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 ملخصال

 اهلل، رحمذذ  زيذاد بذ  علذي الحسذ  أبذي يذد علذ  إفريقيذة إلذ  المذالكي المذ بب دخذو  منذ 
 إظهذار علذ  تعاقذب اهلل، رحمذ  مالذ  اإلمذام علم م  ونهل  الحجاز بالد إل  العلمية رحلت  بعد

 علذذم مذذ  اهلل آتذذابم بمذذا لذذ  التمكذذي  بذذم حملذذوا كبذذار، أعذذالم اإلسذذالمي بذذالغرب المذذ بب ونصذذر 
فتاء وتأليفا تعليما  .وقضاء وا 

 بإسذذذهاما  التعريذذذ  إلذذذ  الدراسذذذة بذذذ   تسذذذع  الممهذذذدا ، المقذذذدما  بذذذ   مذذذ  انطالقذذذا
 اإلسذذذذالمي، الغذذذذرب بذذذذالد فذذذذي ونصذذذذرت  المذذذذالكي المذذذذ بب خدمذذذذة فذذذذي الليبيذذذذة الحضذذذذر  علمذذذذاء

 .وحديثا قديما علي  القضاء لمحاوال  التصدي في وجهودبم
 والمراجذ  التاريخيذة المصذادر مذ  لمجموعذة تحليليذا وصفيا منهجا العلمية الورقة واتبع 

 .الخصوص عل  المالكية والتراجم السير كتب م  وعددا الفقهية،
 عذ  ودفاعهم وحديثا قديما ليبيا علماء نصر  معالم أ  إل  األو  محوربا في لص وخ 
 حيذذ  مذذ  حصذذربا ويصذذعب بذذ  ومتعذذدد ، كثيذذر  وانتشذذار  ظهذذور  فذذي وسذذعيهم المذذالكي المذذ بب
 بتعليمهذا والتكفذ  الموطذأ رأسها وعل  المالكية العلمية بالمؤلفا  العناية وأبمها والمكا ، الزما 

 .وانتشار  الم بب لبقاء السبي  بو إ  ؛الناس بي  واإلفتاء فالقضاء الثاني المعلم أما وتدريسها،
 لمحذذذاوال  ليبيذذذا فذذذي المالكيذذذة علمذذذاء تصذذذدي عذذذ  الدراسذذذة مذذذ  الثذذذاني المحذذذور ويكشذذذ 

 والتذدريس، التذألي  خذال  مذ  علميذة مواجهذة المواجهذة، مذ  ضذربي  خال  م  الم بب طمس



 
 
 

 المراكشي الحيان أيت احماد بن حميد
 

  (2019) 2خاص  عدد
131 

 ودفاعذذا السذذنة ألبذذ  نصذذر  عمليذذا والتصذذدي المواجهذذة فذذي كبيذذر شذذأ  المالكيذذة لعلمذذاء كذذا  كمذذا
 .الم بب ع 

 المذالكي المذ بب نصذر  مقاصذد أبذم مذ  أ  إلذ  الثالذ  محوربذا في الدراسة وخلص 
 المتطرفذة، والشذيعة الخذوار  بدع عل  والقضاء السنة أب  لم بب التمكي  ليبيا في ل  والتمكي 
 .مجتمع  وتماس  الليبي القطر وحد  عل  والحفاظ

 

 .المواجهة نصر ، المالكية، الم بب ليبيا، العبيديو ، :المفتاحية الكلمات

 المقدمة

الحمذذذد هلل، والصذذذال  والسذذذالم علذذذ  سذذذيدنا محمذذذد خذذذاتم األنبيذذذاء والمرسذذذلي ، 
 وعل  آل  وصحب  وآ  بيت  وم  تبعهم بإحسا  إل  يوم الدي ، أما بعد:

دخذو  فقذ  اإلمذام مالذ  إلذ  أ  يحص  االتفذا  بذي  عمذوم المذؤرخي   فيكاد
إفريقية تم من  أمذد بعيذد، علذ  يذد أواوذ  رواد المذ بب، وعمذدتهم فذي  لذ  مذا نقلذ  
القاضي عياض في كتاب  ترتيب المدار  حي  قا : "وأما أفريقية وما وراءبذا مذ  

، إلذ  أ  دخذ  علذي بذ  المغرب فقد كا  الغالب عليها في القديم م بب الكذوفيي 
زياد واب  أشرس والبهلو  ب  راشد، وبعدبم أسد ب  الفرا  وغيربم بم بب مال ، 
فأخذذ  بذذ  كثيذذر مذذ  النذذاس، ولذذم يذذز  يفشذذو إلذذ  أ  جذذاء سذذحنو  فغلذذب فذذي أيامذذ  
وفض حل  المخالفي ، واستقر الم بب بعد  في أصحاب ، فشاع في تل  األقطار 

 .1إل  وقتنا ب ا"
الذذذذذنص وثيقذذذذذة معتبذذذذذر  للتذذذذذأريا للمذذذذذ بب المذذذذذالكي فذذذذذي الغذذذذذرب ويمثذذذذذ  بذذذذذ ا 

فريقية والبالد الليب ة خاصة، وما واكب دخو  الم بب إل  تل  ياإلسالمي عامة وا 
البالد وما صاحب  م  تحوال  وتطورا ، ومحذ  ونكبذا  لذم تمنذ  شذيوع المذ بب 

 واستقرار .
فعي ودخلهذا شذيء فقد "كا  بالقيروا  قوم قلة في القديم أخذ وا بمذ بب الشذا

م  م بب داود، ولك  الغالب إ   ا  مذ بب المدينذة والكوفذة، وكذا  الظهذور فذي 
دولة بني عبيذد لمذ بب الكذوفيي  لمذوافقتهم إيذابم فذي مسذألة التفضذي ، فكذا  فذيهم 
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قذذذذوم مذذذذنهم لمسذذذذرتهم واصذذذذطياداو لذذذذدنيابم، وأخرجذذذذوا  1القضذذذذاء والرواسذذذذة، وتشذذذذر 
 المذذدنيي ، فجذذر  علذذ  المالكيذذة فذذي تلذذ  المذذد  محذذ ، ولكذذنهم مذذ  لذذ هم عنأضذذغا

 .2 ل  كثير"
فبذذالرغم مذذ  كذذ  المحذذ  والفذذت  التذذي تعذذرض لهذذا الفقهذذاء مذذ  المالكيذذة مذذ  
حكام العبيديي  وغزوا  اإلسبا  واإليطاليي ، وبغذا  الحكذام مذ  العثمذانيي ، وكذ ا 

فاشذيا، وأحكامذ  عنذد الخاصذة مزاحمة الفق  الشافعي واإلباضي، فقد ظ  الم بب 
 والعامة معتبر .

ولذم يذز  علمذذاء بذ   البقذذاع ينشذرو  المذذ بب علذ  تذذوجس وتخذو  وبسذذرية 
تامذة، "والعامذة تقتذذدي بهذم والناشذ ء فذذيهم ظذابر إلذ  أ  ضذذعف  دولذة بنذي عبيذذد 
بها، م  لد  فتنة أبي يزيد الخذارجي، فظفذروا وأفشذوا علمهذم، وصذنفوا المصذنفا  

دم مذذنهم جلذذة طذذار  كذذربم بأقطذذار األرض، ولذذم يذذز  األمذذر علذذ   لذذ  الجليلذذة، وقذذ
إلذذذذ  خربذذذذ  القيذذذذروا  وأبلهذذذذا وجهاتهذذذذا وسذذذذاور بذذذذالد المغذذذذرب مطبقذذذذة علذذذذ  بذذذذ ا 

 .3الم بب، مجمعة علي ، ال يعر  لغير  قاوم"
ولذذذيس يخفذذذذ  علذذذذ  المهتمذذذذي  مذذذذ  البذذذذاحثي ، أ  مذذذذ  أبذذذذم أسذذذذباب انتشذذذذار 

مالءمت  لطبيعة المغاربة، فهو م بب عملي الم بب المالكي يرج  باألساس إل  
يعتمذذد الواقذذ ، ويأخذذ  بذذأعرا  النذذاس وعذذاداتهم، ويتماشذذ  مذذ  طبيعذذة الفطذذر  فذذي 
بسذذذاطتها ووضذذذوحها دو  تكلذذذ  أو تعقيذذذد، ويبتعذذذد كثيذذذرا عذذذ  التذذذأويال  البعيذذذد  

 .4المتكلفة والشواوب التي تسرب  إل  الدي  في األمصار األخرى
عيار  أبم أسباب التشب  بالم بب المالكي، وأوضح و كر الونشريسي في م

، 5أن  "لم يز   ل  طريقا متعبدا للعلماء، وسنة محفوظذة عنذد الفقهذاء وأبذ  الفتيذا"
وبذذي  رحمذذ  اهلل، "أ  اتبذذاع أبلهذذا لمذذ بب مالذذ  رضذذي اهلل عنذذ ، والتذذزامهم األخذذ  

