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

  

 وتحقيقا تأليفا المالكي الفقه أصول في الليبيين إسهامات

 افريو فرج محمد علي  
 ليبيا ، الخمس،المرقب جامعة الشريعة علوم كلية وأصوله الفقه قسم

Email: ali.afrio@elmergib.edu.ly 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الملخص

المىىى اب المىىىالكق علىىى  قواعىىىر وأصىىىوت،  نىىىررى أصىىىوله   ىىى  مىىىا يسىىىم  مررسىىىة  انبنىىى 
الم كلمىىىيو، ولكىىىو مىىى  ان مالىىىه لإىىى   المررسىىىة أن أو لىىىه خصوصىىىي ه شىىى نه  ىىىق  لىىى  شىىى و بقيىىىة 
المىىى ااب،  ينسىىىب أليىىىه اننفىىىرار  ىىىق بعىىىف اأصىىىوت، وقىىىر ألفىىى   ىىىق أصىىىوت المىىى اب عشىىىرا  

جىىا    كىىرا اىى ا الب ىى  منإىىا ب رنىىا ال بيبىىة، و الك ىىب مىىو أقشىىار شىى    ىىق العىىالم ا سىى مق، و 
ليسلش الضو  عل  ما قرمه الليبيوو  ق علم أصوت الفقه المالكق مو  آليف م نوعة و  قيقىا  
قيمىىة لعلىىه يكىىوو  ا  ىىة خيىىر،   ن شىىر سىىيرام علىى  نشىىا، أوسىى ، ومجىىات أر ىىب، ويسىى فار ممىىا 

 . ام، و عريفا بجإرامقرمو  مو أعمات  ق ا ا العلم؛ و ا  ب قإم، وا  يا  ل كر 
لليبييو راخت الىب ر وخارجإىا ا يإرف الب   أل   عريف شلبة العلم والعلما  بإسإاما و 

 ىىق علىىم أصىىوت الفقىىه، كمىىا يإىىرف ألىى   ىى  الجامعىىا  والإيلىىا  العلميىىة علىى  شباعىىة مىىا  ىىم 
   قيقه  ق علم أصوت الفقه     يسإت الوصوت أليه وانس فارا منه.

و لىىى  ب  بىىى  جإىىىور الليبيىىىيو  ىىىق  المىىىنإال انسىىى قرالق الوصىىىفق،سىىىلك   ىىىق اىىى ا الب ىىى  
 .مر با أيااا  اريخيا أ يانا، وألفباليا أ يانا أخرى عل   سب ما ي شلبه الموضوعأصوت الفقه، 

 
 علما  ليبيا.، ال  ليف، ال  قي،، أصوت الفقه أسإاما  الليبييو، :مفتاحيةالكلمات ال
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 المقدمة

ال مىىر ر رب العىىالميو، والصىى ا والسىى م علىى  أشىىرف اأنبيىىا  والمرسىىليو 
سيرنا م مر وعل  آله وص به ومو اا رى بإريه، واس و بسن ه، واق ف  أثر  ألى  

 يوم الريو، وبعر:
 إو علىم أصىوت الفقىه علىم عاىيم النفى ، كثيىر الفالىرا، ي  ىاى أليىه المج إىر 

 نباش اأ كىام الشىرعية مىو أرل إىا ال فصىيلية، والمقلىر،  بىه يى مكو المج إىر مىو اسى
ويعرف  كم ما يس جر مو الوقال  واأ را   ق كت زماو ومكاو، ويسى شي  مىو 
له ألمام بقواعر  القررا عل  الموازنة بيو م ااب األمة وأرل إم، أو ال خىريال على  
 أصىىولإم، ويعىىرف مىىو اىىو روو  لىى  مىىرر  أمامىىه،  يقلىىر  علىى  ررايىىة وبصىىيرا، ن

 عل  م ف  قلير واوى.    
لما كاو لإ ا العلىم اى   المكانىة العاليىة، والمنزلىة الر يعىة قىيف ار لىه  ىق و 

ا  ضى   قىاموا ب بسىيش اى ا العلىم و قريبىه كت زمىاو ومكىاو علمىا  أجى  ، وشىيوخ  
للناس، و ل  بال آليف الم نوعة، وال  قيقا  القيمة، ومىو الى يو اا مىوا بإى ا العلىم 

 ا.ا و  قيق  ا،   ليف  ا و ريث  بيا وشلبة العلم  يإا،  لإم  يه مشاركة قريم  علما  لي
لم ينىالوا  -اغالب  –ولكو م  ا ا الجإر الشيب والعمت المشكور  إو الليبييو 

ا  ىىىق ك ىىىب اأعىىى م  اإىىىم مىىىو ال رجمىىىة لإىىىم وال عريىىىف بإىىىم،  ىىى   جىىىر لإىىىم  كىىىر  
، و جىىر ممىىو اىىم أقىىت مىىنإم  ىىق اوالشبقىىا ، ون وسىىالت ا عىى م والمجىى   أن نىىارر  

العلىىىم  ىىىق روت أخىىىرى يوصىىىفوو بىىىى عل  األقىىىاب، و ك ىىىب  ىىىق سىىىيرام وم لفىىىىا إم 
 عىو ك ىب اأعى م والشبقىىا ، الب ىو  والمقىان ، والرسىالت واأشرو ىا ،  ضىى   

ويبق  علما نا مغموريو،  إ ا عر وا  ق ب رام  إو العىالم اخخىر ن يعىرف عىنإم 
 ا.شيل  

اىى ا الب ىى  ليسىىلش الضىىو  علىى  مىىا قرمىىه الليبيىىوو  ىىق علىىم  جىىا    كىىرالىى ا 
أصىىوت الفقىىه لعلىىه يكىىوو  ا  ىىة خيىىر،   ن شىىر سىىيرام علىى  نشىىا، أوسىى ، ومجىىات 
أر ب، ويس فار مما قرمو  مو أعمات  ق ا ا العلم؛ و ا  ب قإم، وا  يا  لى كرام، 

بىىة  ىىق علىى  الك ا -مسىى عينا بىىار-علىى  مىىا سىىب، عزمىى   وبنىىا    .ا بجإىىرامو عريف ىى
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ا  ىىىىق أصىىىىوت الفقىىىىه المىىىىالكق   ليف ىىىى لليبيىىىىيواىىىى ا الب ىىىى    ىىىى  عنىىىىواو: أسىىىىإاما  ا
 ا.و  قيق  

 إشكالية البحث

لعىىرم وجىىور رراسىىة وا يىىة  بىىرز جإىىور الليبيىىيو  ىىق علىىم اأصىىوت يىى  ق اىى ا 
أسإاما   ق علم أصوت الفقه؟ وما  لليبييوات الب   ليجيب عو الس ات اخ ق: 

عو ا ا الس ات س قوم برصىر الجإىور الكبيىرا ال ىق بى لإا  ولإلجابة أسإاما إم  يه؟
 ا. ا و  قيق   ق ا ا العلم، والوقوف عل  أعمالإم   ليف   الليبيوو

 أهداف البحث

 يإرف ا ا الب   أل : 
لليبيىىيو راخىىت الىىب ر وخارجإىىا   عريىىف شلبىىة العلىىم والعلمىىا  بىىالجإور الكبيىىرا -

 ا.ا و  قيق   ق علم أصوت الفقه   ليف  
الجامعىىا  والم سسىىا  والإيلىىا  علىى  شباعىىة مىىا  ىىم   قيقىىه  ىىق علىىم  ىى   -

أصىىوت الفقىىه   ىى  يسىىإت الوصىىوت أليىىه وانسىى فارا منىىه، وي  فىىا  راثنىىا مىىو 
 الضياع.

أثىىارا امىىم الرارسىىيو والبىىا ثيو و  فيىىزام  اإىىار اأعمىىات ال ىىق لىىم  اإىىر  -
 للوجور ب  قيقإا ونشراا.

 أهمية البحث

 مىو منزلىة علىم أصىوت الفقىه ومكان ىه بىيو العلىوم،يس مر ا ا الب   أامي ه 
لليبيىىىيو  ىىىق اىىى ا العلىىىم ومىىىرى كمىىىا ياإىىىر اىىى ا الب ىىى  ال عريىىىف بىىىال را  العلمىىىق 
براز رورام  ق ال ضارا ا س مية.  مشارك إم  يه، وا 
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 منهج البحث

و لىىى  ب  بىىى  جإىىىور  المىىىنإال انسىىى قرالق الوصىىىفق،سىىىلك   ىىىق اىىى ا الب ىىى  
ا أخىرى ا أ يان ىا، وألفبالي ىا أ يان ىا  اريخي ىا أيااىا  ر يب ىمر ب ى، الليبييو  ق أصىوت الفقىه

 ، و نسيقإا  ق مبا   ومشالب.عل   سب ما ي شلبه الموضوع
 حدود الدراسة

 -ن سىىيما  ىىق الوقىى  ال اضىىر–ا لكثىىرا أعمىىات الليبيىىيو  ىىق اىى ا العلىىم ناىىر  
أو أكثىر ي مىت  اس ق صر  ق ب ثىق على  المى لفيو الى يو ألفىوا  ىق اى ا العلىم ك اب ى

روو مىىو اق صىىر مىىنإم علىى  جزليىىة منىىه، كانس  سىىاو، أو قىىوت  (1)اسىىم اىى ا العلىىم
الص ابق، أو  جية القياس مث ، م  أيرار ما  ققه الليبيوو مو م لفا  المالكية 
 ىىىق اىىى ا العلىىىم؛ لي ناسىىىب الب ىىى  مىىى  العىىىرر الم ىىىرر لصىىىف ا  الب ىىىو   ىىىق اىىى ا 

 الم  مر.
 

 خطة البحث

 الموضوع أو يكوو  ق مقرمة، ومب ثيو، وخا مة.اق ض  شبيعة 
والمىىنإال الم بىى   ىىق أشىىكالية الب ىى ، وأارا ىىه، وأامي ىىه، المقرمىىة، و شىى مت علىى  

  رور الرراسة، وخشة الب  .الرراسة، و 
 ىىق ال ىى ليف  ىىق أصىىوت الفقىىه المىىالكق، و يىىه  لليبيىىيوأسىىإاما  ا اأوت: المب ىى 

أسىإاما  : والثىانق،  ىق ال ى ليف المسى قت أسإاما  الليبيىيو: اأوتث ثة مشالب: 
 .أسإاما  الليبييو  ق النام: والثال الليبييو  ق الشروح وال واشق وال عليقا ، 

أصىوت الفقىه المىالكق،  ىق   قيى، مخشوشىا   لليبيىيوالمب   الثانق: أسإاما  ا
  ق ال  قي، المش ر .، والثانق:  ق ال  قي، المفرراأوت:  ،و يه مشلباو

                                                           
؛ نق صىار  على  ر. سعير  انىر  ك ىاب ) ىق أصىوت اأ كىام( مى  كونىه ي مىت عنىواو العلىم كىام اس بعر  عمت  (1

  سعة مبا    قش  ناول  بعف مبا   ا ا العلم. 
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أاىىم ن ىىالال الب ىى ، وال وصىىيا  ال ىىق يىىرى البا ىى  ضىىرورا اأخىى  الخا مىىة، و يإىىا 
 بإا.

           
 في التأليف في أصول الفقه المالكي لليبيينإسهامات ا األول: المبحث

أبىو جعفىىر بىرأ الليبيىوو ال ى ليف  ىىق علىم أصىوت الفقىىه منى  زمىو بعيىىر، ويعىر 
أوت مىىو صىىنف  ىىق اىى ا  (2)الىىرنيا الصىىر قوابىىو أبىىق   ،(1)اىىى( 402)   الىىراور 

القىرو الخىامس العلم  ق ب رنا، ثم  وال  ال صنيفا  بعر  ل ، وبلغ  أشىراا  ىق 
ا لمخ صىر، أو ، أو شىر   ا مسى ق   الإجر ، ومو ا   الم لفا  ما كىاو   ليف ى عشر

ىى ا للعلىىم، وقىىر قسىىم  اىى ا المب ىى  ألىى  ث ثىىة مشالىىب:  اشىىية علىى  شىىرح، أو نام 
: الثىىىىىىانق والمشلىىىىىبالمسىىىىى قت،  أسىىىىىإاما  الليبيىىىىىيو  ىىىىىىق ال ىىىىى ليف: اأوت المشلىىىىىب

أسىىإاما  : الثالىى  والمشلىىب، أسىىإاما  الليبيىىيو  ىىق الشىىروح وال واشىىق وال عليقىىا 
 .الليبييو  ق نام أصوت الفقه

 المستقل إسهامات الليبيين في التأليف: األول المطلب
الليبيىيو القىرام   ىق أسىإاما  :  ىق ألى   ىرعيو: اأوت المشلىب ا اقسم  

 ال  ليف، والثانق:  ق أسإاما  الليبييو المعاصريو  ق ال  ليف.

 إسهامات الليبيين القدامى في التأليف: الفرع األول
ا: أ ا جمعىى  بيىىنإم ال ىى ليف لغىىة: الجمىى  والوصىىت، يقىىات: ألفىى  بيىىنإم   ليف ىى

 .(3)ا: أ ا وصل  بعضه ببعفبعر  فر،، وألف  الشق    ليف  

                                                           
 س   ق  رجم ه ن قا. (1
: عبىر ال ميىر بىىو أبىق البركىا  بىىو عمىراو، أبىو م مىىر الصىر ق الشرابلسىق، ا مىىام الفقيىه القاضىىق ابىو أبىق الىىرنيا (2

اأصىىولق العىىالم المىى قو، ولىىر ونشىى   ىىق شىىرابلس الغىىرب، وان قىىت ألىى   ىىونس،  ىىولق بإىىا القضىىا  والخشابىىة بالجىىام  
ر على  نفىاا القيىاس، ولىم أ كىر  ك ىاب  ىت انل بىاس  ىق الىر  ق علم اأصوت اى، له  684اأعام، و و ق  يإا سنة 

، واأعىىى م للزركلىىىق  1/275 ىىىق عىىىرار المىىى لفيو؛ لعىىىرم انشبىىىا،  ىىىرور الرراسىىىة عليىىىه. اناىىىر شىىىجرا النىىىور الزكيىىىة 
 .205 :، وأع م ليبيا ص 3/285

 1/108انار لساو العرب )ألف(  (3



 
 
 

 افريو فرج محمد علي
 

  (2019) 2عدد خاص 
97 

و  ليف الك اب: او جم  لفا أل  لفا، ومعنى  ألى  معنى   يىه   ى  يكىوو 
 .(1)اا أو مخ لف  كالجملة الكا ية  يما ي  اى أليه سوا  كاو م فق  

ال ىى ليف  ىىق علىىم أصىىوت الفقىىه منىى  القىىرو وقىىر انبىىرى عىىرر مىىو الليبيىىيو ألىى  
  المى لفيو الراب  الإجر ، واس مر بعر  ل  أل  يومنىا اى ا، و يمىا يلىق  كىر أوللى

 ا.ا  اريخي  القرام   ق ا ا الفو مر با أياام  ر يب  
األسووود  األموووو  الطرابلسوووي التلمسووواني  أبوووو ر فووور أحمووود بووون نصووور الوووداود 

ا مام الفاضت العالم الم فنو الفقيه، لىه  ىا مىو اللسىاو   .هو( 402المالكي )ت 
اأمىىوات  ىىق وال ىىري  والناىىر، سىىكو شىىرابلس الغىىرب، و ىىو ق ب لمسىىاو، لىىه ك ىىاب 

أ كام أموات المغانم واأراضق ال ق ي غلب عليإا المسلموو، وشرح عل  الموشى ، 
والىىىواعق  ىىىىق الفقىىىىه، والنصىىىىي ة  ىىىىق شىىىىروح البخىىىىار ، وا يضىىىىاح  ىىىىق الىىىىرر علىىىى  

