه موواه م وبعوود
إلقاا اللوا على سيرة ال يخ عيسى أبو القاسم الفاخر ، ومنمجوه، ووسوامله التوي 

 . اتخا ا مي خدمة الما   المالكي
           

 الخاتمة

 أواًل: النتائج

عنايووًة وا تماًمووا كبيوورين بالمووا   المووالكي، مقوود اجتموود أولووى ال وويخ عيسووى  -
و ووومر عووون سووواعد الجووود للحفووواو عليوووه مووون خوووالل بوووال الجمووود موووي تعلموووه، 

بوين النواس الواين كوانوا يرجعوون  -مي بيمته موي  ورل ليبيوا- وتعليمه ون ره
 .إليه مي المسامل الفقمية والعلمية المختلفة

                                                           

 بعد ا. وما 158ينور: ال يخ عيسى الفاخر : حياته ومنمجه، سالم مر ، ص: 1)  
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للطلبوة الواين كوان لموم دور ميموا بعود موي ا تم ال يخ بتدريس الفقوه الموالكي  -
 انت اره.

وسوووامل لن ووور الموووا   الموووالكي كالخطووو ، والووووعو، والتووودريس، اتخوووا عووودة  -
وعقووود اللقوووااال، وم وووواركة النووواس مووووي مناسوووباتمم، واسووووتخدامه للفتووووى مووووي 

 إصال  المجتمل.
 له سمال منمجية ومكرية سار عيلما مي توجيه متاويه. -
على الما   المالكي، مي القلاا علوى الكثيور مون أسمم من خالل متاويه  -

العادال الجا ليوة التوي كانول منت ورة موي الوك الوقول، وكوان سوبًبا موي ن ور 
 االستقرار، والوعي الديني بين أوساط مجتمعه.

ال وويخ عيسووى باإللووامة إلووى كونووه عالمووا ممووو أيًلووا مجا وودع ومنالوولع لوود  -
ن أثنوواا وجوووده يجا وودين الليبيوواالحوتالل اإليطووالي، مقوود انلووم إلووى حركووة الم

 مي دولة مصر لغرض الدراسة.

 ثانياا: التوصيات
التأكيووود علوووى تكووورار مثووول  ووواه الموووهتمرال؛ لموووا لموووا مووون نتوووامج طيبوووة موووي  -

 التعري  بعلماا ليبيا؛ إلنصاممم، وتقديممم ل جيال للتعر  عليمم.
ال وويخ عيسووى مقيووه مووالكي، لووه دور عووويم مووي ن وور المووا   المووالكي مووي  -

براز وا، واال تموام بفتاويوه وآراموه   رل ليبيوا، و وو جودير باال تموام بسويرته واي
 الفقمية بالدراسة والتحقيل والمناق ة من قبل المختصين.

العموول علووى إن وواا مركووز أو مهسسووة تعنووى بالحفوواو علووى التووراإ المووالكي  -
 الا  أنتجه العلماا الليبيون، وطباعته وتحقيقه ون ره؛ لالستفادة منه.

ومن خالل  اه الدارسة التوي ك وفل لنوا عون جموود ال ويخ عيسوى الفواخر  
، ومنمجووه، ووسووامله التووي اتخووا ا مووي ن وور المووا   المووالكي، -رحمووه اهلل تعووالى-

مايلووة مووي األيلوو  بنموواا  موون متاويووه، التووي تبوويَّن لنووا موون خاللمووا موودى مسووا مة 
متوواًا،  كمووا رأينووا موون خاللمووا ال وويخ مووي ن وور وتوطيووده المووا   المووالكي تدريًسووا واي

سومامه مول محيطوه االجتمواعي موي عوال   مدى معاي ة ال يخ لعصوره، وتفاعلوه واي
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الوواين أثوور موويمم ال وويخ وتعط وومم إلووى  -الكثيوور موون قلوواياه، وموودى  ووغِ  النوواس
، ومتلولع  معرمة أحكام ال ريعة الغوراا، ودليول الوك كثورة الوواردين عليوه بوين مسوتفلع

لموالكي بيونمم، واطمأنول لوه قلووبمم ووجودوا ميوه األمون للعلم. بالك ترسخ الموا   ا
 واالستقرار. 

