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 مجلة الجامعة األسمرية                                  

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

  

 الفقه أصول في المعاصرين ليبيا علماء إسهامات

 وتدريسا وتأليفا كتابة

 سحيمعمران جمال   
  قسم الدراسات اإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة المرقب، الخمس، ليبيا

Email: jamalsuhiem73@gmail.com 

 ملخصال

 آلر  وعلرى محمرد سريداا المرسرلين، أشرر  على والسالم والصالة العلمين، رب هلل الحمد
 العلمرر  المررمتمر فرر  للمشرراركة أعررددتها بحثيررة ورقررة فهرر   وبعررد، كثيرررا، تسررليما وسررلم وصررحب 
 اإلسرالمية، األسرمرية بالجامعرة البحرو  والدراسرات العلميرة مركر  رعايرة تحرت يعقرد الت  الثاا 
 العلمراء هرمءء مرن واختررت الفقر ، أصرو  ف  المعاصرين ليبيا علماء إسهامات عن لاا لتكش 
 والشيخ  قالم، محمد فاتح: والشيخ الحميد، عبد دمولو  عمر: الدكتور الشيخ: األجالء والمشايخ
 .العرب  عل  عمران: الدكتور المرحوم

 المقدمرة،: اآلتر  الاحرو علرى وخاتمرة مباح ، وثالثة مقدمة، ف  البح  جعلت وقد ه ا
: األو  المبحرررر  .البحرررر  وخطررررة الدراسررررة، فرررر  المتبرررر  والمرررراه  البحرررر ، أهميررررة بياررررت وفيهررررا

وكرران فرر   الفقرر  أصررو  علررم فرر  مولررود عمررر الرردكتور الشرريخ إسررهامات عررن للحرردي  خصصررت 
 أصررو  إثررراء فرر  وجهررود   قررالم فرراتح الشرريخ جهررود عررن فيرر  تحرردثت: الثرراا  المبحرر مطلبررين، 

 الشريخ عرن للحردي  خصصرت : واألخيرر الثالر  المبحر ، و مطلبرين على واحتوى المالك ، الفق 
 وأصرول ، المرالك  الفقر  واشرر تحقير  فر  وجهرود  –اهلل رحم  – العرب  عمران الدكتور الجلي 
 :من اتائ  ف  الاقاط التالية إلي  توصلت ما تأوج   البح  اهاية وف  .مطلبين على واشتم 
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 والعقيرردة الفقرر  أصررو  فرر  متاوعررة مملفررات بعرردة اإلسررالمية المكتبررة األعررالم هررمءء أثرررى
 فر  وتحقيقرات باختيرارات األعرالم هرمءء مملفرات تمي ت كما .والماط  اإلسالمية والثقافة والفق 

 غيررهم بهرا جراروا مسرتقلة آراء لهرم أن علرى يرد  مما مملفاتهم، ف  وردت الت  العلمية المسائ 
 بدراسرة خاصرة عااية ليبيا علماء من وغيرهم األعالم لهمءء كاات .اإلسالم  العالم علماء من
 تعرددت وقرد علير ، والمحافظرة واشرر  خدمت  ف  كبيرة جهودا ب لوا حي  وأصول ، المالك  الفق 
 .والفتوى والتحقي  والتدريس التألي  بين الجهود ه  

 

 عبدالحميد،  قالم.، المالك  الم هبأعالم ليبيا، العرب ،  الكلمات المفتاحية:

 المقدمة

الحمددد ر را العددالمينل والصددسال والسددسم علددر أيددري المرسددلين سدديد ا 
 وصحبه ومن تبعهم إلر يوم الدين. محمد وعلر آله

وبعد، فإن علم أصو  الفق  من أهم العلوم الشرعية الت  أوءها كثيرون من 
إ  ب   ؛رع امقاصد الشالعلماء العااية واءهتمام الفائقين من أج  الوصو  إلى 

تستابط األحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها اإلجمالية، وقد اتج  العلمراء 
لرى التصرراي  فرر  هر ا العلررم، فكرران أو  مرن صررا  فيرر  اإلمرام محمررد بررن إدريررس إ

ثم توالت بعدها المصافات التر  تااولرت هر ا العلرم بالشرر   –رحم  اهلل –الشافع  
 والبيان والتوضيح حتى يوماا ه ا.

وتأت  أهمية ه   الورقة لتكشر  لارا عرن إسرهامات علمراء ليبيرا فر  الترألي  
صو  الفق ، حي  قاموا بجهد متمي  ف  مجا  الترألي ، فحر فوا والكتابة ف  علم أ

كثيرا من الحشو ال ي طغى على بعض جوااب ه ا العلم، وسّهلوا مرا صرعب مرن 
العبارات، وقّربوا ما بعد ماها إلى األ هان، وجعلوا ه ا العلم فر  متاراو  الدارسرين 

ن وقفت على مملفاتهم والباحثين، واخترت من همءء العلماء والمشايخ األجالء مم
: الشرررريخ (1)وأعمررررالهم العلميررررة ولررررم أجررررد فيمررررا بحثررررت ممررررن خّصررررهم بدراسررررة وافيررررة

                                                           
الشريخ العالمرة عبرد السرالم أبرو اراج  بعاروان  ور عبرد : عل  محمد فريرو دراسرة للشريخ الردكتأعد ال مي  الدكتور (1

  قرردمها للمررمتمر العلمرر  األو  الترر  أقامترر  كليررة علرروم الشرررريعة و ارراج  وجهررود  فرر  علررم أصررو  الفقررر السررالم أبرر
 6 -4أعالمهرررا. فررر  الفتررررة  –تراثهرررا  –بجامعرررة المرقرررب حرررو   المدرسرررة المالكيرررة فررر  الغررررب اإلسرررالم   جررر ورها 

 ، مطبوعات ماظمة الاسيم للتامية المجتمعية.1065 -1025 :ص ،الراب  م الج ء2019فبراير 
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الشرريخ شرريخ الرردكتور: فرراتح محمررد  قررالم، و الرردكتور: عمررر مولررود عبررد الحميررد، وال
 الدكتور: عمران عل  العرب .

 أهداي البحث

 والمكااة.التعري  بأعالم ليبيا ال ين لم ياالوا حظا من الشهرة  -
سررهاماتهم فرر  التررألي  والتحقيرر  فرر  علررم أصررو   - بيرران جهررود علمرراء ليبيررا وام

 الفق .
 استثارة همم الباحثين وطالب العلم للكتابة ف  مث  ه   الموضوعات. -

 إيكالية البحث

يأت  ه ا البح  لإلجابة عن بعض اإلشكاليات اآلتية: ه  لهرمءء األعرالم 
سرررهامات فررر  علرررم أصرررو  الفقررر  ؟ وهررر  لهرررم اختيرررارات وتحقيقرررات علميرررة جهرررود وام

شررراركوا بهرررا غيررررهم مرررن علمررراء العرررالم اإلسرررالم ؟ وهررر  لهرررم دور فررر  اشرررر الفقررر  
 المالك  وأصول  تأليفا وتحقيقا وتدريسا؟          

 م هج البحث وخطته

 سلكت ف  إعداد ه ا البح  ماهجين هما:
واسرررررتقراء مرررررا يتعلررررر  بهرررررمءء األعرررررالم  المررررراه  اءسرررررتقرائ ، و لررررر  بجمررررر  .1

المحققين، سرواء كران  لر  فيمرا يتعلر  بحيراتهم الشخصرية، أو جهرودهم فر  
 التدريس والتألي  والتحقي .

حصررررراء  .2 المررررراه  الوصرررررف ، و لررررر  بوصررررر  مملفررررراتهم واتررررراجهم العلمررررر ، وام
 اختياراتهم وتحقيقاتهم ف  المسائ  العلمية.  

 ة مباح ، وخاتمة على الاحو اآلت : وقد جعلت البح  ف  مقدمة، وثالث
شكاليت ، والماه  المتبر  فر  الدراسرة، وخطرة  المقدمة، وفيها بّيات أهمية البح  وام

 البح .
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سررهامات  العلميررة فرر  علررم أصررو   المبحددث الول: الشرريخ الرردكتور عمررر مولررود وام
 الفق ، وفي  مطلبان:

 المطلب األو : سيرة الشيخ واشأت  العلمية، وفي  فروع:
 الفرع األو : اسم  واسب .

 الفرع الثاا : أعمال  اإلدارية والوظيفية.
 الفرع الثال : شيوخ  وتالمي  .  

 المطلب الثاا : جهود الشيخ العلمية ف  التألي  والتدريس، وفي  عدة فروع:
 الفرع األو : مملفات  وكتابات  العلمية.

 صولية.الفرع الثاا : اختيارات الشيخ ف  كتب  وأبحاث  األ
الشرررريخ الرررردكتور فرررراتح  قررررالم وجهررررود  فرررر  إثررررراء أصررررو  الفقرررر   المبحددددث ال:ددددا ي:

 المالك ، ويحتوي على مطلبين:
 المطلب األو : حياة الشيخ الشخصية والعلمية، وفي  الفروع اآلتية:

 الفرع األو : اسم  واسب  ومولد  واشأت  العلمية.
 الفرع الثاا : شيوخ  وتالمي   وأقراا .

