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 مساااالته، مد نااة وعلمااا  باامعالم التعريااف خااالل مااان الثقااافي املجااال فااي مسااالته مد نااة دو   إبااراز  .1

 .التا يخ عبر  بها املوجودة واملعالم وآلاثا  

 .مسالته مد نة عرفتها ال ي يخيةالتا   ألاحدا  في البا زة الوطنية الشخصيا  بدو   إلاشادة .2

 الاعالم همال  لنا خلفها ال ي الرئ سية املصاد   خالل من مسالته مد نة تا يخ كتابة بع  إعادة .3

 .والعلما 

 .مسالته مد نة تا يخ في ودو ها باملد نة، واملعالم آلاثا   بمهم التعريف .4
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين أجمعين، أما 

 :بعد

 عبر ، ومآثر اندثر  طوتها ليالي الزمن مع     
ً
ما طوته، فإّن الفرع البد له من إذا كان التا يخ حوادثا

 .أصل قد انغر  في ُعمق ألاصالة الغابرة، وما الفرع إال  افٌد قد استسقى وجرى ماؤُه من النهر ألام

 محاور المؤتمر 

 تقديم كتاب المؤتمر
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 لألمم الغابرة، فالبّد لنا أن نبح  عن مآثر آبا نا    
ً
وإذا كّنا نحن معاشر ألاجيال الحاضرة، فروعا

ظهرها ل
ُ
لوجود في صو ة تليُق بمستوى أولئك الرجال، وتا يخ املد نة، وأجدادنا، ومعالم ُمددنا، ون

 . ابط ن ألامجاد الغابرة، باآلمال الحاضرة

 من هذا املبدأ الذ  اكتّن في خاطرنا، ووجداننا واستشعرتُه أنفسنا، كان العمل على ممتمر    
ً
وانطالقا

والذ  اخترنا له  ،"القلمالسيف و "دولي علمي حول مد نتنا الغالية مسالته، ال ي وصف  بم ض 

فاتح ن نافدة صغ رة من التا يخ  ،"آفاق وأبعاد –أعالم ومعالم مدينة مسالته عبر التاريخ :" عنوان

شرق لهذه املد نة، وأعالمها املتم ز ن، لتطلع عليه ألاجيال، نافض ن أتربة الزمن من على س ر فقها ، 
ُ
امل

 
ً
، وللحِق نبراسا

ً
، جامع ن ملا تبعثر هنا وهناك في ممتمر علمي دولي متواضع، وأعالم، كانوا للعلم سراجا

 لوطننا ليبيا عامة، ومد نتنا مسالته بصو ة خاصة
ً
 .سال بها لعاب البراع، وسطرتها ألاقالم، خدمة

ومن املعلوم لكل من د   وكتب في التا يخ، يعي ما في الد اسة التا يخية من صعوبة، من جمع    

 عن املعلوما ، وتوف ر ال
ً
روا ا ، وتسط ر الكلما ، وخاصة إذا انتهج  ألاسلوب التا يخي املجرد، بعيدا

ة جّبه"، ومن "الحّبة قّبة"املداخال  ألادبية ال ي تجعل من 
ّ

، ألن التا يخ حقائق، ووثائق، البّد أن "القش

 عن الانتحاِل، والتصّنع والتز يف
ً
 .تظهر بمظاهرها املعهودة، بعيدا

هذا سلكنا مسلَك ألاسلوب التا يخي الوصف ، ألنه ممتمر مقّيد ال  حتاج  إلى نثر الكالم، وفي ممتمرنا    

 .وتمطيط أعماِق ألاقالم

فكان  الُبحو  املشا كة في هذا املمتمر العلمي الدولي متنوعة، من الجغرافيا للتعريف بموقع املد نة    

تنقل ن إلى الكتابة عن أهم أعالم وفقها  مد نة وأهميتها، إلى التا يخية للتعريف باملد نة ونشمتها، م

مسالته، ودو هم في انتشا  العلم والثقافة في آلافاق املسالتيه، وألابعاد الليبية، وإلاسالمية، وذلك عن 

جمال احميدة أثناء : طريق الفقها  والعلما  من مد نة مسالته، وال ي قال فيها الشاعر ألاستاذ

  :  حضوره لجلسات املؤتمر

ها 
ً
 ألاطايِب كل

َ
 أهديِك مافي في القلب من نفحات*** أهديِك يا بلد

هديِك من فيض الشعور مشاعري 
ُ
 كًل السالم وكامل الدعوات*** أ

 في هطول غيث دائم الرخات*** أن يجزل هللا الكريم عطاءه 

 أهدو العلوم في سالف ألاوقات*** ياوطن القساورة ألاولى ( امسالته)

 أهل املكارم والجديد آلاتي*** املعارف والنهى  يافيض( امسالتة)
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 وسخاؤها متعّدُد الوجهات*** عطاؤها عبر العهود مَجًدٌد 

 تشدو بها الركبان في الساحات*** ولكم لها في الغابرين مآثر

 كشفوا حجاب الجهل في الظلمات*** أعالمها علماؤها أدباؤها 

ثر *** حفاظها فقهاؤها شعراؤها 
َ
 ٍة صفحاِت ضاقت بهم من ك

 وشريفها العربي ذو ألاثبات*** رويمها وشعيبها وقطيطها 

 وابن الضَبْيع الوادني اللواتي*** قيزانها طوباشها وتوْيمها 

 والعالم الهمالي والقصباتي*** بابن فالتة والكريف وُبوِدها 

 كابوكها كشيدانها امِلْسالتي*** بفقيهها فنّيِرها وعطّيها 

 احفظ بالد الزيت والزيات*** احمودها بسعودها قنيِدّيها و 

ْيِلها بإزقيرها بقالصها 
َ
ل
ُ
 كلبوشها الدّبار في ألازمات*** بق

 زريقان في طلب الهوى امسالتي*** شومانها تركّيها تومّيها 

 القندي َعماُر ديارها 
َ
 عماري دائم الدعوات*** ُبوعائشة

ٌ
 شيخ

 ق الظلماتكالنجم يهدي غار *** طوبى لهاذي النيرات وجوهها 

 ما الح نجم في دجى السموات*** احفظ بالدا سائرات للعال 

قدم للُقّرا  الكرام كتاب املمتمر العلمي الدولي املوسوم
ُ
أعالم ومعالم مدينة مسالته عبر :" ونحن إذ ن

 لوجهه  "-آفاق وأبعاد -التاريخ
ً
سائل ن املولى عز وجل أن  نفع به، وأن  جعل هذا العمل خالصا

 .الكريم

 وهللا ولي التوفيق

 

 م1211/ديسمبر/ 11حرر في مسالته بتاريخ 

 نصرالدين البشير العربي. د.أ                                                 

 رئيس اللجنة العلمية باملؤتمر                                                    
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 ية التربية مسالته كلمة الدكتور أبوبكر صالح نصر عميد كل

بسم هللا والصالة والسالم على سيد الخلق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد النبي 

 . املصطفى وعلى آله وصحبه أجمع ن 

 ..نحييكم بتحية إلاسالم ، وتحية إلاسالم السالم ، السالم عليكم و حمة هللا 

بهذه الكلية الفتية ، والذ   ختص بالحد   عن  ونحن اليوم نسعد بإقامة أول محفل علمي دولي

معالم وأعالم مد نة مسالته عبر التا يخ ؛ نحييكم بب ت ن من قصيدة ألحد أعالم هذه املد نة املرحوم 

 : الدكتو  الدوكالي محمد نصر أستاذ اللغة العربية وآدابه وعلومها بالجامعا  الليبية ، حي   قول 

 جي     حيي ضيوفك أهَل العّز والكرِم منا ة العلم هذا  ومك ابته

 فاملجد في العلم أو ما أنِ  مفضلة     به لنا  كراِم ألاصِل والشَيِم 

لكم جميًعا كل التحية والتقد ر والاحترام على جهودكم ومشا كتكم لنا هذا .. أيها الحضو  الكريم 

ن ُيسهَم في تبيان ولو ش ي  بسيط املحفل العلمي ، والذ  نتمن  أن  حالف املشا ك ن في النجاح ، وأ

عن أعالم ومعالم هذه املد نة ، وال ي هي منا ة للعلم منذ قد م الزمان ، ونتمن  للحضو  متابعة جيدة 

م   .. ، واستفادة في معرفة جوانب من تا يخ هذه املد نة من الو قا  البحثية ال ي سُتاقدَّ

 : نا قائل ن مرة أخرى نرحب بكم أ ما ترحيب ونهلل لوجودكم مع

 إن تضق في البالد منكم  حاٌب    فلكم في القلوب وسُع املكان 

 والسالم عليكم و حمة هللا وبركاته 

 

 كلمة ألاستاذ الدكتور  شكري عبد السالم الدبار رئيس جامعة املرقب

 .. الحمد هلل والصالة والسالم على نب نا محمد الصادق ألام ن وعلى آله وصحبه أجمع ن 

في البدا ة يسرن  باسم جامعة املرقب أن أ حب بكم في هذا املحفل : ا  والسادة الحضو  السيد

آفاق . أعالم ومعالم مد نة مسالته عبر التا يخ )العلمي الذ  تقيمه كلية التربية مسالته تح  عنوان 

دا  السنة ضمن سلسلة من املمتمرا  والندوا  وو ش العمل ال ي تقيمها جامعة املرقب على م( وأبعاد

 . 

 الجلسة االفتتاحية
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إن من ألاهمية بمكان مد جسو  التعاون العلمي ب ن املمسسا  واملراكز : السادة الحضو  الكريم 

البحثية لتحقيق أغراض البح  العلمي ، ومن هذا املنطلق جا  هذا املمتمر العلمي الدولي ألاول 

ة مسالته ، ومكتب الثقافة بمسالته بالشراكة مع املركز الد مقراط  العرب  ببرل ن بمملانيا ، وكلية التربي

فكل الشكر والتقد ر لهم جميعا على الجهود املبذولة إلقامة وإنجاح فعاليا  هذا املحفل العلمي . 

 . املهم حول أعالم ومعالم هذه املد نة العريقة 

 : السادة الحضو  

الته املجاهدة ، عبر إبراز  مت  هذا املمتمر لتحقيق البح  العلمي حول التا يخ  املتمصل في مد نة مس

طلق عليها 
ُ
تجذ ة في القدم وعبر أعالمها الذ ن تزخر بهم ماضيا وحاضرا ، ولهذا أ

ُ
منا ة العلم )معاملها امل

كما كان ملد نة مسالته دو  كب ر في نشر العلم في ليبيا كلها وفي عدد من البلدان ألاخرى ( . وأ ض الجهاد

بها ، وهي منا ة الدوكالي  ال ي أسسها السيخ املرحوم عبد هللا الدوكالي من خالل أهم املنا ا  املوجودة 

 . ، والشيخ عبد الواحد الدوكالي ، في القرن الرابع الهجر  

سْ  فيها أول جمهو ية عربية في  ّ
س 
ُ
 في تا يخ الجهاد الليبي ، حي  أ

ٌ
كما كان ملد نة مسالته دو  مشِرّ 

 . م بجامع املجابرة بمسالته  1111عام  التا يخ وهي الجمهو ية الطرابلسية

ال  فوتني بهذه املناسبة أن أشكر اللجنة املشرفة على هذا املمتمر ، وعلى :  السادة الحضو  الكريم 

 أسها الدكتو  أبو بكر نصر عميد كلية التربية مسالته ، والدكتو  نصر الد ن العرب  مستشا   ئ   

ها  هذا املحفل العلمي على أحسن وجه ، كما أشكر كل من ساهم الجامعة ، على جهودهم املبذولة إلظ

في إنجاح فعاليا  هذا املمتمر من لجان خدما  ولجان إعالمية وجها  أمنية ، والشكر موصول 

 . لبلد ة مسالته وأهلها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة 

بلغكم تحيا  معالي وزير التعليم العالي والبح  العلمي ال
ُ
دكتو  عمران القيب الذ   با ك كما أ

 . ممتمركم هذا ويبلغكم اعتذا ه عن عدم الحضو  النشغاله با تباطا  سابقة 

 والسالم عليكم و حمة هللا وبركاته

 : كلمة الدكتور نصر الدين البشير العربي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر 

واملرسل ن، سيدنا محمد النبي الجليل  والصالة والسالم على أشر  ألانبيا  بسم هللا الرحمن الرحيم

 .وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

 .الرئ   الشرفي املمتمر و ئ   جامعة املرقب / السيد الدكتو  شكر  عبدالسالم الدبا   -

 -برل ن  –الرئ   الشرفي للممتمر و ئ   املركز الد مقراط  العرب  / السيدة ألاستاذ عما  شرعان  -

 .أملانيا 
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 الرئب  الشرفي للممتمر/ عبداللطيف الناجم الت ر . تاذالسيد ألاس -

 .  ئ   املمتمر/ السيدة الدكتو  أبوبكر صالح نصر  -

 .مد ر املمتمر/ السيدة الدكتو ة ناجية سليمان -

 .املشر  العام للممتمر/ السيد الدكتو  سم ر بوزويته -

 . ئ   اللجنة التنظيمية للممتمر/ السيد ألاستاذ كريم عل ش  -

 . ئ   اللجنة التحض ر ة للممتمر/ الدكتو  سالم أبوالقاسم السيد -

 .مد ر مكتب الثقافة مسالته/ السيد ألاستاذ حسن العرب   -

 :إلاخوة وألاخوات الحضور واملشاركين -

من ال : ) طيب لي باألصالة عن نفس ي ، وبالنيابة عن زمالئ  أعضا  اللجنة العلمية للممتمر أن نقول    

 علينا نحن أعضا  اللجنة العلمية أن نتقدم ( كر هللايشكر النا  ال يش
ً
وفي هذا السياق  كون لزاما

بخالص الشكر والتقد ر والعرفان إلى السيد  ئ   جامعة املرقب ، ووكيلها العلمي ، وموظفيها ، 

مة أملانيا ؛ على دعمهم وتشجيعهم على إقا –برل ن  –وأساتذتها ، وألاخوة باملركز العرب  الد مقراط  