 ، أدعو من اهلل تعالى أن يرحم  يخنا رحمة واسوعة؛ علوى موا بالوه مون جمودع
وصرمه من وقول موي خدموة الموا   الموالكي، كموا أسوأله اإلخوالص والقبوول، إنوه 

 قدير وباإلجابة جدير.
 والمراجع المصادر

     قالون عن نامل.القرآن الكريم: برواية 

: سيد كسرو  حسن، قيلتح، ط األولى، التفريل مي مقه اإلمام مالك (.2007  عبيد اهلل،ابن الٌجالة ، 
 .لبنان ،من ورال دار الكت  العلمية، بيرول

: خليل  حادة، دار الفكر، قيلتح ط الثانية، العبر،(. 1988  دعبد الرحمن بن محمابن خلدن، 
 .لبنان ،بيرول

: خليل جفال، إحياا قيلتح، ط األولى، المخصص(. 1996  إسماعيل بن أبو الحسن عليابن سيدة، 
       ، لبنان.التراإ العربي، بيرول

: عبدالمعطي ٌأمين قيلتح ، ط األولى،االستاكار(. 1993  أبو عمر يوس  بن عبد اهللابن عبدالبر، 
 .سوريا ،قلعجي، دار قتيبة، دم ل

: سامي بون محمود، دار قيلتحط الثانية،  ،تفسير القرآن العويم (.1999  إسماعيل بن عمرابن كثير، 
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: محمد ز ير بن ناصر قيلتحط األولى،  ،صحيل البخار (. 1987البخار ، محمد بن إسماعيل  
 بيرول، لبنان. الناصر، دار طول النجاة،

ي  البغا، دار : مصطفى دقيلتح ط الثالثة، صحيل البخار ، (.1987  محمد بن إسماعيلالبخار ، 
 لبنان.بيرول،  ،ابن كثير، اليمامة

ط اإل را  على نكل مسامل الخال ، (. 1999 القالي أبو محمد عبد الو ا  بن نصر البغداد ، 
 بيرول، لبنان.: الحبي  بن طا ر، دار ابن حزم، قيلتحاألولى، 

، دار نيوآخر : أحمد  اكر، قيلتح ،الجامل الصحيل سنن الترما الترما ، محمد بن عيسى  د.ل(. 
 .لبنان ،إحياا التراإ العربي، بيرول

: ب ار عواد معرو ، دار الغر  اإلسالمي، قيلتح ،سنن الترما (. 1998 محمد بن عيسى الترمي، 
 .لبنان ،بيرول

: محمد عبد السالم قيلتحط الثانية،  ،إعالم الموقعين عن ر  العالمين(. 1991الجوزية، ابن القيم  
 .لبنان ،يرولب يم، دار الكت  العلمية، إبرا

 .لبنان -دار الكت  العلمية، بيرول، مفتا  دار السعادة(. 1998الجوزية، ابن القيم  

 .لبنان ،الفكر، بيرول دار ،معجم البلدانالحمو ، يقول  د.ل(. 
ناصر ، تحقيل: إحسان عباس، مهسسة الروض المعطار مي خير األقطار(. 1980الحمير ، محمد  

 للثقامة، بيرول، لبنان.

 عي  األرناهوط، مهسسة  :قيلتح، ط الثالثة، سير أعالم النبالا (.1985الا بي،  مس الدين  
  بيرول، لبنان. الرسالة،

 منووا ج التحصوويل، ونتووامج لطووام  التأويوول، مووي ٌ وور ِ (. 2007الرجراجووي، أبووو الحسوون علووي بوون سووعيد  
، و  : أبووووو الفلوووول الوووودةمٌياطيقيوووولتح ط األولووووى، المدونووووة وحوووول م ووووكالتما، أحموووود بوووون علووووية
 بيرول، لبنان.من ورال دار ابن حزم، 

 ليبيا.، مكتبة النور، طرابلس، ط األولى، معجم البلدان الليبية (.1968الزاو ، الطا ر  

: محمد محيي الدين عبد الحميد، قيلسنن أبي داود، تح د.ل(.  أبو داود سليمان، السوِجَستاني
 لبنان.بيرول،  ،المكتبة العصرية، صيدا من ورال

دار القاسم للن ر التوزيل، ، ط األولى، المعلم األول  ه(. 1417ال لمو ، مهاد بن عبدالعزيز  
 الرياض، السعودية.