 الثال : أعمال  اإلدارية والوظيفية.الفرع 
المطلررب الثررراا : إسرررهامات الشرريخ العلميرررة فررر  التررألي  والتررردريس، ويشرررتم  علرررى 

 الفروع اآلتية:
 الفرع األو : مملفات  العلمية.

 الفرع الثاا : ماهج  ف  مملفات  األصولية.
 الفرع الثال : جرد اختيارات  األصولية.

عمررران علرر  العربرر  وجهرود  فرر  التحقيرر  واشررر  الشرريخ الردكتور المبحددث ال:الددث:
 الفق  المالك  وأصول ، ويشتم  على مطلبين:

 المطلب األو : سيرة الشيخ العلمية وتسلسل  التعليم ، وفي  عدة فروع:
 الفرع األو : اسم  واسب  ومولد .
 الفرع الثاا : شيوخ  وتالمي  . 

 الفرع الثال : مملفات  وتحقيقات  العلمية.
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 والتحقي ، وفي  الفروع اآلتية: لثاا : جهود  العلمية ف  الكتابةالمطلب ا
 الفرع األو : جهود  ف  التحقي .

 إحكررام الفصررو  فرر  أحكررام  الفرررع الثرراا : مرراه  الشرريخ فرر  تحقيرر  ودراسررة كترراب
  .األصو 

 الفرع الثال : اختيارات  ف  المسائ  العلمية ف  تحقي  الكتاب.
           

سهاماته العلمية في  المبحث الول: الييخ الدكتور عمر مولود عبد الحميد وا 

 التأليي في أصول الفقه

المطلا الول: سيرال الييخ و يأته العلميةل اسمه و سبهل ويديوخه وتسميد، ل 
 والوظيفية اإلداريةوأعماله 

 :اسمه و سبه /الفرع الول
مديارة ال اويرة. متحصر  علرى ، مرن مواليرد م1938عمر مولود عبد الحميد 

 الدكتورا  ف  كلية الشريعة والقااون جامعة األ هر.
 أعماله اإلدارية والوظيفية:  /الفرع ال:ا ي

شرررغ  الشررريخ ماصرررب عميرررد كليرررة القرررااون بالجامعرررة الليبيرررة مرررا برررين عرررام  
 م 1972-1976

 -1992كمررررا تررررولى رئاسررررة قسررررم اللغررررة العربيررررة بجامعررررة ال اويررررة مررررا بررررين عررررام  
 م. 1997
 م.2005( عام اإلفتاء لجاةاسة اللجاة اءستشارية العلمية )تولى رئ

 أشر  الشيخ على أكثر من مائة رسالة ماجستير ودكتورا . 
 كما كاات ل  مشاركات علمية ف  العديد من الممتمرات الدولية.

 ييوخه وتسمي، : /الفرع ال:الث
 وماهم: تتلم  الشيخ على عدد من علماء ليبيا ف  عصر ، 
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الشيخ الهادي بن سعود المسالت ، الشيخ عل  بن حسين المسالت ، الشريخ علر  
الغريرراا ، عمررر الجارر وري، سررالم برروكر، خليرر  الم وغرر ، أبررو بكررر بلطيرر ، علرر  
الاجررار، المهرردي أبررو شررعالة، محمرررد المصرررات ، علرر  حيرردر السرراعات ، الطررراهر 

عيراد، الطيرب المصرررات ، الشكشروك ، حسرين طروشرة، ارور الرردين الشرل ، محمرد 
 سليمان ال وب ، عبد الرحمن القلهود.

 المطلا ال:ا ي: جهود الييخ العلمية في التأليي والتدريس
 وفي  عدة فروع:

 مؤلفاته وكتاباته العلمية:  /الفرع الول
  تر  الشيخ للمكتبة العربية واإلسالمية عدة مملفات، ماها: 

 حجية القياس، رسالة دكتورا . .1
 الوسيط ف  أصو  الفق  اإلسالم . .2
 مبادئ الثقافة اإلسالمية. .3
 المدخ  للفق  اإلسالم . .4
 الخالصة الوفية ف  الميرا  والوصية. .5

   فأقو :ماه  الشيخ ف  كتاب   الوسيط وسأقتصر ف  دراست  على بيان
أشررررار المملرررر  فرررر  المقدمررررة إلررررى  أارررر  يغطرررر  مقرررررر أصررررو  الفقرررر  لطلبررررة 

وقد رتب  علرى مقدمرة  (1) لغة العربية والدراسات اإلسالميةام الالدراسات العليا بأقس
علميرة وأربعرة أبرواب، فأمرا المقدمرة العلميرة فقرد تحرد  فيهرا المملر  علرى المبرادئ 
العلمية الت  كان العلماء األقدمون يحرصون على  كرها فر  أوائر  العلروم وتغافر  

فقرر  وتطرور ، و كررر فرر  عاهرا المحرردثون، كمرا تحررد  فيهررا عرن اشررأة علرم أصررو  ال
البررراب األو  أدلرررة األحكرررام، وحصررررها فررر  فصرررلين: الفصررر  األو  ل دلرررة المتفررر  

 عليها، والثاا  ل دلة المختل  فيها.
أمرا البراب الثراا  فجراء الكرالم علررى الحكرم الشررع  وعقرد لر  ثالثرة فصررو : 

 األو : ف  الحكم، والثاا  المحكوم في ، والثال : المحكوم علي . 
                                                           

 .8 :ص ،الوسيط (1
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ا البرراب الثالرر  فتعرررض فيرر  المملرر  لطررر  اسررتاباط األحكررام الشرررعية، وأمرر
و ل  من خال  ثالثة فصو : الفص  األو : دءءت األلفاظ، الفص  الثاا : ف  

 مقاصد الشريعة، الفص  الثال : أحكام الاسخ.
 وأما الباب الراب  واألخير فقد خصص  الممل  لالجتهاد والتقليد.       

 في كتابه:م هج المؤلي 
بعرررد أن  كررررت المباحررر  التررر  تااولهرررا المملررر  فررر  كتابررر  ارررأت  إلرررى بيررران 

 الماه  ال ي سار علي  ف  كتاب  فأقو :
يررأت  المملرر  فرر  بدايررة كرر  مبحرر  بررالتعري  إن احترراه إلررى  لرر  مرر  شرررح  * 

 وبيان محتر ات .
ي كر األدلة الاقلية من الكتاب والساة وعم  الصرحابة، وبيران موقر  أصرحاب * 

 أشهر الم اهب الفقهية. 
وفرر  ختررام المبحرر  يفّصرر  فرر  المسررألة الترر  قررام ببحثهررا مرر  التعليرر  والتوجيرر  * 

 . (1)والترجيح
 كاات شخصية الشيخ ظاهرة ف  ثاايا البح :* 

اكار  اإلجماع، حي  استعرض مثا   ل : وقوف  م  اإلمام أحمد ف  عدم إ
الشرريخ المسررألة و كررر قررو  اآلمرردي أن اإلمررام أحمررد اقرر  عارر  أارر  قررا : مررن ادعررى 
وجررود اإلجمرراع فهررو كررا ب. ثررم فاررد الشرريخ هرر   المقولررة فقررا :   وعلررى أيررة حررا  
فالرر ي يمكررن أن اقولرر  بكرر  ثقررة فرر  حرر  هرر ا العررالم الجليرر  أارر  لررم ياكررر اإلجمرراع 

استد  ب  ف  كثير من المواق ، وقد أثر عار   لر  بمرا ء  الصحيح الصريح؛ ألا 
 .  (2)يدع مجاء للش ، وم هب  الفقه  يشهد ب ل   

ياررراقل الشررريخ بعرررض علمررراء المررر اهب الفقهيرررة، مسرررتادا فررر   لررر  علرررى بعرررض * 
 المرجحات الت  ترجحت عاد .

مثررا   لرر : مااقشررت  لعلمرراء األحاررا  فرر  اسررتاادهم علررى اللغررة العربيررة فرر  
التفرقررة بررين الفرررض والواجررب، وأوضررح أن اسررتااد علمرراء األحاررا  علررى اللغررة ء 
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يقر  علرى قدميرر ، وتفررقتهم برين الفرررض والواجرب توقر  فرر  محر ور، حير  تجعرر  
 .(1)للفع  الواحد حكمين مختلفين

وف  اهاية كر  مسرألة مرن المسرائ  يخرره الشريخ باختيرارات وترجيحرات علميرة، * 
  ولع  األقرب، لع  الرأي المختار، ه ا الرأي ء يق  على ومن استعماءت  فيها 

 قدمي ، هو ال ي يميد  الواق  ويجب المصير إلي   ...الخ.
 ماها: مسألة العموم ه  هو من عوارض المعاا ؟

تتب  الشيخ المسألة و كر اختال  العلماء فيها ووجهة اظررهم فر  أن العرام 
األمررر كمررا يكررون لفظررا يكررون معاررى،  معاررا  فرر  اللغررة شررمو  أمررر لمتعرردد، وهرر ا

وخاصة وأن استعمال  فر  المعراا  قرد ورد علرى ألسراة مرن يوثر  بسرالمة اطقهرم، 
 ثم سا  رأي الجمهور القائ  هو من عوارضها لكن على سبي  المجا . 