                                                           
 .6/297اعتن  م بب الشيعة، تشّي . تكملة المعاجم العربية لبيتر آ  دوزي:  فريقيةإتشّر : في  (1
 .26-1/25وتقريب المسال  للقاضي عياض: ترتيب المدار   ( 2
 نفس . ( 3
 بتصر . 31-30محاضرا  في تاريا الم بب المالكي في الغرب اإلسالمي لعمر الجيدي:  (4
 .2/169المعيار للونشريسي:  (5
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أمذر بذو مذ   بقول  وقو  أصحاب ، ومن  ملوكها وأمراوها الناس م  الخذرو  عنذ ،
الشذذهر  بحيذذ  ال يحتذذا  إلذذ  استشذذهاد عليذذ ، حيذذ  لذذم يحفذذظ عذذ  أحذذد مذذ  أبذذ  
العلم بالمغرب الخرو  ع  م بب مالذ ، وال األخذ  بغيذر  مذ  المذ ابب، وكذ  مذ  
رام شيوا م   ل  أو جنح إلي ، لقي م  اإلنكار لعلم  والتسفي  لرأي  ما لم يك  ل  

ا والنذاس نذاس كمذا قيذ  والزمذا  زمذا ، والعلذم ب  قب ، وال استتب ل  مع  أمر، ب 
صذذافي المذذوارد غمذذر المنابذذ ، وأبلذذ  موفذذورو العذذدد، قذذادرو  علذذ  القذذو  والفعذذ ، 

 .1متمكنو  م  أزمة النظر، مترشحو  الرتقاء المراتب العلية في العلم..."
فهذذ   الوثيقذذة التذذي بذذي  أيذذدينا، تؤكذذد بجذذالء حقيقذذة اختيذذار المغاربذذة لمذذ بب 

م مالذذ ، واجتمذذاع كلمذذة العلمذذاء حذذو  أصذذول ، فارتضذذو  مذذ ببا فذذي العبذذادا  اإلمذذا
لسذذعة أصذذول  وتنوعهذذا، ومالءمتهذذا لذذواقعهم وأحذذوالهم، وأنكذذروا علذذ  كذذ  مذذ  خذذر  

 عنها، وتعقبوا آراء  بالتهوي  والتضعي .
ومن  دخو  الم بب المالكي إل  إفريقية عل  يد أبي الحس  علذي بذ  زيذاد 

رحلت  العلمية إل  بالد الحجاز ونهلذ  مذ  علذم اإلمذام مالذ  رحمذ  رحم  اهلل، بعد 
اهلل، تعاقذذب علذذ  إظهذذار ونصذذر  المذذ بب بذذالغرب اإلسذذالمي أعذذالم كبذذار، حملذذوا 

فتاء وقضاء.  بم التمكي  ل  بما آتابم اهلل م  علم تعليما وتأليفا وا 
هم ولع  م  أبم أسباب ب   النصر  والتمكي  وجود علماء أعذالم  اع صذيت

فذذي اآلفذذا ، واشذذتهروا بذذي  األنذذام، ولمذذا كانذذ  طذذرابلس معبذذر المذذرتحلي ، ومقصذذد 
 الحجا  والمعتمري ، فلقد صار  م  أبم المراكز العلمية.

ويحكذذذ  فذذذي بذذذ ا البذذذاب أ  أبذذذا إسذذذحا  األجذذذدابي الطرابلسذذذي، وكذذذا  أحذذذد 
العلم المبرزي  في العلم، ولم تك  ل  رحلة ع  طرابلس لطلب ، سو : أن  ل  ب ا 

ولم ترتح ؟ فقا : اكتسبت  م  بابي بوار  وزناتة، يريد أن  اسذتفاد علمذ  ممذ  يفذد 
 . 2عل  طرابلس م  المغرب والمشر  م  أب  العلم"

ب ا ولم يغ   ل  رجاال أف ا ا ع  الرحلة في طلب العلم شرقا وغربا، فكا  
الرباطذذذا  مذذذ  طلبذذذة العلذذذم مذذذ  جذذذالس العلمذذذاء وتعلذذذم علذذذ  أيذذذديهم فذذذي المسذذذاجد و 

                                                           
 نفس . (1
 .50ص:  ،أعالم ليبيا للطابر أحمد الزاوي ( 2
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والزوايا الليبية، ومذنهم مذ  ارتحذ  مشذرقا ومغربذا فذي سذبي  العلذم والمعرفذة، وتلقذ  
أنذذذواع العلذذذوم فذذذي رحذذذاب مكذذذة والمدينذذذة والذذذديار المصذذذرية شذذذرقا، ومذذذنهم مذذذ  رام 

 الحواضر العلمية كالقيروا  وفاس واألندلس غربا.
شذر المذ بب وم  جملة بؤالء العلماء األعالم، ال ي  كا  لهم الفض  في ن

المذالكي فذي افريقيذة والربذذوع الليبيذة، وكانذ  لهذم جهذذود مباركذة فذي نصذر  المذذ بب 
المذذذالكي، طلبذذذة ليبيذذذو  رحلذذذوا إلذذذ  مالذذذ  وأخذذذ وا عنذذذ ، كعلذذذي بذذذ  زيذذذاد العبسذذذي 
الطرابلسذذذذذي، ومحمذذذذذد بذذذذذذ  معاويذذذذذة الحضذذذذذذرمي، ومحمذذذذذد بذذذذذذ  ربيعذذذذذة الحضذذذذذذرمي 

 الطرابلسي.
 إشكالية البحث

داعيذذة إلذذ  نبذذ  المذذ ابب الفقهيذذة، واعتباربذذا نوعذذا تتعذذال  بعذذض األصذذوا  
م  التعصب واتباع الرجا  والشيوخ والتقليد المقي ، واالكتفاء باالستنباط المباشر 
مذذذ  الكتذذذاب والسذذذنة، دو  مراعذذذا  لضذذذوابط األومذذذة تحذذذ   ريعذذذة محاربذذذة الجمذذذود 

 والتخلص م  التبعية والقيود.
ر التشذري  الفقهذذي مذ  الحيذذا  بينمذا تحذذاو  مجموعذة مذذ  الجهذا  إقصذذاء دو 

بعذذذذذدم صذذذذذالحية األحكذذذذذام الشذذذذذرعية فذذذذذي تنظذذذذذيم المجتمعذذذذذا ،  واالدعذذذذذاءالعامذذذذذة، 
 والمسابمة في التنمية والرقي بالشعوب المسلمة.
معالجذذذة اإلشذذذكالية لروم يذذذ ا البحذذذ وفذذذي ظذذذ  مذذذا سذذذب  التقذذذديم بذذذ ، فذذذإ  بذذذ 

 التالية:
كي وتقنذذذي  الفقذذذ  إلذذذ  أي حذذذد أسذذذهم علمذذذاء ليبيذذذا فذذذي نصذذذر  المذذذ بب المذذذال

 ووحد  القطر الليبي؟ 
إلذذ  أي مذذدى أسذذهم علمذذاء ليبيذذا فذذي معالجذذة القضذذايا المسذذتجد ، ومحاربذذة 

 في بناء الدولة الليبية الحديثة؟  مأنواع التطر  والغلو الديني، واإلسها
"جهود علمذذذاء ليبيذذذا فذذذي نصذذذر  ذوعليذذذ  فذذذإ  بذذذ   الورقذذذة العلميذذذة الموسذذذومة بذذذ

لم ومقاصذذد" قاومذذة علذذ  محذذوري  متكذذاملي ، محذذور نظذذري المذذ بب المذذالكي: معذذا
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لذذ  بمذذا آتذذابم  فذذي نصذذر  المذذ بب المذذالكي والتمكذذي يذذروم إبذذراز جهذذود علمذذاء ليبيذذا 
فتاء وقضاء.  اهلل م  علم، تدريسا وتأليفا وا 

أمذذذا المحذذذذور الثذذذذاني: فهذذذذو المحذذذذور األبذذذم فذذذذي الورقذذذذة البحثيذذذذة، وقذذذذد أردتذذذذ  
و  مذذذذذ  قضذذذذذايا واستشذذذذذكاال ، وموضذذذذذوع تطبيقذذذذذا  لمذذذذذا سذذذذذطر فذذذذذي المحذذذذذور األ

 :ةرويسحا  في  م  خال  ثال  قضايا االبت
أولهذذذا: اإللمذذذذاع فذذذي وجذذذذاز  مبينذذذذة إلذذذ  معذذذذالم نصذذذذر  علمذذذاء ليبيذذذذا للمذذذذ بب 
المذذذالكي مذذذ  خذذذال  أبذذذم وأبذذذرز المعذذذالم الدالذذذة والمعبذذذر  علذذذ  جهذذذودبم فذذذي سذذذبي  

 التمكي  للم بب وأبمها:
 العلمية. المعلم األو : المولفا 

 المعلم الثاني: القضاء واالفتاء.
ثانيهمذذا: اإلسذذفار عذذ  طذذر  فقهذذاء الغذذرب اإلسذذالمي وليبيذذا خصوصذذا فذذي  

التصذذذذدي لمحذذذذاوال  القضذذذذاء علذذذذ  المذذذذ بب المذذذذالكي قذذذذديما وحذذذذديثا. مذذذذ  خذذذذال  
 معلمي  أساسي :

 المعلم األو : المواجهة العلمية.
 المعلم الثاني: المواجهة العملية.