  ون يزات  ق عرار المفقور. ،(2)القررية، وله  ق أصوت الفقه ك اب اأصوت
اأسىىى ا   ه(. 1283ة )ت الشوويم محموود بوون محمووود بوون  اسوو  بووون علووي  اروو

الع مىىىىة الفاضىىىىت الم ب ىىىىر  ىىىىق علىىىىم المعقىىىىوت والمنقىىىىوت، مىىىىو مصىىىىنفا ه: أكسىىىىير 
المس ارف  ق  فسير سورا الزخرف، والقا ية الوا ية عل  مشك   ابو مال   ىق 
الكا يىىة، ولىىه  ىىق أصىىوت الفقىىه ك ىىاب غىىرا الىىريو علىى  ريباجىىة قىىرا العىىيو  ىىق شىىرح 

 .(3)ورقا  أمام ال رميو
 هوو(. 1394م محمود عبود الينوي بون عوي الودين بون إبوراهي  البوارقني )ت الشي

ا، ولىىىر ا مفوا ىىىا وخشيب ىىىا سياسىىىي  علىىىم مىىىو أعىىى م ليبيىىىا  ىىىق اأرب والفقىىىه، كىىىاو كا ب ىىى
م، ونشىى   ىىق جىىو  ا ىىت بىىالعلم،  قىىر  1893الشىي   ىىق  ىىق الاإىىرا بشىىرابلس سىىنة 

كىىىىاو ي ضىىىىر مجىىىىالس والىىىىر ، ويغشىىىى  رور العلىىىىم والفقىىىىه وال ىىىىري ، وبعىىىىر  مكىىىىو 
ا يشىىالييو مىىو ليبيىىا ر ىىت مىى  أسىىر ه ألىى   ركيىىا، وال  ىى، بالمىىرارس ال ركيىىة، وبعىىر 

ا،   خرى  ىق مرارسىإا واشى غت سب  سنوا  بإا ان قت م  عالل ه أل  رمش، بسوري

                                                           
 113معجم الفرو، اللغوية، ص  (1
 :، و ىىراجم ليبيىىة ص2/194، ومعجىىم المىى لفيو  1/264، واأعىى م للزركلىىق  1/164اناىىر شىىجرا النىىور الزكيىىة  (2

9. 
    .288 :انار الجواار ا كليلية  ق أعياو علما  ليبيا مو المالكية، ص (3
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مىو ك بىىه: البيىوع  ىىق ا سى م، ومصىىارر ال شىري  المىىالكق، والسىل  الىىو ق انالى ، 
ولىه ك ىب كثيىىرا   ىق الفقىه المىالكق، ورجىان  الفقىه واج إىىارام وأقىوالإم وأ كىامإم،

 .(1) ق ال اري  ا س مق
الك ىىاب  ىىق ، شبىى  اىى ا قأصىىوت الفقىىه المىىالكالمىىرخت ألىى  ولىىه  ىىق علىىم اأصىىوت: 

صىىىىف ة، ويعىىىىر اىىىى ا  151رار لبنىىىىاو للشباعىىىىة والنشىىىىر بيىىىىرو  لبنىىىىاو، ويقىىىى   ىىىىق 
ىىىلك ىىىاب مىىىو أكثىىىر الم لفىىىا  ال ىىىق ألفا يجىىىاز  إىىىا الليبيىىىوو  لخيص  ا أصىىىوت الفقىىىه ا وا 

المىىىىالكق، وقىىىىر  نىىىىاوت العريىىىىر مىىىىو المبا ىىىى ،  بعىىىىر المقرمىىىىة وال وشلىىىىة  كلىىىىم علىىىى  
اأوت مىىىو أقسىىىام المىىى و واىىىو القىىىوت، انسىىى رنت علىىى  ال كىىىم الشىىىرعق، ثىىىم القسىىىم 

وضىىم عىىرا مبا ىى ، ثىىم القسىىم الثىىانق مىىو أقسىىام المىى و واىىو الفعىىت، والقسىىم الثالىى  
مىىو أقسىىام المىى و واىىو ال قريىىر، ثىىم  كلىىم علىى  النسىى   ىىال رجي ، ثىىم انس صىى اب، 
جمىاع أاىت المرينىة، وقىوت الصى ابق، والمصىل ة المرسىلة،  والقياس، وا جماع، وا 

 والعرف، وسر ال رال ، وانج إار وشروشه، وال قلير وان باع.وانس  ساو، 
وسىىىبب اىىى ا ال ر يىىىب أنىىىه قىىىات: ميسىىى رت علىىى  ال كىىىم الشىىىرعق أمىىىا بىىىرليت أو 
م ضمو للرليت، الىرليت يكىوو بالك ىاب والسىنة وانس صى اب والقيىاس، والم ضىمو 

عىىرف للىرليت يكىىوو با جمىاع وقىىوت الصى ابق والمصىىل ة المرسىلة وانس  سىىاو وال
 . (2)وسر ال رال م

واىىو مخ صىىر  ىىق جلىىه مىىو ك ىىاب مف ىىاح الوصىىوت ألىى  بنىىا  الفىىروع علىى  
اأصىىىوت للع مىىىة الم قىىى، الشىىىريف ال لمسىىىانق، وقىىىر نىىىص علىىى   لىىى  م لفنىىىا  ىىىق 
مقرمة ك ابىه  قىات: موقىر وجىر  أقىرب الك ىب اأصىولية القريمىة ألى  الك ىاب الى   

لفروع عل  اأصوت للع مة الم ق، عزم  عل    ليفه مف اح الوصوت أل  بنا  ا
سىىىىىير  الشىىىىىريف ال لمسىىىىىانق المىىىىىالكق الم ىىىىىو   سىىىىىنة أ ىىىىىرى وسىىىىىبعيو وسىىىىىبعملة، 

، وقىىر سىىار علىى   ر يىىب المف ىىاح نفسىىه، ولىىم يخالفىىه أن (3) اع مر ىىه أصىى  لك ىىابقم
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ضىىىىىا ة مبا ىىىى  المصىىىىىل ة المرسىىىىىلة،   ىىىىق ا يجىىىىىاز، و ىىىىى ف بعىىىىف المبا ىىىىى ، وا 
 ال ، وانج إار وشروشه، وال قلير وان باع.وانس  ساو، والعرف، وسر ال ر 

والشي  لم ي كر قالمة بالمصارر والمراج   ق نإاية ك ابىه، لكنىه  كىر  ىق مقرم ىه 
أنىىه اع مىىر علىىى  مف ىىاح الوصىىوت ألىىى  بنىىا  الفىىروع علىىى  اأصىىوت أصىى  لك ابىىىه، 
واسىىىى عاو  ىىىىق الب ىىىىو  اأصىىىىولية بك ىىىىاب  نقىىىىي  الفصىىىىوت للقرا ىىىىق، والمس صىىىىف  

رشىىار الف ىىوت للشىىوكانق، وجمىى  الجوامىى  نبىىو السىىبكق بشىىرح الم لىىق  للغزالىىق، وا 
و اشىىية البنىىانق، كمىىا  كىىر مجموعىىة مىىو الك ىىب الفقإيىىة، وك ىىب  خىىريال ال ىىري  

 .(1)وآيا  اأ كام ال ق اس عاو بإا  ق مجالإا
ويمكىىو  صىىنيف الك ىىاب ب نىىه مىىو ك ىىب  خىىريال الفىىروع علىى  اأصىىوت  بعىىا 

   و  جت مسالله عل  اأثر الفقإق الم ر ىب على  أصله مف اح الوصوت  ي  
انخىىىى  ف  ىىىىق القواعىىىىر اأصىىىىولية، ولىىىىم ي صىىىىر الم لىىىىف نفسىىىىه علىىىى  المىىىى اب 

 المالكق، بت  عرا  أل  الم ااب الفقإية اأخرى.

 الفرع الثاني: إسهامات الليبيين الم اصرين في التأليف
، و ل  أو أو  آليف المعاصريو  ق أصوت الفقه ن  خ ص بم اب معيو

يىىرار  لإىىم  ىىق اىى ا الب ىى   الغىىرف مىىو ال ىى ليف اىىو  كىىويو شىى ب الجامعىىا ، وا 
باع بىىار مىى اب المىى لفيو، وسىى برأ بىى كر الم ىىو يو مىىنإم  سىىب ال ر يىىب ال ىىاريخق 

  سب ال ر يب األفبالق. -أشات ار  ق أعمارام–لو يا إم، ثم أ كر اأ يا  
 اصىت على  ررجىة الىرك ورا   هو(. 1435)ت  الدكتور سليمان محمد الرروشي

، كىاو قسم اللغة العربية والرراسا  ا سى مية مىو جامعىة أكسى ر  ىق بريشانيىامو 
علمىا  وعضىوا برابشىة وعميىرا لكليىة القىانوو بإىا،  ا بجامعىة بنغىاز ،أس ا ا جامعي

 ىىق  ولىىه اريىىة العقىىر والخيىىارا   ىىق الفقىىه ا سىى مق المقىىارو،ليبيىىا، مىىو م لفا ىىه: ن
اأصىىوت ك ىىاب أصىىوت الفقىىه ال كىىم الشىىرعق وشىىر، اسىى نباش اأ كىىام، واىىو مىىو 

 255م  ىىىىق  2002منشىىىىورا  جامعىىىىة قىىىىاريونس بنغىىىىاز  ليبيىىىىا، الشبعىىىىة اأولىىىى  
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، واو  ق جامعة بنغاز كلية القانوو  والك اب ألفه  لبية لرغبة ش به  ق صف ة،
 .انوو،  كاو ي ررَّس انا أصله م اضرا  وضعإا لشلبة السنة النإالية بكلية الق

وقىىىىر قسىىىىم الىىىىرك ور ك ابىىىىه ألىىىى  مقرمىىىىة عامىىىىة، والإىىىىرف اأصىىىىلق مىىىىو علىىىىم 
اأصىىوت، ثىىم  عريفىىه بىىالمعن  ا ضىىا ق وباع بىىار  لقبىىا، ثىىم  كلىىم علىى  موضىىوعه، 
والغايىىىىىة مىىىىىو معر  ىىىىىه، ونشىىىىى  ه، وشريقىىىىىة الم كلمىىىىىيو، وشريقىىىىىة ال نفيىىىىىة، وشريقىىىىىة 

 الم  خريو.
شرعق وأنواعه وأقسام كت نوع، والم كوم  يه، والم كىوم  كلم بعراا عل  ال كم ال

 عليه.
ان قىىىت بعىىىراا لل ىىىري  عىىىو شىىىر، اسىىى نباش اأ كىىىام مىىىو اأرلىىىة، و قسىىىيما  اللفىىىا 
با ضا ة أل  المعن ، و قسيم اللفا باع بار الوض  للرنلة عل  المعن ، و قسيم 

نل إىىا علىى  معنااىىا اللفىىا باع بىىار رنل ىىه علىى  معنىىا ، و قسىىيم األفىىاا باع بىىار ر
وضو ا وخفا  عنر ال نفية، وأقسام الرنن  عنر غير ال نفية، والمقاصىر العامىة 

 مو ال شري ، و عارف اأرلة، والنس ، وانج إار وال قلير.
وقىىر اق صىىر  ىىق الك ىىاب علىى  ال كىىم الشىىرعق وشىىر، اسىى نباش اأ كىىام،  لىىم 

مخ لىىف  يإىىا، كمىىا أنىىه لىىم يىى كر يىى كلم علىى  اأرلىىة مشلقىىا ن الم فىى، عليإىىا، ون ال
 قسىىىيما لمبا ثىىىه ن أبوابىىىا ون  صىىىون ون غيىىىر  لىىى ، ولىىىم يىىى كر  إرسىىىا للمصىىىارر 
والمراج ، لكو مو أكثر ما اس عمله مو مصارر كشف اأسرار للبخار  ال نفىق، 
رشىىىار الف ىىىوت للشىىىوكانق، كمىىىا اع مىىىر  وا  كىىىام ليمىىىر ، والموا قىىىا  للشىىىاشبق، وا 

المنإىىىاى يه الليبيىىىيو كك ىىىاب الىىىرك ور عبىىىر المجيىىىر الىىى يبانق علىىى  م لفىىىا  معاصىىىر 
علىىم أصىىوت الفقىىه، وك ىىاب الىىرك ور عمىىر مولىىور الوسىىيش  ىىق أصىىوت  ىىق  الواضىى 

 الرك ور عبر الس م أبو ناجق أصوت الفقه. ا س م ، وك اب الفقه
والك اب ي  ىاى ألى   صىويب اأخشىا  المشبعيىة الكثيىرا ال ىق شالى    ى  اخيىا  

ألىىى   -أيضىىىا–القرآنيىىىة واأ اريىىى  النبويىىىة وأسىىىما  المصىىىارر والمراجىىى ، وي  ىىىاى 
عرار  إرس للمصارر   خريال اأ اري  النبوية، وعزو كثير مو اخيا  القرآنية، وا 

 والمراج .



 
 
 

 افريو فرج محمد علي
 

  (2019) 2عدد خاص 
101 

 .هوو( 1438الشيم الدكتور عبد السال  محمود صالح أبو ناري السويليني )ت 
بجامعىة  مىو كليىة الشىريعة والقىانوو قىه اصت عل  ررجىة الىرك ورا   ىق أصىوت الف

بعىىىىرا جامعىىىىا  ليبيىىىىة كىىىىاو آخراىىىىا جامعىىىىة  أسىىىى ا اوعمىىىىت  م،1976سىىىىنة  اأزاىىىىر
ز  ق مصىشل  ال ىري ، والوسىيش  ىق أ كىام الميىرا  ، مو م لفا ه: الموجالمرقب

والوصية، وللشي   ق أصوت الفقه ك اباو، اما: أصوت الفقه، والوجيز  ق أصوت 
الفقىىىه، و  قيقىىىاو، امىىىا: ال اصىىىت مىىىو الم صىىىوت  ىىىق أصىىىوت الفقىىىه، ل ىىىاى الىىىريو 

اىىى(، ومقرمىىة  ىىق أصىىوت ا مىىام مالىى ، للقاضىىق ابىىو القصىىار  653اأْرَمىىو  )  
اىىىىى( بانشىىىى را  مىىىى  الىىىىرك ور  مىىىىزا أبىىىىو  ىىىىارس أبىىىىو  397  المىىىىالكق )  البغىىىىرار

 ، وا ا بياو أعماله ال ق   ناسب وشبيعة ا ا الب  .(1(بكر
،  صىىرر  ىىق شبع ىىه اأولىى  سىىنة شبىى  الك ىىاب عىىرا مىىرا أصووول الفقووه:  /األول

لمف و ىة، ثىم الشبعىة صف ة بالفإارس مىو منشىورا  الجامعىة ا 384م  ق 1990
عىىا  منإىىا م ومىىا بعىىراا، كمىىا شبع ىىه رار المىىرار ا سىى مق عىىرا شب1995الثانيىىة 

 صف ة بالفإارس. 400م  ق 2002الشبعة اأول  سنة 
وقر قسىم الشىي  الك ىاب ألى  مقرمىة، وخمسىة أبىواب،  ىق كىت بىاب مجموعىة 

 مو الفصوت.
أصىىىىوت الفقىىىىه، وموضىىىىوعه، و الر ىىىىه، ونشىىىى  ه،  المقرمىىىىة، و شىىىى مت علىىىى   عريىىىىف

ولييو  ق  رويو قواعىر ، والفىر، بىيو أصىوت الفقىه وأصىوت القىانوو. ومنااال اأص
أمىا اأبىواب  إىق: البىاب اأوت:  ىق ال كىىم وأاىم أركانىه، البىاب الثىانق:  ىق اللفىىا 
وكيفية رنل ه عل  المعن  و ر يب المرلون ، الباب الثال :  ق مصىارر ال شىري  

يإىىىىا، البىىىىاب الخىىىىامس:  ىىىىق الم فىىىى، عليإىىىىا، البىىىىاب الرابىىىى :  ىىىىق اأرلىىىىة المخ لىىىىف  
 انج إار وال قلير، وخا مة، و إرس المراج ، وأخيرا  إرس الم  ويا .