وأوضرح وجهررة اظرر الجمهررور فقررا :   إار  لررو كرران مرن عرروارض المعرراا  
باطر ، بردلي  أن معراا  األعرالم الشخصرية حقيقة ءطرد ف  جميعها، لكن التال  

ء يعرررض لهررا العمرروم ء حقيقررة وء مجررا ا، فكررران  لرر  دلرريال علررى عرردم اتصرررا  
 . (2)المعاا  بالعموم على وج  الحقيقة  

وكان الشيخ موّفقا ف  اختيار  فاختار الرأي األو  فقا :  ولع  الررأي األو  
 أقرب إلى التعق  .   

ومن اختيارات  كر ل : عرضر  لوجهرة اظرر علمراء األحارا  فر  أن صري  
العمرروم وضررعت للعمرروم ء للخصرروص، فررإ ا أطلقررت ااصرررفت فرر  دءلتهررا إلررى مررا 
وضررعت لرر ، وهررو العمرروم، ألارر  هررو األصرر ، وااصرررافها إلررى الخصرروص خررال  

 األص ، فال يصار إلي  إء إ ا وجد دلي .
اء األحاررا ، ووجهررة اظررر الجمهررور وبعررد أن شررر  الشرريخ وجهررة اظررر علمرر

اختررار رأي علمرراء األحاررا  وقرروا  فقررا :  لعرر  الرررأي المختررار هررو مررا  هررب إليرر  
علمراء األحاررا ، حير  إن رأيهررم يضر  األمررور فر  اصررابها ويجعر  صرري  العمرروم 
مسرررتعملة فيمرررا وضرررعت لررر  أصرررالة، وهررر ا مرررن شرررأا  أن يعطررر  الثقرررة فررر  دءءت 
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ويررررة والشرررررعية دون اللعرررب بهررررا ووضررررعها فرررر  متاهررررات األلفررراظ واسررررتعماءتها اللغ
تجعلها ف  موض  الش ، ويصير الكالم عرضرة ألن يحمر  علرى غيرر مرا وضر  

 .   (1)ل  أصالة ... 
اختيرررررار  للقرررررو  القائررررر  بوقررررروع الاسرررررخ فررررر  القررررررآن، ورد  لررررررأي أبررررر  مسرررررلم 

 األصفهاا  ال ي ياف  وقوع الاسخ ف  القرآن:
مهررور العلمرراء علررى أبرر  مسررلم قررا :  يتضررح أن بعرد أن  كررر الشرريخ ردود ج

رأي أب  مسرلم ء يقر  علرى قدمير  أمرام أدلرة الجمهرور ومااقشرتهم لدليلر ، وأن مرا 
يرا  الجمهور وهو القو  بوقوع الاسخ ف  القرآن، هو الر ي يميرد  الواقر  وتتضرافر 

 .  (2)األدلة على رجحاا ، ول ل  وجب المصير إلي  والقو  ب  
 مسألة:  سخ المتواتر باآلحاد 

عرردة أدلررة اقليررة علررى اسررخ المتررواتر باآلحرراد،  -  اهللحفظرر-أورد المملرر  
يرسرر  اآلحرراد إلررى مختلرر  الجهررات لتبليرر  مررا يرررد عليرر  مررن  ماهررا: أن الرسررو  

 رب ، ومن بين  ل  أحكام الاسخ ووقائع .
لسراة المترواترة، ألار  وماها: أن اءتجا  فر  الصرالة إلرى بيرت المقردس كران ثابترا با
مااديررا ياررادي بررأن   ء وجررود لرر  فرر  القرررآن الكررريم، وعارردما اسررخ أرسرر  رسررول  

القبلررة حولررت إلررى بيررت اهلل الحرررام، فسررم  أهرر  قبرراء برر ل  فاسررتداروا وهررم يمدواهررا 
دون أن ياتظررروا السررماع مررن متعرردد، ولررم يحصرر  إاكررار علرريهم، فررد   لرر  علررى 

 .       (3)الجوا  

 :اختيارات الييخ في كتبه وأبحا:ه الصولية /ال:ا ي الفرع
ومررن خررال  قراءترر  لكترراب الوسرريط ومراجعترر  تبررين لرر  أن الشرريخ كااررت لرر  
شخصررية واضررحة فرر  كتابرر ، ولررم يكررن ارراقال ألقرروا  العلمرراء فقررط، برر  كااررت لرر  

 اختيارات علمية تبااها ف  كتاب ، ماها:   
   الوسيطجرد اختيارات  األصولية ف  كتاب   
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 .90 :ص ،ما يحص  ب  التواتر .1
 .136 :ص ،حجية اإلجماع السكوت  حجة ظاية .2
العر  ال ي تتغير األحكام لتغير  إاما هو العر  الصرحيح الر ي ء يتارافى  .3

 .185 :ص ،ومقتضيات العقو  وء يتعارض م  أدلة الشرع
 .211 :ص، التعري  المختار لسد ال ريعة .4
 .227 :ص ،التفرقة بين الفرض والواجبمااقشة الشيخ لعلماء الحافية ف   .5
 .275 :ص ،التعري  المختار للعموم .6
اختال  العلماء ف  دءلة العام على أفراد  ه  ه  قطعيرة أم ظايرة؟ الررأي  .7

 .285: ص ،المختار للشيخ
 .314 :ص ،صيغة الاه  تفيد التحريم .8
 .362 :ص ،مفهوم اللقب .9
 .377 :ص ،مفهوم الغاية .10
 .420 :ص ،وقوع الاسخ ف  القرآن .11
 .429 :ص ،اسخ المتواتر باآلحاد .12

           
المبحث ال:ا ي: الييخ الدكتور فاتح محمد زقسم وجهود  في إ:راء أصول 

 الفقه المالكي

 أخصص ه ا المبح  للحدي  عن علم آخر من أعالم ليبيا ف  مطلبين: 
 :والعلمية المطلا الول: حياال الييخ اليخصية

  وفي  الفروع اآلتية:
الفرررع األو : اسررم  ومولررد  واشررأت  العلميررة، الفرررع الثرراا : أعمالرر  العلميررة، 

 الفرع الثال : اشاطات  الدعوية، الفرع الراب  ف  الحدي  عن أخالق  ومااقب .
 اسمه ومولد  و يأته العلمية: /الفرع الول

 . م7/7/1938ولد الشيخ فاتح ف  طرابلس الغرب 



 
 
 
 هنا يكتب اسم الباحث

 

 (2019) 2خاص  عدد
257 

حفررظ القرررآن الكررريم وتحصرر  علررى الشررهادة الثااويررة مررن معهررد أحمررد باشرررا 
 م.1964الديا  وكان  ل  ساة 

وتحصرررر  علررررى شررررهادة الليسررررااس فرررر  كليررررة الشررررريعة بالجامعررررة اإلسررررالمية 
 م بتقدير جيد جدا وحا  على الترتيب األو . 1968بمدياة البيضاء ساة 

دة الماجسرررتير فررر  أصرررو  الفقررر  بكليرررة م علرررى شرررها1973كمرررا تحصررر  فررر  عرررام 
 الشريعة جامعة األ هر .

م درجة   الدكتورا    من الكلية والجامعة افسها، بتقردير 1979اا  ف  عام 
 ممتا  م  مرتبة الشر  األولى. 

أشر  علي  ف  البداية الشيخ األصول  المحق  العالمة: عبد الغا  عبد الخال ، 
ألررّم برر ، وأكمرر  اإلشرررا  علررى الرردكتور السرريد ولررم يسررتكم  معرر  اإلشرررا  لمرررض 

قر  صالح عوض محمد الاجار صاحب كتاب   اءستحسان عاد علماء أصرو  الف
  .وأثر  ف  الفق  اإلسالم   و  أثر العر  ف  التشري  اإلسالم 

 أعماله العلمية:  /الفرع ال:ا ي
-1968عمرررر  الرررردكتور فرررراتح معلمررررا بمعهررررد الجغبرررروب الررررديا  مررررن سرررراة 

 م، كما عم  مدّرسا بمعهد الجغبوب بمدياة البيضاء لبضعة أشهر.  1970
وعررّين معيرردا بكليررة اللغررة العربيررة والدراسررات اإلسررالمية بالبيضرراء مررن سرراة  
 م.1979حتى ساة م 1973

م إلرى أن أحير  1979وعم  أستا ا بكلية التربية جامعرة طررابلس مار  سراة 
 على التقاعد.