 اإلبانة ع  مقاصد نصر  علماء ليبيا للم بب المالكي. وم  بينها: ثالثهما:
 المقصد األو : الدفاع ع  الم ببية وصناعة الفق .
 المقصد الثاني: المحافظة عل  وحد  القطر الليبي.

           
 نصرة علماء ليبيا للمذهب المالكيمعالم  المبحث األول:

وحذذديثا ودفذذاعهم عذذ  المذذ بب المذذالكي لعذذ  معذذالم نصذذر  علمذذاء ليبيذذا قذذديما 
وسعيهم في ظهور  وانتشار  كثير  ومتعدد ، ب  ويصعب حصربا م  حي  الزما  
والمكذذذذا ، وسأقتصذذذذر علذذذذ  معلمذذذذي  بذذذذارزي ، أبمهذذذذا العنايذذذذة بالمؤلفذذذذا  العلميذذذذة 
المالكيذذذذة وعلذذذذ  رأسذذذذها الموطذذذذأ والتكفذذذذ  بتعليمهذذذذا وتدريسذذذذها، أمذذذذا المعلذذذذم الثذذذذاني 

 اء بي  الناس إ  بو السبي  لبقاء الم بب وانتشار .فالقضاء واإلفت
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 المعلم األول: العناية بالموطأ رواية ودراية
لذذم تكذذ  ليبيذذا بمعذذز  عمذذا يجذذري حولهذذا مذذ   بذذاب طلبذذة العلذذم للسذذماع مذذ  
عذذالم المدينذذة الذذ ي طبقذذ  شذذهرت  اآلفذذا ، فجذذاء  الطلبذذة مذذ  األنذذدلس ونيسذذابور 

ية، وم  أ  كتب التراجم شحيحة بأسماوهم إال والعرا  والشام ومصر وشما  أفريق
أن  يمك  رصد العديد م  األسماء الليبية كا  لها فض  السب  في حم  الم بب 

، وسذذأ كر بابنذذا نمذذا   1ونشذذر أقذذوا  اإلمذذام مالذذ  فذذي الذذبالد الليبيذذة ومذذا حولهذذا
للتمثيذذذذ  ال الحصذذذذر أبمهذذذذا علذذذذي بذذذذ  زيذذذذاد مذذذذ  المتقذذذذدمي  الذذذذرواد، وابذذذذ  نصذذذذر 

 ي: الداود
 العلم األول: اإلمام العالم علي بن زياد الطرابلسي من رواة الموطأ

َحاُل  صذاحب كتذاب الجذوابر اإلكليليذة فذي أعيذا  علمذاء ليبيذا مذ  المالكيذة 
فقذذذا : "بذذذؤالء بذذذم أعيذذذا  علمذذذاء بذذذالدي وأكذذذابر رجاالتهذذذا وسذذذاداتها وفقهاوهذذذا مذذذ  

إل  الجنة، كمذا  اب  طريقو لهم  المالكية الكم ، ال ي  سلكوا طري  العلم، فسه  اهلل
جاء في الحدي  الصحيح، ن روا حيذاتهم وأرواحهذم فذي سذبيل ، عكفذوا علذ  موطذأ 

 .2اإلمام مال  رحم  اهلل وآثار  وروايات  وفتاوي ، باحثي  دارسي  متفقهي "
وأبو الحس  علي ب  زياد العبسي، أصل  م  طرابلس، ثم انتق  إل  تذونس 

ولذ   ،، سم  مذ  مالذ  الموطذأ وتفقذ  عليذ 3بعصر  بإفريقية مثل فسكنها، ولم يك  
كتذذب علذذ  مذذ بب مالذذ  منهذذا كتذذاب يسذذم  "خيذذر مذذ  زنتذذ " وبذذ  تفقذذ  سذذحنو . 

 .4عاش بعد مال  نحوا م  خمس سني 
ويعد ابذ  زيذاد الركيذز  األولذ  لمذ بب مالذ ، ومقدمذة انتشذار  والتعريذ  بذ ، 

بذالغرب اإلسذالمي، كمذا يمثذ  موطذأ مالذ  وم  أبم مؤسسي المدرسة المالكية بذ  
 .5برواية اب  زياد أو  تألي  إسالمي ظهر بإفريقية، وأو  رواية للموطأ

                                                           
 .1078 مقا  دور ليبيا في نشر الم بب المالكي حت  القر  الخامس الهجري للدكتور حمز  أبو فارس، ص:  (1
 .3الجوابر اإلكليلية في أعيا  الساد  المالكية لناصر الدي  محمد الشري ، ص:  ( 2
 .3/80ترتيب المدار  وتقريب المسال  للقاضي عياض:  ( 3
 .1/152طبقا  الفقهاء للشيرازي:  ( 4
 .9ص:  ،موطأ اإلمام مال  برواية اب  زياد، تحقي  محمد الشا لي النيفر ( 5
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فذي التكذذوي  العلمذي والمعرفذذي  همسذذأبذ  ولذم يكتذذ  ابذ  زيذذاد بروايذة الموطذذأ 
لمجموعة م  الطلبة النابغي  أمثا  سحنو ، ال ي سيكو  لذ  فيمذا بعذد دور كبيذر 

 ب في الغرب اإلسالمي.في ترسيم الم ب
وعم  اب  زياد عل  رواية الموطأ وتفسير أقذوا  إمامذ ، كمذا نقذ  عنذ   لذ  
القاضذذذي عيذذذاض وغيذذذر ، قذذذا  أبذذذو سذذذعيد بذذذ  يذذذونس: بذذذو أو  مذذذ  أدخذذذ  الموطذذذأ 

المغذذذذرب، وفسذذذذر لهذذذذم قذذذذو  مالذذذذ ، ولذذذذم يكونذذذذوا  -يعنذذذذي الثذذذذوري-وجذذذذام  سذذذذفيا  
 .1يعرفون 

ال يقذذدم عليذذ  أحذذدا مذذ  أبذذ  إفريقيذذة ول كاوذذ  وحفظذذ  وورعذذ  "كذذا  سذذحنو  
وكذذذا  أبذذذ  العلذذذم بذذذالقيروا  إ ا اختلفذذذوا فذذذي مسذذذألة كتبذذذوا بهذذذا إلذذذ  علذذذي بذذذ  زيذذذاد 

 .2ليعلمهم بالصواب، وكا  خير أب  إفريقية في الضبط للعلم"
ومذذ  طبقذذة ابذذ  زيذذاد نذذ كر محمذذدا بذذ  معاويذذة الحضذذرمي الطرابلسذذي، فإنذذ  

درا ""سم  م  مال  موطأ ، وكا  ل  س  و  ، و كر القاضي عياض أ  ل  عذ  3ا 
مال  سماع ثالثة أجزاء. ول  غيربا ع  اللي  روابا عن  محمد بذ  وضذا . قذا  
أبو العرب التميمي: سم  م  أبي معمر ومالذ  بذ  أنذس موطذأ ، ومذ  الليذ  بذ  

 .4سعد واب  لهيعة وغيربم، مشهور ثقة
ضذذا، كمذذا نقذذ  ومذذنهم محمذذد بذذ  ربيعذذة الحضذذرمي، فإنذذ  روى عذذ  مالذذ  أي

 ل  القاضي عياض وغيذر ، وكذا  ابذ  ربيعذة ممذ  روى عذ  مالذ ، وابذ  لهيعذة، 
بذرابيم بذ  أبذي يحيذ . قذا  أبذو العذرب: قذا  محمذد  وأبي معمر واب  أبذي حذازم، وا 

معاوية: كا  بقي علي شيء م  الموطأ، م  كتاب الصال ، فأتي  إل  مال   ب 
 : حبيذذذب. وكنذذذ  قاطعتذذذ  بخمسذذذة وقذذذد دخذذذ  النذذذاس، فقذذذا  لذذذي مذذذ  يقذذذرأ لذذذ ؟ قلذذذ

 .5درابم، ويضم الكتاب خمساو وعشري  ورقة. فقرأبا لي حبيب في مجلس واحد

                                                           
 .2/850جمهر  تراجم الفقهاء المالكية للدكتور قاسم سعد:  ( 1
 .2/92الديبا  الم بب في معرفة أعيا  الم بب الب  فرحو :  ( 2
 .1/290رياض النفوس للمالكي:  ( 3
 .3/323ترتيب المدار  للقاضي عياض:  ( 4
 .3/323ترتيب المدار  وتقريب المسال  للقاضي عياض:  ( 5
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 نصر الداودي من أهم شراح الموطأ العلم الثاني: اإلمام أحمد بن
يعذذذد أحمذذذد بذذذ  نصذذذر الذذذداودي مذذذ  أشذذذهر علمذذذاء ليبيذذذا الذذذ ي  درسذذذوا علذذذم 

في إثذراء  همواسأالحدي  وفق  مال  في الديار الليبية حت  صار م  الرواد ال ي  
 الم بب، غير أ  كتب التراجم كان  شحيحة بأخبار . 