                                                           
، ب ىى  منشىىور ب عمىىات 4/1027ب ىى  الشىىي  الع مىىة عبىىر السىى م أبىىو نىىاجق وجإىىور   ىىق أصىىوت الفقىىه اناىىر  (1

 م  مر المررسة المالكية  ق الغرب ا س مق.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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ا، وألفىىىه وقىىر اع مىىر الشىىي   ىىق   ليفىىه لإىى ا الك ىىاب علىى  ث ثىىة وسىىبعيو مرجع ىى   
لشلبىىىة الجامعىىىا  الليبيىىىة: جامعىىىة ناصىىىر، جامعىىىة شىىىرابلس، الجامعىىىة المف و ىىىة، 

 .(1(جامعة المرقب
مىو منشىورا  جامعىة المرقىب، صىرر  الشبعىة الوريي في أصول الفقوه:  /الثاني

صف ة بالفإارس. وقر قسم الشي   496م  ق 2013-ه 1434اأول  منه سنة 
ا ا الك اب أل  مقرمة، وسى ة أبىواب،  ىق كىت بىاب مجموعىة مىو الفصىوت، واىا  

  قسيما  الك اب الرليسة:
أصىىوت  واىىق  عريىىف علىىم أصىىوت الفقىىه، المقرمىىة، و  ىىر   يإىىا عىىو أاىىم مبىىار 

الفقه، والفىر، بىيو الفقىه وأصىوت الفقىه، والفىر، بىيو أصىوت الفقىه وأصىوت القىانوو، 
والع قىىة بىىىيو الفقىىىه وأصىىوت الفقىىىه، ونشىىى ا أصىىوت الفقىىىه، واسىىى مرار ، وموضىىىوعه، 
ومىىىنإال اأصىىىىولييو  ىىىق  ىىىىرويو قواعىىىىر ، والغايىىىة المقصىىىىورا مىىىو رراسىىىى ه، ومىىىىرى 

سىىى ه، البىىىاب اأوت:  ىىىق  عريىىىف ال كىىىم الشىىىرعق وأركانىىىه، البىىىاب ال اجىىىة ألىىى  ررا
الثىىانق:  ىىق أقسىىام اأرلىىة الشىىرعية، و ناولإىىا  ىىق قسىىميو: القسىىم اأوت:  ىىق اأرلىىة 
الم فى، عليإىىا، والقسىم الثىىانق:  ىق اأرلىىة المخ لىف  يإىىا، البىاب الثالىى :  ىق اللفىىا 

لرابىى :  ىىق م علقىىا  اأرلىىة وكيفيىة رنل ىىه علىى  المعنىى  و ر يىىب المىرلون ، البىىاب ا
واأ كىىىام، البىىىاب الخىىىامس:  ىىىق انج إىىىار وال قليىىىر وال لفيىىى،، البىىىاب السىىىارس:  ىىىق 

 ا   ا ، وخا مة، و إرس المصارر والمراج ، وأخيرا  إرس الموضوعا .
وقىىىر  كىىىر الشىىىي   ىىىق قالمىىىة المصىىىارر والمراجىىى  لإىىى ا الك ىىىاب ملىىىة وثمانيىىىة 

قالمة المراج   ق ك ابه اأوت، وا   المصارر  ا، جلإا لم ي كر   قو سعيو مرجع  
والمراجى  معامإىا  ىق ك ىب ال ىري  الشىريف وك ىب الفقىه وك ىب اللغىة، ومىا  كىىر  

  يإا مو الك ب اأصولية ن  صت أل  عشرا ك ب.
ومو خ ت المقارنة بيو الك ابيو  إو ما أضا ه الشي   ق ك ابه الوجيز او 

 وسى   ىق بعىف المسىالت، أو بإضىا ة مبا ى  كثير مو مبا ى  المقرمىة سىوا  بال
لىىىم ي عىىىرف لإىىىا  ىىىق ك ابىىىه اأوت كىىىالفر، بىىىيو الفقىىىه وأصىىىوت الفقىىىه، والفىىىر، بىىىيو 
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أصىىىوت الفقىىىه وقواعىىىر الفقىىىه، والع قىىىة بىىىيو الفقىىىه وأصىىىوت الفقىىىه، واسىىى مرار أصىىىوت 
الفقىىىه، ومىىىرى ال اجىىىة ألىىى  رراسىىى ه، كمىىىا أضىىىاف الفصىىىت اأوت:  ىىىق عمىىىت أاىىىت 

الرابىىىىى :  ىىىىق سىىىىر الىىىىى رال ، والفصىىىىت الخىىىىامس: انس صىىىىى اب،  المرينىىىىة، والفصىىىىت
والفصىىت السىىاب : قىىوت الصىى ابق، وجميعإىىا مىىو مبا ىى  القسىىم الثىىانق:  ىىق اأرلىىة 
المخ لف  يإا، وأضاف  ق الباب الراب : الفصىت اأوت:  ىق النسى ، وأضىاف  ىق 
البىىىاب الخىىىامس: الفصىىىت الثالىىى :  ىىىق ال لفيىىى،، كمىىىا أضىىىاف البىىىاب السىىىارس:  ىىىق 

 .(1(  ا ا 
 اصىت على  هوو(.  1440الشيم الدكتور عبد المريد عبد الحميد الوييباني )ت 

، ولىىه بجامعىىة اأزاىىر ررجىىة الىىرك ورا   ىىق أصىىوت الفقىىه مىىو كليىىة الشىىريعة والقىىانوو
عمت عميرا لكلية رك ورا  أخرى مو جامعة السربوو مو  رنسا  ق  لسفة القانوو، 

مىىىو م لفا ىىىه: ، ونالبىىىا للمف ىىىق، لسنوسىىىقالسىىىير م مىىىر بىىىو علىىىق االشىىىريعة بجامعىىىة 
أ كىىىام المواريىىى  وال ركىىىا  والوصىىىية  ىىىق المىىىرخت ألىىى  رراسىىىة الفقىىىه ا سىىى مق، و 

ومىىىىىو أعمالىىىىىه المسىىىىى ولية  ىىىىىق الفقىىىىىه الجنىىىىىالق ا سىىىىى مق، ، و الشىىىىىريعة ا سىىىىى مية
لصىىارم اأصىىولية:   قيىى، ك ىىاب الفصىىوت الل ل يىىة  ىىق أصىىوت  قىىه الع ىىرا النبويىىة، 

علىىم أصىىوت الفقىىه وشىىر،  ىىق  والمنإىىاى الواضىى  ،بىىو الإىىار  الىىوزير الىىريو أبىىراايم
اسىىى نباش اأ كىىىام، والىىى   يإمنىىىا  ىىىق اىىى ا الب ىىى  م لفىىىه اأخيىىىر، وقىىىر صىىىرر  ىىىق 

م عو منشوررا  جامعة قاريونس بنغاز ، ويق  الك اب 1995شبع ه اأول  سنة 
  ة.صف 395صف ة، والجز  الثانق  ق  434 ق جزأيو: يق  الجز  اأوت  ق 

وقر قسم الشي  الك اب أل  جزأيو، وكت جىز  ألى  قسىميو،  ىق كىت قسىم مجموعىة 
مو اأبواب، و ق كت بىاب مجموعىة مىو الفصىوت، و ىق كىت  صىت عىرا مبا ى ، 
و ىىق كىىت مب ىى  مجموعىىة مىىو المشالىىب، و ىىق بعىىف المشالىىب  فريعىىا ، واىىا  

  قسيما  الك اب الرليسة.

                                                           
الشي  الع مة عبر الس م أبو ناجق وجإىور   ىق أصىوت الفقىه ب   ل ش ع عل  مزير مو الفرو، بينإما انار  (1

 .، ب   منشور ب عمات م  مر المررسة المالكية  ق الغرب ا س مق4/1027

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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ا ية، والمقرمة العلميىة ال ىق  ناولى   مإيىرا الجز  اأوت: اس إت الشي  ك ابه با   
، القسىىىم اأوت: ال كىىىم الشىىىرعق وم علقا ىىىه، القسىىىم هونشىىى  ومبىىىار  علىىىم اأصىىىوت، 

الثىانق: شىىر، اسىى نباش اأ كىىام مىىو اأرلىىة الشىىرعية، والجىىز  الثىىانق: القسىىم اأوت: 
لىة،  ق مصارر الفقه ا س مق، القسم الثانق:  ق النس  وانج إىار و عىارف اأر

 وأخيرا  إرس الموضوعا .
لم ي كر الشي   إرسا للمصارر والمراج ، لكو مو أكثر ما اسى عمله مىو مصىارر 
رشىىار الف ىىوت للشىىوكانق،  مخ صىىر ابىىو ال اجىىب اأصىىولق، وا  كىىام ليمىىر ، وا 
كما أكثر  ق ك ابه مو الرجوع أل  ك ب الفقه كالم ل  نبو  ىزم، والمغنىق نبىو 

 ر للرررير، وموااب الجليت لل شاب.قرامة، والشرح الكبي
ويمكو  صنيف الك اب ب نىه  ىق أصىوت الفقىه المقىارو، واىو يى كر كثيىرا مىا 
للزيريىىة مىىو رأ   ىىق المسىى لة م ىىت الخىى ف، و لىى  ل ىى ثر  ب  قيىى، ك ىىاب الفصىىوت 

 الل ل ية  ق أصوت  قه الع را النبوية.
 . جامعة بنغاز  ق كلية القانوو رّرس ك ابه 

ي  اى أل   صويب اأخشىا  المشبعيىة الكثيىرا ال ىق شالى  اخيىا  والك اب 
القرآنية واأ اري  النبوية، وي  اى أل   خريال اأ اري  النبوية، وعزو كثير مىو 

عرار  إرس للمصارر والمراج .  اخيا  القرآنية، وا 
أسىى ا  جىىامعق بقسىىم الرراسىىا  ا سىى مية  أبووو بكوور إدريووح حموود حموواد.الوودكتور 
ة اخراب خراب جامعة عمر المخ ار،  صت على  ررجىة الىرك ورا  مىو كليىبكلية ا

وله  ق أصوت الفقه ك اب أصوت اأ كام، واو مو ، م2002جامعة الزاوية سنة 
 صف ة. 280منشورا  جامعة عمر المخ ار البيضا ، الشبعة اأول   ق 

قسىىم الىىرك ور ك ابىىه ألىى  مقرمىىة، وثمانيىىة عشىىر بابىىا،  ىىق كىىت بىىاب مجموعىىة 
 المقرمىة، و  ىر   يإىا عىو  مإيىر و عريىفمو الفصوت، واا   قسيما  الك ىاب، 

أصىىىوت الفقىىىه، البىىىاب اأوت: اأ كىىىام الشىىىرعية، البىىىاب الثىىىانق: مصىىىارر ال شىىىري ، 
س: العمىىىىوم، البىىىىاب البىىىىاب الثالىىىى : اأمىىىىر، البىىىىاب الرابىىىى : النإىىىىق، البىىىىاب الخىىىىام

السارس: ال خصيص، الباب الساب : المشل، والمقير، الباب الثامو: السنة، الباب 
ال اسىىىىى : ا جمىىىىىاع، البىىىىىاب العاشىىىىىر: القيىىىىىاس، البىىىىىاب ال ىىىىىار  عشىىىىىر: المصىىىىىال  
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المرسىىلة، البىىاب الثىىانق عشىىر: انس  سىىاو، البىىاب الثالىى  عشىىر: قىىوت الصىى ابق، 
الخىامس عشىر: انس صى اب، البىاب السىارس الباب الراب  عشىر: العىرف، البىاب 

عشر: ال رال ، الباب السىاب  عشىر: ال عىارت وال ىرجي  عنىر ال عىارف بىيو اأرلىة، 
البىىىىىىىاب الثىىىىىىىامو عشىىىىىىىر: انج إىىىىىىىار، ثىىىىىىىم  إىىىىىىىرس المصىىىىىىىارر والمراجىىىىىىى ، و إىىىىىىىرس 

 الموضوعا .
وي خى  عليىىه عىىرم ال ناسىىب بىيو اأبىىواب، مىىو  لىى  جعلىه البىىاب الثىىانق:  ىىق 

ي ، والبىىىاب الثىىىامو:  ىىىق السىىىنة، والبىىىاب ال اسىىى : ا جمىىىاع، والبىىىاب مصىىىارر ال شىىىر 
العاشىىىىر: القيىىىىاس ...، واىىىى   اأبىىىىواب اأخيىىىىرا أقسىىىىام مصىىىىارر ال شىىىىري ، وليسىىىى  

 قسيما  له.
أسى ا  جىامعق م قاعىر،  اصىت الشيم الدكتور عمر مولود عبد الحميود إبوراهي . 

 بجامعىىة اأزاىىر والقىانوو مىو كليىىة الشىىريعة على  ررجىىة الىىرك ورا   ىق أصىىوت الفقىىه
م، وشىىغت عىىرا مناصىىىب قياريىىة، واىىو رلىىيس رابشىىىة علمىىا  ليبيىىا، لىىىه 1973سىىنة 

مبىار  الثقا ىة ا سى مية )بانشى را  ، و الليىتسىإام  مجموعة مىو الم لفىا ، منإىا:
ومىو أعمالىه م  زميت(، والمرخت لرراسة الفقه ا س مق )بانش را  م  زميليو(، 

الشىىىىريعة انسىىىى مية، واىىىىو أشرو  ىىىىه للىىىىرك ورا ،  ق ىىىى جيىىىىة القيىىىىاس اأصىىىىولية: 
الشبعىىة منشىىورا  جامعىىة الزاويىىة، واىىو مىىو ا سىى مق،  والوسىىيش  ىىق أصىىوت الفقىىه

 صف ة. 527عرر الصف ا  م، 1994ول  اأ
اسىىىى إت الشىىىىي  ك ابىىىىه الوسىىىىيش با   ا يىىىىة، ومقرمىىىىة علميىىىىة  ناولىىىى   مإيىىىىرا 

 .هومبار  علم اأصوت، ونش  
البىىاب اأوت: أرلىىة اأ كىىام، البىىاب الثىىانق: ال كىىم الشىىرعق، البىىاب الثالىى : شىىر، 

يجعله     باب أو اس نباش اأ كام الشرعية، ثم  ناوت انج إار وال قلير روو أو 
 صىىت  ىىق ثنايىىا الك ىىاب و إرسىىه مىى  أنىىه  عىىت  لىى   ىىق ا   ا ي ىىه بىى و جعىىت  لىى  

 الباب الراب ، وثب  المراج ، و إرس الموضوعا .
بجامعة   ق بعف الكليا  كالقانوو واخرابيرّرس ك ابه الوسيش  ق أصوت الفقه 

 . الزاوية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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؛ لعىرم  ناسىب مصىارراا مى  والك اب ي  اى ألى  أعىارا  إىرس المصىارر والمراجى 
 ما  ق ال اشية.