وكران  لر   ،غة العربيرة والدراسرات اإلسرالميةاللكما تولى الشيخ رئاسة قسم 
 م.1997وحتى ساة  م1995م، وف  ساة 1992ساة 

وااترردب للترردريس بكليررة الرردعوة اإلسررالمية، وظرر  يعمرر  بهررا أسررتا ا متعاواررا بقسررم 
 م.2000م وحتى 1987الدراسات العليا من ساة 

برررالايجر لمررردة خمرررس ( السرررايبعررردها أعيرررر الشررريخ للتررردريس بالجامعرررة اإلسرررالمية )
 ساوات.
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 : ياطاته الدعوية /الفرع ال:الث
م حترى سراة 1962تولى الشيخ الخطابة بجام  القبطان بطرابلس مرن سراة 

 حتررررى سرررراةم 1970م، كمررررا تررررولى الخطابررررة بجررررام  العاقررررودي مررررن سرررراة 1964
 م.1972

كما عم  الشيخ ف  عدد من اللجان العلمية، وقام باإلشرا  والمااقشة علرى عردد 
 كبير من رسائ  الماجستير والدكتورا .   

 :أخسقه وصفاته وم اقبه /الفرع الرابع
  مرن علمراء ليبيرا الر ين اجتمر  الاراس علرى علمهرم ومكرارم يعد الشيخ  فاتح

وهررو مررن أبررر   –  بشررير اصررر أخالقهررم، متواضررعا ورعررا، يرر كر الرردكتور الصرردي
ما سم  ما  شيئا يم ي األ ن قط، وء رأيت ما  القريبين ما  أا    –تالمي  الشيخ

 شيئا يق ي العين، وما تحدثت م  األصحاب إء شاركوا  فيما رأيت في  ... .
ويقررو  فيرر  أيضررا:  أبصرررت فيرر  سررمت الصررالحين، وورع العلمرراء العرراملين، 

  فرر  محدثرر ، وء تسررم  مررن قولرر  إء همسررا، وآيررة  لرر  وقّلمررا ترررا  يشررخص ببصررر 
تلرر  السرركياة الترر  تعتريرر ، والهرردوء الرر ي يكتافرر ، ولعلرر  تجالسرر  سرراعة مررن اهررار 

 فال تسم  ما  إء القلي  الااف  .   
ومررن مااقررب الشرريخ احترامرر  الكبيررر للعلمرراء وتبجرريلهم، ولررم يسررم  مارر  قررط 

ن المعاصررين، ولرو كران لر  رأي فر  أحرد تجريح فر  عرالم ء مرن المتقردمين وء مر
من همءء فإا  يحتفظ بر  لافسر ، أو لربمرا فر  دائررة ضريقة عارد محّدثير  بحير  ء 

 يشي ، ويظ   ل  ف  دائرة الاقد المقبو .
ومن مااقب  أيضرا: أار  ء يرتكلم فر  شر ء أو فر  مسرألة ء يعرفهرا وء يررى 

بصرد  تلر  المقالرة التر  شراعت ف  افس  حرجا أن يقرو : ء أدري، وكأار  يقطر  
   اص  العلم إن لم تعدل  كل .ء أدريبين أه  العلم وه  قولهم:  

وفضررال عررن  لرر  فررإن الشرريخ إ ا تكلررم فرر  مسررألة فإارر  ء يررتكلم فيهررا إء إ ا 
أيقن أا  أحاط بها من كر  جواابهرا، فيكرون قولر  الفصر ، وء يررى أدارى حرره فر  

 ص والتأم  والتاقيب.أا  يعيد الاظر فيها بعد الفح
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مرن –ومما ير كر  تلمير   الردكتور الصردي  اصرر: أن الشريخ علر  السرالوس 
 ارارا فرر  طرررابلس واجتمعارا برر  فرر  بيرت الشرريخ الرردكتور  –علمراء العررالم اإلسررالم 

 قرررالم، وضرررم المجلرررس اخبرررة مرررن الفضرررالء وأهررر  العلرررم، وأثيرررر فررر  تلررر  الجلسرررة 
ل فرر  مسررألة فقهيررة تتعلرر  برراألموا ، موضرروع المصررار  اإلسررالمية، وجرررى الاقررا

عرررض فيهررا الشرريخ السررالوس لرررأي فقهرر  ربمررا اسررب  لغيررر أهلرر ، فاسررتدر  عليرر  
الشيخ فاتح  ل ، ولكن الشيخ السالوس أصر على ما  هب إلي ، ولم يكرن الشريخ 

ممرن يطلبرون الجرد  وء حرب الظهرور ولرو بالمخالفرة،  –أمد اهلل ف  عمرر –  فاتح 
كالمرررر  ، عمررررال بقرررو  الشررررافع :  مرررا للضرررري  ولمقامرررر  العلمررر ولررر ل  سرررركت إكرا
  .الخطأ، وكالم  خطأ يحتم  الصواب صواب يحتم 

ثررم يرر كر الرردكتور اصررر أارر  التقررى مرر  الشرريخ فرراتح فرر  اليرروم الالحرر  وأثررار 
الموضرروع مررن جديررد معرر ، وأخررره لرر  مصرردرا مررن المصررادر العلميررة الرر ي يمكررد 

 صحة دعوا  وبطالن دعوى صاحب .       

 المطلا ال:ا ي: إسهامات الييخ العلمية في التأليي
 وجاء ف  عدة فروع: 

: ماهجر  فر  مملفاتر  األصرولية، العلميرة، الفررع الثراا : مملفاتر  الفررع األو 
 الفرع الثال : جرد اختيارات  األصولية ف  مملفات  وكتب .   

 مؤلفاته وكتبه: /الفرع الول
للمكتبررررررة اإلسررررررالمية عرررررردة مملفررررررات، وكتررررررب،  –حفظرررررر  اهلل–تررررررر  الشرررررريخ 

 وماظومات ف  أصو  الفق  والعقيدة، ماها: 
 اافراد إمام دار الهجرة بها. رسا  دكتورا .األصو  الت  اشتهر  .1
 .رسالة ماجستير ،بح  أصول  موج  ،حجيت -قو  الصحاب ، مفهوم  .2
 الموج  ف  أصو  األحكام، أعّد  لطلبة قسم الدراسات اإلسالمية. .3
سررفياة الوصررو  إلررى أساسرريات علررم األصررو ، وهررو اظررم فرر  أصررو  الفقرر   .4

هرو مردون علرى صرفحات هر ا يحتوي على أساسيات علم أصرو  الفقر  كمرا 
 الاظم.     
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مقررررررر علرررررى طرررررالب الدراسرررررات العليرررررا بجامعرررررة  ،آداب البحررررر  والماررررراظرة .5
 طرابلس. 

 ماظومة خالصة العقائد ودرة عوائد الفوائد م  ش رات من السيرة العطرة. .6
مطبرروع برردار  ،صرريام سررتة أيررام مررن شرروا  وحكررم ايابررة قضرراء رمضرران عارر  .7

 الحكمة.
  وهررررررو بحرررررر  فلسررررررف  حررررررو  معاررررررى الموضرررررروع  الموضرررررروع بحرررررر  بعارررررروان .8

 والموضوعية، ماشور بمجلة كلية الدعوة اإلسالمية، العدد الحادي عشر.
 تحفة الشبان، ماظومة ف  العقيدة. .9
ااويرة العلروم كتاب ف  العقيدة اإلسالمية، مقرر على طالب الساة الثاايرة بث .10

لروطا  لتخطريط العلروم الشررعية  أدعرّد الكتراب برالمرك  ااءجتماعية، شرعبة  
 م. 2001/2002التعليم والتدريب، طب  ساة 

  بمجلرررة كليرررة الررردعوة، ماهرررا المرررواد كتابرررة بعرررض مرررواد  المعرررار  اإلسرررالمية .11
  استصررررررحابآ ان   اسرررررتدء    إجمررررراع   إحرررررداد      إباحرررررة   إجررررر اء   آيرررررة 

  استواء   استعااة   إدرا  . 

 :   م هجه في مؤلفاته الصولية /الفرع ال:ا ي
 " يتهر ا فراد إمام دار الهجرال بهاأوال: كتابه "الصول التي ا

للحصررو  علررى  -حفظرر  اهلل-اب رسررالة علميررة تقرردم بهررا الشرريخ أصرر  الكترر
 الدكتورا   من كلية الشريعة والقااون بجامعة األ هر.درجة  

وموضوعها كما هو واضح ل  من األهمية بمكان،  ل  أن أقر  مرا فير  مرن 
تلرر  المسررائ  األصررولية الترر  اافرررد بهررا اإلمررام مالرر ، أو اشررتهر الفائرردة هررو جمرر  

 اافراد  بها بعد أن ظلت مبثوثة ف  ثاايا كتب األصو  ومباحث  المتشعبة. 
 م.1996طب  الكتاب بمطاب  كلية الدعوة اإلسالمية بليبيا ساة 

 وقد احتوى على مقدمة وخمسة أبواب:
ير  بإمرام دار الهجررة، وقضرية اافرراد  المقدمة، وكاات حو  عاوان البح ، والتعر 

 ببعض األصو .
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 الباب األو : ف  عم  أه  المدياة، مفهوم ، حكم اءحتجاه ب .
 الباب الثاا : ف  المصالح المرسلة، وتحت  فصو : 
 الفص  األو : ف  مفهوم المصلحة، ف  تقسيماتها.

 دلتهم فيها.الفص  الثاا : ف  م اهب األئمة ف  األخ  بالمصلحة المرسلة وأ
 الفص  الثال : ف  شروط العم  بالمصلحة.