وكا  الداودي فقيهاو فاضال متقناو مؤلفذاو مجيذداو لذ  حذظ مذ  اللسذا  والحذدي  
، وم  أبم ما ميز التكوي  العلمي للداودي اقتصار  عل  الذتعلم بطذرابلس 1لنظروا

وما جاوربا م  البالد الليبية، ولم تك  ل  رحلة في طلب العلم، بذ  إ  مذ   كاوذ  
نما وص  بإدراك "  .2ونبوغ  "أن  لم يتفق  في أكثر علم  عل  إمام مشهور وا 

، والمتسذمي  فذي العلذم، المجيذدي  ويعد مترَجمنا "م  أومذة المالكيذة بذالمغرب
. ويكفيذذ  فخذذرا أ  يصذذف  القاضذذي عيذذاض بإمذذام المالكيذذة بذذالمغرب، فلقذذد 3للتذذألي "

 هم فذذذي نشذذذر المذذذ بب مذذذ  خذذذال  عذذذدد مذذذ  المؤلفذذذا  العلميذذذة فذذذي العديذذذد مذذذ سذذذأ
الفنو ، وعل  رأسها شرح  للموطأ، قا  اب  فرحذو : ألذ  كتابذ  النذامي فذي شذر  

واإليضذا  فذي الذرد علذ   ،والنصحية في شذر  البخذاري ،الفق الموطأ والواعي في 
 .4القدرية وغير  ل 

وكتاب النامي في شر  الموطأ م  أواوذ  الكتذب التذي ألفهذا الذداودي، وبذو  
كتذذاب جليذذ  حذذاز بذذ  الفضذذ  علذذ  غيذذر  مذذ  جميذذ  مذذ  تقدمذذ  أو تذذأخر عنذذ  مذذ  

 .علماء اإلسالم
شر  محمد ب  سحنو  القيرواني ويعتبر ب ا الكتاب ثاني شر  للموطأ بعد 

 ل . وقد  كر عبد الرحم  الجياللي أن  توجد نسخة من  بمكتبة القرويي  بفاس.
وخلذذذ  ابذذذ  نصذذذر الذذذداودي تلميذذذ   البذذذوني أحذذذد أنجذذذب الطلبذذذة المعذذذروفي ، 
والذذ ي شذذذاع  كذذذر  بذذي  الخاصذذذة والعامذذذة، ويعذذر  أبذذذو عبذذذد الملذذ  البذذذوني بشذذذار  

                                                           
 .1/165، وانظر ك ل  الديبا  الم بب في أعيا  الم بب الب  فرحو : 7/102نفس :  ( 1
 نفس . ( 2
 .7/102ترتيب المدار  وتقريب المسال  للقاضي عياض:  ( 3
 .1/165الديبا  الم بب في معرفة أعيا  الم بب الب  فرحو :  ( 4
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الفقهذذذاء المتفننذذذي ، وألّذذذ  فذذذي شذذذر  الموطذذذأ كتابذذذاو  ، وكذذذا  رحمذذذ  اهلل مذذذ 1الموطذذذأ
 .2مشهوراو حسناو، روا  عن  الناس

 المعلم الثاني: القضاء واإلفتاء
ليس يخف  أ  م  أبذم أسذباب انتشذار المذ ابب وتمكينهذا بذي  النذاس توليذة 
الخلفاء واألمذراء مهمذة الفتذوى والقضذاء ألومذة المذ بب وفقهاوذ ، وأمثلذة  لذ  كثيذر 

حصربا، ولع  ب ا م  أبرز العوام  المسابمة للتمكذي  للمذ بب المذالكي يصعب 
بمذة الطلبذة   إ، إ  في الغرب اإلسالمي عموما والحضر  الليبية عل  الخصوص

تزيد في ضبط الم بب وفروع  لني  الرفعة بي  الناس وتولي المناصب كاإلمامذة 
 ...والقضاء واإلنابة

بدء أمربما بالرياسة والسذلطا : مذ بب  يقو  اب  حزم: "م ببا  انتشرا في 
أبي حنيفة، فإن  لما ولي قضاء القضا  أبو يوس  كانذ  القضذا  مذ  قبلذ ، فكذا  
ال يولي قضاء البالد مذ  أقصذ  المشذر  إلذ  أقصذ  أعمذا  إفريقيذة إال أصذحاب  
والمنتمذذي  إلذذ  م ببذذ ، ومذذ بب مالذذ  بذذ  أنذذس عنذذدنا، فذذإ  يحيذذ  بذذ  يحيذذ  كذذا  

سلطا ، مقبو  القو  في القضا ، فكا  ال يلذي قذاض فذي أقطارنذا إال مكيناو عند ال
بمشذذورت  واختيذذار ، وال يشذذير إال بأصذذحاب  ومذذ  كذذا  علذذ  م ببذذ ، والنذذاس سذذراع 
إلذذ  الذذدنيا والرياسذذة، فذذأقبلوا علذذ  مذذا يرجذذو  بلذذوو أغراضذذهم بذذ ... وكذذ ل  جذذرى 

نشذأ النذاس علذ  مذا األمر في أفريقية لما ولي القضذاء بهذا سذحنو  بذ  سذعيد، ثذم 
 .3انتشر"

ظهذذذار  فذذذي  فقذذذد كذذذا  القضذذذاء والفتذذذوى مذذذ  أبذذذم عوامذذذ  التمكذذذي  للمذذذ بب وا 
الربذذوع الليبيذذة، فقذذد تذذول  خطذذة القضذذاء جملذذة مذذ  األعذذالم بطذذرابلس ومذذا واالبذذا، 
وكتب التراجم حافلة بعذدد مذ  األعذالم الليبيذة التذي تصذد  للقضذاء والفتذوى، كمذا 

صفوا ب  م  علم وتفو  ونبوو، وال مرية أ  أي مذ بب تورد بعض مناقبهم وما ات
                                                           

 .1/49نفس :  ( 1
 .7/259 ترتيب المدار  وتقريب المسال  للقاضي عياض: ( 2
 ،1/383ألندلس لمحمد ب  فتو :  ل : ج و  المقتبس في  كر وال  ا، وانظر ك2/229ب  حزم: ارساو   ( 3

 .1/511وبغية الملتمس في تاريا رجا  أب  األندلس للضبي: 
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 تصذذذانيفهم فذذذي  فتذذذاء، واشذذذتهر "كذذذا  أصذذذحاب  مشذذذهوري  وسذذذد إلذذذيهم القضذذذاء واإل
الناس، ودرسوا درسا ظابرا انتشذر فذي أقطذار األرض، ولذم يذز  ينتشذر كذ  حذي ، 
وأي مذذذ بب كذذذا  أصذذذحاب  خذذذاملي ، ولذذذم يولذذذوا القضذذذاء واالفتذذذاء ولذذذم يرغذذذب فذذذيهم 

 .1س اندرس بعد حي "النا
 وم  جملة م  تول  القضاء واإلفتاء بطرابلس وغيربا ن كر: 

 : 2القاضي أبو موسى عمران بن موسى بن معمر الطرابلسي
اإِلمام العالم الفقي  الحافظ للم بب العار  بالمساو  البصير باألحكام أخذ  

البرقذذذي وغيذذذر ، وعنذذذ  أبذذذو فذذذارس عبذذذد العزيذذذز بذذذ  عبذذذد العظذذذيم  عذذذ  أبذذذي زكريذذذاء
الطرابلسذذي وغيذذر ، ولذذي قضذذاء طذذرابلس واإلمامذذة والخطابذذة بجامعهذذا، ثذذم نقذذ  إلذذ  

 بذ. 660بذ وتوفي بها وبو يتوال  سنة  657حاضر  تونس وتول  قضاءبا سنة 
 : 3موسى أبو األسود بن عبد الرحمن بن حبيب المعروف بالقطان

ة فقيهاو حافظاو م  الفقهاء المعدودي  واألومة المشهوري  ول  أوضاع كا  ثق
ولذذي  ،كثيذذر  فذذي العلذذم. كذذا  يحسذذ  الكذذالم فذذي الفقذذ  علذذ  مذذ بب مالذذ  وأصذذحاب 