م قاعىر، وعىالم م قّى،م لمسىالت أسى ا  جىامعق  الشيم الودكتور فواتح محمود ي وال .
مىىىىىىو كليىىىىىىة الشىىىىىىريعة   ىىىىىىق أصىىىىىىوت الفقىىىىىىهالعلىىىىىىم،  اصىىىىىىت علىىىىىى  ررجىىىىىىة الىىىىىىرك ورا  

لىىه مجموعىىة مىىو الك ىىب والمناومىىا ، منإىىا: مىى كرا  ىىق ، بجامعىىة اأزاىىر والقىىانوو
مىة  ىىق العقيىرا ا سى مية، وخ صىىة آراب الب ى  والمنىاارا، و  فىىة الشىباو مناو 

اأصولية،  منإا: قوت الص ابق مفإومىه و جي ىه، واأصىوت  العقالر، أما م لفا ه
وأصىىىىىوت واىىىىىو أشرو  ىىىىىه للىىىىىرك ورا ، ال ىىىىق اشىىىىى إر انفىىىىىرار أمىىىىىام رار الإجىىىىىرا بإىىىىىا، 

اأ كىىىىام، والمىىىىوجز  ىىىىق أصىىىىوت اأ كىىىىام )أربعىىىىة أجىىىىزا (، والمىىىىوجز  ىىىىق أصىىىىوت 
صىوت الفقىه للسىنة الثالثىة والرابعىة اأ كام المعر للجامعة المف و ة )جز  وا ر(، وأ

بشىىىىعبة العلىىىىوم الشىىىىرعية، ومناومىىىىة  ىىىىق اأصىىىىوت اسىىىىمإا: سىىىىفينة الوصىىىىوت ألىىىى  
 .(1)أساسيا  علم اأصوت
كليا  م عىررا  ىق عىرا جامعىا ، واى     ق ةك به اأصولي رّرس كثير مو 

 نب ا عو بعف م لفا ه اأصولية ال ق  نشب، عليإا  رور الرراسة:
الشبعىىىة  صىىىرر منىىىه الجىىىز  اأوت  قىىىش، وشبىىى  بىىىرار الفسيفسىىىا ، األحكوووا :أصوووول 
صف ة، واو معر لشلبة الرراسا  العليا. ي نىاوت الجىز   271م  ق 2006اأول  

اأوت بعر المقرمة  عريف أصوت الفقه وبعف مقرما  ومبار  علم اأصوت، ثم 
ه، يلىىق  لىى  أرلىىة ال كىىم الشىىرعق وم علقىىه وأقسىىامه، والم كىىوم بىىه، والم كىىوم عليىى

اأ كىىام،  ىى كلم عىىو القىىرآو الكىىريم والسىىنة، ثىىم شىىروش انسىى رنت بالىىرليت النقلىىق، 
 ويرخت  ق  ل  رنن  األفاا.

ا ، وصىىرر  شبع ىىه : ي كىىوو الك ىىاب مىىو أربعىىة أجىىز الموووري فووي أصووول األحكووا 
م عىىو رار الفسيفسىىا ، ثىىم أعيىىر شبعىىه بعىىر  لىى  بىىرار الو ىىرا 2008اأولىى  سىىنة 

بلس، واو معر و ى، المىنإال المقىرر لشلبىة الرراسىا  ا سى مية بكليىة اخراب بشرا
 جامعة شرابلس.

                                                           
 (، للرك ور الصري، نصر عل  الشبكة العنكبو ية.7انار مقات ا ن   رثونق رقم ) (1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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الجز  اأوت: سار  يىه على  نفىس  ر يىب الجىز  اأوت مىو ك ابىه أصىوت اأ كىام، 
لكنه أنقص  فريعا وأقت  مثي ، كما أنه لىم ي نىاوت  يىه واضى  الرنلىة وخفيإىا عنىر 

 اأ ناف.
نق الشىىرش الثالىى  ل سىى رنت بالىىرليت النقلىىق: رج انىىه علىى  مىىا وي نىىاوت الجىىز  الثىىا

يعارضه، والشرش الرابى  ل سى رنت بالىرليت النقلىق: اسى مرار ال كىم، والىرليت الرابى  
 مو اأرلة الم ف، عليإا: ا جماع، ثم أجماع أات المرينة.

ال  المصىىل ة المرسىىلة وسىىر الىى ر و ىىق الجىىز  الثالىى   كلىىم باس فاضىىة عىىو القيىىاس، و 
 مو اأرلة المخ لف  يإا.

و ىىىىىىق الجىىىىىىز  الرابىىىىىى  أكمىىىىىىت بقيىىىىىىة اأرلىىىىىىة المخ لىىىىىىف  يإىىىىىىا، واىىىىىىق: انس  سىىىىىىاو 
وانس ص اب وشرع مو قبلنا وقوت الص ابق والعرف، وأخيرا  كلىم عىو انج إىار 

 وال قلير.
(  إىو ملخىص الموري في أصول األحكوا أما ك ابه اخخر المسم  بانسم نفسىه )

المىىىوجز، أعىىىر  لشىىى ب قسىىىمق الرراسىىىا  ا سىىى مية والقىىىانوو مىىىو ك ابىىىه السىىىاب، 
م  ىق 2010بالجامعة المف و ة، وصرر  شبع ه اأول  عو رار الفسيفسىا  سىنة 

صف ة، واو نفس ك ابه الموجز أن أنه   ف منه ما ي عل، بالشرش الثال   216
 رنت ل سىى رنت بالىىرليت النقلىىق: رج انىىه علىى  مىىا يعارضىىه، والشىىرش الرابىى  ل سىى

بالرليت النقلق: اس مرار ال كم، والرليت الرابى  مىو اأرلىة الم فى، عليإىا: ا جمىاع، 
جماع أات المرينة، واو ما جا   ق الجز  الثانق  ق ك ابه المىوجز، كمىا  ى ف  وا 
منه قىوارح العلىة، واأرلىة المخ لىف  يإىا، و  مثىت  ىق المىوجز نصىف الجىز  الثالى  

اأوت، والجريىىىىر  ىىىىق اىىىى ا الك ىىىىاب أضىىىىا ة أسىىىىللة اأخيىىىىر، ونصىىىىف الجىىىىز  الرابىىىى  
 نمو جية  ق نإاية عرا مبا   مو ك ابه.

المىىوجز  ىىق والشىىي   كىىر قالمىىة بىى ام المصىىارر والمراجىى   ىىق نإايىىة ك ابىىه 
 )أربعة أجزا (  قش.أصوت اأ كام 

وقىىىىىر سىىىىىار  ىىىىىق  ر يىىىىىب موضىىىىىوعا ه علىىىىى   ر يىىىىىب ك ىىىىىاب مف ىىىىىاح الوصىىىىىوت 
ضىىا ة مبا ىى   لل لمسىىانق، ولىىم يخالفىىه أن  ىىق ا يجىىاز و ىى ف بعىىف المبا ىى ، وا 

 المصل ة المرسلة وانس  ساو والعرف وسر ال رال ، وانج إار وال قلير.
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وبعىر اى ا ال عريىىف بم لفىا  المعاصىريو اىى   مقارنىة بينإىا  ىىق عىرا جوانىىب 
     يمكو للم  مت اخ يار اأنسب منإا عنر ال اجة. 

ال   ي كر  الم لفوو المعاصروو أنإم  أو السبب اأبرزمن حيث سبب التأليف: 
ي لفىىىىوو ك ىىىىبإم ب سىىىىلوب واضىىىى  وعبىىىىارا سىىىىإلة  يسىىىىيرا لش بإىىىىم  ىىىىق الجامعىىىىا ، 
م جنبىىىىيو ا شالىىىىة وال شىىىىو، والغمىىىىوف وال عقيىىىىر اللفاىىىىق، مقىىىىرميو  يىىىىه خبىىىىرا إم 
الواسىىىعة  ىىىىق مجىىىات ال ىىىىرريس،  إىىىىق ك ىىىب منإجيىىىىة   ناسىىىىب أ يانىىىا مىىىى  المر لىىىىة 

 .الجامعية ال ق أعر  لإا
يعىر الىرك ور  ىا   زقى م، والىرك ور أبىو نىاجق من حيوث كثورا التوأليف والتحقيو : 

والىرك ور  سىليماو الجروشىقاى ا العلىم، أمىا أقلإىم   ليفىا  الىرك ور أكثرام ن اجا  ق 
 ، والباقوو بيو  ل .أبو بكر أرريس

 الىىرك ور عمىىر مولىىور والىىرك ور أبىىو نىىاجق اع نىى موون حيووث التقسووي  والتبويووب: 
و  والىىرك ور أبىىو بكىىر أرريىىس  ور عبىىر المجيىىر الىى يبانقالىىركو  بال قسىىيم وال بويىىب وا 

 الىرك ور عبىر المجيىر الى يبانقاخ لف  منااجإم  ق  ل ، وقر كاو أشىولإم  قسىيما 
 يىىى  قسىىىم ك ابىىىه ألىىى  جىىىزأيو، وكىىىت جىىىز  ألىىى  قسىىىميو، وكىىىت قسىىىم ألىىى  مجموعىىىة 

المب ىىى  ألىىى  أبىىىواب، وكىىىت بىىىاب ألىىى  مجموعىىىة  صىىىوت، والفصىىىت ألىىى  مبا ىىى ، و 
القانونيوو بإى   ال قسىيما ،  مشالب، ويرج  ا ا ل  ثر  برراسة القانوو،  ي  يإ م

،  الىىرك ور أبىىو بكىىر الىىرك ور عمىىر مولىىور، ثىىم الىىرك ور عبىىر السىى م أبىىو نىىاجقيليىىه 
 ىىا   زقىى م والىىرك ور سىىليماو الجروشىىق  لىىم يع نيىىا بال قسىىيم ، وأمىىا الىىرك ور أرريىىس
 مشلقا.

أكثىر المى لفيو  الىرك ور عبىر المجيىر الى يبانقيعىر واال تصوار: من حيوث الشومول 
، يليه الرك ور عبر الس م أبو ناجق  ق ك ابه الوجيز اس قصا  لمبا   ا ا العلم

أمىا   ق أصوت الفقه، والرك ور  ا   زق م  ق ك ابىه المىوجز  ىق أصىوت اأ كىام،
يسى وعبا جميى  مبا ى   لىم والىرك ور أبىو بكىر أرريىس الرك ور سليماو الجروشىق، 

العلم ون أكثراا، بىت اق صىر اأوت على  ال كىم الشىرعق وشىر، اسى نباش اأ كىام، 
 ولم ي كلم الثانق عل  كثير مو المبا   الرليسة  ق ا ا العلم.
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كغيىىرام  ىىق  -م ىىت الرراسىىة –اخ لىىف الم لفىىوو ترتيووب الموعوووعات: موون حيووث 
بال قىىىريم،  مىىىو يقىىىرم اأ كىىىام  أولىىى  ونىىىهمىىىا ير  ر يىىىب المبا ىىى  اأصىىىولية ب سىىىب 

الشىىىرعية يىىىرى أنإىىىا اىىىق المقصىىىر والغايىىىة مىىىو اىىى ا الفىىىو، واأرلىىىة وسىىىيلة، والغايىىىة 
مقرمىىة علىى  الوسىىيلة، والىى يو يعكسىىوو يىىروو أو اأرلىىة وسىىيلة، واىىق مقرمىىة علىى  

 الغاية شبعا،  وجب أو  قرم وضعا.
ايىة جىر  ولما كان  اأ كام أنما  س نبش مو اأرلة و ، شر، ومسال  لف

العارا أو يعقروا بابا ثالثىا لىرنن  األفىاا على  اأ كىام، كى ل  اسى نباش اأ كىام 
مىىىىو اأرلىىىىة أنمىىىىا يىىىى م بجإىىىىر المسىىىى نبش واىىىىو المج إىىىىر، لىىىى ا عقىىىىروا بابىىىىا للمج إىىىىر 

 .(1)والمقلر
والىىرك ور عبىىر السىى م أبىىو نىىاجق  ىىق  الىىرك ور عمىىر مولىىور بعىر المقرمىىة بىىرأ 

أمىىا باأرلىىة قبىىت اأ كىىام، ثىىم رنن  األفىىاا، ثىىم انج إىىار وال قليىىر، ك ابىىه الىىوجيز 
الىىىرك ور عبىىىر السىىى م أبىىىو نىىىاجق  ىىىق ك ابىىىه أصىىىوت الفقىىىه والىىىرك ور عبىىىر المجيىىىر 

  بىىىىرآ بعىىىىر المقرمىىىىة باأ كىىىىام، ثىىىىم رنن  المنإىىىىاى الواضىىىى  ىىىىق ك ابىىىىه  الىىىى يبانق
جعىت   ور عبىر المجيىر الى يبانقالىركاألفاا، ثم اأرلة، ثم انج إار وال قلير أن أو 

الىىىرك ور أبىىىو بكىىىر وأمىىىا ال عىىىارف وال ىىىرجي  آخىىىر الك ىىىاب بعىىىر انج إىىىار وال قليىىىر، 
 بىىىرأ بعىىىر المقرمىىىة وال مإيىىىر باأ كىىىام، ثىىىم اأرلىىىة، ثىىىم  كىىىر بعىىىف رنن  أرريىىىس 

 األفاا بيو مبا   اأرلة، ثم ال عارف وال رجي ، ثم انج إار.
 والت ليقات الليبيين في الشروح والحواشيإسهامات : الثاني المطلب

شرح بعف اأصولييو مو الليبييو الك ب المخ صرا  ق علم أصوت الفقه، 
وألىىىف بعضىىىإم  واشىىىق علىىى  بعىىىف الشىىىروح، واىىى   أعمىىىالإم  ىىىق اىىى ا النىىىوع مىىىو 

 ال  ليف مر بة  ر يبا  اريخيا.
لم وروف اعبد الرحمن بن موسى اليليطني القرو   بنالشيم أبو ال باح أحمد 

ولر ببلرا زلىيشو، ور ىت ألى   ىونس لشلىب العلىم، ثىم رجى   .هو( 898)ت  بحلولو
ألىى  شىىرابلس، وولىىق قضىىا اا، ثىىم صىىرف عنىىه،  رجىى  ألىى   ىىونس، وأسىىنر  أليىىه 

                                                           
 .32 :انار الوسيش  ق أصوت الفقه، ص (1
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 يإىىىىا مشىىىىيخة المىىىىرارس، ألىىىى  أو  ىىىىو ق بإىىىىا، واىىىىو أ ىىىىر األمىىىىة ال ىىىىا ايو  ىىىىروع 
نىوازت البرزلىق، الم اب، له ك ىب، منإىا: شىرح مخ صىر خليىت مشىوت، ومخ صىر 

 وله  ق علم اأصوت أربعة ك ب:وعقيرا الرسالة، 
ال وضي   ق شرح  نقي  القرا ق، والك اب شىرح لك ىاب  نقىي  الفصىوت  ىق  األول:

اىىى(، واىىو مشبىىوع أكثىىر مىىو  684علىىم اأصىىوت لإلمىىام شىىإاب الىىريو القرا ىىق )  
 الثانق. شبعة، وم ق، عرا مرا ، وسي  ق مو  ققه مو الليبييو  ق المب  

اىى(، واىو  771الضيا  ال م   ق شرح جمى  الجوامى  نبىو السىبكق )   الثاني:
مشبوع أكثر مو شبعة، وم ق، عىرا مىرا   ىق عىرا روت عربيىة، منإىا مىا سىي  ق 

  ق المب   الثانق.
 .البرر الشال   ق  ت ألفاا جم  الجوام ، واو شرح أكبر مو سابقه الثالث:
أبىىق الوليىىر ، واىىو شىىرح علىى  ك ىىاب ا شىىارا  (1)شىىرح ا شىىارا  للبىىاجق الرابوو :

ولعىىىت اىىى يو الك ىىىابيو ن يىىىزانو مخشىىىوشيو أو  ىىىق عىىىرار  .(ه 474البىىىاجق )  
 المفقور.