وهذا ل   بغريب  (وأبعاد آفاق–أعالم ومعالم مدينة مسالته عبر التاريخ :)ممتمرنا هذا املوسوم باا 

 
ً
 .عليهم ، فجزاهم هللا خ را

 أن نتقدم بخالص الشكر والتقد ر إلى إلاخوة باملعهد العالي للعلوم     
ً
 علينا أ ضا

ً
ويكون لزاما

بمسالته ، وكذلك السيد  ئ   املمتمر، و ئ   وأعضا  والتقنيا  الطبية بمسالته ، ومكتب الثقافة 

اللجنة التحض ر ة وإلاعالمية املشرفة على هذا املمتمر، وما بذله كل منهم في سبيل انعقاده وإنجاحه ، 

 .وتدليل الصعاب لتحقيق أهدافه 

م ، وح   2221/ ما و/ 11إن ما تجد  إلاشا ة إليه أن اللجنة العلمية املكلفة بدأ  عملها من تا يخ    

مراسلة عبر البر د إلالكترون  ، وفي املقابل ( 161)م ، تم خالل هذه الفترة استقبال 2221/نوفمبر/ 11

مراسلة عبر بريدها إلالكترون  ، واستقبل  ( 213)قام  اللجنة العلمية بمخاطبة ذو  العالقة بحوالي 

 وتم تحكيمها عن طريق ثلة من ( 31)اللجنة العلمية 
ً
 ( 13)ألاساتذة الفضال  بلغ عددهم بحثا

ً
أستاذا

من مختلف الجامعا  الليبية والعربية ، ترتبط تخصصا  كل  منهم بالبحو  ال ي أحيل  إليهم 

 ( 11)لتقييمها ، وبنا  على ذلك تم قبول 
ً
وهنا أش ر إلى أنه يشا ك في هذا املمتمر . سبعة عشر بحثا

 (.غرب، وألا دن، واليمنامل:)باحثون من أقطا  عربية مختلفة منها
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 فإن اللجنة العلمية ال تدعي الكمال بالبحو  ال ي تم تقييمها واختيا ها، فالكمال هلل وحده
ً
 .وأخ را

ولكن كفانا أن نقول إن املشا ك ن الذ ن قبل  بحوثهم قدموا ما استطاعوا إلى ذو  العالقة د اسا  

 جد دة لبحو  ود اسا  مستقبلية ونتائج وتوصيا   مكنهم الاستفادة منها ، وتفتح آف
ً
 .اقا

في الختام ال يسعني إال أن أشكركم على حسن الاستماع وإلانصا  ، مع تمنيات  لكم بقضا  أوقا  

 .طيبة في  حاب مد نة العلم والعلما  مسالته 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 سالم مفتاح أبوالقاسم. د : كلمة رئيس اللجنة التحضيرية 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ِبعه بإحسان  إلى  وِم الد ن 
َ
 والسالُم على  سولِه ألام ن، وعلى من ت

ُ
الحمُد هلل  بَّ العامل ن، والصالة

 :وبعد

 . ئ   جامعة املرقب و ئ   اللجنة الشرفية للممتمر/ د شكر  الدبا .أ

 .أملانيا –عما  شرعان املركز الد مقراط  العرب  . أ

املشر  العام للممتمر وعميد كلية آلاداب والعلوم الانسانية جامعة سيد  محمد / وزويتهسم ر ب. د.أ

 بن عبدهللا املغرب

 .أبوبكر نصر  ئ   املمتمر وعميد كلية التربية مسالته.د

 .نصرالد ن العرب   ئ   اللجنة العلمية للممتمر ومد ر مكتب البحو  والاستشا ا  بكلية التربية. د

 .مد رة املمتمر/ مانناجية سلي. د

 .كريم عايش  ئ   اللجنة التنظيمية باملمتمر. د

 عبداللطيف الناجم مكتب الثقافة مسالته. ا

 .كل باسمه ولقبه ومركزه. ساتذة الباحث ن واملشا ك ن والحضو  الكريمالسادة ألا 

 :السالم عليكم و حمة هللا وبركاته وأسعد هللا صباحكم بكل خ ر وبعاااااااااد

العلمِيّ الدولي ِر ليطيُب لي في هذه اللحظاِ  الساميِة ويشرفني كرئ    للجنِة التحض ر ِة للممتم إنه

جامعة / بالشراكة مع كلية التربية مسالته/ أملانيا-برل ن –ألاوِل الذ   نظمه املركز العرب  الد مقراط  

، (آفاق وأبعاد -ة مسالته عبر التا يخأعالم ومعالم مد ن)املرقب، ومكتب الثقافة مسالته ، واملعنوِن باا 

 في تطوِ  كليِة التربية ، 
ً
 جد دة

ً
أن أ حَب بكم جميعا أجمَل ترحاِب في هذا املمتمِر الذ  ُيعتبر محطة
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 للتقدم   حي  ال تنمو وتزدهر جميع الدول إال بالعلم و التربية ، فالتربية ال تكون 
ً
 لألنظا ، وعنوانا

ً
محطا

يهد  املمتمر إلى و . الد نية والقومية والوطنية   املاض ي وحداثة الحاضر بمبعاده ما لم تجمع ب ن أصالة

إبراز دو  مد نة مسالته في املجال العلمي والثقافي من خالل التعريف بمعالم وعلما  مد نة مسالته 

ن هذا املمتمر وآلاثا  واملعالم املوجودة بها عبر التا يخ ؛  عبر كوكبة من الباحث ن والعلما  الذ ن سيثرو

بمبحاثهم املتم زة والرص نة ، من أجل قرا ة الحاضر واستشرا  املستقبل برؤية علمية مبنية على 

أس  منهجية وعلمية سليمة ، وخلق آلية عملية إل سا  قواعد أساسية للتواصل ب ن ألاقسام 

ية ، من أجل تبادل املختصة في العلوم إلانسانية على مستوى الجامعا  الليبية والعربية والعامل

 .الخبرا  والبحو  وإقامة الندوا  واملمتمرا  املشتركة 

 :السادة ألاساتذة العلما  والضيو  ألاعزا  

إن إلاعداد والتنظيَم ملمتمر علمي  ل   باألمِر ال س ر، فاألمُر  حتاُج إلى جهود  حث ثة  من التممِل والبحِ  

وتكاثف الجهود ، وما كان لهذا املمتمر أن  تحقق لوال فضل هللا  والتخطيِط والاتصاِل والحواِ  واملتابعة

سبحانه وتعالى ، والاهتمام املباشر والرعا ة املتم زة الذ  أوالها السيد  ئ   جامعة املرقب ، واملركز 

الد مقراط  العرب  برل ن أملانيا ، ووكيل الشمون العلمية ، والكاتب العام بالجامعة ، وعميد كلية 

بية مسالته ، و ئ   اللجنة العلمية باملمتمر، ومكتب الثقافة مسالته ؛ من خالل املتابعة اليومية التر 

 .والدعم والتشجيع املستمر

ولقد عمل  اللجان كافة بكل اجتهاد منذ إلاعالن عن هذا املمتمر وصوال إلى هذه اللحظة ، ليصَل إلى 

ي هذا املقام أن اقدَم جزيَل الشكِر والتقد ِر لزمالئ  في واسمحوا لي ف. املستوى الذ   ليُق بهذا املمتمرِ 

اللجنة التحض ر ة ملا قدموه من البذِل والعطاِ  املم ز ن ، كما أتقدم إلى اللجنة العلمية بمسم  آ ا  

 .الشكر للجهد الذ  بذلوه لتحكيم ألابحا  

مسالته على حسن التعاون / طبيةوالشكر موصوٌل إلى مد ر وأعضا  املعهد العالي للعلوم والتقنيا  ال

 . وتوف ر الجو املناسب لعقد جلسا  املمتمر

 أيها الحضو  الكريم على حرصكم للحضو  واملشا كة في هذا املمتمر، 
ً
 أكرُ  الترحاَب بكم جميعا

ً
دا مجدَّ

 كما خطط له
َ
ه املنشودة

َ
 .آمال أن  حقَق هذا املمتمُر أهداف

 

 هوالسالم عليكم و حمة هللا وبركات
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 كلمة مكتب الثقافة بمسالته  ألقاها عبد اللطيف الناجم التير

 .. الحضو  الكرام .. السادة املشا كون ..   السيد  ئ   املمتمر

 .. السالم عليكم و حمة هللا وبركاته 

تعتبر مد نة مسالته من املدن العريقة في ليبيا ، وال ي اشتهر  بظهو  ألاعداد الكب رة من العلما  

وخ من حفظة القرآن الكريم ، وتد ي  علومه ونشرها ، وغ رها من العلوم ألاخرى ، ح   صا  والشي

اسمها مقترنا بالقرآن والعلم والثقافة ، وقد قصدها الكث ر من العلما  مثل الشيخ عبد الواحد 

 فد إليها الدوكالي وأس  زاويته بها ، وال ي د   فيها الشيخ عبد السالم ألاسمر الفيتو   ، كما كان 

واستوطن بمد نة مسالته الشيخ  وسف الجعران  ، والشيخ علي الفاس ي ، . الشيخ أحمد ز وق 

 . وغ رهما ، وأسسوا زوا اهم بها لحفظ وتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه 

وتسجل صفحا  التا يخ ا تباط مدن مسالته وزليطن ومصراته بانتشا  زوا ا تحفيظ القرآن الكريم 

لعلوم الد نية ، وبرز العد د من أبنا  هذه املدن في علم القرا ا  ، والفقه ، وعلم الوقف وتد ي  ا

الخ ، وانتشروا في البالد شرقا وغربا  نشرون كتاب هللا ، وعلوم .... والابتدا  ، والنحو ، وعلم املوا ي  

 . الد ن واللغة 

القلعة إلاسبانية ال ي بناها إلاسبان في  وتشتهر مد نة مسالته بوجود عدد من املعالم القد مة ، مثل

اْد ، وقصر سم  بد ا  القرن الخام  عشر امليالد  ، وقصر املعمو ة ، وقصر الجد د ، وقصر الاَمَسِيّ

 . الدي  

كما تشتهر مد نة باالهتمام بشجرة الزيتون ، ال ي تحك  أغصانها وجذوعها على الدهو  ال ي مر  بها 

َن شاعر مسالته . إلاغريق والرومان وغ رهم ، إلى وقتنا الحاضر من حضا ا  الفينيقي ن و كما دوَّ

 : املبروك محمد التفوح في شعره حي  قال ا  حمه هللا ا 

 مسالته القضا  ونحن فيها    بها الزيتون  مز للخلود 

 وكم فيها من آلاثا  تحك      لتخبرنا عن املجد التليد

 التصد  والصمود  قصو  شامخا  من قد م      تدل على

 معاصرها لعصر الزي  كان    وقد ُصنع  بمحجا   وعود 

 فتلك بالدنا من غ ر حصر    ستبقى للعيان وللشهود 

وقبل الختام البد من أن أش ر إلى أهمية هذا املمتمر العلمي الدولي ألاول ، وأثمُن جهود ألاساتذة 

في انعقاد هذا املمتمر وإلاعداد الجيد له وتهيئة جميع والباحث ن املشا ك ن ، ودو  كلية التربية بمسالته 

 مكد أهمية التعاون املثمر ب ن ممسسا  العلم والفكر والثقافة ، ودو ه  وهذا. الظرو  إلنجاح أعماله 
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 .بمسالته والكليا  واملعاهد العليا املوجودة بها  مكتب الثقافة

 والسالم عليكم و حمة هللا وبركاته
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 املوقع الجغرافي ملنطقة مسالته كعامل مؤثر في التاريخ
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 :امللخص

 لهذا املوقع أو ذاك تزداد أهمية 
ً
تختلف املناطق في مواقعها الجغرافية من مكان إلى مكان آخر ، وتبعا

أو تقل ، فقد  كون املوقع على مفترق طرق تجا ية أو في منطقة ذا  ثروا  معدنية أو نفطية  املنطقة

 لذلك تبرز أهمية التعامل مع آلاخرين من غ ر سكان 
ً
، وقد  كون منطقة ز اعية أو خال  ذلك ، وتبعا

 . املنطقة  نعك  بالخ ر وتبادل املنفعة مع الجميع

التعر  على أثر املوقع الجغرافي على شخصية املنطقة والذاكرة  وقد هدف  هذه الد اسة بدو ها إلى

التا يخية لها ، والتعر  إلى مالمح الطبيعة الجغرافية والتا يخية ملنطقة مسالته ، وإبراز أهم 

التحد ا  والعقبا  ال ي تواجهها نتيجة هذا املوقع الجغرافي ، وتحد د التوجها  املستقبلية لصناع 

 .ها الجغرافيالقرا  ضمن سياق

وتتناول هذه الد اسة ثال  جوانب  ئ سية وهي، الد اسا  الجغرافية ال ي تتناول املوقع الجغرافي 

والتضا ي  وال ي تعد أحد أهم أ كان علم الجغرافيا ، كما تشتمل الو قة البحثية الد اسا  

 على التا يخية ال ي تحتفظ بها الذاكرة التا يخية وال ي تهتم بموقعها الجغراف
ً
ي ، وتضم الد اسة أ ضا

 .أهم النظريا  املفسرة للموقع الجغرافي وانعكاسا  هذا املوقع على النشاط البشر  

 :الكلمات املفتاحية

 املوقع الجغرافي ، املناخ ، الذاكرة التا يخية 

Abstract: 

The regions differ in their geographical locations from one place to another, and depending 

on this or that location, the importance of the region increases or decreases. The site may be 

at the crossroads of trade routes or in an area with mineral or oil wealth, and it may be an 

mailto:abdalfttah@outlook.sa
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agricultural area or otherwise, and accordingly the importance of dealing with others from 

other areas is reflected for the mutual benefit with everyone. 

This study, in turn, aimed to identify the impact of the geographical location on the 

personality of the region and its historical memory, to identify the features of the 

geographical and historical nature of the Mesalata  region, to highlight the most important 

challenges and obstacles faced by the result of this geographical location, and to determine 

the future directions of decision-makers within its geographical context. 