 الفص  الراب : ف  تعارض المصلحة م  الاصوص واألقيسة.
 الباب الثال : ف  سد ال رائ ، وجاء ف  ثالثة فصو : 
 الفص  األو : ف  مفهوم سد ال ريعة وبيان تقسيمات .

 الفص  الثاا : ف  م اهب األئمة حو  األخ  به ا األص .
الفصررر  الثالررر : فررر  أسررراس الحكرررم علرررى الررر رائ  برررالما  وشررررط  وعالقرررة سرررد 

 ال رائ  بالمصلحة المرسلة واءستحسان.
 الباب الراب : ف  مراعاة الخال ، وفي  فصو :
 الفص  األو : ف  مفهوم مراعاة الخال .

 الفص  الثاا : ف  موق  األئمة ما  وأدلة القائلين ب  والاافين ءعتبار .
 الثال : ف  شروط العم  ب  وعالقت  باءستحسان.الفص  

 الباب الخامس: ف  العر ، وجاء ف  ثالثة فصو : 
 الفص  األو : ف  مفهوم  وأقسام .

 الفص  الثاا : ف  موق  األئمة من العر  وف  أدلة اعتبار .
 الفص  الثال : ف  شروط اعتبار .

 ض األدلررة، وهرر ثررم خررتم المملرر  البحرر  بمسررألة أصررولية ااشررئة عررن تعررار 
 تقديم القياس على خبر اآلحاد، وجعلها ف  خمسة مباح : 

 المبح  األو : ف  اب ة موج ة عن الخبر والقياس.
 المبح  الثاا : ف  تحرير مح  الا اع ف  المسألة.

 المبح  الثال : ف   كر الم اهب فيها.
 المبح  الراب : ف  أدلة ك  م هب.
 اإلمام مال  ف  ه   المسألة.المبح  الخامس: ف  تحقي  م هب 
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ف  جم  المادة العلمية على عدد كبير من المراج  المعتمردة  واعتمد الشيخ
وعلى غيرها من كتب الفق  والحدي  والطبقات ت يد عن مائت   ،ف  علم األصو 
 مصدر ومرج .  

 : م هج المؤلي في عرض المباحث الصولية في الكتاا
يورد الممل  ف  مقدمة بعض المباح  جملة من اإلشكاءت ويجيب عاها فر   *

الترر  خّصرر  المملرر  ببحرر  قرريم  -ثاايررا البحرر ، ففرر  مبحرر  عمرر  أهرر  المدياررة 
 كررر بعضررا مررن التسررامءت حررو   -شررام  ت يررد صررفحات  علررى السرربعين صررفحة 

ظرر المالكيرة المراد بأهر  المديارة المحرت  بعملهرم فقرا : مرن هرم أهر  المديارة فر  ا
ال ين اعتمدوا عملهم مدركا من مدار  األحكرام الشررعية؟  هر  هرم جمير  سركااها 

إلرى يومارا هر ا؟ أو هرم مخصوصرون  ف  جمي  األعصرار مرن لردن رسرو  اهلل 
بطائفة معياة وعصر معين ء يتجاو وا ؟ وعلى الثاا  فمرن تكرون هر   الطائفرة؟ 

التابعون؟ أو تابعو التابعين أيضا؟ وحدهم؟ أو هم و  ه  هم صحابة رسو  اهلل 
  (1)أو المراد بأه  المدياة فقهامها السبعة فقط؟

ه ا ما أراد الشريخ بحثر  فر  هر ا الموضروع، وأجراب بأار  ء اعترداد بإجمراع 
 أه  المدياة بعد تل  العصور المفضلة باتفا  العلماء. 

ت كررر ل  فعررر  فررر  مبحررر  مراعررراة الخرررال ، فقرررد  كرررر طائفرررة مرررن اإلشررركاء
 تمثلت ف  اآلت :

ما معاى مراعراة الخرال ؟ ومرا هرو موقر  األئمرة اآلخررين مرن هر ا األصر ؟ ومرا 
 (2)على القو  ب ؟ وما شرط األخ  ب ؟دلي  اعتبار  

اسررررتعم  الشرررريخ فرررر  تااولرررر  لدراسررررة المرررر اهب األصررررولية األلفرررراظ الدالررررة علررررى  *
اءختيار والترجيح، كترجيح  لمسألة اءحتجراه بعمر  أهر  المديارة الاقلر  والعقلر  

وال ي يظهر ل  أن اإلمام مالكا كان يرى اءحتجاه بالعم  بقسمي  الاقل    فقا :
 . (3)واءستدءل  

                                                           
 .125 :ص ،أصو  مال  (1
 .375 :ص ،األصو  (2
 .145 :ص ،المصدر الساب  (3
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مصرلحة المرسرلة  ومرن خرال  مااقشرة أدلرة الفرريقين تبرّين وترجيح  ك ل  لحجية ال
ل  أن أدلة الجمهور القرائلين بالمصرلحة المرسرلة أقروى مرن أدلرة مخرالفيهم، وعلرى 

 .  (1) ل  يكون م هبهم أولى باءختيار 
 :ا يا: م هجه في كتابه "قول الصحابي"

هررر ا الكتررراب هرررو بحررر  أصرررول  مررروج  حرررو  حجيرررة قرررو  الصرررحاب ، قررردم 
مشروعا للتخره لاي  درجة الماجستير ف  كلية الشريعة والقااون بجامعرة األ هرر، 
وكران الحصررو  علرى هرر   الدرجرة متوقفررا علررى دراسرة سرراتين يلر م الطالررب بدراسررة 
مجموعة من المقررات الت  لها صرلة بالتخصرص، ويجررى للردارس فر  اهايرة كر  

ثااية يكل  الطالرب بإعرداد ساة ماهما امتحان تحريري وآخر شفوي، وف  الساة ال
بح  موج ، تااقش  في  لجاة مكواة من األسات ة والمشايخ، فوق  اختيار الباح  

 على ه ا الموضوع.
الفقررررر  قرررررّدم الباحررررر  للكتررررراب مقدمرررررة اسرررررتعرض فيهرررررا أهميرررررة علرررررم أصرررررو  

 .  وموضوع ، ومكااة الصحابة 
مرا حكررم ثرم  كررر الشريخ مجموعررة مرن األسررئلة الفرضرية حررو  البحر  وهرر : 

قو  الصحابة إ ا وجداا ألحدهم ف  الحادثة قوء ولم اجد فيها اصا مرن كتراب أو 
يحررررم عليارررا اتباعررر  وء يجرررو  لارررا مخالفتررر ؟ أ سررراة وء إجماعرررا؟ هررر  يجرررب عليارررا

 اتباع  ويجب علياا حيائ  أن اجتهد برأياا واقيس؟
هررر   اإلشررركاءت هررر  التررر  دعرررت الباحررر  إلرررى الولررروه فررر  هررر ا الموضررروع 

 والكتابة في ، باإلضافة إلى ما ل  من أهمية بالغة وأثر عظيم.
 وقد تااول  ف  فصلين، وخاتمة.

الفصرررر  األو : خصصرررر  للحرررردي  عررررن الصررررحاب  وقسررررم  إلررررى ثالثررررة مباحرررر : 
 المبح  األو : ف  مفهوم الصحاب .

 المبح  الثاا : ف  طري  معرفة الصحاب .
 المبح  الثال : ف  عدالة الصحابة.

                                                           
 .248 :ص ،المصدر الساب  (1
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 الثاا : ف  حكم قو  الصحاب ، وتم تقسيم  إلى سبعة مباح :الفص  
 .المبح  األو : قو  الصحاب  ال ي أضاف  إلى  من الاب  

 المبح  الثاا : قول  أمراا بك ا أو اهياا عن ك ا.
 المبح  الثال : قول  فيما ء مجا  للرأي في .

 يعلم ل  مخال .المبح  الراب : قول  فيما للرأي في  مجا  إ ا ااتشر ولم 
 المبح  الخامس: قول  فيما للرأي في  مجا  إ ا لم ياتشر ولم يعلم ل  مخال .

 المبح  السادس: قول  فيما للرأي في  مجا  إ ا علم ل  مخال .
 المبح  الساب : القو  الفص  ف  موق  األئمة األربعة من قو  الصحاب .

 اتائ .الخاتمة: تحد  فيها الممل  فيها عما خره ب  من 
واعتمررد فرر  كتابررة بحثرر  علررى مجموعررة قيمررة مررن مصررادر ومراجرر  أصررو  

 الفق  المعتمدة، وأعد لها ثبتا ف  اهاية البح .
 أما بالاسبة لماه  الباح  ف  بحث  فقد تمث  ف  اآلت :

وض  الممل  تعريفات للمباح  ال ي يوردها م   كر محتر اتها ويوا ن بياها،  *
 غير جام  وغير ماا  م  بيان العل  والحج . خاصة إ ا كان التعري  

ي كر آراء العلماء وم اهبهم وأدلتهم م  التعررض ءختيرار المر هب الرراجح بقروة  *
 ما تبين ل  من األدلة، ودف  أدلة مقابل .