 ؛فبغذذذي عليذذذ  وأو ي ،قضذذذاء طذذذرابلس فنفذذذ  الحقذذذو  وأخذذذ با للضذذذعي  مذذذ  القذذذوي
  اشذذترى ثذذم أطلذذ  وكذذا  سذذبب إطالقذذ  فذذي رجذذ ،فعذذز  وحذذبس فذذي الكنيسذذة شذذهوراو 

حوتاو فوجد في بطن  آخر فاختلفوا: ب  بو للباو  أو للمشتري؟ فأفت  موسذ : إ  
كذذذا  الشذذذراء علذذذ  الذذذوز  فهذذذو للمشذذذتري وا   كذذذا  علذذذ  الجذذذزا  فهذذذو للبذذذاو  فقذذذا  

 الوالي: مث  ب ا ال يسج .
 :  4الشيخ محمد بن أحمد بن مساهل

غيذذذر واحذذذد مذذذ  بطذذذرابلس ونشذذذأ بهذذذا، وقذذذرأ العلذذذوم علذذذ   -رحمذذذ  اهلل-ولذذذد 
أفاضذ  عصذذر ، وروى بهذذا وأسذذم ، وكذذا  رحمذ  اهلل مذذ  الطلبذذة المخلصذذي ، ومذذ  
كبذذار الحفذذاظ الثقذذا  المحذذدثي ، قذذا  العياشذذي فذذي رحلتذذ : وبذذ ا الشذذيا مذذ  أحسذذ  

                                                           
 .1/260حجة اهلل البالغة لولي اهلل الدبلوي:  ( 1
 .272شجر  النور الزكية في طبقا  المالكية لمخلو  ص:  ( 2
 .2/336الديبا  الم بب في معرفة أعيا  الم بب الب  فرحو :  ( 3
 .113ص:  ،نفحا  النسري  ( 4
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مذذ  رأينذذا سذذمتا ودال، وأحذذ قهم قذذوال وفعذذال، لذذ  مشذذاركة فذذي العلذذوم، وحسذذ  اطذذالع 
نحذذذو األربعذذذي  سذذذنة، وحمذذذد  سذذذيرت   علذذذ  فذذذروع المذذذ بب، طالذذذ  واليتذذذ  للفتذذذوى

 .1فيها
           

 المبحث الثاني: جهود علماء ليبيا في التصدي لمحاوالت القضاء 

 لمالكيعلى المذهب ا

تعذذذرض مالكيذذذة الغذذذرب اإلسذذذالمي فذذذي فتذذذرا  متفرقذذذة الضذذذطهاد ومحذذذاوال  
فريقيذة، للقضاء عليهم، م  ظهور بعض الدو  كاألغالبة والفاطميي  في مصذر  وا 

 والموحدي  في المغرب األقص  واألندلس.
وصراع المالكية م  الوال  وأتبذاعهم كذا  سذاودا، سذواء فذي عصذر األغالبذة، 
أم فذذذذي عصذذذذر الشذذذذيعة الفذذذذاطميي  ودعذذذذاتهم، وبذذذذ باب األغالبذذذذة جذذذذاء الفذذذذاطميو  

إ  قذذاطعوا حكمهذذم، ولذذم يبذذادروا إلذذ   ؛الشذذيعة، فوقذذ  المالكيذذة مذذنهم نفذذس الموقذذ 
و  في طاعتهم، ألنهم كانوا ينظرو  إليهم وكذأنهم طغذا  مذارقو  عذ  الذدي ، الدخ

فحاو  عبيد اهلل الشيعي أ  يرغمهم بقو  السي ، فأرا  دماءبم، وبالغ فذي القسذو  
 عليهم، فما زادبم  ل  إال إصرارا عل  موقفهم.

وقذذد أخذذ   مقاومذذة علمذذاء المغذذرب للتشذذي  أشذذكاال متعذذدد  وأنماطذذا مختلفذذة، 
  تكذذذو  المقاومذذذة فذذذي شذذذك  اعتذذذزا  لكذذذ  مذذذا بذذذو شذذذيعي، وكذذذ  مذذذا لذذذ  صذذذلة فمذذذر 

بالتشي ، ومر  كان  تأخ  شك  الجدا  فتق  بذي  أبذ  السذنة وأبذ  الشذيعة معذار  
جدلية عنيفذة يقودبذا جماعذة مذ  الفذريقي  مذ  أبذ  الذ كاء والشذجاعة، وبلغذ  فذي 

 محذاوال   ، وبلغذبعض األحيذا  إلذ  أ  تأخذ  شذك  المقاومذة والمواجهذة الدمويذة
طمذذس المذذ بب المذذالكي منذذ  الفتذذوى وقصذذربا علذذ  مذذ بب أبذذ  البيذذ ، فبقذذي مذذ  

 .2يتفق  بفق  مال  إنما يتفق  خفية
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دي ووالتذذ ، وبلذذغ مذذ  عذذداو  الفذذاطميي  للمالكيذذة أ  تجذذرأ أبذذو عبيذذد اهلل المهذذ
لشذذت  أنذذواع القتذذ  والسذذج  والتعذذ يب، وأحذذر   وفقهذذاءبمفعذذرض علمذذاء المالكيذذة 

كتذذب المذذ بب وحذذرم الفتذذوى والقضذذاء بذذ ، وأمعذذ  فذذي التنكيذذ  بهذذم، واعتبذذروا  لذذ  
جريمذذذة يعاقذذذب عليهذذذا بالضذذذرب والسذذذج  أو القتذذذ  أحيانذذذا، كمذذذا منذذذ  المالكيذذذة مذذذ  

 التدريس في المساجد ونشر العلم، وغيربا م  أنواع التربيب واالضطهاد.
الهجمذذذة الشرسذذذة علذذذ  أبذذذ  السذذذنة مذذذ  المالكيذذذة، انبذذذرى الفقهذذذاء وأمذذذام بذذذ   

والعلمذذذذاء لنصذذذذر  المذذذذ بب المذذذذالكي والذذذذدفاع عنذذذذ ، وبيذذذذا  فسذذذذاد مذذذذ بب الشذذذذيعة 
وانسالخهم م  الدي  وبطال  آراوهذم، ووقذ  فذي جملذة المذدافعي  عذ  أبذ  السذنة 
  علمذذذاء ليبيذذذا، وكانذذذ  أوجذذذ  المواجهذذذة متعذذذدد  يمكذذذ  أ  نجملهذذذا فذذذي نذذذوعي  مذذذ

 المدافعة والنصر .
 المواجهة العلمية:

لعذذ  الشذذوابد علذذ  وقذذو  علمذذاء ليبيذذا أمذذام كذذ  مذذا مذذ  شذذأن  طمذذس معذذالم 
السنة عموما والمذ بب المذالكي خاصذة، مذ  الكثذر  التذي يصذعب حصذربا، ولعلنذا 
نختار أبرز األمثلة عل  ب   المواجهة العلمية التذي أبذدابا علمذاء السذنة الليبيذي ، 

هذذذا أومذذذة مالكيذذذة مذذذ  المتقذذذدمي  والمتذذذأخري ، ونهجذذذوا فذذذي سذذذبي   لذذذ  والتذذذي تزعم
عذالء مكانتهذا،  ضروبا متنوعة أبمها المواجهة العلمية، التي تتغيذا نصذر  السذنة وا 

 وقم  البدع والمقاال  المنحرفة.
وفذذذي بذذذ ا البذذذاب يذذذ كر صذذذاحب كتذذذاب "نفحذذذا  النسذذذري " حذذذرص السذذذاد   

يم الخلذ  ديذ  الحذذ  وتأديذة األمانذة، ويذذروي المالكيذة فذي الحضذذر  الليبيذة علذ  تعلذذ
مذذذا كذذذا  عليذذذ  اإلمذذذام العالمذذذة محمذذذد بذذذ  عبذذذد الذذذرحم  الحطذذذاب، "فقذذذد كذذذا  داوذذذم 

، 1االبتذذداء شذذديد االقتذذداء فذذي األقذذوا  واألفعذذا  واألحذذوا  فذذي العذذادا  والعبذذادا "
، "فقذذد بذذ  إ  بذذ ا اإلمذذام العامذذ  كذذا  يعنذذ  بذذالتطبي  العملذذي لسذذنة رسذذو  اهلل 

فذذي لباسذذ  وعمامتذذ  ومشذذيت  وجلوسذذ   كذذا  رضذذي اهلل عنذذ  يقتذذدي برسذذو  اهلل 
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 وأكلذذ  وشذذرب  وفذذي جميذذ  شذذؤون  وكذذا  يحذذض أصذذحاب  علذذ   لذذ ، ويعلمهذذم ....
 .1ويقو  الخير في  ل "