This study deals with three main aspects, namely, geographical studies that deal with 

geographical location and topography, which is one of the most important pillars of 

geography. The study also includes the most important theories that explain the 

geographical location and the repercussions of this location on human activity. 

Key words: Geographical location, climate, historical memory 

 

 :مقدمة

إن املوقع الجغرافي ل   مجرد مكان ولكن  ذهب إلى ما و ا  املكان ويبح  في كيف وملاذا وما هو 

ال  الذ   حدثه املوقع بالنسبة لغ ره من املواقع ألاخرى ، في ح ن  رى البعض أن الجغرافيا بمنها الاخت

مجرد ساحة لألحدا  التا يخية ؛ إال أن الجغرافيا تعد نظاًما غنًيا ومعقًدا له منظو ين  ئ سي ن ألاول 

كان ، واملنظو  الثان  هو املنظو  هو املنظو  املكان  ، والذ   ركز على املوقع وفهم ما  مكن تسميته بامل

 .البيئي ، الذ   مخذ في الاعتبا  كيفية تفاعل البشر مع ب ئتهم املاد ة

 في تعاملها مع ألاماكن ألاخرى ، ويكون 
ً
 أو إ جابا

ً
ويمكن القول بإن املوقع الجغرافي أل  منطقة  مثر سلبا

 إذا كان  هذه املنطقة تتمتع بموقع مغ
ً
لق ال  طل على بحر أو طريق  ئ س ي ، او ال هذا التمث ر سلبيا

تتمتع بثروا  طبيعية ، وبالتالي  كون التعامل مع هذه املعطيا  ل   في التغلب على مشكالتها ، ولكن 

 
ً
لتحويلها إلى عناصر قوة مضافة لإلنسان في تعامله مع الب ئة من حوله ، وتبعد منطقة مسالته قليال

لساحلي الليبي الذ  تقع عليه معظم املدن الليبية كثيفة السكان ، عن البحر ، وكذلك على الطريق ا

 .ولكنها تقع على الطريق الواصل ما ب ن الخم  ومدن الجبل الغرب 

ومنطقة مسالته من املناطق ال ي  صعب فهم شخصيتها خا ج إطا  جغرافيتها ؛ ألن إمكانيا  املوقع ال 

ن هذه إلامكانيا  ال تظهر كاملة طفرة واحدة ، وإنما تحقق نفسها بنفسها بل من خالل إلانسان ، وأل 
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ً
تنمو وتبرز وتتطو  في عملية حركية ، إذ تتفاعل العناصر الجغرافية والتا يخية بحركة منتظمة أحيانا

 .، وعشوائية في بعض ألاحيان ، وأصبح  شجرة الزيتون والطبيعة الجبلية من سماتها الواضحة

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها

كمن مشكلة الد اسة في مدى ما  تركه املوقع الجغرافي ملنطقة مسالته من تمث را  على تا يخها ت

 على البحر ، وح    تسن  معالجة هذه 
ً
وشخصيتها ، حي  ال تتمتع بإطاللة بحرية ، فهي بعيدة نسبيا

 :املشكلة  توجب طرح مجموعة من ألاسئلة التالية

منطقة مسالته ؟ وكيف تعامل  املنطقة مع هذه املحددا   ما أثر املوقع الجغرافي في توجه .1

 الجغرافية؟

 كيف يساهم املوقع الجغرافي في التمث ر على ألاحدا  التا يخية؟ .2

ما التوجها  املستقبلية لصناع القرا  في الاستفادة من إلامكانيا  املتاحة ضمن سياق املوقع  .3

 الجغرافي؟

 :أهداف الدراسة

 :ة إلى تحقيق ما  ليتهد  هذه الد اس

1.  
ً
 واقتصاد ا

ً
 .التعر  على أثر املوقع الجغرافي على النشاط البشر  سياسيا

 .إبراز التحد ا  والعقبا  ال ي تواجه منطقة الد اسة وفق موقعها الجغرافي .2

 .توف ر الطرق والنظريا  ال ي تساعد البحا  والدا س ن في تفس ر الظواهر الطبيعية .3

 : سةأهمية الدرا

 لصناع القرا  
ً
 أو محددا

ً
 في تحد د هوية املنطقة ، فهي تشكل حافزا

ً
 مم زا

ً
تلعب جغرافية املوقع دو ا

في املنطقة أو الدولة بإبقا  العوامل البيئية املتعلقة بجغرافية املوقع وشخصيتها التا يخية حاضرة في 

 .لقيم التا يخية املو وثةألاذهان ، والتعامل مع سكان املنطقة بما  تناسب وتطلعاتهم وا

 منهجية وأدوات الدراسة

في الوصف والتحليل واملقا نة بما هو معتمد في د اسا  ( الكيف )تستخدم هذه الد اسة املنهج النوعي 

ومن خالل هذا املنهج  مكن  صد موضوع الد اسة وتحليله والكشف عن نتائج مهمة في . الجغرافيا

 .لد اسة املقا نةتحقيق ألاهدا  ال ي حدد  لهذه ا

 :إلاطار النظري للدراسة
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يشتمل إلاطا  النظر  للد اسة على ثالثة أجزا  تغط  الد اسا  الجغرافية املعنية املوقع الجغرافي 

وأثره على منطقة الد اسة ، والقسم الثان  الد اسا  التا يخية ملنطقة الد اسة ، أما القسم ألاخ ر 

 .غرافيعرض النظريا  املفسرة للموقع الج

 
ً
  .(املوقع الجغرافي وتضاريس املنطقة)الدراسة الجغرافية ملنطقة مسالته : أوال

  املوقع الجغرافي

تقع منطقة مسالته في شمال غرب ليبيا عند نها ة الحافة الشمالية الشرقية للجبل الغرب  ، وتحدها 

 منط
ً
قة ترهونة ، أما من من الشمال منطقة الخم  ومن الجنوب الشرقي منطقة زليتن ، وجنوبا

، 1161:هالل )كم  11الغرب فتحدها منطقة القره بوللي ، حي  تبعد عن ساحل البحر بحوالي 

 1.(11ص

  املوقع الفلكي

 ، وب ن دائرت  عرض  14ْ،  32َ – 13ْ،  41َوتقع مد نة مسالتة ب ن خط  طول 
ً
،  36َو  32ْ،  21َشرقا

 ، ويغلب على  املنطقة بشكل عا 32ْ
ً
م الطابع الجبلي ذو الانحدا  البسيط الذ  يساعد على شماال

تكوين الاود ة باملنطقة ، كما صنفها بعض املم خ ن على أنها تتكون من حزام من التالل ال ي  صل 

كم ، وتندمج في جنوبه مع الهضبة الصحراوية ، وبمعن  أن املظهر العام ما هو 21إلى  22عرضها من 

تناثرة ، وهي امتداد طبيعي لسلسلة الجبل الغرب  وتنحد  من هذه إال هضاب متوسطة الا تفاع م

الهضاب مجموعة من الاود ة وال ي تمثل مسا ا  طبيعية تشكلها املياه إلى البحر ، وهي ال ي تكون  

أثنا  العصر املط ر حي  تتجه مسا اتها من الشمال والشمال الشرقي إلى الجنوب والجنوب الشرقي 

 2.(11، ص1161:هالل )مها كاتجاه عام في معظ

 

 

 

 

                                                             

  ..11ص ،  د اسة في الواقع الجغرافي الليبي ، مكتبة الفكر طرابل   (1161) ،  هالل ، جميل 1

 نف  املرجع  2
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املوقع الجغرافي والفلكي ملنطقة مسالته( 1)خريطة   

إعداد الباح  باالعتماد على خا طة التقسيم إلادا   لبلد ة مسالته ، مكتب التخطيط : املصد  

 .م2212العمران  مسالته ، سنة 
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 :املساحة والتقسيم إلاداري 

 :، وتنقسم إلى أ بعة أقسام إدا ية  ئ سية وهي  2كم 1212تبلغ مساحة منطقة مسالتة حوالي  

 القصبا  ، وتشمل محال  : منطقة الوسط وضواحيها  .1
ً
 ، وقد ما

ً
وتسم  املد نة أو السوق أحيانا

 . واد  أوعيني -الفاس ي  -املسيد  –الدوكالي  -ألاشرا   -القلعة  -السوق : سكنية وهي

 . الواد  -املعطن  -القطا ة : ثة محال  وهيوهي تشتمل على ثال: منطقة العمامرة  .2

ش : منطقة قصر الجد د  .3
ُ

ش
ُ
 . قصر الجد د -وتشمل محلة الخ

 . سم الدي  -وهي تشمل بناصر : منطقة بناصر  .4

) وبذلك فمنطقة مسالتة تشمل أ بعة عشر محلة وهذا ما هو معتمد لذا السجل املدن  باملنطقة 

 83,616بلغ  2213افة إلى أن عدد سكانها وفق إحصائيا  عام ، إض1(211-216، ص 2211:طالب 

مكتب ) نسمة  40,726نسمة ، أما عدد إلانا  فبلغ  42,890نسمة ، حي   بلغ عدد الذكو  حوالي 

 2(.2213: السجل املدن  مسالته 

، 
ً
كذلك  أما بالنسبة للتربة بصفة عامة فهي خصبة إذ تناسب جميع أنواع املحاصيل الز اعية تقريبا

هو الحال للمناخ ، فقد أثبت  الحقائق العلمية أن مناخ شمال أفريقيا بشكل عام في العصو  القد مة 

 عن مناخها اليوم ، وبما أن شمال أفريقيا الذ   ند ج في نطاق املنطقة املعتدلة بما 
ً
لم  ختلف كث را

  الجفا  وتذبذب سقوط في ذلك منطقة مسالته وضواحيها ، إال أن اختال  املناخ وتعاقب فترا

 بالنسبة للوق  الحاضر
ً
 وجليا

ً
: أبوعائشة )  . ألامطا  من فترة إلى أخرى جعل هذا الاختال  واضحا

 3.(1، ص  2221

  الدراسة التاريخية ملنطقة مسالته: ثانيا 

لدعم اشترك  عوامل عد دة في إبراز ألاهمية الاستراتيجية ملوقع مسالته ، فهي تمثل الظه ر الز اعي 

مد نة لبدة الكبرى بما تحتاجه من منتجا  ز اعية من أهمها أشجا  الزيتون والكروم والحبوب خاصة 

الشع ر ، وبسبب اعتدال مناخها وطبيعتها الجغرافية لعب  دو  كب ر في الز اعة والصناعة خاصة 

زيا ته للمد نة ،  صناعة زي  الزيتون الذ  قدم كهد ة لإلمبراطو  الرومان  سبتيمو  سيف رو  أثنا 

                                                             

منطقة مسالته ،  في ( ا   املد)التوزيع املكان  للخدما  التعليمية :   (2211 ونيو )طالب ،  وسف مفتاح ، أبوعن زة ،  بيع عبدهللا  1

 .211-216مجلة بحو  العلوم إلانسانية والاجتماعية ، جامعة املرقب ، العدد الخام  ، مسالته ، ليبيا ، ص 

 إلحصائيا  عام  2
ً
 إلى سجال  ألاحوال املدنية بمكتب السجل املدن  مسالته وفقا

ً
 م2213عمل الباح  استنادا

 .1ألابعاد الجغرافية لألنشطة الريفية بمنطقة مسالته ،  سالة ماجست ر غ ر منشو ة ، ص:  ( 2221)أبوعائشة ، محمد محمود    3
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وكذلك صناعة املنسوجا  من الصو  وصناعة الفخا ، ومما سة حرفة الرعي بفضل طبيعتها 

الجبلية وكثرة مراعيها مكنهم من الاستفادة منها في النقل والحر  وأكل اللحوم وشرب الحليب 

 1 .(112، ص  2211: الفتني )   .ومشتقاته واستغالل الصو  والوبر في الصناعة املنسوجا 

يعود تا يخ مسالته إلى العصر الفينيق  والرومان  ، ولكن لم تشتهر املنطقة وضواحيها في تلك الفترة 

بم  اسم أو مدلول واضح ، و بما  اجع ذلك إلى أن املنطقة في تلك الفترة كان  منطوية تح  لوا  

ها ، لذلك لم يعثر على أ  دليل مد نة لبدة الكبرى ؛ ألنها بطبيعة الحال كان  ضمن املناطق التابعة ل

ماد  أو اثر  أو من خالل املم خ ن املعاصرين لتلك الفترة بخصوص التسمية ، باستثنا  بعض 

 بمسما  أخرى منها ما ذكرها املم خ ه رودو  بمن 
ً
إلاشا ا  منها واد  الثمر ، وعرف  مسالته أ ضا

  والنباتا  الطبيعية ، وعندما استغل  تتنوع بها العد د من ألاشجا( تل الحسان)منطقة مسالته 

أ اض ي املنطقة للز اعة ، ز ع  فيها العد د من ألاشجا  املثمرة لعل أهمها أشجا  الزيتون والنخيل 

 2(. 112، ص  2211: الفتني )  والكروم والعنب ، والحبوب مثل القمح والشع ر

سم ، فالشيخ واملم خ الطاهر الزاو  في أما تا يخ تسميتها بمسالته فقد انقسم  آلا ا  حول مدلول الا 

أطلق  على القبائل " بربرية"والذ  ذكر بمن مسالته كلمة قد مة " معجم البلدان الليبية"كتابه 

، وسالته هذا هو أحد أبنا  " مسالته"حّرِف  هذه الكلمة وصا   " سالته"القد مة وال ي كان  تسم  

  الثان  هو أن نشمة مسالته تعود إلى العهد الرومان  هوا ة الذ  نسب  إليه القبيلة ، أما الرأ

والفينيق  ، وجا   لها هذه التسمية من السل  أ  سل  الزيتون وحر  امليم في اللغة الحم ر ة 

ويعادل أداة التعريف في لغة قريش ، وهناك من  رى بمن تسميتها  رجع إلى املصاد  التا يخية الرومانية 