: محموود عبود السووالم  وا ين، من ووورال قيولبلغووة السوالك ألقوور  المسوالك، تح (.1995الصواو ، أحمود  
 .لبنانبيرول، دار الكت  العلمية، 
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: مجموعة باحثين قيلتح ،الجامل لمسامل المدونةالصقلي، أبوبكر محمد بن عبداهلل التميمي  د.ل(. 
حياا التراإ اإلسالمي، جامعة أم القرى مكة  ،مي رسامل دكتوراه، معمد البحوإ العلمية واي

 .السعوديةالمكرمة، 

 القا رة، مصر.دار الفكر العربي،  ،موسوعة القبامل العربية(. 2005الطي ، محمد سليمان  

: محمد مهاد عبد الباقي، قيلمتل البار   ر  صحيل البخار ، تح ه(. 1379العسقالني، ابن حجر  
 لبنان.دار المعرمة، بيرول، 

 ر  زرول على متن الرسالة (. 2006   ما  الدين أبو العباس أحمد بن عيسى البرنسيالفاسي، 
: أحمد مريد المزيد ، من ورال دار الكت  قيلتح األولى،، ط البن أبي زيد القيرواني

 .لبنان ،العلمية، بيرول

دار الغر   ن،يحجي وآخر : محمد قيلتح ، ط الثانية،البيان والتحصيل(. 1988القرطبي، ابن ر د  
 .لبنان ،اإلسالمي، بيرول

 (، ط الثانية،ر د  الجدمسامل أبي الوليد ابن  (.1993  أبو الوليد محمد بن أحمد بن ر د القرطبي،
لبنان، دار اآلمال  -: محمد الحبي  التجكاني، من ورال دار الجيل، بيرولقيلتح

 .الجديدة، المغر 

: أبي قيلتح، ط األولى، جامل بيان العلم وملله(. 1994 أبو عمر يوس  بن عبد البر القرطبي، 
 .األ بال الز ير ، دار ابن الجوز ، السعودية

يادال على ٌما مي (. 1999  محمد عبد اهلل بن  أبي زيد( عبد الرحمن النفز  أبوالقيرواني،  النَّوادر والزو
نوووة مووون يير وووا مووون اأُلمموووالِ  : مجموعوووة محققوووين، من وووورال دار قيووولتح، ط األولوووى، المٌدوَّ

 .لبنان ،الغر  اإلسالمي، بيرول

لمعونوة علوى موا   عوالم المدينوة ا د.ل(. أبو محمد عبد الو وا  بون نصور الثعلبوي البغوداد  المالكي، 
: حمووويي عبووود الحووولة، من وووورال المكتبوووة التجاريوووة، مكوووة قيووول اإلموووام مالوووك بووون أنوووس ، تح

 .السعودية ،المكرمة

من ورال  ط األولى،التا  واإلكليل لمختصر خليل،  (.1994 محمد بن يوس ، أبو عبد اهلل ، والالم
 بيرول، لبنان.دار الكت  العلمية، 

: قيلالتمميد لما مي الموطأ من المعاني واألسانيد، تحه(.  1387عمر يوس  بن عبدالبر  النمر ، أبو 
محمد عبد الكبير البكر ، من ورال وزارة األوقا  وال هون  مصطفى بن أحمد العلو ، و

 .المغر ، اإلسالمية

: قيلتح ، ط األولى،التوليل مي  ر  المختصر الفرعي البن الحاج (. 2008بن إسحال، خليل  
 يرلندا.إ، ديلن أحمد بن عبد الكريم نجي ، مركز نجيبويه للمخطوطال وخدمة التراإ،
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 ن،يهوط وآخر ااألرن:  عي  قيلتح، ط الثانية، مسند اإلمام أحمد بن حنبل (.1999بن حنبل، أحمد  
 .بيرول، لبنان مهسسة الرسالة،
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