ويتضح م  ب ا حرص العلماء الليبيي  عل  نشذر المعرفذة العلميذة، والسذنة 
النبويذذذة، فذذذي مواجهذذذة الفكذذذر الشذذذيعي والمذذذد الرافضذذذي والمعتقذذذدا  الباطنيذذذة التذذذي 

رغام الناس علي .  تكفل  دولة بني عبيد بنشر  وا 
 : ذذوتشك  المؤلفا  العلمية ضربا م  ب   المواجهة ونمث  لها ب

 ة فااي نصاار الساانة ألبااي العبااام أحمااد باان محمااد المكنااي تكتاااب شااكر النعماا
 ها:  1056

، مذذذ  أعذذذر  بيوتذذذا  طذذذرابلس علمذذذاوأبذذذو العبذذذاس أحمذذذد بذذذ  محمذذذد المكنذذذي 
و"كذا  مذذ  العلمذذاء العذذاملي  مشذذهوراو بالصذال  والتمسذذ  بعذذرى الذذدي  ولذذ  كرامذذا  

 . 2كثير  ال حاجة ل كربا"
نذ : "وممذ  لقيتذ  بطذرابلس وقد أفاض العياشي في  كذر مناقبذ  حتذ  قذا  ع

مفتيها الشذاب الزكذي، الفقيذ  اللذو عي، خيذر خلذ  عذ  خيذر سذل ، سذيدي محمذد 
المكني، بيت  بي  علم م  لد  أسالف  الكرام، وأبو  سيدي محمد المكني م  أعلم 
أبذ   لذذ  السذذاح ، وتذول  الفتذذوى فذذي بلذد  مذذرارا، واشذذتغ  بالتذدريس، ولذذ  مشذذاركة 

..وكا  ل   كاء وعق ، وزياد  نب ، فمهر فذي فنذو  عديذد  حسنة في فنو  كثير  .
 .3وفا  أقران "

أل  المكني كتاب  شذكر النعمذة فذي نصذر السذنة جوابذا علذ  أورا  عرضذها 
عليذذ  بعذذض األصذذحاب، تضذذمن  عقاوذذد مخالفذذة، وبذذدعا منكذذر ، يقذذو  رحمذذ  اهلل: 

فذذذي الخيذذذر "وبعذذذد فذذذإ  بعذذذض الفقذذذراء الصذذذادقي  واإلخذذذوا  الناصذذذحي ، الذذذراغبي  
والداعي  إلي ، والطالبي  للح  والداعي  إليذ ، عذرض علينذا أوراقذا تضذمن  كالمذا 
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فاسذذذدا، وعذذذ  طريذذذ  الحذذذ  حاوذذذدا، عذذذرض فيذذذ  واضذذذع  بتنقذذذيص أكثذذذر الصذذذحابة 
 .1وأعيا  األمة"

والناظر في فصذو  بذ ا الكتذاب يظهذر لذ  بجذالء أ  مذ  بذي  أبذم مقاصذد  
الرد علذ  صذاحب األورا  ومذ  وافقذ  مذ  وأبرز موضوعات  كما جاء عل  لسان  

 أب  التحري  واالختال  ببيا  عقيد  أب  السنة و كر فضاو  الصحابة األومة.
وم   ل  فإ  المكني رحم  اهلل عقد بابذا فذي  كذر المذ ابب األربعذة، وبيذا  
فضذذذلهم، ومذذذا يجذذذب فذذذي تقليذذذدبم، وخذذذص اإلمذذذام مالذذذ  بالذذذ كر، وأفذذذرد لذذذ  فصذذذال 

لذذ  التعريذذ  بإمذذام المذذ بب ومناقبذذ ، يقذذو : "بذذو مالذذ  بذذ  كذذامال، وغرضذذ  مذذ   
أنذذس بذذ  مالذذ  بذذ  أبذذي عذذامر األصذذبحي، إمذذام األومذذة بذذالتحقي ، وناصذذر السذذنة 
بالتدقي ، عالم المدينذة كمذا جذاء فذي الخبذر، وأميذر المذؤمني  فذي الحذدي  واألثذر، 

 .2يثار  بالتصني "إأفرد  مناقب  بالتألي ، وقصد  
في كتاب  م  باب االنتصار للم بب المالكي وبو فذي  ولع  صني  المكني

خضذذذذم النكسذذذذة والمعانذذذذا  التذذذذي خاضذذذذها علمذذذذاء المالكيذذذذة فذذذذي مذذذذواجهتهم العلميذذذذة 
 والعملية للفاطميي  وغيربم.

 إمعانذذا فذذي طمذذس معالمذذ ، العبيذذديو  الفتذذوى علذذ  مذذ بب مالذذ  فلقذذد منذذ 
ر  الموجبة للتع يب وقصروبا عل  م بب أب  البي ، وعدوا  ل  م  التهم الخطي

 والسج  والقت .

 المواجهة العملية:
 كذذا  أبذذ  السذذنة بذذالقيروا  أيذذام بنذذي عبيذذد، فذذي حالذذة شذذديد  مذذ  االبتضذذام
والتسذذتر كذذأنهم  مذذة، تجذذري علذذيهم فذذي كثذذر  األيذذام محذذ  شذذديد ، ولمذذا أظهذذر بنذذو 
عبيد أمربم، ونصبوا حسذينا األعمذ  السذباب لعنذ  اهلل تعذال  فذي األسذوا ، للسذب 

فذذذي ألفذذذاظ حفظهذذذا... وعلقذذذ  رؤوس  بأسذذذجاع، يوصذذذ  منهذذذا الذذذ  سذذذب النبذذذي 
لقذذذة، مكتذذذوب فيهذذذا األكبذذذاش والحمذذذر، علذذذ  أبذذذواب الحوانيذذذ ، عليهذذذا قذذذراطيس مع
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أسذذماء الصذذحابة. اشذذتد األمذذر علذذ  أبذذ  السذذنة، فمذذ  تكلذذم أو تحذذر  قتذذ ، ومثّذذ  
 . انتهض العلماء للدف  واالنتصار.1ب 

وكتذذب التذذراجم والطبقذذا  تزخذذر بمالحذذم كثيذذر ، ومواقذذ  عظيمذذة، تبذذي  عذذ  
تصذدي علمذاء المالكيذة فذذي الغذرب اإلسذالمي لمحذذاوال  طمذس المذ بب المذذالكي، 

لذذذ   كذذذا  لعلمذذذاء المالكيذذذة شذذذأ  كبيذذذر فذذذي المواجهذذذة  جانذذذب المواجهذذذة العلميذذذة،وا 
 والتصدي عمليا نصر  ألب  السنة ودفاعا ع  الم بب، ون كر م   ل :

 محنة قاضي برقة وعالمها محمد بن إسحاق الحبلي:
رغم أنها أغفل  العديد م  جوانب شخصية ب ا العلذم، وكانذ  شذحيحة فذي 

، فذذذإ  كتذذذب التذذذراجم 2سذذذوى عذذذ  كونذذذ  ولذذذي قضذذذاء برقذذذة الترجمذذذة لذذذ ، ولذذذم تحذذذدثنا
تذذ كرنا بمذذا تعذذرض لذذ  الحبلذذي مذذ  فتنذذة وتمحذذيص فذذي سذذبي  إعذذالء كلمذذة الحذذ  
ماتذذذذة البدعذذذذة، "وكذذذذا  السذذذذبب فذذذذي  لذذذذ ، أنذذذذ  أتذذذذا  عامذذذذ  برقذذذذة  ظهذذذذار السذذذذنة وا  وا 
المعرو  باب  كافي فقا  ل : إ  غدا العيذد، فقذا  لذ : إ  روذي الهذال  الّليلذة كذا  

ال أخذذر  ألنذذ  ال يمكننذذي أ  أفطذذر النذذاس يومذذا مذذ  رمضذذا   قلذذ ، وا   لذذم يذذرمذذا 
وأتقّلد  نوب الخل   فقا  ل : به ا وص  كتاب موالي، فالتمس الناس الهال  تل  
الّليلذذة فلذذم يذذرو ، فأصذذبح العامذذ  إلذذ  القاضذذي بذذالّطبو  والبنذذود وبيوذذة العيذذد، فقذذا  

العيذذد وال أتقلّذذد أ  أفطذذر النذذاس يومذذا   لذذ : ال واهلل، ال أخذذر  وال أخطذذب وال أصذذلي
م  رمضا  ولو عّلق  بيذدي، فمضذ  العامذ ، فجعذ  مذ  خطذب وصذّل . وكتذب 
بما جرى إلذ  مذوال ، فلمذا وصذ  إليذ  الخبذر أمذر برفعذ  إليذ ، فلمذا وصذ  قذا  لذ : 
ال فعلذذذ  بذذذ  مذذذا قلذذذ ، فذذذامتن  مذذذ  الذذذدخو  فذذذي  إّمذذذا أ  تتنّصذذذ  وأعفذذذو عنذذذ ، وا 