لى الطريق الرومانية ب ن لبدة وترهونة وحرف  فيما بعد إلى مسالته ، وقد وهي محطة ع" مسف "باسم 

 رى البعض آلاخر بمن املسال  قبيلة عربية كان  تقطن شبه الجزيرة العربية فربما يعود أصل 

التسمية إلى هذه القبيلة ، ويرى آخرون بمن تسمية املد نة بهذا الاسم  رجع إلى املسال  ومفردها 

قصبة ( 22)ة وهو فن عما ة قد م اشتهر  به املنطقة منذ قد م الزمان ويوجد بمسالته مسلة أو قصب

                                                             

مجلة العلوم  املوا د الاقتصاد ة ونشمة مد نة مسالته في العصرين الفينيق  والرومان  ، :  (2211 سبتمبر)الفتني ، علي عبدهللا 1 

 .112، ص   11إلانسانية ، جامعة املرقب ، العدد 

مجلاااة العلااااوم  املاااوا د الاقتصاااااد ة ونشااامة مد ناااة مساااالته فاااي العصاااارين الفينيقااا  والروماااان  ، :  (2211 سااابتمبر)فتنااااي ، علاااي عبااادهللا لا 2

 .112، ص   11إلانسانية ، جامعة املرقب ، العدد 
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 من 
ً
أو مسلة ، منها ال تزال آثا ها باقية إلى اليوم ، وقد استعملها سكان املنطقة لغرض املراقبة خوفا

 1 (. 31-33، ص  2221: العرب  )  الهجما  املفاجئة من ألاعدا  

ن املجتهد ن في هذه آلا ا  له ما  بر ه من  وابط ما ب ن الاسم والداللة ، ومن بالرغم من أن كل م

فإنني أميل إلى الرأ  بمن مسالته ترجع إلى كلمة مسلة أو القصبة لعدة أسباب وهي بمن املد نة تعر  

باسم آخر وهو القصبا  وهو الاسم املراد  للمسال  ال ي بن   في أعلى التالل ، وال ي تم استخدمها 

للمراقبة ، وما يعزز هذا الرأ  هو احتوا  مسالتة على بعض املبان  التا يخية منها القلعة إلاسبانية 

م على أنقاض معبد  ومان  يعود تا يخه إلى  1112عام ( دون بيد و نافا و )ال ي بناها إلاسبان بقيادة 

 ي كان  تستخدم للحراسة ال( وهي املسال )القرن الثال  امليالد  ، كما توجد العد د من املبان  

، وألن القلعة ألاثرية ال ي بناها إلاسبان في مسالته كحامية ( libyaobserver : 2021)2وتخزين الحبوب 

للجند بسبب لجو  املجاهد ن للمنطقة بسبب طبيعتها الجغرافية الصعبة إلى حد ما واستخدموها 

إليها البا ون  بمن منطقة مسالته استضاف  كنقطة انطالق ملهاجمة إلاسبان في طرابل  ، وال ي أشا  

فترة الاحتالل إلاسبان  لطرابل  لجو  سكان طرابل  إلى جبال مسالته وغريان لالحتما  بالطبيعة من 

: البا ون )  الغزو إلاسبان  ، وتشكل  في هذه املناطق مراكز للمقاومة والتسلح ضد الغزو إلاسبان 

 3(.31، ص  1112

 عندما احتضن  املد نة إعالن الجمهو ية الطرابلسية في وقد زاد  قيمة امل
ً
 وسياسيا

ً
 16د نة تا يخيا

م في جامع املجابرة بمسالته كمول جمهو ية في الوطن العرب  ، وبهذا إلاعالن أصبح  1111نوفمبر 

 سكو املد نة لها مكانة تا يخية ، باإلضافة إلى أن اسم املد نة سجل عامليا عندما أد ج  منظمة اليون

، وهي عبا ة عن 4( unesco : 2021)محمية مسالته بمنطقة الشعافي ن ضمن محميا  املحيط الحيو  

هكتا  ، باإلضافة إلى  1222سلسلة من الجبال والود ان وألاشجا  والنباتا  الطبيعية على مساحة 

باتا  الطبية الناد ة نوع من الن 322وجود أنواع مختلفة من الحيوانا  البر ة ، واحتوائها على أكثر من 

                                                             

 .31-33، ص  21ة ، العدد مجلة الليبي ، السنة الثالثمد نة ألاسما  الخمسة ، :  (2221 أبريل)العرب  ، نصر الد ن البش ر  1

2   The City of Msallata , libyaobserver , May 06, 2021 , watched   , December  01 2021 , 

https://www.libyaobserver.ly/culture/city-msallata    

 .31، ص إلاسبان وفرسان القدي   وحنا في طرابل  ، مطبعة ماجي ، طرابل  ، (1112) ، البا ون  ، عمر محمد  3

4   Ashaafean Biosphere Reserve , 2021 , watched    , November 28 2021 , https://en.unesco.org/biosphere/arab-

states#libya  

https://www.libyaobserver.ly/culture/city-msallata
https://en.unesco.org/biosphere/arab-states#libya
https://en.unesco.org/biosphere/arab-states#libya
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(libyaobserver : 2021  ) 31، فهي املحمية الوحيدة في ليبيا مصنفة من ضمن اليون سكو من ضمن 

 .محمية طبيعية على مستوى العالم العرب 

ومن ألابعاد التا يخية ملوقع منطقة مسالته فقد ُعرض  على الرحالة اليهود من بينهم ناحوم شلوش 

من قبل منظمة ألا اض ي اليهود ة إل جاد وطن لليهود وفكرة  1126ول مرة في عام عند زيا ته لليبيا أل 

توطينهم في الشرق الليبي ود اسة املنطقة د اسة جغرافية تتعلق بكمية ألامطا  ومخزون املياه الجوفية 

، وفي هذا وصالحية التربة ومالئمة املناخ وإمكانية استيعاب أعداد كب رة من املهاجرين ملال  ن اليهود 

الوق  كان الحاكم العثمان  املش ر  جب باشا والي طرابل  ا وإليه  نسب سوق املش ر حالياا   قدم 

كافة التسهيال  الالزمة من أجل الرحلة العلمية وعرض عليهم زيا ة منطقة مسالته قبل الذهاب إلى 

ا في برقة ؛ ألن مسالته كان برقة ؛ ألن إمكانية الحصول على الامتيازا  املطلوبة بسهولة أكثر منه

 لالستعما  ألاو وب  ، ونصح ضيفه اليهود  با تدا  الطربوش على الطريقة التركية 
ً
 مختا ا

ً
يعتبرها مكانا

ح   ال  لف  انتباه املواطن ن ، ونصحه بمن املد نة قريبة من البحر املتوسط ومعروفة بتاللها وأشجا  

ان  عبدالحميد الثان  فيما  تعلق بالسماح لليهود بإنشا  الزيتون ، خاصة بعد  فض السلطان العثم

وطن قوم  لهم في فلسط ن ، أشا  املترجم اليهود  للرحالة شلوش أن اليهود وألاتراك  مكنهم أن 

 1(.11-12، 14، ص  1114: بعيو)   . تبادلون املنفعة في وال ة طرابل  الغرب

 
ً
 نظرية العامل الجغرافي: ثالثا

وهي تقوم على أسا  أن ظرو   (Ellsworth Huntington) ظرية إلى إلسو   هنتنجتون تعود هذه الن

الب ئة الجغرافية هي العامل املمثر في بنا  املحتوى الداخلي لإلنسان ، ومن ثم تعتبره العامل ألاسا  

تحيط لتا يخ ألامم والشعوب ، حي   ختلف تا يخ النا  باختال  العوامل الجغرافية والطبيعية ال ي 

بهم ؛ ألنها هي ال ي توفر لهم أسباب املد نة وتفجر في عقولهم ألافكا  البنا ة ، فيتقدمون  كب البشرية 

 2(.1، ص  2213: الحسن )  أو تمنع عنهم كل ذلك فيختلفون 

وينتمي صاحب هذه النظرية إلى املد سة الحتمية ال ي تممن بمن إلانسان أس ر لبيئته ، وأن لأل ض 

ا كب ًرا على إلانسان واملناخ س
ً
، ونتيجة التذبذب في سقوط ألامطا   3(21، ص  2222: محمد ن )  لطان

                                                             

 .11-12،  14، ص  ، الدا  العربية للكتاب ، ليبيا املشروع الصهيون  لتوط ن اليهود في ليبيا(: 1114)بعيو ، مصطفى عبدهللا   1

دو  العامل الجغرافي في حركة التا يخ ، دو ية كان التا يخية ، دا  ناشر  للنشر  :( 2213  ونيو)الحسن عبدالرحمن محمد   2

 .1 صالعدد العشرون ، الكوي  ،  –  ، السنة السادسة إلالكترون

 .21، ص   4، ط املدخل إلى علم الجغرافيا والب ئة ، دا  املريخ(:  2222) محمد ن ، محمد محمود  3
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من سنة ألخرى حال دون حصول عمليا  ز اعية منتظمة قلل من اعتماد السكان على ألا ض وبالتالي 

  فرض حالة من الحر  املختلطة مثل الز اعة وجني ثما  الزيتون ومما سة حرفة الرعي والصناعا

اليدوية ، وألن موقعها ال  طل على البحر الذ   تيح الاتصال بالشعوب ألاخرى في املجال التجا   ، تم 

تعويض ما فقدته من مزا ا إلاطاللة البحرية برز  املنطقة بكثرة العلما  وحبهم للعلم واملعرفة ، 

ل قرية ، وال ي جعلتها خاصة في علوم القرآن ، حي  تزخر بعشرا  الزوا ا والكتات ب العتيقة في ك

 ، تطو   في  حابها مختلف العلوم الفقهية والفنون ألادبية 
ً
 مزدهرا

ً
 علميا

ً
، ص  2222: العرب  )  مركزا

22-23.)1 

كما أن قيمة املوقع الجغرافي تتغ ر بمرو  الزمن وبالتالي  مثر على نمو املد نة وتطو ها، فإذا زاد  

ل ازداد  املد نة نموا وتطو ا ،حي  تما   وظائف جد دة وتصبح أهمية املوقع نتيجة تغ ر طرق النق

أما إذا قل  قيمة املوقع بسبب تحول طرق النقل أو . بم ة للنقل ومركزا للجذب السكان  في الدولة 

التغ را  السياسية فان نمو املد نة سرعان ما  توقف وتفقد الكث ر من نشاطاتها، ويمثل عدم مرو  

املنطقة مثال واضح على تمث ر النقل عليها ، وقلل من قيمتها التجا ية ، بالرغم من  الطريق الساحلي من

أن املد نة تعتبر حلقة وصل ما ب ن املدن الساحلية وترهونة وبني وليد ومناطق الجبل الغرب  ، وبالتالي 

لق  تظل منطقة مسالته بالرغم من مرو  الزمن ذا  صبغة ز اعية وخاصة شجرة الزيتون ال ي تع

 .باسمها

 ، فعلى أساسها تنشم الدول 
ً
وأهمية ألا ض الز اعية عبر التا يخ والعلوم السياسية وأبعادها كب رة جدا

والحضا ا  ، وانعدام الز اعة يعني إحالل الفوض   والصراع ، فالز اعة تمثل الاستقرا  ، ولذلك نجد 

 وبية تتمتع بم اض ي خصبة وز اعية ، ألن الدول املتقدمة مثل الص ن والهند ومصر وأمريكا والدول ألاو 

الز اعة مصد  أساس ي للرزق ، ويساعدها انتظام الفصول الذ   تطلب عمليا  ز اعية منتظمة ، 

هكذا تبدأ امللكية الخاصة لأل ض ، وما  ترتب عليها من عالقا  تشريعية ، أعني أس  الدولة ال ي ال 

، ولذلك فإن  2(112-161، ص  2221: هيجل)   تصبح ممكنة إال عن طريق هذه العالقا  وحدها

 .منطقة مسالته تبرز باعتبا ها أحد أهم املناطق املستهدفة بالز اعة في ليبيا

 النتائج

                                                             

 .23-22، ص  21مد نة مسالته أ ض العلم والعلما  ، مجلة نوافذ ثقافية ، العدد ( : 2222 أكتوبر)العرب  ، نصر الد ن البش ر   1

، املجلاااد ألاول ماااان محاضااارا  فاااي فلساااافة  3إماااام عباااادالفتاح إماااام ، ط : العقااال فااااي التاااا يخ ، ترجماااة وتقااااد م وتعلياااق ،  (2222)هيجااال ،   2

 .112-161م ، ص 2221التا يخ ، دا  التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، ب رو  ، 
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 :في ضو  الد اسة فقد تم التوصل إلى النتائج التالية

وحدتها تمت  د اسة املوقع الجغرافي ملا له من أهمية وأثر في عملية بنا  الدولة والحفاظ على  .1

 .السياسية

تبني منطقة مسالته عالقاتها مع املناطق املجاو ة على أس  وثواب   ئ سية ترسخ  عبر مئا   .2

 من أن منطقة مسالته تضرب جذو ها في التا يخ وتقوم بمدوا  وطنية ، كمركز للجهاد 
ً
السن ن انطالقا

  .م العرب ضد الغزو الخا جي واحتضانها إلعالن أول جمهو ية في تا يخ العال

عر  املنطقة بحبها للقرآن الكريم وكثرة الزوا ا ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ، وكثرة عدد العلما  في  .3
ُ
ت

املجاال  العلمية املختلفة الذ ن يعدون ثروة بشرية مهمة على الصعيد الوطني على الرغم من ذلك 

 .تعان  هذه الفئا  من تهم ش بسبب موقعها الجغرافي

 لشجرة الزيتون ، ولكن من نواتج تغ ر املناخ تم ز  .4
ً
 وطنيا

ً
  منطقة مسالته كمنطقة ز اعية وتعد  مزا

 على الز اعة وجني ثما  الزيتون 
ً
فإن املنطقة تعان  من التذبذب في سقوط ألامطا  ، والذ  أثر سلبا

  .وقلة املراعي

حتوائها على محمية طبيعية تعد الوحيدة تتمتع منطقة مسالته بتاللها الجميلة واملناظر الطبيعية، وا .1

محمية في الوطن العرب  ،  31في ليبيا املصنفة ضمن اليون سكو كمحمية محيط حيو  ، وهي ضمن 

ومع ذلك فإن هذه املحمية تعان  من سو  إلامكانيا  ح   تمد  دو ها في حما ة الحياة النباتية 

 .والحيوانية

 التوصيات

ز العلمية والد نية وإتاحة الفرصة للنخب العلمية لتمثيلهم في بنا  الوطن ضرو ة الاهتمام باملراك .1

 .واستثما  هذه القوة البشرية وفق مجاالتهم وتخصصاتهم

الاهتمام باملحمية الطبيعية بمنطقة مسالته، من خالل توف ر املتطلبا  واللوازم ال ي تحتاجها لضمان  .2

 .استمرا  وظيفتها الطبيعية

 ن والتشريعا  ال ي تضمن بقا  املناطق الز اعية وألاشجا  خاصة شجرة الزيتون من سن القوان .3

 .القطع والزحف العمران  العشوائ ، وتشجيع املزا ع ن والحر  ألاخرى املتضر ة من تغ ر املناخ

لة إقامة املشا يع الز اعية وكذلك الصناعية المتصاص البطالة املنتشرة باملنطقة نتيجة اهمال الدو  .4

 .للمنطقة دون غ رها من املناطق املجاو ة

 : قائمة املراجع

 الكتب: 
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، إلاساااابان وفرساااااان القاااادي   وحنااااا فاااااي طاااارابل  ، مطبعاااااة ( 1112)البااااا ون  ، عماااار محماااااد ،  -

 .31ماجي ، طرابل  ، ص

املشااروع الصااهيون  لتااوط ن اليهااود فااي ليبيااا ، الاادا  العربيااة (: 1114)بعيااو ، مصااطفى عباادهللا  -

 .11-12،  14ليبيا ، ص  للكتاب ،

، ص   4املدخل إلى علم الجغرافيا والب ئة ، دا  املريخ ، ط(:  2222)محمد ن ، محمد محمود  -

21. 