الشووويم أبوووو عبووود ا  محمووود بووون محمووود بووون عبووود الووورحمن الرعينوووي الم وووروف 
ا مىام الع مىة الىورع الصىال ، كىاو مىو سىارا  العلمىا   هو(. 954بالحطاب )ت 

م قنا م ققا، مو ك به:   رير الك م  ق مسىالت انل ىزام، وارايىة السىال  الم  ىاى 
وله  ق علم اأصوت  ق مناس  ال ال، وموااب الجليت  ق شرح مخ صر خليت، 

 ، واىىىو مشبىىىوع عىىىرا(2)ه( 478قىىىرا العىىىيو  ىىىق شىىىرح ورقىىىا  أمىىىام ال ىىىرميو )  
شبعىىا ، منإىىا: شبىى   ىىق  ىىونس مىىر يو مىى   اشىىية م مىىر بىىو م مىىر بىىو ال سىىيو 

، كمىا شبى  (3)الإرا ال ونسق، وشب   ق  اس م   اشىية الشىي  عبىر ار الخضىرا 
م ققىىا  ىىق كثيىىر مىىو رور الشباعىىة، منإىىا: رار الفضىىيلة ب  قيىى، أ مىىر مصىىشف  

 الشإشاو ، وشب  أيضا بعناية وضبش ج ت علق الجإانق.

                                                           
  .23 :ص ،، و راجم ليبية 81 :ص ،، وأع م ليبيا1/147كلق انار اأع م للزر  (1

 .47، و راجم ليبية، ص: 371، وأع م ليبيا، ص: 11/230، ومعجم الم لفيو 7/58انار اأع م للزركلق  (2
 .52 :ص ،انار  راجم ليبية (3
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عىىالم  (.ه 1328األيهوور  )ت اليليتنووي علووي بوون عبوود اللطيووف  نونووو  الشوويم
 اضت م ق،، مو الليبييو ال يو ر لوا أل  مصر وررسوا باأزار، ونشروا بعف 
ن اجإم العلمق  ق مصر، مو ك به ك اب عل  الجوار المكنىوو، ولىه  ىق أصىوت 
الفقه الررر ال ساو  ق علمىق اأصىوت وال صىوف اللى يو امىا ل صىو ا سى مية 

اىى،  1308ق شىإر رجىب سىنة ، ان إ  مو   ليف نامه وال عليى، عليىه  ى(1)ركناو
 اى. 1309وشب  بالمشبعة الشر ية القاارا سنة 

 ناولىى   عريىىف اأصىىوت والفقىىه، و عريىىف أصىىوت الفقىىه، ثىىم  واىى   المناومىىة
 كلم عل  ال كم الشرعق، ثىم  كىر عنىاويو لمبا ثىه   مىت عنىواو بىاب أو  صىت، 

الخشىىاب  بىىاب اأمىىر، بىىاب النإىىق، بىىاب مىىو يىىرخت  ىىقواىىق بىىاب أقسىىام الكىى م، 
ومو ن يرخت، باب العام، باب الخاص، باب المجمت والنص والاىاار والمى وت، 
بىاب اأ عىىات، بىىاب النسى ، بىىاب  عىىارف النصىىيو، بىاب ا جمىىاع، بىىاب اأخبىىار، 
بىىاب القيىىاس،  صىىت  ىىق شىىروش القيىىاس، بىىاب انس صىى اب، بىىاب  ر يىىب اأرلىىة، 

 باب شروش المف ق، باب انج إار.
 ،  ر يب ورقا  أمام ال رميو عبر المل  بو عبر ار الجوينق واق مر بة عل  و 

 .اى( 478)  
و ىىق  عليقىىه عليإىىا يقىىوت: ماىى ا  عليىى، علىى  مناىىوم ق المسىىماا بالىىررر ال سىىاو، 

  .اق صر   يه عل   ت ما خفق منإا ب وجز عبارا، وأوض  بياوم
الييتوووني  اليدامسووي الشوويم حسوون ابوون الحوواج عموور بوون عبوود ا  السوويناوني

 ن رر أصوله مو بلرا ِسيناِوو، كىاو  ىار الى او مفىرش  هو(. 1353المالكي )ت 
لىىه عىىرا م لفىىا ، منإىىا: الكواكىىب الررريىىة  ىىق أعىىراب الشىىاشبية، وموااىىب الىى كا ، 

الجليىىت  ىىق  شبيىى، مىىا جىىرى بىىه القضىىا  والعمىىت علىى  معىىام   مخ صىىر الف ىىوى 
ولىه  ىق ، (2)لمف ىاح  ىق علىم الب غىةلخليت، ومن  الف اح  ق  ى   أبىواب  لخىيص ا

علىىىم اأصىىىوت ك ىىىاب اأصىىىت الجىىىام   يضىىىاح الىىىررر المناومىىىة  ىىىق سىىىل  جمىىى  
                                                           

 .329 :ص ،، والجواار ا كليلية266 :ص ،انار أع م ليبيا (1
 1353انار العّ مة الكبير الّشي   سو بو عمر الّسيناّونق وك ابه الكواكب الررية  ق أعراب الشَّاشبّية )   (2

 .449-417، ص: 28م(، ب   منشور بمجلة كلية الرعوا ا س مية، العرر 1934 -اى
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اى، الموا ، لألوت  1347الجوام ، نشر  ق الثانق والعشريو مو    ال جة سنة 
 .م، مو شب  مشبعة النإضة  ونس1928مو يناير سنة 

 البوصوير  الصونهاري سو الشيم عبد الرحمن بن محمود بون  اسو  بون أبوي القا
 اأسى ا  الع مىة الفقيىه اأصىولق الم ىر  اأريىب، ولىر بمرينىة (.هوو  1354)ت

اىىى، وبإىىا  فىىا القىىرآو، و لقىى  رروسىىه اأوليىىة بإىىا، ثىىم ان قىىت  1258غىىرامس سىىنة 
ألىى  شىىرابلس   كمىىت رراسىى ه بإىىا، لىىه م لفىىا  كثيىىرا  ىىق عىىرا علىىوم، منإىىا:  اكإىىة 
اللب المصوو عل  شرح الجوار المكنوو  ق علوم الب غة، والجواار الزكية  ىق 

 ىىىق مصىىىشل  ال ىىىري ،  مصىىىشل   ىىىري  خيىىىر البريىىىة، واىىىو شىىىرح ألفيىىىة العراقىىىق
ومب كىىىرا  اليلىىىر والىىىررر  ىىىق الم اكمىىىة بىىىيو العينىىىق وابىىىو  جىىىر، ولىىىه  ىىىق علىىىم 

، واىو شىرح لورقىا  أمىام (1)اأصوت ك اب نزاىة الثقلىيو  ىق ريىاف أمىام ال ىرميو
 اى(. 478ال رميو الجوينق )  

 إسهامات الليبيين في نظ  أصول الفقه: الثالث المطلب
كبيىىرا  ىىق سىىرعة ال فىىا وسىىإول ه، وسىىرعة اس  ضىىار للىىنام ال عليمىىق  الىىرا 

، وقىر (2)النص عنر انس شإار، وبقا  المناىوم  ىق الى اكرا   ىرا أشىوت مىو المنثىور
اع ن  عرر مو علمىا  ليبيىا بىنام علىم أصىوت الفقىه بىيو مق صىر على  الضىرور  

 منه وم وس   ق  ل ، وام:
حموود الحعووير  الشوويم أبووو عموور عثمووان ابوون القاعووي عموور بوون عثمووان بوون م

العىىىالم القاضىىىق الفقيىىىه الفرضىىىق، ولىىىر  ىىىق بلىىىرا هوووو تقريبوووا(.  1244الفيانوووي )ت 
الجرير بسبإا، ونشى   ىق بيى  عىرف بىالعلم والصى ح، لىه مجموعىة مىو الم لفىا ، 
منإا: مخ صر ك اب القوانيو الفقإية نبو جز  الكلبق، وشرح عل  مناومة ابو 

 كىام(، ولىه عىرا مناومىا   ىق الفلى ، عاصم )  فة ال كىام  ىق نكى  العقىور واأ

                                                           
، و راجم ليبية، ص: 364، والجواار ا كليلية، ص: 212، وأع م ليبيا، ص: 3/334انار اأع م للزركلق  (1

95. 
 .10 :انار مإي  الوصوت أل  علم اأصوت،   قي،: الشي  مصشف  مخروم، ص (2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9
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(، ا  ىو  201، وله  ق أصوت الفقه مناومة، عرر أبيا إىا )(1)والنكاح، والميرا 
 عل  وا ر وعشريو بابا، قات ناامإا:
 ناىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإم رويىىىىىىىىىىىىا ا ال   بخش ***جمل إا أ رى م  العشريو 

 اى يقوت  ق آخراا: 1230ان إ  مو نامإا سنة 
 يوىىىىىىىامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو م  العر ث ثيام ألف بعر مال يو *** بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبع

 روام *** عل  النبق واخت والص ب الكرامىىىىىىثم الص ا والس م بال
، أقسىام ال كىم واق مر بة على  الن ىو اخ ىق: مقرمىة النىاام،  عريىف أصىوت الفقىه

الشىىرعق، أقسىىىام العلىىم ال ىىىار ، بىىاب  ىىىق أقسىىىام الكىى م، بىىىاب اأمىىر، بىىىاب الىىى   
يىىىرخت  ىىىق اأمىىىر والنإىىىق، بىىىاب النإىىىق، بىىىاب العىىىام والخىىىاص، المجمىىىت والمبىىىيو، 
النص والااار والمى وت، بىاب اأ عىات، بىاب ا قىرار، بىاب النسى ، بىاب  ىق  كىم 

، بىاب القيىاس، بىاب ال اىر وا با ىة، ال عارف، باب ا جماع، باب  ق اأخبىار
بىىاب انس صىى اب، ال ىىرجي ، شىىروش المف ىىق، شىىروش المسىى ف ق،  عريىىف ال قليىىر، 

  عريف انج إار، الخا مة.
والىىىنام مر ىىىب علىىى  ورقىىىا  أمىىىام ال ىىىرميو مىىى   ىىى ثر  بشىىىر إا قىىىرا العىىىيو لإلمىىىام 

 .(2)ال شاب
وقىر سىب، (. هوو 1328األيهر  )ت  اليليتنيعلي بن عبد اللطيف  نونو  الشيم

ال عريف به  ق المشلب اأوت. أما اسم مناوم ه  إق: الررر ال سىاو  ىق علمىق 
 اأصوت وال صوف وشر إا، برأاا بقوله:  

 ه ىىىىىىىىىىىىىىاو أات  ضر ىىىىومن  العر  ***  هىىىىىىىىى مرا لمو أعش  أصوت نعم        
 ىىىراىىىىىىىىىىىىىىى، البشير أ مىىىىلخيرا الخل ***را  ىىىىىىىىىىىىىىىىىثم صىىىىىىىىى ا وس ما سىىىىىىىىىىىىىرم        
 ارىىىىىىىال،  ق اأس ىىىىىىىما عبر الخ ***ار ىىىىىىىىىىىىىوآلىىىىىه وص ىىىىبه اأخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي        

 أل  أو قات:
 أرجىىىىىىىىىىىىىىو بإا الرضا مو المناو ***ىاو ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىسمىىىىي إا بالىىىىررر ال سىىىىىىىىىىىىىى        

                                                           
مالكيىة ب   منشور ب عمىات مى  مر المررسىة ال 5/1151انار قاضق  زاو أبو عمر عثماو بو عمر ال ضير   (1

  ق الغرب ا س مق.
 .5/1155انار المصرر الساب،  (2
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 ناول  علمق اأصوت وال صوف، كاو مو  مو ب ر الرجز وا   المناومة
 بي ا أ   بإا بعر المقرمة. 81نصيب علم أصوت الفقه منإا 

)ت بن محمد بن علي الشواو  الرعوواني المصوراتي   ريو الشيم محمد مفتاح
ولىىر الشىىي  بقريىىة الغيىىراو بمصىىرا ة، و فىىا القىىرآو بمسىىجر قري ىىه، ثىىم  هووو(. 1421

 لقىى  العلىىم علىى  والىىر  وعىىرر مىىو علمىىا  مصىىرا ة، ثىىم ان قىىت ألىى  زاويىىة اأسىىمر  
م، له عرا 1964، و صت عل  العالمية مو الجامعة ا س مية بليبيا سنة بزلي و

ك ب، منإا: جواار الفقه، وشرح لب العقالىر الصىغير، و ىراجم أعيىاو العلمىا  مىو 
 وله  ق أصوت الفقه ناماو:أبنا  مصرا ة القرما ، 

، ويبىىرو مىىو اسىىمه أنىىه (1)اأوت: ناىىم المع مىىر مىىو جمىى  الجوامىى   ىىق أصىىوت الفقىىه
ق صر  يه عل  اأقوات المع مىرا  ىق ك ىاب جمى  الجوامى   ىق أصىوت الفقىه ل ىاى ا

اىى( روو غيراىا، لكنىه لىم يكملىه، ون يىزات اى ا الىنام  ىق  771الىريو السىبكق )  
عرار المفقور، وجم  الجوام  مو الك ب المع مرا  ق اى ا الفىو، جمعىه م لفىه مىو 

 زاا  ملة مصنف.

، واىق مناومىة قصىيرا  ىق عشىرا (2)ا مال  م ابهالثانق: اأصوت ال ق بن  عليإ
 أبيا ،  كر  يإا س ة عشر أص ، برأاا بقوله: 

 وت س ة عشرىىىىىىىىىىىبر ***   يه مو اأصىىىىىم اب مال  بنا  واع 
 هىىىىىىىىىىىىىىسىىىىى ة أشيا   خىىىىىىىىى اا جن ه  *** ىمو الك اب وجمي  السن
واسىىم سىىب، ال عريىىف بىىه  ىىق المشلىىب اأوت، ي ووال . الشوويم الوودكتور فوواتح محموود 

نامىىه سىىفينة الوصىىوت ألىى  أساسىىيا  علىىم اأصىىوت، واىىق أرجىىوزا  كلَّىىم  يإىىا علىى  
أغلب مسالت اأصىوت، لىم ي قيىر  يإىا بقا يىة معينىة،  كىر  ىق نإاي إىا عىرر أبيا إىا 

 ب ساب الجمت  قات: 
                                                           

سإاما  علمىا  ليبيىا  ىق أثىرا  المىورو  الفقإىق المىالكق  234انار  راجم ليبية ص  (1 ب ى  منشىور   4/973، وا 
 .ب عمات م  مر المررسة المالكية  ق الغرب ا س مق

 -أشات ار  ق عمىر ، وم عىه بالصى ة والعا يىة–عل   لمي   الشي  م مر سالم عيبلو  -ر مه ار–أم اا الشي   (2
 ىىق أربعينيىىا  القىىرو الماضىىق المىىي ر   ىىق زاويىىة الشىىي  أ مىىر زرو،. أعلمنىىق بىى ل  ر. أ مىىر أميمىىة  فاىىه ار 

 ورعا .
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 (1)أبيا إا مرضا الجليت  سبقم *** أرجو بإا مغفرا ل نبق
اىىىىى،  1422سىىىىنة جمىىىىارى اأولىىىى   7بي ىىىىا، وان إىىىى  مىىىىو نامإىىىىا  ىىىىق  1185أ  

 م.2007م، وصرر  الشبعة اأول  سنة 27/07/2001الموا ، 
بي ىىيو، وقىىر  والنىىاام ضىىمو نامىىه عنىىاويو لمبا ثىىه قىىر يضىىم العنىىواو بي ىىا أو

يضىم أبيا ىا كثيىرا، و لىى  بىاخ  ف المبا ى ، وقىر اع نىى  بضىبش الىنام كىام  مىى  
 ال علي، الموجز عل  بعف المسالت.