متث  ما شو ، فنصب ل  صاريا عند الباب األخيذر مذ  أبذواب دعوت ، وقا  ل : ا
الجذام  الذ ي يلذي درب المهذدي وعلّذ  بيذذد  إليذ  فذي الشذمس، فأقذام كذ ل  ضذذاحيا 

 .3للشمس  في شد  الحر يوم   ل ، فلّما كا  بالعشي ما  رحم  اهلل"
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 ها: 432 اإلمام ابن المنمر محيي السنة وقامع البدعة في طرابلم ت
اإلمذذام أبذذو الحسذذ  بفضذذل  وعلمذذ  ورياسذذت ، أخذذ  عذذ  ابذذ  أبذذي زيذذد عذذر  

القيروانذي، ورحذذ  لمكذذة وأخذ  عذذ  أعذذالم بنذا ، ثذذم رجذذ  لبلذد  وأحيذذ  السذذنة وأزا  
 .1البدع

وكا  أبذو الحسذ  علذي بذ  المنمذر، فذي طذرابلس، علذم وقتذ ، وشذيا زمانذ ، 
س ال يسذتطيعو  وراود قوم ، في سبي  رأي  وم ببذ ، وجذابر بذ ل  حذي  كذا  النذا

  ل ، وال ي كرو  الصحابة إال في بيوتهم.
ويعذذذد اإلمذذذام أبذذذو الحسذذذ  ابذذذ  المنمذذذر أو  مذذذ  أظهذذذر السذذذنة بطذذذرابلس لمذذذا 

بذ وقت  فيهذا الشذيعة  407كان  في إفريقية الوقعة المعروفة بوقعة المشارقة سنة 
 . 2وأتباعهم

هذذدي، وانتشذذر  إ  لمذذا ظهذذر مذذ بب الشذذيعة العبيذذديي ، أتبذذاع عبيذذد اهلل الم
بذذدعهم، ومنعذذوا صذذال  التذذراويح، وأحذذدثوا فذذي اآل ا  حذذي علذذ  خيذذر العمذذ ، كذذا  
أبذذذذو الحسذذذذ  أو  مذذذذ  أفتذذذذ  بذذذذبطال  مذذذذ ببهم، ونبذذذذ  تقاليذذذذدبم الباطلذذذذة، وبذذذذدعهم 

 المضلة.
يقذذو  صذذاحب نفحذذا  النسذذري : وعلذذ  يذذد أبذذي الحسذذ  بذذ ا قتذذ  مذذ  كذذا  

  فذذي  لذذ  اليذذوم أ ا  أبذذ  السذذنة بطذذرابلس مذذنهم، وأمذذر النذذاس بقطذذ  األ ا ، وأ 
بنفسذذ ، وأو  مذذ  أقذذام للنذذاس بطذذرابلس صذذال  القيذذام، وقذذد كذذا  رسذذم بذذ   الصذذال  

 .3محي م  إفريقية
           

 

 

                                                           
 .164شجر  النور الزكية ص:  ( 1
 .81نفحا  النسري  ص:  ( 2
 .85نفس  ص:  ( 3
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 نصرة علماء ليبيا للمذهب المالكيالمبحث الثالث: مقاصد 

 المطلب األول: نصرة السنة والدفاع عن المذهبية وصناعة الفقه.

في ال و   ليبيا خاصة والغرب اإلسالمي عامةلع  م  أبرز مقاصد علماء 
ع  الم بب المالكي، م  خال  التدريس والتصدر ل  واإلفتاء والتذألي ، إنمذا بذو 
فذذي الحقيقذذة نصذذر  لمذذ بب أبذذ  السذذنة ضذذد الشذذيعة المغذذالي  فذذي الذذرفض والتشذذي  

 ونصب العداو  للصحابة.
لفنا  مذذ  صذني  المكنذذي فذي كتابذذ  "شذذكر ولعذ  أبذذرز مثذا  علذذ   لذ  مذذا أسذ

المنذة فذذي نصذذر  السذنة"، فقذذد عقذذد فذي كتابذذ  معاقذذد خمسذة، اسذذتهلها بالحذذدي  عذذ  
 عقيد  أب  السنة وفضاو  الصحابة.

ولم تك  الم ببية غاوبة ع  انشغاال  الفقي  الليبي، حي  أشذار فذي كتابذ  
الم ببيذة والتمذ بب، يقذو : بعد التنوي  إل  مكانة عالم المدينة وفضل  إل  حقيقة 

يذذذذا ، أ  بذذذذؤالء األومذذذذة األربعذذذذة اشذذذذتهر  إمذذذذامتهم، وتقذذذذذرر   "اعلذذذذم وفقنذذذذا اهلل وا 
طذذريقتهم، وضذذبط  مذذ اببهم، وانتشذذر  أتبذذاعهم، وعلمذذ  أقذذوالهم وأحذذوالهم...فال 
يجوز اليوم تقليد غيربم، صر  ب ل  غير واحذد مذ  العلمذاء، ومعلذوم أ  كذ  أحذد 

  االجتهذذذاد واسذذذتنباط األحكذذذام مذذذ  مأخذذذ با، فتعذذذي  تقليذذذد مذذذ  النذذذاس ال يقذذذدر علذذذ
 .1المجتهدي "

ومعلذذذوم أ  الم ببيذذذة ال تكذذذو  باعثذذذا للتنفيذذذر بقذذذدر مذذذا بذذذي موصذذذلة للذذذتعلم 
والتعلذذذيم، والترقذذذي فذذذي مدارجذذذ  حسذذذب األصذذذو ، وتكذذذوي  الملكذذذة الفقهيذذذة والعقليذذذة 

 .2العلمية لدى طالب العلم
إنما بو صيانة للصناعة الفقهية م   وحقيقة الدفاع ع  الم بب المالكي

العب  والفوض ، وبيا  فساد فكر  الدعو  إل  نب  الم ابب الفقهية، واالستنباط 
 المباشر م  الكتاب والسنة.

                                                           
 .66شكر المنة في نصر  السنة ورقة  ( 1
 .12الجوابر اإلكليلية ص:  ( 2
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 المطلب الثاني: المحافظة على وحدة القطر الليبي
لقذذد شذذهد الغذذرب اإلسذذالمي بعذذد الفذذتح اإلسذذالمي فتنذذا كثيذذر  وحروبذذا طويلذذة، 

 رز أسبابها تعدد الم ابب والنح .كا  م  أب
 عواصذذ  االخذذتال  والنذذزاع واالقتتذذا  إال بعذذد التمذذ بب بالمذذ بب أولذذم تهذذد

لذذ  بذذ ا يشذذير قذذو  الشذذيا  المذذالكي الذذ ي قطذذ  دابذذر التفرقذذة والشذذقا  واالفتذذرا ، وا 
مخلو  في معرض حديث  ع  المعز ب  باديس: وكان  بإفريقية مذ ابب الشذيعة 
والصفرية واإلباضية والنكارية والمعتزلة، وكا  بها م  م ابب أبذ  السذنة مذ بب 

النذذاس علذذ  التمسذذ  بمذذ بب أبذذي حنيفذذة النعمذذا  ومذذ بب مالذذ ، فظهذذر لذذ  حمذذ  
 .1مال  وقط  ما عدا  حسما لماد  الخال  بالم ابب

ومذذذ  جهذذذة أخذذذرى فوسذذذطية مذذذ بب مالذذذ  غيذذذر منفكذذذة عذذذ  الوسذذذطية فذذذذي 
االعتقادا ، وبو مذا يميذز فكذر أتبذاع اإلمذام مالذ ، "وقذد نظرنذا طذويال فذي أخبذار 

با مذ  المذ ابب الفقهاء، وقرأنا ما صن  في أخبذاربم إلذ  يومنذا بذ ا، فلذم نذر مذ ب
غيذر  أسذذلم منذذ ، فذذإ  فذذيهم الجهميذة والرافضذذة والخذذوار  والشذذيعة إال مذذ بب مالذذ ، 
فإنا ما سمعنا أحدا مم  تقلد م بب ، قذا  بشذيء مذ  بذ   البذدع، فاالستمسذا  بذ  

 .2نجا  إ  شاء اهلل تعال "
فالمالكية كما تقرر أبعد الناس ع  االعتقادا  الفاسد  والنحذ  الباطلذة، بذ  
إ  جهذذود العديذذد مذذ  أعذذالم المدرسذذة المالكيذذة انصذذب  حذذو  مقاومذذة أبذذ  البذذدع 

 واألبواء.
لقذذذذذد كذذذذذا  لنصذذذذذر  المذذذذذ بب المذذذذذالكي وانتشذذذذذار  فذذذذذي الربذذذذذوع الليبيذذذذذة والغذذذذذرب 
اإلسذذالمي أثذذر كبيذذر فذذي وحذذد  الصذذ ،  لذذ  أ  العقيذذد  السذذنية والتمذذ بب بالفقذذ  

ضذذمن  للقطذذر الليبذذي وحدتذذ   التذذيوالسذذالم   مذذ  أبذذم عوامذذ  الووذذام المذذالكي كذذا
 واستقالل  رغم ك  ما مر من  م  أزما  عل  مر العصور.