 .. 11د اسة في الواقع الجغرافي الليبي ، مكتبة الفكر طرابل  ، ص (  1161)هالل ، جميل  ،  -

،  3ماام عبادالفتاح إماام ، ط إ: ، العقل في التاا يخ ، ترجماة وتقاد م وتعلياق ( 2222)هيجل ،  -

املجلد ألاول من محاضرا  في فلسفة التا يخ ، دا  التنوير للطباعة والنشار والتوزياع ، ب ارو  

 .112-161م ، ص 2221، 

 الدوريات واملجالت والتقارير: 

ألابعااد الجغرافياة لألنشاطة الريفياة بمنطقاة مساالته ، ( :  2221)أبوعائشة ، محمد محماود  -

 .1ت ر غ ر منشو ة ، ص سالة ماجس

دو  العامااال الجغرافااااي فاااي حركااااة التاااا يخ ، دو يااااة ( : 2213 ونيااااو )الحسااان عباااادالرحمن محماااد  -

العدد العشرون ، الكوي   –كان التا يخية ، دا  ناشر  للنشر إلالكترون  ، السنة السادسة 

 .1، ص 

مجلااة الليبااي ، السااانة مد ناااة ألاسااما  الخمسااة ، ( : 2221أبرياال )العرباا  ، نصاار الااد ن البشاا ر  -

 .31-33، ص  21الثالثة ، العدد 

مد نااااة مساااااالته أ ض العلااااام والعلماااااا  ، مجلاااااة ( : 2222أكتاااااوبر )العرباااا  ، نصااااار الاااااد ن البشااااا ر  -

 .23-22، ص  21نوافذ ثقافية ، العدد 

املوا د الاقتصاد ة ونشمة مد ناة مساالته فاي العصارين ( : 2211سبتمبر )الفتني ، علي عبدهللا  -

 .112، ص   11نيق  والرومان  ، مجلة العلوم إلانسانية ، جامعة املرقب ، العدد الفي

 .مكتب التخطيط العمران  مسالته( : 2212)خا طة التقسيم إلادا   لبلد ة مسالته  -

 إلحصائيا  عام  -
ً
 م2213سجال  ألاحوال املدنية بمكتب السجل املدن  مسالته وفقا
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التوزياااع املكاااان  للخاااادما  ( :  2211 ونياااو )بياااع عبااادهللا طالاااب ،  وساااف مفتااااح ، أباااوعن زة ،    -

في منطقة مسالته ، مجلة بحو  العلوم إلانسانية والاجتماعية ، جامعة ( املدا   )التعليمية 

 .211-216املرقب ، العدد الخام  ، مسالته ، ليبيا ، ص 

: طااا  النبااات  ، ليبياااالبرنااامج الااوطني  لتنميااة الغ( : 2221)مشااروع التخااريط املااوا د الطبيعيااة  -

 .طرابل  ، وزا ة الز اعة

 املنشورات إلالكترونية: 

- Ashaafean Biosphere Reserve , 2021 , watched    , November 28 2021 , 

https://en.unesco.org/biosphere/arab-states#libya  

- The City of Msallata , libyaobserver , May 06, 2021 , watched   , December  01 2021 

, https://www.libyaobserver.ly/culture/city-msallata 
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 :عنوان الورقة البحثية

"أعالم وحضاراتمأدبا ومسالته "  

 محمد عبد القادر أبو حشيش . أ

 جامعة العلوم إلاسالمية العاملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللخص

تناااول البحاا  التعريااف بمد نااة ممدبااا، ومد نااة مسااالته، وأسااباب التساامية لكااال املااد نت ن، والحضااا ا  

نت ن، كماااا تنااااول أوجاااه الشااابه بينهماااا، مهماااا تباعاااد  ألاقطاااا ، إال أن هنااااك  واباااط ال اااي ماااّر  بهاااا املاااد 

دن
ُ
 .تا يخية تجمع ثقافا  وعادا  هذه امل

كمااااا تناااااول البحاااا  املااااد نت ن بجاناااااب ماااان العراقااااة املتوازيااااة، حياااا  تااااام الترك ااااز علااااى مواعيااااد، ومواقيااااا  

ح  في ثنا اه أبرز الشايوخ، والعلماا  ألافاضال، كما ضم الب. الد اسة املتبعة، وأهم الزوا ا في املد نت ن

الاذ ن نشااروا العلام فااي مد نااة ممدباا، ومد نااة مساالته، والااذ ن زودوا لطالبهاام كال مااا  ملكاون ماان علاام، 

وأخالق، وآداب القر ان، وحفروا أسما هم في ذاكرة ألاهالي، حي  ال  جحد فضلهم وينكرُه، إال غافل 

ستعمر مهما  وخلص البح  إلى بعض  . ُمتكاسل
ُ
النتائج والتوصيا ، وال ي كان من أهمها، أن امل

ماااااان تفت اااااا  الاااااادول، وباااااا ن املاااااادن العربيااااااة، بالُحاااااادود ال ااااااي وضااااااعها، إال أن الحضااااااا ة، والتاااااارا  إلاسااااااالم  

 جمعناا، وكاان مان أباارز التوصايا  ال اي خلاص إليهااا البحا ، ضارو ة الترك از علااى الزوا اا واملقاا   فاي كااال 

 كون لنظام الدولة الدعم وإلاشرا  عليها، وخاصة الزوا ا القد مة منها، ألنهاا ألاساا   املد نت ن، وأن

 .الصحيح، واملعبر ألاول لتعلم القر ان، وُعلومه الشرعية املختلفة

 .ممدبا، مسالته، مد نة، املشا خ، الزوا ا، الحضا ا ، إلاسالمية:كلمات مفتاحية

Abstract 

The research dealt with the knowing the city of Madaba, the city of Meslatah, the reasons for 

naming both cities, and the civilizations that the two cities went through, as well as the 

similarities between them, no matter how far apart, but there are historical ties that combine 

the cultures and traditions of these cities 
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الحماد هلل  ب العااامل ن، والصااالة والساالم علااى أشاار  ألانبيااا  واملرسال ن، ساايدنا محمااد العااا   

 .الطيب نبالحق وإلامام املب ن، والصالة والسالم على أصحابه وآل ب ته الطاهرين 

َر ِفيَها اْسُمُه }:  قول تعالى في ُمحكم التنز ل، وهو أصدق القائل ن
َ
ك

ْ
َع َوُيذ

َ
ْرف

ُ
ن ت

َ
ِذَن هللُا أ

َ
ِفي ِبُيو   أ

ُدّوِ َوآلاَصاِل 
ُ
 ِبالغ

َ
ُه ِفيها

َ
 1{ُيَسّبُح ل

 أما بعد،،، 

 إسال 
ً
مية مختلفة، في إن الكث ر من املدن العربية تتم ز بجانبها التراث  والحضا  ، وتشكل معاملا

قوالااااااب مشاااااااتركة فيماااااااا بينهااااااا، وإن تباعاااااااد  ألاقطاااااااا ، وتشااااااات  ألامصااااااا ، إال أن هنااااااااك  واباااااااط تا يخياااااااة 

تجمعهااا، وساانتحد  فااي هااذه الو قااة عاان أعااالم وحضااا ا  تجمااع كاال ماان مد نااة مآدبااا العااامرة، ومد نااة 

المية، والعاادا  والتقالياد، مسالته الزاهرة، وذلك كون املد نت ن لهماا خطاوط متوازياة فاي الناحياة إلاسا

                                                             
 . 36،31النو ،  ا ة  قم  -1

The research also dealt with the two cities with an aspect of parallel tradition, as it focused 

on the dates and times of the study followed, and the most important details in the two 

cities. 

The research also included the most prominent sheikhs and distinguished scholars, who 

published science in the city of Madaba, and the city of Meslatah, who provided their 

students with all their knowledge, morals and the manners of the qur'an, and dug their 

names in the memory of the people, where their virtue is not limited and denied, except by 

lazy oblivious.The research concluded some of the findings and recommendations, the most 

important of which was that the colonizer is important from the fragmentation of states, and 

between Arab cities, with the borders set by it, but civilization, and the Islamic heritage 

brings us together, and one of the most prominent recommendations of the research, was 

the need to focus on the corners and readers in both cities, and to have the state system 

support and supervision, especially the old corners of it, because it is the right basis, and the 

first crossing point for learning the quran, and its various legal sciences. 

Keywords: 

Madaba, Meslatah, city, sheikhs, angles, civilizations, Islamic. 
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والطارق التعبد اة، وماا جاو هاا مان زوا اا وخاالو  تعليميااة، فقاد كانا  كال منهماا وجهاة عاابرة، لكث ار ماان 

 .طالب العلم في املدن املجاو ة لهما

إن ساارد الجااز  التااا يخي للماادن والحضااا ا  إلاسااالمية فاان غفاال عنااه الكث اار فااي زمننااا الحاضاار، 

ألاجيااال ال ااي باتاا  ال تعاار  عاان ماضاا ي ألاماام أ  شاا ي  ماان هااذا القبياال، وأصاابح وذلااك ماان املشاااهد عاان 

 .الاعتزاز بالهوية إلاسالمية من مستبعدا  ألامو  ومستجهالتها

وسنوضاح ماان خااالل هاذه الو قااة بعااض ألاعاالم وعلمااا  مد نااة مآدباا، والاارابط الوثيااق الاذ   جمااع بينهااا 

 .  ةوب ن مد نة مسالته وعلمائها وزوا اها الثر 

 :مشكلة البحث

 ماهي مد نة ممدبا وماهي أهم معاملها؟

 ماهي مد نة مسالته؟

 ما هو الرابط الذ   جمع ب ن مد نة مآدبا ومد نة مسالته؟

 ماهي أبرز الزوا ا والكتات ب في املد نت ن؟

 ماهي أهم الطرق التعليمية والتعبد ة ال ي تما   الزوا ا في املد نت ن؟

 
ً
 .نتي مسالته، ومأدباالتعريف بمدي: أوال

 :التعريف بمدينة مأدبا

ممدبااااا مد ناااااة حضاااااا ية، وتعاااااد مااااان املااااادن إلاسااااالمية ألاولاااااى عبااااار التاااااا يخ، وحيثماااااا ذكااااار  املعاااااالم 

والحضاااااا ا  يشاااااا  إليهااااااا بطبيعاااااة مكانتهااااااا ال اااااي حااااااو  أشااااار  ألانبيااااااا ، ووطئااااا  عليهااااااا أقااااادام الصااااااحابة، 

 .مقاماتهم الدالة عليهم إلى  ومنا هذاوالعلما  ألاتقيا ، إلى موتهم وتشيعهم بها، و 

 : تسميات مآدبا

عناااد الولاااوج إلاااى تسااامية املد ناااة نساااتذكر إحااادى الاااروابط ال اااي لهاااا صااالة بمد ناااة مساااالته، فكااال مااان 

املاد نت ن لهمااا عاادة مسااميا ، أطلقاا  عليهمااا فااي كال عصاار ماان العصااو ، وهااذا إن دّل علااى شاا ي ، فإنمااا 

 .اللوا  التعليمي ال ي حملتهما ب ن املدن ألاخرى  دل على عظم مكانتهما الحضا ية، و 
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 :مدينة مآدبا -

، وتعني لفظة ممدبا في املماب ىة
ً
 ممابيا

ً
 1.مياه الراحة: سمي  مآدبا اسما

 2.ما  ُدبى، أ  ما  نق  وعذب صافي: وفي  وا ة أخرى عن أهل املد نة أنها ممخوذة من لفظ

املد نااة، والشااالال  وآلابااا  الصااافية ال ااي تسااق  زائرهااا وذلااك للعيااون ال ااي تنتشاار فااي كاال  كاان ماان أ كااان 

 .قبل ساكنها

ممدباااة الطعاااام، ألن النااااظر إليهاااا مااان بعياااد تكاااون أشااابه بمائااادة : وفااي  وا اااة ثالثاااة أنهاااا منتقااااة مااان