ن اءسرتعماءت التر  كران قام الممل  بإيراد ألفراظ اءختيرارات والترجيحرات، ومر *
 .(1)لها والتعري  األو  أكمي كرها  

 .(2) رصحيح ما  هب إلي  الجمهو  وال
  يتبرررين لارررا بوضرررو  ودون تعصرررب أن المررر هب األو  أولرررى باءختيرررار لقررروة أدلتررر 

 .(3) ودف  اءعتراضات الواردة عليها
 وف  ختام بحث  توص  الممل  إلى عدة اتائ ، ماها: *

                                                           
 .37 :ص ،قو  الصحاب  (1
 .58 :ص ،المصدر الساب  (2
 .104 :ص ،قو  الصحاب  (3
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قو  الصحاب  حجرة مطلقرا، ويعار  بقرو  الصرحاب : م هبر  فر  المسرألة، ويعار  
وهررو مسررلم ومررات علررى إسررالم  وبلرر   بالصررحابة: مررن طالررت صررحبت  بررالاب  

 درجة اءجتهاد.
ويعا  بكوا  حجة: أا  دلي  وأص  شرع  إلثبات األحكرام الشررعية يجرب العمر  

 بمقتضا  عاد عدم المعارض.
 إلطال  ف  القائ  والقو .ويعا  باإلطال : ا

أما القائ  فيعا  باإلطال  في  أا  سواء كان ه ا الصحاب  أحد الخلفاء الراشدين 
 أم ء، وسواء كان قاضيا أم مفتيا.

وأما القو  فيعا  باإلطال  في : أا  ء فر  بين أن يكون للرأي في  مجرا  أو ء، 
 ااتشر بين الصحابة أو لم ياتشر.               

 "كتابه "الموجز في أصول الحكام :ال:ا: م هجه في
لطلبرة قسرم الدراسرات اإلسرالمية،  لكتاب من الكتب التر  أعردها الشريخه ا ا

يق  ف  أربعة أج اء متوسطة الحجم. لخص  الممل  من أهم كتب علم األصو ، 
واقتصررر علررى أهررم المسررائ  األصررولية، معتمرردا علررى الررراجح ماهررا، متجابررا  كررر 

إء ارادرا ممرا تردعو الحاجرة إلررى  كرر ، وحراو  فير  قردر اإلمكران توضرريح  الخرال 
 المسائ ، وتيسير العبارة.

محتويات الج ء األو : ف  التعري  بأصو  الفق ، ومباح  الحكرم الشررع ، أدلرة 
األحكام )القرآن والساة(. مباح  األمر والاه  والخاص والعام، والمطل  والمقيرد، 

 ر .وتقري وفع  الرسو  
محتويات الج ء الثاا : التعارض والترجيح، الاسخ وأهم مسائل ، اإلجماع، تعريف  

 وحجيت ، اإلجماع السكوت ، إجماع أه  المدياة.  
محتويررات الجرر ء الثالرر : تحررد  فيرر  المملرر  عررن المصرردر الرابرر  مررن المصررادر 

واد  الشررررعية وهرررو القيررراس، تعريفررر ، أركااررر ، شرررروط ، أقسرررام ، مسرررال  العلرررة، قررر
 العلة.
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ثررم تحررد  عررن بعررض األدلررة المختلررر  فيهررا وهرر : المصررلحة المرسررلة، تعريفهرررا، 
تقسرريماتها، شررروط اءحتجرراه بهررا، ثررم خررتم هرر ا الجرر ء بالحرردي  عررن سررد ال ريعررة، 

 معاا ، أقسام ال ريعة، أدلة القائلين بوجوب سد ال رائ .  
 محتويات الج ء الراب :       
دلرة المختلر  فيهرا وهرو ء عن الدلي  الراب  من األتكلم الممل  ف  ه ا الج  

 ، تعريف ، وأاواع ، ثم تكلم عن اءستصحاب تعريف ، أاواع .اءستحسان
وتحررد  عررن الرردلي  السررادس: شرررع مررن قبلاررا، المررراد برر ، ومرر اهب العلمرراء 

 في .
، فعررر  بالصررحاب ، وبم هبرر ، رأي العلمرراء وجرراء الحرردي  عررن مرر هب الصررحاب 

 ب . ف  اءحتجاه
وااتقررر  الحررردي  بعررردها إلرررى الكرررالم عرررن مراعررراة العرررر ، أقسرررام ، شرررروط ، أدلرررى 

 اعتبار العر .
ثم ختم بالحردي  عرن اءجتهراد، تعريفر ، شرروط ، أدلرة مشرروعيت ، حكمر ، 
مراترررب المجتهررردين، بعرررض المسرررائ  المهمرررة المتعلقرررة باءجتهررراد، المقلرررد، تعريفررر ، 

 أركاا ، مسائ  ف  التقليد.  
 م هج المؤلي في كتابه: 

سار الممل  ف  ماهج  وف  تألي  العلماء المعاصرين لكترب أصرو  الفقر  
الترر  توضرر  لطررالب الجامعررات اإلسررالمية، حيرر  ابتعررد فيرر  المملرر  عررن الحشررو، 
واإلطالة، دون التعرض لخالفات األصوليين إء اادرا مما يعود  كر  بالفائدة على 

تيسرررررير العبرررررارة، مم وجرررررا برررررين أسرررررلوب القررررردامى الطالرررررب، وحررررراو  فيررررر  المملررررر  
والمحررردثين، لتمررررين الطرررالب علرررى تلررر  األسررراليب، فرررال يجررردون صرررعوبة فررر  فهرررم 

 الكتب القديمة إ ا رجعوا إليها.
 ومن مسمح م هجه في الكتاا: 

يقرررروم المملرررر  بررررإيراد التعريفررررات للمباحرررر  الترررر  تحترررراه إلررررى  لرررر ، مرررر   كررررر  *
 ر  ما يحتاه ماها إلى شر .محتر ات التعري ، وبيان وش
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بعرررض المررر اهب الفقهيرررة التررر  تتعلررر  بالمبحررر   -حفظررر  اهلل-و  المملررر  يتارررا *
  ه  يجب بالشرروع فير  أم ء؟ المادوبال ي يتكلم في ، كقول  عاد الحدي  على  

 فعاد الجمهور: ء يجب المادوب بالشروع في .
 ، وء تجررب إعادترر  علررى وعاررد علمرراء المالكيررة أن المارردوب ء يجررب بالشررروع فيرر

 . (1)من قطع  عمدا بال ع ر إء ف  سب  مسائ 
وكرر كر  لمسررألة: تررأخير البيرران عررن وقررت الخطرراب إلررى وقررت الحاجررة، حيرر   كررر 
فيها ثالثة م اهب: م هب الجمهور: الجوا ، وم هب المعت لة وأه  الظاهر عدم 

مر  إن لرم يكرن الجوا ، ومر هب أبر  الحسرين البصرري وبعرض الشرافعية: أن المج
ن كران لر  ظراهر يعمر  بر  جرا   ل  ظاهر يعم  ب  المشتر  جرا  ترأخير بياار ، وام
تررأخير بياارر  التفصرريل  بشرررط وجررود البيرران اإلجمررال  وقررت الخطرراب ليكررون مااعررا 

 . (2)من الوقوع ف  الخطأ
   ه  يعتبر علة أم ء؟الشب وكالخال  ف  مسل  العلة  

 هب سائر الشافعية إلى أا  علة، ولريس بمسرل ، فرإن ثبرت المسرل  مرن المسرال  
ء فال.   قب  وام

و هب الجمهور إلى أا  من المسرال ، فمراهم مرن اعتبرر  مسرلكا مطلقرا مثر  سرائر 
 . (3)المسال 

بعض األلفراظ الدالرة علرى تررجيح واختيرار المسرائ   -كعادت -استعم  الممل   *
ولعرر  أوضررح تعريرر  :  حولهررا الخررال ، ومررن هرر   األلفرراظ األصررولية الترر  يحترردم

ولرررر ل  رجحرررررت فرررر  كتررررراب  التعبيررررر بأهررررر   الرررررراجح مرررر هب الجمهرررررور  ،   (4)لرررر  
 . (5)لع  أقربها تعري  البيضاوي  وه ا هو الصواب ،   المدياة ،

 

                                                           
  .30 – 1/26 الموج  (1
 .1/85المصدر الساب   (2
 .3/66الموج   (3
 .2/34المصدر الساب   (4
 .3/10، 2/15المصدر الساب   (5
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 :مؤلفاته وكتبهجرد اختياراته الصولية في  /الفرع ال:الث
 "أصول مالك"أوال: اختياراته في كتابه 

 .145 :ص ،احتجاه عم  أه  المدياة الاقل  والعقل  .1
 .217 :ص ،المصالح الت  اشتهر بها مال  ه  المصالح المالئمة .2
 .248 :ص ،حجية المصلحة المرسلة .3
 .284 :ص ،التعري  المختار لسد ال رائ  .4
 .298 :ص ،أقسام سد ال ريعة .5

 " الحكامالموجز في أصول :ا يا: اختياراته في كتابه "
 .2/11 ،التعري  المختار للتعارض .1
 .2/17 :ص، التعارض أعم من التعاد  أم ء ؟ ه  .2
 .2/33 ،خال  الحافية ف  الترجيح بكثرة الرواة .3
 .2/52التعري  المختار للاسخ  .4
 .2/67الاسخ بالقياس  .5
 .3/10التعري  المختار للقياس  .6
 التعري  الجام  لمسل  العلة.  .7
 الدوران يفيد العلية ظاا.  .8

 قول الصحابي" ي كتابه ":ال:ا: اختياراته ف
 .16 :ص ،التعري  المختار لمفهوم الصحاب  .1
 ،: أمراا بك ا أو اهيارا عرن كر ا، هر  يكرون قولر  حجرة أم ء؟قو  الصحاب  .2

  .58 :ص
 .104 :ص ،قو  الصحاب  غير الماتشر .3
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سيرال العالم الجليل الييخ الدكتور عمران علي : أت اول فيه المبحث ال:الث

 تحقيق و ير الفقه المالكي وأصولهالعربي وجهود  في ال

 المطلا الول: خصصته لسيرال الييخ العلمية وتسلسله التعليمي
 وفي  عدة فروع:

الفرررع األو : اسررم  واسررب  ومولررد  واشررأت  العلميررة، الفرررع الثرراا : تالميرر  ، 
 الفرع الثال : مااقب  وأخالق ، الفرع الراب : مملفات  وكتابات  العلمية. 