وسىىىار  يىىىه علىىىى  شريقىىىة ك ابىىىه المىىىىوجز أن أنىىىه لىىىم يىىىى كلم  يىىىه عىىىو اأرلىىىىة 
المخ لىىىف  يإىىىا مىىى  أنىىىه أكثىىىر المىىى لفيو الليبيىىىيو قربىىىا لإىىىا و علقىىىا بإىىىا  يىىى  كانىىى  
رسال ه  ق الرك ورا   ق اأصوت ال ق انفرر أمام الإجرا بإا، و كلم  يإا كثيرا عو 

وله ك اب قوت الص ابق مفإومه و جي ه، كما أخ    يىزا كبيىرا مىو   ل  اأرلة،
ا كبيىىرا مىىو الجىىز  الثالىى  ك ابىىه المىىوجز  يىى  اسىى غرق  آخىىر الجىىز  الثىىانق، وجىىز   

والرابىىى . ومىىى  اىىى ا  قىىىر  كىىىر  ىىىق الىىىنام مبا ىىى  كثيىىىرا لىىىم   ضىىىمنإا ك بىىىه السىىىابقة 
، وقىىىىر (2)ت بىىىىالفإمكىىىىال رارف، ال  كيىىىىر، ال ر يىىىىب، انسىىىى ق ت وا ضىىىىمار، ومىىىىا يخىىىى

 سمع  أو الشي  يقوم بشرح نامه أعانه ار عل  أكماله.
           

 إسهامات الليبيين في تحقي  مخطوطات أصول الفقه المالكي: الثاني المبحث

ال  قيىى، لغىىة: مصىىرر  قىى،، يقىىات:  ققىى  اأمىىر: أ ا ب ثىى  عىىو وجىىه ال ىى،  يىىه 
الخبر، أ : ص ، و قق  قوله وانه وصر  منه عل  يقيو. ويقات:   ق، عنر  

 .(3)وك م م ق،، أ : رصيو ،  قيقا، أ : صرق 
و  قيىى، المخشوشىىا  والك ىىب: اىىو أخراجإىىا للنىىاس و يسىىيراا ل سىى فارا منإىىا  ىىق 

 .(4)الصورا ال ق أراراا لإا م لفواا، أو أقرب ما  كوو أل   ل 

                                                           
 .91 :سفينة الوصوت، ص (1
 56،  39،  38،  36 :انار المصرر نفسه، ص (2
 . 250 :ص ،انار الص اح ) ق،( (3
 .5 :  قي، نصوص ال را   ق القريم وال ري ، ص  (4
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الك ىاب أليىه، وكىاو والك اب الم ق،: او ال   صى  عنوانىه، واسىم م لفىه، ونسىبة 
 .(1)م نه أقرب ما يكوو أل  الصورا ال ق  ركإا م لفه

 ىق   قيى، مخشوشىا  أصىوت الفقىه وقر انبىرى عىرر مىو الليبيىيو للمشىاركة 
 م ىىق رراسىىا  أكاريميىىة أ لىى   كىىاوعمومىىا وأصىىوت الفقىىه المىىالكق خصوصىىا سىىوا  

يصىعب  صىراا واس قصىا اا، أو  ون ش  أو اأعمات الم ققىة  ق أعمات  را،
منإا ما اك مت   قيقه، ومنإا ما او  ق شور ال  قي،، وقىر اق صىر  على  النىوع 

  كر، و ىق اى ا المب ى  سى   قي، مخشوشا  أصوت الفقه المالكقاأوت مك فيا ب
 رجمىىة مىىوجزا لم قىى، الك ىىاب، ثىىم  كىىر الك ىىاب الم قىى، وم لفىىه، والجىىز  الىى    ىىم 

كا، واسىىىم القسىىىم والكليىىىة والجامعىىىة ال ىىىق  ىىىم ال  قيىىى،  يإىىىا،   قيقىىىه أو كىىىاو مشىىى ر 
و اري  مناقش ه أو كاو  ىق رسىالة علميىة كىت  لى  مىا اسى شع  ألى   لى  سىبي ، 
مىى   كىىر عىىرر الصىىف ا ، ومكىىاو المشبىىوع منإىىا، ورقىىم الشبعىىة، و اريخإىىا، مر بىىا 

  قيىىى، الم ققىىىيو  ر يبىىىا ألفباليىىىا، وسىىى   ر  عىىىو  لىىى   ىىىق مشلبىىىيو: اأوت:  ىىىق ال
 المفرر، والثانق:  ق ال  قي، المش ر .

 المطلب األول: في التحقي  المفرد
انا  ثلة مو ش ب العلىم وشىيوخه قىاموا ب  قيى، عىرا ك ىب، منإىا مىا كىاو 
م نا، ومنإا ما كاو ناما، ومنإا ما كاو شر ا، ومنإا ما كاو  اشية، واى ا  كىر 

 ا  م ققيإا.لإ   ال  قيقا  مر بة  ر يبا ألفباليا  سب أسم
لعلوم الإنرسية بمسى  ة .  خرى  ق المعإر العالق ل. إسماعيل عمران علي طلبأ

الشريعة كلية الشريعة والقانوو  قسمبم، ثم ررس الليسانس والماجس ير 2007سنة 
وم فىىا للقىىرآو الكىىريم الجامعىىة اأسىىمرية ا سىى مية، واىىو مىىررس ب علىىيم مسىى  ة، 

 بإا.
علىى  شىىرح جىى ت الىىريو الم لىىق علىى  جمىى  الجوامىى  للشىىي    قىى،:  اشىىية اللقىىانق

اسىى كمان اىىى(،  958الع مىىة م مىىر بىىو  سىىو بىىو علىىق ناصىىر الىىريو اللقىىانق )  
الشىىريعة كليىىة  قسىىملم شلبىىا  ررجىىة ا جىىازا العاليىىة الماجسىى ير  ىىق أصىىوت الفقىىه ب

                                                           
 .192 :مقرمة  ق أصوت الب   العلمق و  قي، ال را ، ص (1
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م، 30/10/2014الشريعة والقانوو الجامعة اأسمرية ا س مية،  اري  المناقشىة 
 صف ة. 1039و ق   ق جزأيو كبيريو، يبلغ عرر صف ا إما 

أسىى ا  جىىامعق، ورلىىيس قسىىم الشىىريعة بكليىىة . حسووين المخوويو  امحموود خليفووة. أ
 الشريعة والقانوو بالجامعة اأسمرية ا س مية وق  أعرار ا ا الب  .

للشىىي  أبىىق ال سىو علىى  بىىو  قى، ك ىىاب:  شىىنيف اأسىماع  ىىق  عريىىف ا جمىاع، 
اسىى كمان لم شلبىىا  ا جىىازا العاليىىة اىىى( 1294عبىىر ال ىى، القوصىى  المىىالكق )  

 ىاري   بقسىم الفلسىفة والرراسىا  ا سى مية باأكاريميىة الليبيىة مصىرا ة، الماجس ير
 .صف ة 230، وعرر الصف ا  م27/04/2017المناقشة 

           أ. عارف الهمالي سال  بن نبية.
  ليف: الع مة أ مر بو  رنلة العام،  ق ق، ك اب: أنارا اأ إام بسماع ما قيت 

اىى، اسى كمان لم شلبىا  ا جىازا  1156مبار  بو علق السجلماسق الم و   سىنة 
قسىىم اللغىىة العربيىىة والرراسىىا  ا سىى مية كليىىة اخراب شىىرابلس العاليىىة الماجسىى ير ب

 266وعىىىىىىرر الصىىىىىىف ا  م، 25/03/2006ابلس،  ىىىىىىاري  المناقشىىىىىىة جامعىىىىىىة شىىىىىىر 
 صف ة.

. أسى ا  جىامعق،  صىت على  ررجىة الىرك ورا  مىو د. عبد الحكي  أحمد أبوو ييوان
م، ويعمت بكلية 2005ية اخراب جامعة شرابلس سنة قسم الرراسا  ا س مية كل

الرراسا  ا س مية جامعة مصرا ة، لىه العريىر مىو اأعمىات المنشىورا  ىق أصىوت 
و م لفا ىىىىه اأصىىىىولية: انج إىىىىار الجمىىىىاعق: أامي ىىىىه وضىىىىوابشه ومىىىىالفقىىىىه وغيىىىىر ، 

 .وصيغة اأمر بيو الرنن  اأصولية وال شبيقا  الفقإية و اجة اأمة أليه،
 ق، وعل، عل : ألفية ابو عاصم  ق أصوت الفقىه المسىماا )مإيى  الوصىوت ألى  

أبو بكر م مر بو م مر بىو عاصىم اأنرلسىق الغرنىاشق علم اأصوت(، ناامإا: 
الوصىىوت ألىى   ك ىىاب  قريىىب علىى واىىق أرجىىوزا  ىىق علىىم أصىىوت الفقىىه اىىى(،  829)

علىىىم اأصىىىوت لجىىىر النىىىاام ا مىىىام أبىىىق القاسىىىم م مىىىر بىىىو أ مىىىر بىىىو جىىىز  الكلبىىىق 
 م2002نشىىر إا رار ومك بىىة الشىىعب مصىىرا ة اىىى،  741الغرنىىاشق الم ىىو   سىىنة 

  صف ة. 87 ق 
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 ال ربيىة بكليىة ا س ميةبقسم الرراسا  أس ا  جامعق  د. عبد الرحي  محمد علي.
 جامعة الزي ونة ب راونة.

أبىق العبىاس شىإاب الىريو  ق، ك اب:  نقىي  الفصىوت  ىق علىم اأصىوت، للقرا ىق 
اىىىى( اسىىى كمان لم شلبىىىا   684أ مىىىر بىىىو أرريىىىس بىىىو عبىىىر الىىىر مو المىىىالكق )  

قسىىم الرراسىىا  ا سىى مية كليىىة اخراب  راونىىة جامعىىة الماجسىى ير با جىىازا العاليىىة 
 صىىىىىف ة، 332 م، وعىىىىىرر الصىىىىىف ا 28/03/2005المرقىىىىىب،  ىىىىىاري  المناقشىىىىىة 

 والك ب مقرمة ك اب القرا ق ال خيرا، وقر ش رح ال نقي  مو القرا ق وغير .
بإا أسىى ا  جىىامعق بكليىىة الرراسىىا  ا سىى مية سىى . عبوود السووال  األمووين الموواعي .أ

 ، ونقيب أعضا  ايلة ال رريس بإا.الجامعة اأسمرية ا س مية
نزاة الثقليو  ق رياف أمام ال ىرميو  ىق علىم اأصىوت، للشىي  عبىر  ق، ك اب: 

اسى كمان لم شلبىا  ا جىازا العاليىة (، اى  1354البوصير  )  الر مو بو م مر
قسىىىم الشىىىريعة كليىىىة الشىىىريعة والقىىىانوو الجامعىىىة اأسىىىمرية ا سىىى مية، الماجسىىى ير ب

ونشراا مركز الب و  والرراسا  برابشة علما   م،28/01/2014 اري  المناقشة 
وقىىىر سىىىب، ال ىىىري  عىىىو الك ىىىاب  ىىىق  م،2017-اىىىى 1438الشبعىىىة اأولىىى  ليبيىىىا، 

 المب   اأوت.
وعلىوم القىرآو كليىة  ة العربيىةاللغىأسى ا  جىامعق بقسىم د. عبد السال  سال  حمويا. 

اخراب جامعىىة سىىبإا،   صىىت علىى  ررجىىة الىىرك ورا  مىىو قسىىم الشىىريعة ا سىى مية 
 م، له مجموعة مو الب و  المنشورا.2012ر العلوم جامعة القاارا سنة كلية را

 قىى،: مناومىىة  ىىق أصىىوت الفقىىه، للشىىي  القاضىىق أبىىق عمىىر عثمىىاو ابىىو القاضىىق 
، وقىر سىب، (1)اىى(  قريبىا 1244ال ضىير  الفزانىق )  عمر بو عثماو بو م مر 

 ال ري  عنإا  ق المب   اأوت.
 هووو(. 1439عمووران علووي أحموود ال ربووي اللووواتي المسووالتي )ت الشوويم الوودكتور 

ع مة م قو بارع موصوف بقوا ال فا وانس  ضار،  فا القرآو الكريم صغيرا، 

                                                           
منشور ب عمىات مى  مر المررسىة المالكيىة  5/1151 انار ب   قاضق  زاو أبو عمر عثماو بو عمر ال ضير  (1
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مىىىو قسىىىم ة الىىىرك ورا  ثىىىم شلىىىب العلىىىم و رقىىى   ىىىق ررجا ىىىه   ىىى   صىىىت علىىى  ررجىىى
علمىىىا  ، كىىىاو عضىىوا برابشىىة أصىىوت الفقىىه كليىىة الشىىىريعة والقىىانوو جامعىىة اأزاىىر

 .(1)وله مجموعة مو الب و  ليبيا،
 474أبىىق الوليىىر البىىاجق )  أ كىىام الفصىىوت  ىىق أ كىىام اأصىىوت  قىى، ك ىىاب: 

بمر بىة الشىرف اأولى  مى   أصىوت الفقىه و صىت بىه على  ررجىة الىرك ورا   ىق، اى(
والقىانوو جامعىة اأزاىر سىنة  ال وصية بالشب  مو قسم أصوت الفقىه كليىة الشىريعة

م  ىىىىىق جىىىىىزأيو، بلغىىىىى  مجمىىىىىىوع 2005عىىىىىة المرقىىىىىب سىىىىىنة م، ونشىىىىىر ه جام1976
 صف ة. 1141صف ا إما 

 صىت على  ررجىة الماجسى ير مىو كليىة اخراب  . محمد أحمد نصر أبو سونينة.أ
جامعة شرابلس، واو عضو الم  مر الىوشنق العىام سىابقا، ومجلىس الرولىة  اليىا، 
 وشالب بمر لة الرك ورا  بقسم الرراسا  ا س مية كلية اخراب جامعة شرابلس.

، لفضىيلة الشىي  م مىر بىا  (2) ق، ك ىاب: ميسىر ال صىوت على  سىفينة الوصىوت
اسىى كمان لم شلبىىا  ا جىىازا العاليىىة الماجسىىى ير اىىى(،  1430القىىب و  )   بلعىىالم

 ىىاري  المناقشىىة  قسىىم الرراسىىا  ا سىى مية كليىىة اخراب شىىرابلس جامعىىة شىىرابلس،ب
 صف ة. 377وعرر الصف ا   م،2010/3/20

أسىىى ا  جىىىامعق بكليىىىة الشىىىريعة  د. مصوووطفي سوووليمان الحووواج امحمووود الصوووفراني.
كليىىىة  اأسىىىمرية ا سىىى مية،  صىىىت علىىى  ررجىىىة الىىىرك ورا  مىىىووالقىىىانوو بالجامعىىىة 

 .م2019ا س مية سنة  بيرو  الشريعة جامعة
 قىىى، ك ىىىاب:  رجمىىىاو المقىىىات ورا ىىى  ا شىىىكات بشىىىرح مىىىن  الفعىىىات، أبىىىق عبىىىر ار 

اىىىى( مىىىو برايىىىة المخشىىىوش ألىىى   1241م مىىىر بىىىو المخ ىىىار بىىىو أ مىىىر الكن ىىىق )  
قسم الشىريعة كليىة الشىريعة ا جازا العالية الماجس ير باس كمان لم شلبا  نإاي ه، 

                                                           
مىىة عمىىراو (، وب ىى  رور الشىىي  الع 57) أزاىىر الشىىريف علىى  الفىىيس بىىو ، رقىىمعلمىىا  ليبيىىا  ىىق ااناىىر صىىف ة  (1

العربىىق  ىىق نشىىر الفقىىه المىىالكق وأصىىوله، منشىىور بمجلىىة علىىوم الشىىريعة الخمىىس، العىىرر الثىىانق، بىىو علىىق بىىو أ مىىر 
  130 :ص

لناامإىا الشىي  م مىر  أمام ال رميو سفينة الوصوت لشالبق علم اأصوت: مناومة  ق علم اأصوت عل  ورقا  (2
المشبعىة ا سى مية بىىاأزار م(، واىق مشبوعىة ب1976اأمىيو بىو القرشىق بىو الشيىب أ مىر البصىىير الإاشىمق )  