 .الطعام

وفاي هااذا الوصااف تشاابيه بليااغ أشااد البلااوي، حياا  إن املد نااة كالندبااة، مرتفعااة ال اا ي  القلياال، وتطوفهااا 

 .من حولها السهول 

 :عيون املدينة وشالالتها

 منها
ً
 :اشتهرت مدينة مآدبا بعدة عيون، نستذكر بعضا

 3-عليه السالم-عيون موس    -1

 4.عيون الذ ب -2

 5.عيون ز قا مع ن -3

 6.عيون الكَنّ سة -4

 7"العالجية"شالال  مع ن  -1

 :مدينة مسالته

                                                             
 . 131: م، ص1114، القاهرة، 1:ُبطر  عبد امللك وآخرون، دا  الثقافة، طبعة: من ألاساتذة، نحر  قامو  الكتاب املق ، نخبة  -1
 .  وا ة عن عبد الرحمن الحجي الحشايشه، أحد كبا  عش رة الحشايشه، وأحد أعضا  القبيلة -2
 . ال ي انفجر  منها عيون املا  -ه السالمعلي-منطقة أثرية، ذا  معلم د ني مهم، وُيعتقد أنه عائد إلى عص   موس   :" عيونه موس   -3
 . ألن ملعان عيونها كعيون الذئب، وهي مياه عذبة، حولها العد د من مزا ع الجوافة، وكروم العنب الزاك : سمي  بعيون الذ ب -4
قيم عليها سد ز قا مع ن املشهو  لتجميع مياه العيون وألامطا  5

ُ
 .وهي ال ي أ

 . ، لكثرة عيونها، وسمي  بذلك ألنها تعلوها كن سة أثريةوهي مماثلة لعيون الذ ب -6
تقع في مد نة مآدبا، وفيها العد د من العيون الحا ة العالجية، ح   إن بعض العيون تصل د جة حرا تها فوق منتصف د جة   -7

 
ً
 .م املفاصل، وألامراض الجلد ةع ن، وهي ذا  مقصد للزوا  الذ ن يعانون من ألامراض الروماتزم وآال  63الغليان، وتحو  تقريبا
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ته"سااااامي  مد ناااااة مساااااالته ويرجاااااع أصااااالها إلاااااى 
ّ
طلقااااا  علاااااى  وهاااااي كلماااااة بربرياااااة فاااااي" ساااااال

ُ
أصااااالها، أ

 .القبائل القد مة

 ألهمية موقع املد ناة، والحضاا ا  ال اي مار  بهاا، فقاد 
ً
فتتم ز مد نة مسالته بعدة مسميا  وذلك نظرا

و  العلمية ال ي حوتها  .تعدد  مسمياتها واختلف ، وكٌل  رجع إلى عظمة املد نة والدُّ

 
ً
ساال ، ومفردهاا: وسمي  أ ضاا

ّ
ة أو قصابة: "بامل

ّ
وهاو فان العماا ة ال اي اشاتهر  باه املنطقاة ومازالا   "مسال

 .موجودة مسالتها إلى هذا اليوم

وغ رهاااا مااان املساااميا  ألاخااارى ال اااي ترماااز علاااى دالال  عميقاااة فاااي معناهاااا، أصااايلة فاااي جاااذو ها التا يخياااة، 

 1.كيف ال وقد سمي  بمد نة ألاسما  الخمسة

ااان املساااالمون مااان فااااتح مادبااااا بعاااد الفااااتح إلاسااااالم  ل
ّ
م، ولاااام ُ جبااار أحااااد علااااى  631لشاااام عااااام تمك

 . تغي ر د نه، حي  استمر الكث ر من سكان املد نة باعتناق املسيحية

وقد مّر الخليفة عمر بن الخطاب بمادبا في طريقه لفتح القد ، كما تم بنا  مسجد املد نة في املنطقة 

 .ال ي صلى فيها، وهي منطقة الخطابية ال ي ُسمي  باسمه فيما بعد

ا وثيًقا من الناحية التا يخية والثقافية بالتصو ، ويشهد  رت
ً
 -بطبيعة الحال-بط ألا دن ا تباط

انتشاااااااً ا واساااااااًعا للطاااااارق الصاااااااوفية، علاااااااى  أسااااااها الطااااااارق الشااااااااذلية، والقاد يااااااة، والرفاعياااااااة، والخلوتياااااااة، 

 .والرحمانية

الطارق، لكان بعاض ومع ذلك، فال توجد أ قام وإحصائيا  دقيقة عن أعداد املنتم ن إلى تلك  

التقاااد را  تاااذكر أنهااام  صااالون إلاااى بضاااعة آال ، منتشااارين فاااي أنحاااا  مختلفاااة فاااي ألا دن، خصوًصاااا إ باااد 

 .والز قا  وعمان

وتعتبر الطريقة الشاذلية إحدى أشهر الطرق الصوفية في ألا دن، وتتخذ لها زوا ا ناشطة عدة، 

ال اااي  تزعمهاااا الشااايخ أحماااد الردا ااادة، الاااذ   ولهاااا مساااميا  عد ااادة منهاااا الطريقاااة الشااااذلية، الد قاوياااة،

 . ملك زاوية خاصة يستقطب من خاللها املريد ن وألاتباع في منطقة كفر  وبا بمد نة إ بد

 مقا نااااة بالحركااااا  والتيااااا ا  الد نياااااة 
ً

وعلااااى الاااارغم ماااان أّن عماااار الصااااوفية فااااي ألا دن يعااااّد طااااويال

 أ ام الدولة العثمانية، لكان ألاخرى، ُ رجعه البعض إلى قبل تمس   الدولة ألا دن
َ
ية الحد ثة، وتحد دا

                                                             
 . 34: مد نة ألاسما  الخمسة، ص: العرب ، نصرالد ن، مجلة الليبي، مقالة بعنوان -1
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عام، إال أّن هذا إلا   التا يخي الطويل  1422البعض آلاخر  رجعه إلى عهد الصحابة؛ أ  قبل أكثر من 

لام يشافع فاي إ جااد صااو ة نمطياة إ جابياة عان الصااوفية داخال املجتماع ألا دنا ، بخااال  ماا هاو علياه فااي 

 .، والعراق، والسوداندول املغرب العرب ، وسو يا

كما أّن الطرق التعليمية في ألا دن يغلاب عليهاا طاابع الطقاو  والزوا اا أكثار مان الطاابع الفكار  

والفلسف ، وهذا ما  ما سه أغلب املدن املتمسكة بالحضا ا  إلاسالمية، فمد نة مسالته ال تختلف في 

 طرق تد يسها، وزوا اها العلمية، عن مد نة ممدبا، وذلك من 
ً
خاالل البحاو  ال اي أطلعاُ  عليهاا، وأ ضاا

حادثاا  واملنقاوال  ال اي و دتناي عان أهال مد ناة مساالته، وهاذه  الطقاو  هاي جاز  مهام فاي 
ُ
من خالل امل

ذكر “الطريقة الصوفية وغ رها من الطرق التعبد ة ألاخرى،  على اعتبا  أّنها أسا  سلوك املريد؛ فهي 

، ”ن حالة الغفلة إلى اليقظة والاذكر، ثاّم إلاى التنشايط الروحاان وحضو  وحالة هيام  خرج بها املريد م

ومن املشا خ الذ ن تم زوا في هذه التعاليم الد نية، أمثال الشيخ عبد القاد  الشيخ، وغ ره من املشا خ 

 .الذ ن سنتوا ى عن ذكرهم فيما  لي

التعااااااليم الد نياااااة  ومااااان ألاساااااباب ال اااااي سااااااعد  املجتماااااع املساااااالت ، واملجتماااااع املمدبااااااو  فاااااي نشااااار 

عقاد اجتماعاا  
ُ
والتمسك بها، أن كال من املجتمع ن كانا  تدعماه الطبقاة السياساية فاي الابالد، حيا  ت

دو ياااااة  نشاااااطون مااااان خاللهاااااا فاااااي مواجهاااااة التحاااااد ا  الفكرياااااة والاجتماعياااااة، ومواجهاااااة إلاعاااااالم املضااااالل 

بااادع وضاااالال  وخرافاااا ، وفيمااااا  واملناااابر املشاااتغلة ضاااد ظااااهرة التصاااو  الاااد ني، ال ااااي تصااافها علاااى أّنهاااا

 .ُ ذكر أنه كان  لهم حركة سلسة داخل البالد

” الربياااع العربااا “وُيشااادد دعااااة ألاماااة املسااالمة، واملهتماااة بجاناااب التعلااايم الاااد ني، علاااى أّن ثاااو ا  

أثار  علااى كاال الاتجاهااا  إلاسااالمية الدعويااة، والتعاااليم الد نيااة املو وثااة عاان أشااياخنا، فمصاابح النااا  

 .ة من معرفة الحق وما ُ طرح من باطلفي ح ر 

مع ذلك، فإّن علما  املد نة، وخاصة املتمسك ن بالعقيدة ألاشعرية في ألا دن، وليبيا “: ويضا  

الحااظ ماان وجااود عقبااا  وتحااد ا  تقاااف 
ُ
لهاام ماادا   فكريااة تجد د ااة علااى مسااتوى العااالم، كمااا هااو امل

ا  تطاااو  الفكاار ومما سااة العقائااد ال ااي تربااا  حجاار عثاارة فااي تحد ااد مساااتقبل الصااوفية وألاشاااعرة فااي مساا

 عن جد، في اململكة الهاشمية، والبالد الليبية على وجه العموم
ً
  1. عليها ألاجيال السابقة، وتوا ثوها أبا

                                                             
1 -https://www.qposts.com  ./ 

https://www.qposts.com/
https://www.qposts.com/
https://www.qposts.com/
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علاى الصاعيد التعليماي  1وخ ُر دليل على ذلك أن الكراسا ي العلمياة ال اي كانا  تشاغل املنطقتا ن،

وى الكراس ي العلمية لإلفتا ، كان أصحابها من أهل العقيدة ألاشعرية، في الكتات ب والزوا ا، وعلى مست

وا
ّ
 .وأصحاب الفضل في نشر الثقافا  والتعاليم الضرو ية للمجتمعا  املسلمة، أ نما حل

الشاايخ عباااد الواحااد الااادوكالي، : وماان باا ن هااامال  املشااا خ الااذ ن شاااغلوا مناصااب إلافتاااا  والتعلاايم

اد مهاام التعلايم فاي وهو أحد أبرز املشا خ واملح
ّ
فظ ن، في مد نة مسالته، أ ض العلام والعلماا ، فقاد تقل

فتلزمن من أزماان نماو العلام، وكاان أحاد  ا اا   فاع املساتوى التعليماي، ونشاره فاي مد ناة مساالته، حيا  

أسااند  إليااه التعاااليم داخاال الزوا ااا والكتات ااب، وكااان يشااد عليهااا ويهااتم بهااا أشااد الاهتمااام، ح اا  نسااب  

  2.بزاوية سيد  الدوكالي بمد نة مسالتة: الزاوية الخالدة واملسماة إليه

قاض ي القضاة عبد الحافظ الّربطه، من مد نة مآدبا، فهو أحاد العلماا  ألاجاال  : والشيخ املف ي

 .للمد نة وللمملكة بوجه عام

ا  الُتقى فقد تم تعي ن الشيخ بإ ادة ملكية سامية، وذلك ملا  أوا فيه من صفا  زاهية، وعالم

طب الوعظية، داخل حرم مساجد 
ُ
الكب ار " لاّب "والو ع، وإقبال طالب العلم على حلقته أثنا  إلقا ه الخ

 .التابع ملحافظة مآدبا

حقيقة هذا ل   بغريب عن أصل الشيخ فقد ولد وترعرع في مد نة ألانبيا  والصالح ن، مد نة 

 3.مآدبا العامرة

 :تيبعملية التدريس داخل الزوايا والكتا

إن عملية التد ي  تختلف من بلدة إلى أخرى في مواقيتها، وأساليبها، ولكن تتفاق فاي جوهرهاا، ومبادئهاا 

ال اي أنشاائ  مان أجلهااا تلااك الزوا اا واملاادا   القرآنيااة، إذ أن التعااليم واملااواد القرآنيااة، متوافقاة فااي كاال 

 .ن التفصيل، وسنتحد  عن تلك العلوم ب  ي  م"مسالته، ومآدبا"من املد نت ن 

اااااادا  فاااااااي الزوا ااااااا د و  التصااااااو  وألاذكااااااا ، ود و  السااااااا رة النبويااااااة والتوحيااااااد، ومجاااااااال  
ُ
فقااااااد كاناااااا  ت

 .الحد  ، وتفس ر القر ان الكريم

                                                             
 .   نقصد هنا مد ن ي مسالته، وممدبا وال ي هما عنا ة البح  -1
 3: صه،  112 – 162البش ر، الشيخ عبد الواحد الدوكالي املغرب  وأثره في الحياة العلمية في ليبيا  العرب ، نصرالد ن، -2
 .2221عبد القاد  موس  ، سنة : لقا  أجراه الباح  مع أحد أعيان املد نة املختا  -3
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فقااد كاناا  تلااك التعاااليم املختلفااة مرتبااة فااي الزوا ااا الكتات ااب املمدبويااة، مرتبااة علااى أ ااام ألاساابوع، حياا  

قدم مادة التصاو ،
ُ
قادم مجاال  الصاالة علاى النباي،  كان  وم ألاحد ت

ُ
والطارق التعبد اة، وياوم الاثنا ن ت

وذكر الشمائل املحمد ة، ويوم الثالثا  د و  اللطيفية، وفقه الس رة النبوية، ود و  في التوحيد  وم 

 
ً
 1"بالحضاااااارة"ألا بعاااااا ، ويااااااوم الخماااااا   د و  فااااااي صاااااحيح مساااااالم، والبخااااااا  ، ويااااااوم الجمعاااااة كااااااان ناااااااهال

شرح  فيه د و  الِحكم،  واملواعظ العطائية، ثم بعد ذلك  قومون  الصباحية، ثم بعد
ُ
ذلك مجل  ت