 اسمه و سبه و يأته: /الفرع الول
 هو الشيخ الدكتور عمران عل  بن أحمد بن العربر  اللروات  المسرالت ، ولرد

 (.مدياة مسالتة )لواتةم ب1935ف  بداية 
حفظ القرآن الكرريم علرى يرد خالر  الشريخ امحمرد عبرد العرال ، كمرا درس فر  

  اوية الشيخ عبد الواحد الدوكال .
م ااتق  الشيخ إلرى  اويرة الشريخ عبرد السرالم األسرمر، فرأتم 1951وف  ساة 

 .-رحم  اهلل –حفظ  على يد الشيخ الجلي  مختار جوان 
عهرررد أحمرررد باشرررا بمديارررة طررررابلس، ودرس اءبتدائيرررة ثرررم ااتقررر  بعررردها إلرررى م

 م.1962-1961والثااوية اظام خمس ساوات، وتخره ساة 
 :-رحم  اهلل –وكان من بين المشايخ ال ين تتلم  عليهم الشيخ 

علرررر  شررريخ محمررررد عبرررد السرررالم المصررررات ، و الشررريخ الهرررادي المسرررالت ، وال
عمررررررر الجارررررر وري، وسررررررالم طيررررررب المصرررررررات ، والطيررررررب بررررررن قمرررررررة، و األمررررررين، وال

الجا وري، ورمضان الطرابلس ، والمهدي أبو شعالة، وعل  الغرياا  أجا   برواية 
 الحدي  مشافهة.

مررن المعهررد توجرر  إلررى مدياررة  –رحمرر  اهلل –وبعررد أن تخررره الشرريخ عمررران 
البيضرررراء ليلتحرررر  بجامعررررة اإلمررررام محمررررد بررررن علرررر  الساوسرررر  وااررررتظم فرررر  كليررررة 

 لة من العلماء األجالء، وماهم:الشريعة، ودرس على جم
الشررريخ عثمررران المرا يقررر ، ومخترررار البيجررراوي، والفاضرررل  األشرررموا ، وعبرررد 

 الحميد عبد الشاف .
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ثم اا  الشهادات الجامعية بامتيا ، وأكمر  دراسرت  العليرا برالجغبوب، وتلقرى 
الرردكتور: محمررد أبررو الاررور  هيررر، العلررم فرر  هرر   المرحلررة علررى كرر  مررن: األسررتا  

دكتور: حسرين حامرد كالهمرا مرن مصررر، وحصر  علرى شرهادة الماجسرتير سرراة الرو 
 م. 1971–1970

للدراسرررررة بمصرررررر  –اهلل رحمررررر  –م أوفرررررد الشررررريخ عمرررررران 1971وفررررر  سررررراة 
  فرررر  كليررررة الشررررريعة بجامعررررة رجررررة الرررردكتورا  تخصررررص  أصررررو  الفقرررر لتحضررررير د

  ألصررو إحكررام الفصررو  فرر  أحكررام ااأل هررر، وارراقل رسررالت  الترر  كااررت بعارروان  
ه( بإشررا  الشريخ العالمرة  474)ت  لإلمام أب  الوليد سليمان بن خل  البراج 

م، ومراح الشريخ عمرران 1976الدكتور: عبرد الغار  عبرد الخرال ، وكران  لر  سراة 
 الشهادة العالمية بمرتبة الشر  األولى والتوصية بطب  الرسالة. –رحم  اهلل-

 تسمي، : /الفرع ال:ا ي
ء ش  أن شيخاا الجلي  عمران العرب  تتلم  على يدي  مجموعة كبيررة مرن 
طرالب العلرم ي يردون علررى المئرات، و لر  لطرو  ممارسررت  للتردريس فر  الجامعررات 

 الليبية، وحسباا أن ا كر بعضا ماهم، وهم: 
الشررريخ الصررردي  اصرررر، وااصرررر أبررروراس، والهرررادي المبررررو ، ومحمرررد أبرررو 

وفررره علرر  الفقيرر ، وفرحررات بشررير الكاسررح، ومختررار  عجيلررة، وحمرر ة أبررو فررارس،
العالم، وبشير الغرياا ، وعصام عل  الخمري، وامحمد فره ال ائدي، وعبد الفترا  
الكاسرح، وعبرد الابرر  الفاسر ، وعبررد العظريم جبريرر  حميرد، ومحمررد الردهال، وعبررد 
بررو المطلرب قاباشرة، وأحمرد عثمرران احميردة، ومحمرد شرعبان الوليررد، وامحمرد علر  أ

 سطال، وجما  عمران سحيم.
 م اقبه وأخسقه:  /الفرع ال:الث

كرران مشررهورا بكثرررة حفظرر  للمتررون، وكرران   قررا  عارر  الشرريخ فررره علرر  الفقرر :
  .–رحم  اهلل رحمة واسعة –محبا لطلبة العلم،  ا علم غ ير 

ء يسرررتاك  أن –رحمررر  اهلل –كررران ا  عاررر  الررردكتور حمررر ة أبرررو فرررارس:  وقررر
الت  ء يعرفها ويسأ  عاها غير  ولو أق  علما، وهر ا األمرر ء  يسأ  عن المسألة

 تجد  عاد كثير من الااس .
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ووصررررف  الشرررريخ محمررررد أبررررو عجيلررررة بررررر  أارررر  كرررران متواضررررعا فرررر  المااقشررررة 
والمدارسررة، حترررى إن كثيرررا مرررا يسررألا  عرررن بعررض المسرررائ ، حضرررت معررر  درس 

 ، ودرسررت عليرر  الفقرر  العقيرردة فرر  مسررجد الشرريخ الرردوكال ، وكرران يمليرر  مررن حفظرر
وأصررول  والقواعررد الفقهيررة، فرأيررت أكثررر ممررا كاررت أسررم  عارر ، رأيررت حفظررا يترر ين 

 بالفهم، ولم يكن طالبا للرئاسة طو  حيات  .
 مؤلفاته وكتاباته العلمية: /الفرع الرابع

امررا كرران  –رحمرر  اهلل –لررم يكررن الشرريخ عمررران  متجهررا إلررى التررألي  كثيرررا، وام
التدريس والتاق  بين الجامعات لياه  طالب العلم من علم  ج  وقت  يمضي  ف  

الغ ير، ولم أجد ل  فيما اطلعرت علير  إء بعرض البحرو  غيرر الماشرورة تكرّرم بهرا 
 وه : -ج ا  اهلل خيرا–علّ  ابا  الدكتور هشام 

 الاسخ ف  الشريعة اإلسالمية. .1
 فن التوثي . .2

م العردد الرابر  2010ول  بح  آخرر اشرر فر  مجلرة الجامعرة األسرمرية سراة
  .احة والحظر ف  الشريعة اإلسالميةتعدد ال وجات بين اإلبعشر بعاوان  

 يخ العلمية في الكتابة والتدريسالمطلا ال:ا ي: جهود الي
 وفي  فروع:

الفررررع األو : جهرررود  فررر  التحقيرررر ، والفررررع الثررراا : فرررر  مررراه  الشررريخ فرررر  
حقيرر  المسررائ  العلميررة الررواردة فرر  تحقيرر  الكترراب، الفرررع الثالرر : اختياراترر  فرر  ت

 الكتاب.
 جهود  في التحقيق:  /الفرع الول

 كرررررت فيمررررا سررررب  أن الشرررريخ أوفررررد إلررررى األ هررررر لتحضررررير درجررررة العالميررررة 
  الوليررد   ألبررالرردكتورا   وقررام بتسررجي  بحثرر   إحكررام الفصررو  فرر  أحكررام األصررو  

 ه( دراسة وتحقي .  474ت سليمان بن خل  الباج  )
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م وحصر  علرى الدرجرة التر  أوفرد 1976وقد ااتهى الشيخ من تحقيقر  سراة 
من أجلها، وظ  الكتاب حبيس األرف  ف  المكتبرات إلرى أن بر   الشريخ مجهرودا 