 .  م1935سنة 
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وعىىرر م، 23/05/2009والقىىانوو الجامعىىة اأسىىمرية ا سىى مية،  ىىاري  المناقشىىة 
واىىىو شىىىرح ناىىىم ورقىىىا  الجىىىوينق مىىىن  الفعىىىات للم لىىىف صىىىف ة.  654الصىىىف ا  

 نفسه.
 المطلب الثاني: في التحقي  المشترك

 بكليىىىة الرراسىىىا  ا سىىى ميةبقسىىىم  جىىىامعق . أسىىى ا د. إبوووراهي  علوووي سوووال  عيبلوووو
ال ربيىىة جامعىىة مصىىرا ة،  صىىت علىى  ررجىىة الىىرك ورا   ىىق الفقىىه المقىىارو مىىو كليىىة 

 ىىىىاس سىىىىنة  اخراب والعلىىىىوم ا نسىىىىانية سىىىىايس جامعىىىىة سىىىىير  م مىىىىر بىىىىو عبىىىىر ار
جامعىة أم م، وله رك ورا  أخرى  ق أصوت الفقه مو كلية الشريعة والقانوو 2013
مىىىو م لفا ىىىه: القيىىىارا ا راريىىىة ور ىىى  ال الىىىة المعنويىىىة  ىىىق م، 2018سىىىنة  ررمىىىاو

 ، ومجموعة ب و  منشورا أغلبإا  ق علم أصوت الفقه.الخشاب القرآنق
 قىىى، جىىىز ا مىىىو ك ىىىاب: ال وضىىىي   ىىىق شىىىرح ال نقىىىي ،  ىىى ليف: الشىىىي  ا مىىىام أبىىىق 

اىىى(، مىىو أوت الك ىىاب ألىى  بىىاب  898)   العبىىاس أ مىىر بىىو عبىىر الىىر مو  لولىىو
قسىم الشىريعة  مىو اس كمان لم شلبا  ررجىة ا جىازا العاليىة الماجسى ير، (1)القياس

 ىاري  المناقشىة ، الجامعىة اأمريكيىة والعربيىة ا سى ميةالرراسىا   بكلية ا س مية
 صف ة. 421الصف ا   عرر، و م11/03/2007

أسى ا  جىامعق بكليىىة القىانوو جامعىة الزاويىىة، . د. إسوماعيل المختووار سوال  كريمووة
ليىة اخراب ورليس   رير مجلة الشاار الزاو ،  صت عل  ررجىة الىرك ورا  مىو ك

 م.2016 اس سنة  والعلوم ا نسانية سايس جامعة سير  م مر بو عبر ار
 قىى، جىىز ا مىىو ك ىىاب: شىىرح مخ صىىر ابىىو ال اجىىب اأصىىلق، للقاضىىق سىىعير بىىو 

اىىىىى( مىىىىو أوت الك ىىىىاب ألىىىى  آخىىىىر مبا ىىىى   811 لمسىىىىانق )  ال م مىىىىر العقبىىىىانق 
لية اخراب والعلوم ا نسانية سايس جامعة سىير  كب رك ورا لنيت ررجة الاأ كام، 

الصىىىىف ا   وعىىىىرر م،07/01/2016 ىىىىاس،  ىىىىاري  المناقشىىىىة  م مىىىىر بىىىىو عبىىىىر ار
 صف ة. 424

                                                           
 أخبرنق م ق، ا ا الجز  أو بقية المخشوش  ققه شالب يمينق  ق الجامعة نفسإا.  (1
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ليف: كمىىىا  قىىى، البا ىىى  نفسىىىه جىىىز ا مىىىو ك ىىىاب: ال وضىىىي   ىىىق شىىىرح ال نقىىىي ،  ىىى 
اىى(، مىو البىاب الثالى   898الشي  أبق العباس أ مر بو عبر الر مو  لولو )  

اسىى كمان لم شلبىىا   ،(1)عشىىر  ىىق  علىىه عليىىه الصىى ا والسىى م ألىى  آخىىر الك ىىاب
ملىىىىوت  بمسىىىىل  المىىىى اب المىىىىالكق كليىىىىة الشىىىىريعة آيىىىى  ا جىىىىازا العاليىىىىة الماجسىىىى ير

الصىىىىف ا   م، وعىىىىرر27/02/2009أكىىىىارير جامعىىىىة القىىىىروييو،  ىىىىاري  المناقشىىىىة 
  صف ة. 1000

ولىىىىر  ىىىىق مرينىىىىة زلىىىىة بمنشقىىىىة الجفىىىىرا سىىىىنة . حموووويا السنوسووووي حسوووون الطوووواهر .أ
م، ونش  نش ا علمية رينية  ق بلر ه، ثم واصت رراس ه    صت عل  ررجة 1970

ثىم ان قىت ألى   ىاس  ،رع آيى  ملىوتالماجس ير مو كلية الشريعة جامعة القىروييو  ى
اخراب والعلىىوم  بكليىة ةالرراسىا  ا سىى ميوقىّرم مشىروعا لنيىىت ررجىة الىىرك ورا   ىق 

ا نسانية جامعة سير  م مر بو عبر ار، وقر اش غت  يه مرا مو الىزمو ألى  أو 
    11قام  ثورا الساب  عشر مو  براير  لب  نرا  الوشو، واس شإر يوم اأ ر 

 .(2)م09/10/2011ه الموا ،  1432را القع
 قىىى، جىىىز ا مىىىو ك ىىىاب: ال وضىىىي   ىىىق شىىىرح ال نقىىىي ،  ىىى ليف: الشىىىي  ا مىىىام أبىىىق 

اىىى(، مىىو أوت الك ىىاب ألىى  آخىىر  898العبىىاس أ مىىر بىىو عبىىر الىىر مو  لولىىو )  
 اسىىى كمان لم شلبىىىا  ا جىىىازا العاليىىىة الماجسىىى ير الفصىىىت الرابىىى  مىىىو بىىىاب اأمىىىر،

نوقشى  بمسل  الم اب المالكق كلية الشريعة آي  ملوت أكارير جامعة القروييو، 
  صف ة. 321الصف ا   ، عررم2008/2009العام الجامعق 

أسى ا  جىامعق م قاعىر،  صىت على  ررجىة  د. حميا أبو فارح أبو بكر اآلررنوي.
ىىىىىّيو وزيىىىىىرا لألوقىىىىىاف والشىىىىى وو م، 2000ورا  مىىىىىو جامعىىىىىة الزي ونىىىىىة سىىىىىنة الىىىىىرك  ع 

لىىه العريىر مىىو م، ثىم اسىى قات بعىر  لى ، 2011سىنة  ا سى مية بال كومىة انن قاليىىة
والوصىايا  المواريى الم لفا  المشبوعة والك ب الم ققة والب و  المنشىورا، منإىا: 

و  قي، ك اب عىرا البىرو،  ىق جمى  مىا  ىق المى اب مىو ، الشريعة ا س مية  ق
                                                           

أخبرنق م ق، ا ا الجز  أو الباب الخامس  ق النوااق أل  نإايىة البىاب الثىانق عشىر  ىق المجمىت والمبىيو  ققىه  (1
 شالب مغربق  ق الكلية نفسإا.

 (.23رقم )انار علما  ليبيا  ق اأزار الشريف عل  الفيس بو ،  (2
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فقىىىىه المىىىىالكق، ومقرمىىىىة ابىىىىو الجمىىىىوع والفىىىىرو،، ورراسىىىىا   ىىىىق بعىىىىف مصىىىىنفا  ال
 .(1)القصار   قي، بانش را  م  شيخه الرك ور عبر الس م أبو ناجق

 . سب، ال عريف به  ق المب   اأوتد. عبد السال  محمود أبو ناري. 
 ق، ك اب: مقرمة  ق أصوت ا مام مال ،   ليف: القاضق أبق ال سو علق بو 

اىى بانشى را  مى  الىرك ور  397سىنة  عمر بو القصار البغرار  المىالكق الم ىو  
 . مزا أبو  ارس

والك اب مقرمة لك اب ابو القصار عيوو اأرلىة، ي  ىو  على  خمسىيو بابىا، و ىق 
، م1996مالشىىىا  ELGA، واىىو مىىو منشىىورا  قليىىت منإىىا مجموعىىة مىىو الفصىىىوت

 .صف ة 125الصف ا   عررو 
الشىريعة  بكليىة وأصىوله هبقسم الفق جامعق. أس ا  د. حميا هدية خليفة أبو  رين

ر العلىوم جامعىة جامعة الزي ونة ب راونة،  صت على  ررجىة الىرك ورا  مىو كليىة را
 م.2016القاارا سنة 

 قىىى، جىىىز ا مىىىو ك ىىىاب: ال وضىىىي   ىىىق شىىىرح ال نقىىىي ، أبىىىق العبىىىاس أ مىىىر  لولىىىو 
اىىى(، مىىو أوت الك ىىاب ألىى  نإايىىة البىىاب الخىىامس  ىىق النىىوااق،  898المىىالكق )  

بقسم قسم الرراسا  ا سى مية كليىة اس كمان لم شلبا  ا جازا العالية الماجس ير 
م، وعىىىىىىىىرر 08/01/2007 ىىىىىىىىاري  المناقشىىىىىىىىة اخراب  راونىىىىىىىىة جامعىىىىىىىىة المرقىىىىىىىىب، 

 صف ة. 443الصف ا  
 ال ربيىىىة بكليىىىة ا سىىى ميةبقسىىىم الرراسىىىا   أسىىى ا  جىىىامعق . يوسوووف محمووود ديووورا.أ

بمر لىىىة الىىىرك ورا  بكليىىىة اخراب والعلىىىوم  واىىىو شالىىىببالسىىىوانق جامعىىىة شىىىرابلس، 
 ا نسانية بجامعة مون  أسماعيت بمكناس المغرب وق  أعرار ا ا الب  .

 قىى، جىىز ا مىىو ك ىىاب: ال وضىىي   ىىق شىىرح ال نقىىي ، مىىو أوت البىىاب السىىارس  ىىق 
اسىى كمان لم شلبىىا  ا جىىازا العمومىىا  ألىى  نإايىىة البىىاب الرابىى  عشىىر  ىىق النسىى  

بقسىىىىىم الرراسىىىىىىا  ا سىىىىىى مية كليىىىىىة اخراب شىىىىىىرابلس جامعىىىىىىة ير العاليىىىىىة الماجسىىىىىى 
 م.17/12/2009 اري  المناقشة شرابلس، 

                                                           
 ا ن رن . -انار شبكة المعلوما  الرولية (1
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 ق، جز ا مو ك اب: ال وضي   ق شرح ال نقي ، مو  .. حسن سلي  عبد القادرأ
الباب الخامس عشر  ق ا جماع أل  نإاية الباب العشريو جمى  أرلىة المج إىريو 

بقسىىىم الرراسىىىا  ا سىىى مية كليىىىة اسىىى كمان لم شلبىىىا  ا جىىىازا العاليىىىة الماجسىىى ير 
وعىىىىىىىرر  م،07/07/2010 ىىىىىىىاري  المناقشىىىىىىىة اخراب شىىىىىىىرابلس جامعىىىىىىىة شىىىىىىىرابلس، 

  صف ة. 460الصف ا  
بكليىىة ، يعمىىت شىىي  مقىىر ، وأسىى ا  جىىامعق د. طووار  عبوود الينووي أحموود دعوووب.

الىىرك ورا   ىىق أصىىوت ال فسىىير وعلىىوم اللغىىا  جامعىىة المرقىىب،  صىىت علىى  ررجىىة 
 ولىىىه رك ىىىورا  أخىىىرى مىىىو جامعىىىةم، 2015مىىىو جامعىىىة الجنىىىاو لبنىىىاو سىىىنة  القىىىرآو

م، شار   ق العرير مو مسابقا   فا و جوير 2017شرابلس  ق اللسانيا  سنة 
اعىة القىرآو الكىريم خ مىة القرآو الكريم و  صت عل   را يىب م قرمىة، سىجل  لىه أ 

 م.1995سنة 
،  ى ليف: الشىي  م مىر (1)ا مو ك ىاب: نيىت السىوت على  مر قى  الوصىوت ق، جز 

اىىىىى( مىىىىو أوت الك ىىىىاب ألىىىى  بىىىىاب العمىىىىوم والخصىىىىوص  1330ي يىىىى  الىىىىون ق )  
قسىىىم الرراسىىىا  ا سىىى مية كليىىىة اسىىى كمان لم شلبىىىا  ا جىىىازا العاليىىىة الماجسىىى ير ب

م، وعىىىىىىىىرر 06/09/2009اخراب الخمىىىىىىىس جامعىىىىىىىة المرقىىىىىىىىب،  ىىىىىىىاري  المناقشىىىىىىىة 
  صف ة. 300لصف ا  ا

قسىم الرراسىا  ا سى مية كليىة ب أسى ا  جىامعق د. فتحي عبد اليني أحمد دعوب.
اخراب الجامعىىة اأسىىمرية ا سىى مية،  صىىت علىى  ررجىىة الىىرك ورا  مىىو كليىىة رار 

 م.2015العلوم جامعة الفيوم سنة 
 قىىىى، جىىىىز ا مىىىىو ك ىىىىاب: نيىىىىت السىىىىوت علىىىى  مر قىىىى  الوصىىىىوت، مىىىىو برايىىىىة العمىىىىوم 

قسم اس كمان لم شلبا  ا جازا العالية الماجس ير بوالخصوص أل  نإاية الك اب 
الرراسىىىىىىا  ا سىىىىىى مية كليىىىىىىة اخراب الخمىىىىىىس جامعىىىىىىة المرقىىىىىىب،  ىىىىىىاري  المناقشىىىىىىة 

 صف ة. 554وعرر الصف ا  م، 01/07/2007

                                                           
مر ق  الوصوت أل  علم اأصوت، مناومة  ق أصوت الفقه، للعالم الفقيه القاضق اأصىولق أبىق بكىر م مىر بىو  (1

 اى(. 829م مر ابو عاصم اأنرلسق المالكق )  
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أسىىى ا  جىىىامعق بقسىىىم اللغىىىة العربيىىىة  .إبوووراهي  أبوووو مريقوووة. عبووود المريووود علوووي أ
 الجامعة اأسمرية ا س مية. اخرابوالرراسا  ا س مية كلية 
الضىىيا  ال مىى  شىىرح جمىى  الجوامىى ، لم لفىىه: أبىىق العبىىاس  قىى، جىىز ا مىىو ك ىىاب: 

اىى(،  898أ مر بو عبر الىر مو بىو موسى  الزلي نىق القىرو  الشىإير ب لولىو )  
اسىى كمان لم شلبىىا  ا جىىازا العاليىىة نإايىىة ك ىىاب السىىنة،  المخشىىوش ألىى مىىو برايىىة 
 ىىىىاري   بقسىىىىم الرراسىىىا  ا سىىىى مية باأكاريميىىىة الليبيىىىىة  ىىىرع مصىىىىرا ة، الماجسىىى ير
 .صف ة 1472م، وعرر الصف ا  10/12/2015المناقشة 

ررجىة الماجسى ير مىو اأكاريميىة   صىت على  . محمد عمور سوال  أبوو خوريص.أ
 الليبية  رع مصرا ة، ويعمت بإرارا الجامعة اأسمرية ا س مية.