داخاااااال تلااااااك الزوا ااااااا، فااااااي مشاااااااهد ماااااان الفاااااارح والابتهاااااااج، وتحقيااااااق العطا ااااااا الروحانياااااااة،  2بتناااااااول الطعااااااام

والاجتماعياااة، الخاصاااة باااآداب  اااوم الجمعاااة، وكاااان  اااوم الساااب  هاااو  اااوم الراحاااة للطاااالب، وياااوم الزياااا ا  

  3.لألصحاب وألاقا ب، واملزا ا  القبر ة، لألوليا  واملشا خ الخا جية

أماااااا نظاااااام الد اساااااة فاااااي الكتات اااااب والزوا اااااا املساااااالتيه، فقاااااد كانااااا  علاااااى نحاااااو الفتااااارا ، حيااااا  إن 

 :التعاليم القرآنية كان  مقسمة على فترة صباحية، ومسائية، وليلية وذلك على النحو التالي

لااوع الشاام ، إلااى منتصااف اليااوم، وتهااتم هااذه الفتاارة بكتابااة فااالفترة الصااباحية تباادأ ماان بعااد ط

 .آلا ا  املقر  حفظها، ومتابعة الطلبة املتقدم ن، الذ ن قا بوا على حظ كتاب هللا عن ظهر قلب

الفترة املسائية وتبدأ مان بعاد الانتهاا  مان صاالة الظهار، وح ا  صاالة العصار، أو قراباة الغاروب، 

 .راجعة املقر  حفظه مع الشيخ املسمول على الحلقة القرآنيةوهي مخصصة لتحفيظ القر ان، وم

الفترة الليلية وتبدأ من بعد صالة العصر والغروب وح   الليل، وهي مختصة باملراجعة، وتالوة 

ويذكر أنه في ليلة الاثن ن والخم   كان  تمتد القرا ة من بعد . املحفوظ، وإعادة مراجعة الو د اليوم 

 4.منصف الليلصالة العشا  وح   

 :أهم أشهر الزوايا والكتاتيب في مدينة مأدبا

                                                             
 د رها ويرأسها الشيخ، وسمي  بهذا  مصطلح إسالم ، ُ طلق على مجال  الذكر الجماعي ال ي  مديها مجموعة من املسلم ن، وال ي -1

 . الاسم، لحضو  القلب مع هللا
 .املنسف، والعد ، والرشو : من أنواع الطعام املشهو  عندنا -2

 . تكون من ألا ز، واللبن، واللحم، وخبز الشراك: املنسف

 .تتكون من العد  املطبوخ مع املا  والزي : العد 

 . مص حب، وُيطبخ مع بعضه البعض، ثم ُ ضا  عليه السمن أو الزي  تكون من العد ، واللبن، وُح : الرشو 
إمام وخطيب مسجد الفتح إلاسالم ، واملد ر ألعمال الزاوية  مد نة " أبو مراد" حمد السليما ،: مقابلة أجراها الباح  مع الشيخ -3

 . 2221: سنة. ممدبا، وأحد أهم علمائها في الوق  الحاضر
 . وما بعدها 1:الواحد الدوكالي املغرب ، مرجع سابق، صالعرب ، الشيخ عبد  -4
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تعتبر الزوا ا والكتات ب هي الركن ألاسا  لتوا د العلوم القرآنية، وألاذكا  النبوياة، وتاد ي  القارآن 

 :الكريم، ومن أهم وأشهر هذه الزوا ا

هااااذا املساااجد ماااان  زاوياااة إلاماااام الفاااااتح، وال اااي أقااايم علااااى أثرهاااا مساااجد الفااااتح إلاساااالم ، ويتكاااون  -1

ثاااال  طواباااق، حيااا  تشاااغل الزاوياااة الطاااابق الثاااان ، وتقاااوم الزاوياااة بتقاااد م الاااد و  الشااارعية، 

ويتفرع من هذه الزاوية املبا كة، عدة زوا ا في قرى وألوية ممدبا، ومنها املوجودة في لاوا  ذ باان، 

 1.وقرية الشقيق

املممونياة، التباعاة ملحافظاة مآدباا فاي حاا ة  تقع هاذه الزاوياة فاي قرياة" قرية املممونية"زاوية ممدبا  -2

الرواجفة، وهي ضمن الزوا ا الوقفية، واشتهر  هذه الزاوية في إقامة حلقا  الذكر، وتحفيظ 

القرآن الكريم، وألاذكا  الجما ة، من ُعباد، وُزّهاد أهل املنطقة، ومازال أهل املنطقة محافظ ن 

 2.على الترا  إلاسالم  فيها إلى  ومنا هذا

 :أهم أبرز الزوايا والكتاتيب بمدينة مسالته

تقااع هاااذه الزاويااة بقرياااة زعفااران بمد ناااة مسااالته، وتعتبااار هاااذه : زاويااة عباااد الواحااد الااادوكالي -1  

الزاوية أهم وأكبر الزوا ا باملد نة، ويرجع تمس   الزاوية إلى الشيخ عباد هللا الادوكالي وهاو ساابق للشايخ 

 قااال إن الشاايخ ماان تااابع التااابع ن، ويرجااع إلااى أنااه أحااد أجااداد الشاايخ عبااد الواحااد باازمن طوياال، حياا  

عباد الواحااد، والشايخ عبااد هللا الادوكالي ماادفون باداخل الزاويااة وقباره معاارو ، ومناذ مجااي  الشايخ عبااد 

الواحاااد الااادوكالي واساااتقرا ه بمد ناااة مساااالته، أصااابح  تطلاااق علاااى الزاوياااة بزاوياااة عباااد الواحاااد الااادوكالي 

 3.دون غ ره

 لطالب : زاوية الجعران  -2 
ً
وهي أحد أبرز الزوا ا في مد نة مسالته، حي  كان  والزال  مقصدا

 وساااااف : العلاااام، ماااان شااااا    بااااوع ليبيااااا، ويرجاااااع تمساااا   هااااذه الزاوياااااة املبا كااااة إلااااى الشااااايخ العااااالم

علاى  الجعران ، وتشتهر هذه الزاوية بالتعاليم القرآنياة، وإقاماة الابتهااال ، والاحتفااال  الد نياة،

 
ً
 تا يخياا

ً
، ومرجعاا

ً
 إساالميا

ً
 حضاا يا ًوصارحا

ً
مّر املناسبا  الد نياة، طاوال السانة، فتشاكل جساما

    4.للتعاليم القرآنية

                                                             
 . 2221" أبو مراد"لقا  أجراه الباح  مع الشيخ حمد الحواتمة  -1

-2 http://www.alqasimy.com/ . 
 . 12: العرب ، الشيخ عبد الواحد الدوكالي، مرجع سابق، ص -3
 . 124:، ص2222 ن، مناقب علما  مسالته ألاخيا  وطيب س رهم من ألاخبا ،العرب ، نصرالد -4

http://www.alqasimy.com/


 (آفاق و أبعاد ) أعالم و ومعالم مدينة مسالتة عبر التاريخ 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  40 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

هاااااذه أشاااااهر الزوا اااااا فاااااي مد ناااااة مساااااالته ومد ناااااة ممدباااااا علاااااى وجاااااه العماااااوم، والزالااااا  تلاااااك الزوا اااااا 

كمااا هااو السااابق، فقااد انتقاال التااد ي  إلااى والكتات ااب قائمااة إلااى  ومنااا هااذا، إال أن التااد ي  بهااا لاام يعااد 

، وأصبح  تلك الزوا ا العتيقة، في نظر  ما هي إال معالم أثرية، دالة على 1الُدو ، والكتات ب الخا جية

قااام فااي  حابهااا الحلقااا ، والاااد و  
ُ
ثقافااة، وحضااا ة الشااعوب إلاسااالمية، أكثاار ماان أنهاااا جانااب تعليمااي، ت

 .ن ن الخالية، ال ي سبق الحد   عنهاالقرآنية، كما هو املعتاد في الس

وماااع هاااذا التغً ااار الاااذ  حاااد  فاااي الااازمن الحاااد  ، فهاااذه الصاااروح العلمياااة تااادخل تحااا  العباااا ة 

نعم إنه ملن دواعي الفخر والسرو  أن ُ نسب الانسان إلى تلك املدن الزاهرة، " آثا نا تدل علينا"الجميلة، 

ش ر إلى أهلها بالب
ُ
 .نانال ي إذا ما تّم ذكرها أ

ولااا   مااان الُعجااااب أن  اااتحم  الانساااان ويلهااااج نبضاااه، لنسااابه ملد نااااة مساااالته، ومد ناااة ممدبااااا، 

 عان 
ً
وإنما هو تلك الطباع الزكية ال اي خلفهاا علمائناا فاي أهال البلادت ن، وأصابح  تتوا ثاه ألاجياال، كاابرا

 .كابر

 الخاتمة

 الحمد هلل الذ  بنعمته تتم الصالحا ، أما بعااااااااااااااد،،،

 
ً
فكماا لكاال بدا ااة نها ااة، نكااون آلان قااد وصاالنا بهااذه الفكارة إلااى التعاار  علااى الحضاارا  إلاسااالمية فااي كااال

، والقاما  العلمية ال اي كانا  لهاا إساهاما  فاي نشار العلاوم القرآنياة، كماا "مسالته وممدبا"من املد نت ن 

د نت ن، وأقول خ ر العمل ماا حسان تعرفنا فيه على هيئة التد ي  وأنماطها املختلفة، وبّ نا أهميتها للم

آخاااره، وخ ااار الكااااالم ماااا قاااال ودل، وبعاااد هااااذا الجهاااد املتواضااااع أتمنااا  أن أكااااون موفقاااا فااااي سااارد  ملوضااااوع 

البحاا ، ساااردا ال ملااال فياااه وال تقصااا ر موضاااحا آلاثاااا  إلا جابياااة والسااالبية لهاااذا املوضاااوع الشاااائق املمتاااع، 

 :توصل  إلى بعض النتائج نمصلها في آلات وفقني هللا وإ اكم ملا فيه صالحنا جميعا، وقد 

إن القاااارى العربياااااة ألاصااااايلة مهمااااا ابتعاااااد  فاااااي املسااااافا ، ال  مكااااان أن ُ فرقهاااااا املساااااتعمر وال  -1

 .غ ره، فال حدود ب ن الشعوب العربية

أن طريقااة التعلااايم فاااي املعاهاااد الد نياااة، والزوا ااا والكتات اااب الشاااريفة، ال تختلاااف فاااي طريقاااة  -2

 
ً
 .تد يسها كث را

                                                             
أبنية مقسمة على هيئة ُدو ، مالصقة للزاوية الرئ سية، أو بنا  ب   الصالة، ويتم التد ي  فيها، حي  تكون لكل شيخ دا  خاصة به،  -1

  قتسم شيخان في الدا  الواحدة
ً
 .وأحيانا
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الحظ أن الترك ز في الزوا ا أو الكتات ب كان  على ألاغلب في تد ي  اللغة، والقرآن الكريم، ن -3

 .وعلومه املختلفة، دون التطرق إلى العلوم، والثقافا  ألاخرى 

أن جمع  ب ن جنبيها كبا  العلما ، " مسالته الليبية، وممدبا ألا دنية"لقد حظي  املد نت ن  -4

 .والفقها 

م الاهتمااام الحااالي بالزوا ااا، وُدو  القاارآن، ح اا  أنهااا أصاابح  ماان املبااان  ظهاو  القصااو  وعااد -1

 .املهمشة داخل املد نت ن

 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم -1

 .م1114، القاهرة، 1:ُبطر  عبد امللك وآخرون، قامو  الكتاب املق ، دا  الثقافة، طبعة -2

 . لحشايشة، وأحد أعضا  القبيلة وا ة عن عبد الرحمن الحجي الحشايشة، أحد كبا  عش رة ا -3

 .مد نة ألاسما  الخمسة: العرب ، نصرالد ن، مجلة الليبي، مقالة بعنوان -4

العربااا ، نصااارالد ن، البشااا ر، الشااايخ عباااد الواحاااد الااادوكالي املغربااا  وأثاااره فاااي الحيااااة العلمياااة فاااي  -1

 .ه 112 – 162ليبيا 

 .2222هم من ألاخبا ،العرب ، نصرالد ن، مناقب علما  مسالته ألاخيا  وطيب س ر  -6

 .2221عبد القاد  موس  ، سنة : لقا  أجراه الباح  مع أحد أعيان املد نة املختا  -1

إمااااام وخطيااااب مسااااجد الفااااتح " أبااااو مااااراد" حمااااد السااااليما ،: مقابلااااة أجراهااااا الباحاااا  مااااع الشاااايخ -1

: ةساااان. إلاساااالم ، واملاااد ر ألعماااال الزاويااااة  مد ناااة ممدباااا، وأحااااد أهااام علمائهاااا فااااي الوقااا  الحاضااار

2221. 

1- https://www.qposts.com/  . 