 م.2005كبيرا ف  طبع  وتم اشر  ف  جامعة المرقب ساة 
قررام الشرريخ بتقسرريم بحثرر  إلررى قسررمين: قسررم دراسرر ، وقسررم تحقيقرر ، اشررتم  

على مقدمة وأربعة مباح  وخاتمة. تااو  الشريخ فر  المقدمرة عصرر القسم األو  
الممل ، وتحد  عن الظاهرة السياسية والعلمية، وأكد أن العصر ال ي عال فير  
البررراج  عصرررر تقررردم علمررر  ا دهررررت فيررر  العلررروم والمعرررار ، ثرررم  كرررر امرررا ه مرررن 

بررراج  العلمررراء الررر ين ابغررروا فررر  هررر ا العصرررر، وعرررّر  الشررريخ بشخصرررية اإلمرررام ال
ورحالترر ، وآثررار  العلميررة، كمررا تحررد  عررن الكترراب وأثبررت فيرر  صررحة اسرربة الكترراب 
مدلال علي  بأدلة علمية، وختم القسم الدراس  بخاتمة بين فيها تراريخ اشرأة أصرو  
الفقرر  والطررر  الترر  سررلكها العلمرراء فرر  التررألي  فيرر ، وأهررم الكتررب الترر  ألفررت علررى 

ون هرر   المسررائ  خاتمررة للقسررم الدراسرر  كرر  طريقررة، قاصرردا مررن وراء  لرر  أن تكرر
 ومقدمة للقسم التحقيق .

 م هج الييخ في تحقيق الكتاا:                     /الفرع ال:ا ي
 لشيخ ف  الكتاب فقد سار في  على الماهجية العلمية اآلتية:اأما عن ماه  

 .(1)ربط المسائ  األصولية الت  ي كرها الممل  بمظااها -
ف  المسائ  األصولية الت  أطل  الممل  القرو  فيهرا فر  حرر مح  الا اع  -

 .(2)أغلب األحيان
إ ا خال  البراج  فر  مسرألة رأي الجمهرور فرإن الشريخ يقروم ببيران  لر  فر   -

 .(3)الهامل
إ ا لررم يرر كر البرراج  أقرروا  العلمرراء فرر  المسررألة األصررولية فررإن الشرريخ يحيرر   -

 .(4)القارئ على مصادر ومراج  علم أصو  الفق 

                                                           
 .509، و 355، و 354،  333، و 317، و 1/287ياظر على سبي  المثا  إحكام الفصو   (1
 .3هامل  515، و 3هامل  444، و 2هامل  1/434ياظر إحكام الفصو   (2
 .1/48ياظر المصر الساب   (3
 .442، و 376، و 354 و، 1/338 ،ياظر إحكام الفصو  (4
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ه ا باإلضافة إلى قواعد التحقير  ومكمالتر  التر  يملكهرا شريخاا وسرار فيهرا 
 ف  تحقيق  حتى اهاية الكتاب.

 اختياراته في المسائل العلمية: /الفرع ال:الث
أما عن اختيارات الشيخ فقمت بدراسة الكتاب عدة مرات ووقفت عاد بعض 

بي  على ما فيها مرن قصرور المسائ  الت  قام الشيخ بالتحقي  والتعلي  عليها والتا
علم ، أو دعوى غير مسلم بها حتى ولو كاات من ممل  الكتاب افس ، فااقشها 

 وم ها:   الشيخ وحققها تحقيقا علميا يابئ عن قراءة فاحصة واعية،
 :مر لم يجز أن يحتج به علر الجوازاختيار  لمسألة إ،ا  سخ وجوا ال

 هرب إلير  البراج  هارا مرن أار  إ ا  قام الشيخ بالتعلي  على  لر  بقولر :  مرا
اسرخ وجروب األمررر لرم يجرر  أن يحرت  برر  علرى الجروا  مخررال  لمرا  هررب إلير  فرر  

 .(1)كتاب  اإلشارة
ء خررال  بررين األمررة أن الكفررار مخرراطبون باإليمرران، واختلفرروا فرر  فررروع  مسددألة:

 .(2)الديااات كالصوم والصالة والح 
 جواز التعبد بالقياس:
البررراج  إجمررراع الصرررحابة والترررابعين ومرررن بعررردهم مرررن الفقهررراء  كرررر اإلمرررام 

والمتكلمررين علررى جرروا  التعبررد بالقيرراس، وقررا  داود وابارر : يجررو  ورود التعبررد مررن 
 جهة العق  ولكن الشرع لم يرد بإطالق ، وقد ورد بحظر .

والتحقير  أن داود برن علر  ء ياكرر الشريخ القرو  فر  المسرألة فقرا :   فحق 
 .(3) القياس الخف ، وأن ال ي ياكر القياس هو ابن ح م الظاهري من القياس إء

 :ماعة من أهل البدعل م هم الجبائيأ كر العمل بخبر الواحد ج
 التحقيرر  أن الجبررائ  ء يمارر  العمرر  بخبررر  حقرر  الشرريخ فرر  المسررألة فقررا :

اما يما  العم  بما اافرد ب  الواحد   .(4)الواحد المقاب  للمتواتر، وام

                                                           
 .335، واإلشارة 1/362 ،إحكام الفصو  (1
 .1/368 ،إحكام الفصو  (2
 .205/ 2، وااظر جم  الجوام  1/760 ،المصدر الساب  (3
 .1/515 ،المصدر الساب  (4
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 االختسي في  سخ القرآن بالس ة المتواترال:
قررا  اإلمررام البرراج :   هررب أكثررر الفقهرراء وأهرر  العلررم إلررى جرروا   مررن جهررة العقرر  

 والسم  جميعا، وقا  الشافع : ء يجو   ل  من جهة العق .
عل  الشيخ على  ل  بقولر :   قرا  الشرافع : وحير  وقر  بالسراة فمعهرا قررآن  فقرد 

 .(1)بالقرآن افع  ف  ه   المسألة ف  جوا  اسخ الساةحق  الشيخ م هب الش

 وفاته:
حافررر  برررالعلم والرررتعلم والعطررراء أمضرررا  الشررريخ وهرررو يتاقررر  برررين وبعدددد عمدددر 

الساحات العلمية المتمثلة ف  أروقة الجامعات الليبيرة وقاعرات الردرس والمااقشرات 
تم مغرررب العلميررة ورحرراب المسرراجد، اشررتد المرررض بالشرريخ حتررى وافررا  األجرر  المحرر

م، ودفررررررن يرررررروم 2017/ اررررروفمبر 11ه الموافرررررر  1439صرررررفر 26يررررروم األربعرررررراء 
 مأهرر  العلرر  بمسررالتة، وصررلى عليرر  جمرر  غفيررر مررن  لواتررة الخمرريس بمقبررر قريترر 

وطلبترر ، فرررحم اهلل شرريخاا رحمررة واسررعة، وجرر ا  عررن العلررم وأهلرر  خيررر الجرر اء، إارر  
 سمي  مجيب.

           
 الخاتمة

 البح  توص  الباح  إلى الاتائ  والتوصيات اآلتية:وف  اهاية ه ا 
أثرى همءء األعالم المكتبة اإلسالمية بعدة مملفات متاوعرة فر  أصرو  الفقر   -

 والعقيدة والفق  والثقافة اإلسالمية والماط .
كما تمي ت مملفات هرمءء األعرالم باختيرارات وتحقيقرات فر  المسرائ  العلميرة  -

ا يد  على أن لهم آراء مستقلة جاروا بها غيرهم الت  وردت ف  مملفاتهم، مم
 من علماء العالم اإلسالم .

كاارررت لهرررمءء األعرررالم وغيررررهم مرررن علمررراء ليبيرررا عاايرررة خاصرررة بدراسرررة الفقررر   -
المالك  وأصول ، حي  ب لوا جهودا كبيرة ف  خدمت  واشر  والمحافظة علي ، 

 والفتوى. وقد تعددت ه   الجهود بين التألي  والتدريس والتحقي 

                                                           
 1703/ 5، وااظر اإلبهاه 628/ 1إحكام الفصو   (1
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ويوصرر  الباحرر  طررالب العلررم والبرراحثين فرر  علرروم الشررريعة بدراسررة وتحقيرر   -
ترررا  هرررمءء األعررالم، وكررر ا ترررا  بقيرررة العلمرراء الليبيرررين ممررن لهرررم إسرررهامات 

 وجهود ف  خدمة الفق  المالك  وأصول .
كمرررا يوصررر  الممسسرررات العلميرررة ودور الاشرررر فررر  ليبيرررا بم يرررد مرررن اءهتمرررام  -

جرر  إلررى اشررر األبحررا  والدراسررات والفترراوى الترر  خلفهررا علمرراء والعاايررة والتو 
ليبيرررا لتعرررر  األجيرررا  فضررر  هرررمءء األعرررالم واءسرررتفادة ممرررا تركرررو  مرررن ثرررروة 

 فقهية عظيمة اافعة.
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