الضىىىيا  ال مىىى  شىىىرح جمىىى  الجوامىىى ، مىىىو برايىىىة ك ىىىاب  قىىى، جىىىز ا مىىىو ك ىىىاب: 
بقسم اس كمان لم شلبا  ا جازا العالية الماجس ير نإاية المخشوش،  ا جماع أل 

 ىىىىىىىىاري  المناقشىىىىىىىىة  الرراسىىىىىىىىا  ا سىىىىىىىى مية باأكاريميىىىىىىىىة الليبيىىىىىىىىة  ىىىىىىىىرع مصىىىىىىىىرا ة،
 صف ة. 931وعرر الصف ا  ، م27/01/2016

بقسىم الرراسىا  ا سى مية بكليىة أس ا  جىامعق . عقيلة إسماعيل محمود اكري . أ
قسىىىىىم الشىىىىىريعة ب، واىىىىىو شالىىىىىب بمر لىىىىىة الىىىىىرك ورا  اخراب جامعىىىىىة عمىىىىىر المخ ىىىىىار

 ية رار العلوم جامعة القاارا وق  أعرار ا ا الب  .ا س مية كل
 قى، جىز ا مىو ك ىاب: البلىوا النىا   علىى  أصىوت الكوكىب السىاش   ىق ناىم جمىى  
الجوام ،  ى ليف: الشىي  جبريىت بىو عمىر الف  ىق الم ىو    ىق برايىة القىرو الثالى  

لم شلبا  اس كمان القسم اأوت مو براية الك اب أل  نإاية النس   ،عشر الإجر 
بقسىىىم اللغىىىة العربيىىىة والرراسىىىا  القرآنيىىىة كليىىىة اخراب  ا جىىىازا العاليىىىة الماجسىىى ير

 974وعىىرر الصىىف ا  م، 29/12/2004 ىىاري  المناقشىىة  الزاويىىة جامعىىة الزاويىىة،
 صف ة.

. أس ا  جامعق بقسم الفقه وأصوله بكلية علىوم الشىريعة د. علي محمد فرج افريو
ر ة الرك ورا  مو قسم الشريعة ا سى مية كليىة راجامعة المرقب،  صت عل  ررج

 م، له مجموعة مو الب و  المنشورا.2012العلوم جامعة القاارا سنة 
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 قى، جىز ا مىو ك ىاب: البلىوا النىا   علىى  أصىوت الكوكىب السىاش   ىق ناىم جمىى  
 الجوامىى ، القسىىم الثىىانق مىىو برايىىة الك ىىاب الثىىانق  ىىق السىىنة ألىى  نإايىىة المخشىىوش،

قسىىىىم اللغىىىىة العربيىىىىة والرراسىىىىا  لم شلبىىىىا  ا جىىىىازا العاليىىىىة الماجسىىىى ير باسىىىى كمان 
 م،03/03/2002اويىىىة،  ىىىاري  المناقشىىىة القرآنيىىىة كليىىىة اخراب الزاويىىىة جامعىىىة الز 

الكوكىىىىب السىىىىاش  لإلمىىىىام صىىىىف ة، والك ىىىىاب شىىىىرح لىىىىنام  855وعىىىىرر الصىىىىف ا  
شىىىىىر ه اىىىىى( ناىىىىم  يىىىىه جمىىىىى  الجوامىىىى  نبىىىىو السىىىىبكق، وقىىىىر  911السىىىىيوشق )  
 السيوشق نفسه.

أسىى ا  جىىامعق بقسىىم الرراسىىا  ا سىى مية كليىىة  د. عمووار علووي عمووار الرحيوودر .
والرراسىىىا  ا سىىى مية الجامعىىىة اأسىىىمرية ا سىىى مية،  صىىىت علىىى   اللغىىىة العربيىىىة

ار العلىىوم جامعىىة المنيىىا سىىنة ررجىىة الىىرك ورا  مىىو قسىىم الشىىريعة ا سىى مية بكليىىة ر
 م.2015

 يسىىير الصىىعور علىى  مراقىىق السىىعور، لم لفىىه: م مىىر بىىو  قىى، جىىز ا مىىو ك ىىاب: 
ه، مىىو أوت الك ىىاب ألىى   1354ي يىى  بىىو سىىليم الىىراور  اليونسىىق الم ىىو   سىىنة 

بقسىىم الشىىريعة  اسىى كمان لم شلبىىا  ا جىىازا العاليىىة الماجسىى يرنإايىىة بىىاب النسىى ، 
كليىىىىىىىىة الشىىىىىىىىريعة والقىىىىىىىىانوو الجامعىىىىىىىىىة اأسىىىىىىىىمرية ا سىىىىىىىى مية،  ىىىىىىىىاري  المناقشىىىىىىىىىة 

 صف ة. 473، وعرر الصف ا  م13/03/2008
أس ا  جامعق بكلية العلوم الشرعية جامعة  . حسين محمد عبد السال  الن اري.أ

 واو أمام وخشيب مسجر النور بالقر  بوللق، وم فا للقرآو الكريم به. شرابلس، 
 ق، جز ا مو ك اب:  يسير الصعور عل  مراقق السعور، مىو برايىة ك ىاب السىنة 

بقسىىم الشىىريعة اسىى كمان لم شلبىىا  ا جىىازا العاليىىة الماجسىى ير ألىى  نإايىىة الك ىىاب، 
مية،  ىىىىىىىىاري  المناقشىىىىىىىىىة كليىىىىىىىىة الشىىىىىىىىريعة والقىىىىىىىىانوو الجامعىىىىىىىىىة اأسىىىىىىىىمرية ا سىىىىىىىى 

 صف ة. 479وعرر الصف ا   م،24/07/2014
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 لخاتمةا

ال مىىىر ر الىىى   بنعم ىىىه  ىىى م الصىىىال ا ، والصىىى ا والسىىى م علىىى  المبعىىىو  
علميىة ما عىة عشى  بخا م الرسان ، سيرنا م مر وعل  آله وص به، وبعر ر لة 

 ا   أام الن الال وال وصيا : يإا م  م لفا  الليبييو اأصولية و  قيقا إم 
 النتائج :أوال
القرم  ق ال صنيف وال  ليف، ولإم مشاركا   ىق  نىوو الليبيوو أسإموا من   .1

وقىىر  نوعىى   ىىآليفإم  يىىه بىىيو ال ىى ليف  م عىىررا، منإىىا أصىىوت الفقىىه المىىالكق،
المسىىىى قت وشىىىىرح المخ صىىىىرا ، والىىىىنام المسىىىى قت وناىىىىم المخ صىىىىرا ، بىىىىيو 

، كمىىىىا أسىىىىإموا  ىىىىق   قيىىىى، كثيىىىىر مىىىىو ك ىىىىب أصىىىىوت انخ صىىىىار وا سىىىىإاب
 المالكية وغيرام. 

أواخىىر القىىرو العشىىريو وبرايىىة ال ىىار  -و الخىىامس عشىىر الإجىىر  يعىىر القىىر  .2
  را الجيت ال ابق لعلما  اأصوت  ق ليبيىا،  قىر وجىر  -والعشريو المي ر 

به ثلة مو اأصولييو الكبار ال يو كونوا أنفسإم  كوينا علميا رصينا مكَّنإم 
 مو ال  ليف وال صنيف. 

)   وابىو أبىق الىرنيا الصىر ق اى(، 402)   يعر ك اب أبق جعفر الراور  .3
 اى( مو أقرم م لَّفا  الليبييو  ق ا ا العلم، لكنَّإما  ق عرار المفقور. 646

 ق القريم الشي  أبىو العبىاس أ مىر أصوت الفقه أكثر الليبييو   ليفا  ق علم  .4
  لولو، و ق الوق  ال اضر الرك ور  ا   زق م. 

بال رجمىة الوا يىة أسىوا  -يو مىنإمنسيما المعاصر –لم ي ا العلما  الليبيوو  .5
 ب قرانإم  ق الوشو العربق والعالم ا س مق. 

غلىىىىىب علىىىىى  المصىىىىىنفا  القريمىىىىىة  ىىىىىق أصىىىىىوت الفقىىىىىه أنإىىىىىا كانىىىىى  شىىىىىرو ا  .6
لشلبىىة  -غالبىىا–لمخ صىىرا ، بعكىىس ال ريثىىة  إنإىىا م لفىىا  مسىى قلة أعىىر  

 الجامعا  الليبية.
منإىىا قليىىت جىىىرا،  أغلىىب ال  قيقىىا   مىى   ىىق رسىىالت علميىىة، لكىىو المشبىىوع .7

  يمو  ا ا ال  قي، بال صوت عل  الررجة العلمية.
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 التوصيات: ثانيا

العمت عل  شباعة ما  م   قيقه ولم ي م شباع ه     يمكو انس فارا منه،  .1
ويعم نفعه، ون يبق   بيس الجإة ال ىق  ىم   قيقىه  يإىا، ون يسى فير منىه أن 

 القليلوو.
أبراز رور علما  ليبيا  ق علم أصوت الفقىه   ليفىا و  قيقىا عىو شريى، أقامىة  .2

 عىرف النروا  والم  مرا  العلمية،  فىق  لى  أ يىا  ل اريخنىا و راثنىا، ولكىق 
 اأجيات ال  قة عايم  ضلإم، و ررس ن اجإم، و نشر  عل  نشا، أوس .

لمخ لفىىة للقيىىام  وجيىىه عىىرر مىىو الرارسىىيو والبىىا ثيو  ىىق المرا ىىت الجامعيىىة ا .3
 بإعرار رراسا  عو ا   الم لفا  و  قي، ما لم ي م   قيقه بعر.

أو أكىىىوو قىىىر و قىىى   ىىىق أعىىىرار اىىى ا  -سىىىب انه و عىىىال  –وأخيىىىرا أسىىى ت ار 
ليىىه أنيىىب، وصىىل  ار علىى  سىىيرنا  ،الب ىى  ومىىا  ىىو يقق أن بىىار، عليىىه  وكلىى ، وا 

 م مر وعل  آله وص به أجمعيو.
 المصادر والمراجع

  قيىىى،: عبىىىر ار علىىىق الكبيىىىر وآخىىىريو، رار المعىىىارف القىىىاارا،  ،لسىىىاو العىىىرب(. 1979ابىىىو مناىىىور )
 مصر.

أسىىإاما  علمىىا  ليبيىىا  ىىق أثىىرا  المىىورو  الفقإىىق المىىالكق، ب ىى  منشىىور أبىىو عىىور،  ىى ار م مىىر )ر. (. 
 أع مإا(.- راثإا-ب عمات م  مر المررسة المالكية  ق الغرب ا س مق )ج وراا

 ،بيىىىرو  ،رار المىىىرار ا سىىى مقش اأولىىى ، أصىىىوت الفقىىىه،  (.2002) عبىىىر السىىى م م مىىىور، نىىىاجق أبىىىو
 .لبناو

منشىورا  جامعىة المرقىب، ش اأولى ، الوجيز  ق أصوت الفقه، (. 2013أبو ناجق، عبرالس م م مور )
 خمس، ليبيا.ال

 ق أصوت الفقه، ب ى  منشىور الشي  الع مة عبر الس م أبو ناجق وجإور  ا ريو، علق م مر )ر. (. 
 أع مإا(.- راثإا-ب عمات م  مر المررسة المالكية  ق الغرب ا س مق )ج وراا

 ليبيا.شرابلس،  ،الم لفيو العرب الليبييو، رار الك برليت (. 1977أمانة ا ع م والثقا ة )

، للشباعىىىة والنشىىىر رار لبنىىىاوق، أصىىىوت الفقىىىه المىىىالكالمىىىرخت ألىىى  البىىىاجقنق، م مىىىر عبىىىرالغنق )ر. (. 
 لبناو. ،بيرو 
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رار اع نىىى  بىىىه: خليىىىت مىىى موو شىىىي ا،  ، ش الثانيىىىة،الصىىى اح(. 2007الجىىىوار ، أسىىىماعيت بىىىو  مىىىار )
 .لبناو ،بيرو  ،المعر ة

اأعىى م قىاموس  ىىراجم أشىىإر الرجىات والنسىىا  مىو العىىرب والمسىى عربيو (. 1989الزركلىق، خيىىر الىريو )
   .لبناو ،بيرو  ،العلم للم ييورار ش الثامنة، والمس شرقيو، 

 .لبناو ،بيرو  ،رار المرار ا س مق ش الثالثة، أع م ليبيا،(. 2004الزاو ، الشاار أ مر )

 ىىراجم ليبيىىة رراسىىة  ىىق  يىىاا وآثىىار بعىىف الفقإىىا  واأعىى م مىىو ليبيىىا (. 2005جمعىىة م مىىور ) الزريقىىق،
 ا س مق، بيرو ، لبناو.، رار المرار الشبعة اأول  قريما و ريثا،

الع مىىة الكبيىىىر الشىىىي   سىىو بىىىو عمىىىر السىىيناونق وك ابىىىه الكواكىىىب (. 2014الزريقىىق، جمعىىىة م مىىىور )
العىرر  ،م(، مجلىة كليىة الىرعوا ا سى مية1934ا / 1353الررية  ق أعىراب الشىاشبية )  

 .ا 1435، 28

ش الجىىىواار ا كليليىىىة  ىىىق أعيىىىاو علمىىىا  ليبيىىىا مىىىو المالكيىىىة، (. 1999الشىىىريف، ناصىىىر الىىىريو م مىىىر )
 بيرو ، لبناو.رار البيار، للشباعة والنشر وال وزي ، اأول ، 

المك بىىىة ش الثانيىىىة، مقرمىىىة  ىىىق أصىىىوت الب ىىى  العلمىىىق و  قيىىى، ال ىىىرا ، الشويىىىت، السىىىير رز، )ر. (. 
 القاارا، مصر.اأزارية ال را ، 

،   قيىى،: الشىىي  بيىى  ار بيىىا ، ش اأولىى معجىىم الفىىرو، اللغويىىة، . ه( 1412العسىىكر ، أبىىو اىى ت )
 أيراو.م سسة النشر ا س مق ال ابعة لجماعة المررسيو بىقم، 

، مإيى  الوصىوت ألى  علىم اأصىوت(. 2000)بكر م مر بو م مىر بىو عاصىم اأنرلسىق  وأبالغرناشق، 
الريىىىىاف،   قيىىىى،: الشىىىىي  مصىىىىشف  مخىىىىروم، رار المعلمىىىىة للنشىىىىر وال وزيىىىى ،  ،ش اأولىىىى 
 السعورية.

ش اأولىى ،   قيىى، نصىىوص ال ىىرا   ىىق القىىريم وال ىىري ، (. 2006الغريىىانق، الصىىار، بىىو عبىىرالر مو )
 رار ابو  زم، بيرو ، لبناو. 

، رار الفسيفسىىا ش اأولى ، ألىى  أساسىيا  علىم اأصىوت،  سىفينة الوصىوت(. 2007زقى م،  ىا   م مىر )
 شرابلس، ليبيا.

قاضق  زاو أبو عمر عثماو بو عمر ال ضير ، ب ى  منشىور ب عمىات  مزا، عبرالس م سالم )ر. (. 
 أع مإا(.- راثإا-م  مر المررسة المالكية  ق الغرب ا س مق )ج وراا

العربىىق  ىىق نشىىر الفقىىه  ق بىىو أ مىىررور الشىىي  الع مىىة عمىىراو بىىو علىى(. 2019سىى يم، جمىىات عمىىراو )
 .151-130، ص: مجلة كلية علوم الشريعة الخمس، العرر الثانق يونيو المالكق وأصوله،

 م. 2019اق  م عررا  م  زيار إا سنة مو  (.2019) شبكة المعلوما  الرولية اأن رن 
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 صف ة علما  ليبيا باأزار عل  الفيس بو . (.2009) شبكة المعلوما  الرولية

علىى، عليىىه: ش اأولىى ،  ،شىىجرا النىىور الزكيىىة  ىىق شبقىىا  المالكيىىة(. 2003مىىر بىىو م مىىر )مخلىىوف، م 
 .لبناو ،بيرو  ،عبر المجير خيالق، رار الك ب العلمية

شىىىىىبكة المعلومىىىىىا  الروليىىىىىة ، منشىىىىىور علىىىىى  (7مقىىىىىات اىىىىى ن   ىىىىىرثونق رقىىىىىم )نصىىىىىر، الصىىىىىري، )ر. (. 
 .(اأن رن )

 

 