           
 

                                                           
 .114ص:  ،ينظر في  ل  كتاب القاضي عياض سير  وفكر ( 1
 .6/356المعيار للونشريسي:  (2 
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 خاتمةال

"جهود علمذذاء ليبيذذا فذذي ذحاولذذ  تضذذاعي  بذذ   الورقذذة العلميذذة الموسذذومة بذذ
نصر  الم بب المالكي"، أ  تخلص إل  مجموعة مذ  النتذاو ، يمكذ  إجمالهذا فذي 

 ما يلي:
والبحذذذ  حذذذذو  المذذذذ بب المذذذذالكي فذذذذي  الكشذذذذ  إلذذذذ ماسذذذذة ال تذذذزا  الحاجذذذذة  -

يالوهذذا عنايذذة خاصذذة، مذذ  مزيذذد التنقذذيح والتحقيذذ ، وكذذ   الحضذذر  الليبيذذة، وا 
وثيقذذذذة جديذذذذد ، أو كتذذذذاب مخطذذذذوط يظهذذذذر فذذذذي أقبيذذذذة المكتبذذذذا  العامذذذذة أو 
الخاصذذة، أو فذذي الزوايذذا والرباطذذا  المنتشذذر  فذذي بذذ   الربذذوع، يفجذذأ الباحذذ  

 تطور الم بب المالكي.  بمعلوما  قيمة حو 
معذذالم نصذذر  علمذذاء ليبيذذا للمذذ بب المذذالكي ومذذ ابب أبذذ  السذذنة عمومذذا مذذ   -

الكثذذر  والتعذذدد بحيذذ  ال يمكذذ  لباحذذ  أ  يذذدعي حصذذربا أو اإلحاطذذة بهذذا، 
بذذ  حسذذبنا أ  نبذذرز بعضذذا منهذذا، وتظهذذر مذذ  خذذال  جهذذود بذذؤالء األعذذالم 

 لقضاء والتألي .التي انصرف  نحو التدريس والتعليم واالفتاء وا
مذذذذ  أبذذذذم الخصذذذذاوص التذذذذي تميذذذذز بهذذذذا علمذذذذاء ليبيذذذذا انذذذذدماجهم الكلذذذذي مذذذذ   -

مجتمعذذاتهم، وانفتذذاحهم علذذ  القضذذايا المصذذيرية لبلذذدبم، فكذذانوا فذذي مقدمذذة 
الوطنية للمجتم  الليبي قديما وحديثا، وتقدم لنا كتب   وابثالالمدافعي  ع  

 التاريا صفحا  مشرقة ع  تضحياتهم وجهودبم.
 المصادر والمراجع

حقيذذ  وتعليذذ : محمذذد األحمذذدي أبذذو تالذذديبا  المذذ بب فذذي معرفذذة أعيذذا  المذذ بب، د. (. )ابذذ  فرحذذو  
 مصر.النور، دار الترا  للطب  والنشر، القابر ، 

 الذذدار المصذذرية للتذذألي جذذ و  المقتذذبس فذذي  كذذر وال  األنذذدلس،  (.1966محمذذد بذذ  فتذذو  )ابذذ  فتذذو ، 
 مصر.القابر ،  ،والنشر

محمذذد الشذذا لي  :تحقيذذ ط األولذذ ، موطذذأ اإلمذذام مالذذ  بروايذذة ابذذ  زيذذاد، ه(.  1400) أنذذس ،مالذذ ابذذ  
 .بيرو ، لبنا النيفر، دار الغرب اإلسالمي، 
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المؤسسذذذة العربيذذذة  ط األولذذذ ،رسذذذاو  ابذذذ  حذذذزم، المحقذذذ : إحسذذذا  عبذذذاس،  (.1980أبذذذو محمذذذد علذذذي )
 لبنا . بيرو ، ،للدراسا  والنشر

نفحذذذا  النسذذذري  والريحذذذا  فذذذيم  كذذذا  بطذذذرابلس مذذذ   (.1994)أحمذذذد بذذذ  الحسذذذي  الناوذذذب األنصذذذاري، 
  طرابلس، ليبيا.األعيا ، تقديم وتعلي : الدكتور محمد زينهم، دار الفرجاني للنشر والتوزي ، 

سسذة مؤ ط األولذ ، جهود علماء المغرب في الدفاع عذ  عقيذد  أبذ  السذنة،  (.2005) إبرابيم ،التهامي
 لبنا .، الرسالة، بيرو 

مطبعذة ط األولذ ، مباح  فذي تذاريا المذ بب المذالكي فذي الغذرب اإلسذالمي، (. 1993) عمر ،الجيدي
 مغرب.المعار  الجديد  الرباط، ال

بذ    : أبوالفضذ يذقحتالقيذروا ، معالم اإليما  في معرفة أبذ   (.1968)عبد الرحم  ب  محمد ، الدباو
، مكتبة الخانجي، ، محمد األحمدي أبو النور، إبرابيم شبو ، محمد ماضورعيس  التنوخي

 .مصرالقابر ، 

دار ط األولذذ ، الجذذوابر اإلكليليذذة فذذي أعيذذا  السذذاد  المالكيذذة، (. 1999)ناصذذر الذذدي  محمذذد الشذذري ، 
 .األرد  ،ا البيار ، عمّ 

المحقذ : إحسذا  عبذاس، دار الراوذد ط األول ،  طبقا  الفقهاء، (.1970) بو اسحا  إبرابيمأ، الشيرازي
 .لبنا  ،العربي، بيرو 

بغيذة الملذتمس فذي تذاريا رجذا  أبذ  األنذدلس، دار الكاتذب العربذي،  (.1967) حمذد بذ  يحيذ أ، الضبي
 مصر.القابر ، 

سذذذذعيد الفاضذذذذلي، دار  :تحقيذذذذ ط األولذذذذ ، رحلذذذذة العياشذذذذي،  (.2006) عبذذذذد اهلل بذذذذ  محمذذذذد ،العياشذذذذي
 اإلمارا  العربية المتحد .السويدي للنشر والتوزي ، دبي، 

فريقيذذة  (.1994) أبذذو بكذذر عبذذد اهلل بذذ  محمذذد ،المذذالكي ريذذاض النفذذوس فذذي طبقذذا  علمذذاء القيذذروا  وا 
: بشذذذذير  يذذذذحقط الثانيذذذذة، توزبذذذادبم ونسذذذذاكهم وسذذذذير مذذذذ  أخبذذذذاربم وفضذذذاولهم وأوصذذذذافهم، 

 .لبنا  ،سالمي، بيرو البكوش، دار الغرب اإل

 ، : السذذذيد سذذذاب ، دار الجيذذذ ، بيذذذرو يذذذحقتط األولذذذ ، حجذذذة اهلل البالغذذذة،  (.2005)ولذذذي اهلل الهلذذذوي، 
 .لبنا 

المعيذذار المعذذرب والجذام  المغذذرب عذذ  فتذذاوى أبذذ  إفريقيذذة  ه(. 1401) بذذو العبذذاس أحمذذدأ، الونشريسذي
بإشذذرا  محمذذد حجذذي، وزار   خرجذذ  مجموعذذة مذذ  الفقهذذاءط األولذذ ، واألنذذدلس والمغذذرب، 

 بيرو ، لبنا .األوقا  والشؤو  اإلسالمية المغربية، دار الغرب اإلسالمي، 

منشذورا  مركذز ط األولذ ، كتذاب القاضذي عيذاض سذير  وفكذر،  (.2019) حميذد وآخذرو  ،أي  الحيذا 
 المغرب.عياض، مطبعة مراكش، 
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نقلذ  إلذ  العربيذة وعلذ  ط األولذ ، تكملذة المعذاجم العربيذة،  (.2000-1979بيتر آ  دوزي ) ،رينهار 
  .علي : محمَّد َسليم النَعيمي، وزار  الثقافة واإلعالم، العرا

  ، مطبعةياب  تاوي  الطنجي وآخر ترتيب المدار  وتقريب المسال ، تحقي : د. (. )القاضي  ،عياض
 .المحمدية، المغرب ،فضالة

دار البحذذذو  للدراسذذذا  اإلسذذذالمية ط األولذذذ ، جمهذذذر  تذذذراجم الفقهذذذاء المالكيذذذة، (. 2002) سذذذعد ،قاسذذذم
حياء الترا ، دبي،   اإلمارا  العربية المتحد .وا 

علذ  عليذ : ط األولذ ، شجر  النور الزكية في طبقا  المالكيذة،  ه(. 1424) ، محمد ب  محمدمخلو 
 لبنا .بيرو ، عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، 

 