12- http://www.alqasimy.com/. 
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 املالحق

 

 

.مسجد الفتح إلاسالم ، وبه زاوية الفتح، لتد ي  القرآن وعلومه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لداخلملسجد الفتح إلاسالم  من ا صو ة  
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 مسجد وزاوية ممدبا املممونية من الخا ج

 

 مسجد وزاوية ممدبا املممونية من الخا ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.مسجد وزاوية ممدبا املممونية من الداخل  
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.زاوية ومسجد عبد الواحد الدوكالي من الخا ج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.زاوية ومسجد عبد الواحد الدوكالي من الداخل  
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.ية ومسجد  وسف الجعران  من الداخلزاو   
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 :عنوان الورقة البحثية

 الجواهر الزكّية في املقارئ الليبية

 الشيخ منصور السنوس ي الانداري املسالتي سيرته وعصره

(م1121 -1112)  

محمد نصرالدين العربي. أ: إعداد  

ـ كلية الشريعةـ الخمس جامعة املرقب  

الفقه وأصوله: قسم  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 امللخص

تناااااول البحاااا  الترجماااااة ألحااااد علمااااا  ومشاااااا خ مد نااااة مساااااالته الزاهاااارة، وهااااو الشااااايخ منصااااو  السنوسااااا ي 

إلاناادا   املساااالت ، حياا  تنااااول البحاا  حياتاااه الصاااالحة، ال ااي بااادأ  ماان طفولتاااه، وح اا  وفاتاااه، وال اااي 

 خ والعلماا  ألاجاال  الاذ ن كماا تنااول البحا  أهام املشاا. عًم  بخ ر القار ان وفضاله، فاي جمياع مراحلهاا

تتلماااذ علاااى  اااديهم الشااايخ السنوسااا ي، ومااان كاااان لهااام فضااال تاااد ي  القااار ان وتعلااايم علوماااه، فاااي مد ناااة 

ااّد   فيهااا، ومواعياااد 
ّ
مسااالته، وعااّرج البحاا  فيمااا حوتاااه الزوا ااا، والكتات ااب، وأباارز العلااوم ال اااي كاناا  ت

 ه  بهااا تلااك الزوا ااا إلااى أن وصاال  مااا عليااالتااد ي ، ومواقيتااه، وأوضااح البحاا  مراحاال التطااو  ال ااي ماارّ 

وأجاااز هااذا البحاا  أباارز التالميااذ الاا ن دّ سااهم الشاايخ السنوساا ي، وأشاار  علاايهم، وطريقااة الشاايخ . اليااوم

 للشاااايخ وتالميااااذه
ً
 مم اااازا

ً
وانتهاااا  . فاااي تد يسااااهم، ومعاملتااااه واهتمامااااه بهاااام، حياااا  أخااااذ هاااذا الطااااابع وضااااعا

ماادى تامثر أهلااه، وُمحيطاه، بوفاتااه، والفضال الااذ  باتاا  البحا  بالحااد   عان وفاااة الشايخ، وتشاايعه، و 

 .تتلوه ألاجيال عن الشيخ، وذكر الامتنان من كل عام، دون تخاذل، وال نسيان

 :الكلمات املفتاحية

مد نة، مسالته، ليبيا، الشيخ، املشا خ، منصو  السنوس ي، الزوا ا، الكتات ب، العلما ، التالميذ، عبد 

 . الجعران ، التد ي ، القر ان الكريمالواحد الدوكالي،  وسف 
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The research dealt with the translation of one of the scholars and sheikhs of the city of 

Maslata, Sheikh Mansour al-Senussi al-Indari Maslati, where the research dealt with his 

good life, which began from his childhood, until his death, and which spread the goodness 

and virtue of the Qur'an, in all its stages  

The research also addressed the most important sheikhs and scholars whose Sheikh Sanussi 

was educatedby, and those who preferred to teach quran and its sciences, in the city of 

Maslatah, and stopped researching the its details, Al-Katateeb (oldfashionschools), the most 

prominent sciences in which they were taught, the teaching dates, and its timing, and the 

research explained the stages of development that these details went through until they 

reached what they were today . This research showed the most prominent students who 

were taught by Sheikh Al-Senussi and supervised them, the Sheikh's method of teaching 

them, his treatment and interest in them, as this character took a special position for the 

Sheikh and his students.The research ended by talking about the Sheikh’s death, his 

funeralsermony, and the extent to which his family and his surroundings were affected by 

his death, and the credit that generations have come to follow from the Sheikh, and 

mentioning the gratitude each year, without fainting, nor forgetting. 

key words: 

City, Meslatah, Libya, the sheikh, the sheikhs, Mansour Al-Senussi, the angles, Al-Katateeb, 

the scholars, the students, Abdul Wahed Al-Dukali, Youssef Al-Jaarani, the teaching, the Holy 

Qur’an. 
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 املقدمة     

الحمـــد هلل حـــق حمـــده وأوفـــاه، وأشـــكره علـــى وافـــر نعمـــه وجزيـــل عطايـــاه، لـــه الحمـــد مـــ  الســـماوات 

وألارض وم  ما شاء من ش يء بعد، والصالة والسالم ألاتمان ألاكمالن على أشرف ألانبياء واملرسلين 

، أما بعدنبين
ً
 كثيرا

ً
 :ا وقدوتنا محمد بن عبد هللا، وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما

إن الترجمااااة لألعاااااالم لهاااااي إحااااادى الطااااارق البحثياااااة، وبهاااااا  نكشااااف الساااااتا  عااااان الواقاااااع فاااااي أزمناااااة انااااادثر  

 .التيةوخل ، ال سيما أنها تناول  أعالم ليبيا البهية، والتذك ر بس رهم وطيب أخبا هم في الد ا  املس

لكااااال عصااااار مااااان العصاااااو  أعاااااالم ومشاااااا خ بااااارزوا، وال زالااااا  أسااااامائهم وأفعاااااالهم خالااااادة فاااااي أذهاااااان ألاهاااااالي 

فاااوا كااال شااامونهم 
ّ
 فاااي الحيااااة العلمياااة، فاااي وقااا  خل

ً
 مضااا ئا

ً
، وجانباااا

ً
 مشااارفا

ً
والّسااكان، كاااونهم تركاااوا تا يخاااا

وا التعاليم الد نية،  غم صعوبة الحياة املع شية
ّ
 .وفضل

ا البحااا  شخصاااية يعرفهاااا أغلاااب أهااال بلاااد  وإن لااام  كااان كلهااام، كياااف ال، وهاااو الشااايخ سااامتناول فاااي هاااذ

 إلااااااى مد نااااااة مسااااااالتة، ال ااااااي فاااااااح بااااااالعطر : العالمااااااة
ً
، ونساااااابة

ً
منصااااااو  السنوساااااا ي الاناااااادا   املسااااااالت ، لقبااااااا

، إلى املغرب ألاقص  ، وح   
ً
مسرحها، الحتوا  القّرا  واملقرئ ن، من ش   املدن والبلدان، من مصر شرقا

  تلقاااااون فياااااه العلاااااوم القر انياااااة، وتعااااااليم ألادب والعربياااااة بمختلاااااف 
ً
باااااالد الق اااااروان، لتكاااااون لهااااام ملجئاااااا

 .فنونها

 من هذا امللخص نستذكر بعض ألاسئلة ال ي سنناقشها في صلب البح 
ً
 :وانطالقا

 من هو الشيخ منصو  السنوس ي املسالت ؟

 القر ان والكتات ب؟كيف كان  حياته؟ وما هي الجهود ال ي قدمها في تعليم 

 ماهي الطريقة ال ي كان يعمل بها الشيخ السنوس ي؟ ومن هم أهم تالمذته؟

 ماهي الصعوبا  والعراقيل ال ي واجه  الشيخ السنوس ي في أدا  مهامه؟

 وا ـــحة فـــي تعلـــيم القـــرآن الكـــريم     
ً
فـــإن هـــذه الدراســـة تينـــاول فخصـــية علميـــة فـــذة، تركـــت آثـــارا

، بمدينة مسالته بشكل خاص، وليبيا بشكل عام، جمعت فيه أخبار هذا بالكتاتيب في مسقط رأسه

الشــيخ، وســيرته، وجهــوده فــي تحفــيظ القـــرآن الكــريم بالكتاتيــب، أال وهــو الشــيخ منصــور السنوســـ ي 

إنمـــا :"املســالتي، وأتمنــى مـــن هللا العلــي القـــدير أن يكــون ممـــن صــدق فــيهم قـــول الحــق تبـــارك وتعــالى

هلل ورسـوله ثــم لــم يرتـابوا وجاهــدوا بـأموالهم وأنفســهم فـي ســبيل هللا أول ــك املؤمنـون الــذين آمنـوا بــا

 (1)."هم الصادقون 
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 :مولده ونشأته -

 .منصور السنوس ي مفتاح حميد إلانداري املسالتيهو الشيخ الجليل املصلح    

  *(2)م وسط أسرة فق رة تتكون من ثالثة أفراد هو وأمه وأبيه بقرية س ندا ة1111ولد الشيخ سنة  

 .* (3) بمنطقة مسالته

، فتولااا  أماااه ترب تاااه،    
ً
نشااام الشااايخ منصاااو   حماااه هللا  تااايم ألاب حيااا  تاااوفى والاااده وهاااو ال  ااازال صاااغ را

 بها أن تخلق فيه  وح القرا ة وحب التعلم، فاملهابة والوقا  الزم الشيخ منذ الصغر، حي  
ً
فكان حث ثا

تاااه تلقااى الاحتااارام والتقاااد ر مااان أقا باااه وأهاااالي قريتااا
ّ
ه فاااي بيئتاااه الاااذ  ترعااارع فيهاااا، فترباااى تربياااة صاااالحة أهل

 . لبلوي منزلة  فيعة في العلم وحفظ القرآن، وشب على ذلك

وإن خيــــر ســــند بعــــد  -ُساااابحانه وتعااااالى-أال وان الحياااااة عصاااا بة تحتاااااج إلااااى سااااند تسااااتند عليااااه بعااااد هللا  

لحة كانا  خ اار داعام وسااند فقاد تتاازوج الشايخ منصااو  مان زوجاة صاااالوالـدين هــي الزوجـة الصــالحة، 

 .، كذلك كان حال كثير من املؤلفين والعلماء اليومله في مس رة حياته

 :سعيه وبحثه عن العلم -

وذلك ما  -عز وجل-التحق الشيخ منصو  الكتات ب في صغره ، وقد استهّل د استه بحفظ كتاب هللا     

تااد  علاى هاذا الطباع مناذ القادم، فقاد كان  فعلاه أقراناه مان أهال املد ناة، حيا  إن هاذه الب ئاة قاد اع

                                                             

 ( .11) الحجرا  ،آلا ة القران الكريم ، سو ة ( 1) 

  2قرية صغ رة تبعد على وسط مد نة مسالته حوالي : س ندا ة (  2) 
ً
 .كيلو متر تقريبا

 : مسالته ( 3) 
ً
 تقريباا

ً
أ ضاها جبلياة، ويعناي . بلد كب ار  قاع فاي الجناوب الشارقي مان مد ناة طارابل  علاى بعاد مائاة وخمساة وعشارون كيلاو متارا

، 1/12ج"تهر  بالزياا ، وز اعااة الزيتااون فيهااا وفاي املناااطق املجاااو ة قصااة طريفااة ذكرهااا العياشاا ي فااي  حلتااه أهلهاا بتشااج ر الزيتااون، ولااذا اشاا

ومساالته فاي ألاصال اسام للشاخص الاذ  . ومسالته كلمة بربرية كان  تطلق على قبيلة من البربر تسم  مسالته ثم حرف  إلى مسالته " . 13

 احتفظ  املنطقة باالسم ، للمزيد انظر تفرع  منه القبيلة، وعندما انتقل  القبيلة
ً
حياته وبعض آثاا ه ،حمازة "عبدالواحد الدوكالي  غربا

وكاذلك انظار معجام البلادان الليبياة للشايخ الطااهر الاازاو ،  12م ، ص1111أباو فاا  ، مجلاة الوثاائق واملخطوطاا ، العادد الثالا ، ساانة 

عاااار  آلان بااااالقره بااااولي ح اااا  لباااادة، إذ تشاااامل جميااااع القبائاااال املوجااااودة ومسااااالته كاناااا  تطلااااق علااااى منطقااااة شاسااااعة تباااادأ فيمااااا ي,  311ص

وقاد وصااف  مساالته لاادى الرحالااة ألاملاان   ولفاا  فااي .  261، 11انظار  حلااة التيجااان ، ص. بمساالته آلان وغنيمااة وقصار ألاخيااا  والعلااوص 

اظر  ومانتيكياة عد اادة وإطاللاة مفاجئاة، وتشاكل املناااطق ذا  منا"م بمنهاا 1161-1163والاذ  زا  ليبياا فاي  حلتااه  "  حلاة عبار أفريقيااا"كتاباه 

، في ح ن أن الحقول املز وعة بالشع ر، والقماح، والاذ ة، والتباغ، و 
ً
 حزينا

ً
بساات ن ألاثرية والقصو  والقالع والقبو  والبيو  املتناظرة منظرا

 فيها عزا  للنف ، فقد تحد   من ألاجنا  الغاب
ً
رة أجيال جد دة تما   أنشاطة مختلفاة، ويبادو أن املنطقاة الفواكه والزيتون تث ر أفكا ا

و غام . كان  مكتظة بسكان  نقسمون إلى بدو وحضر، يع ش بعضهم في خيام من الشعر والبعض ألاخار فاي بياو  مبنياة بالحجاا ة والطا ن 

لمزيااد انظااار  حلاااة عباار أفريقياااا، للرحالاااة ل. ظنااك العااا ش إال أن هاامال  الناااا  كاااانوا قاااد ين  علاااى الاااتعلم إذا مااا تاااوفر  لهاام قياااادة مناسااابة 

 .   11ألاملان   ولف ، تعريب وتقد م عماد الد ن غانم ، نشر مركز جهاد الليبي ن للد اسا  التا يخية، طرابل  ، ص

باابن النماار وقاد اشاتهر بهااذه املنطقاة علمااا  أفاضال ذاعا  فااي آلافااق شااهرتهم ناذكر مانهم علااى سابيل املثااال الشايخ علاى باان املنتصار املشااهو  

والشاايخ محمااد محمااد العرباا  والشاايخ عماار باان محمااد املسااالت  والشاايخ  وسااف الجعراناا ، والشاايخ عبااد الواحااد الاادوكالي وعثمااان الق زاناا  

 .والشيخ السنوس ي بن صالح والشيخ أبوبكر البود  والشيخ أحمد العالم الكراتى والشيخ على الفاس ي وغ رهم من العلما  
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حفااااظ القااااارآن الكااااريم فاااااي سااااان مبكاااارة بمساااااجد ساااا ندا ة بمساااااالته علاااااى  ااااد شااااايخه الفقيااااه محماااااد زه ااااار 

ملواصاالة حفااظ القااران الكااريم وتعلاام " زعفااران"بقريااة  *(1)أباروا ، ثاام التحااق بعااد ذلااك بزاويااة الاادوكالي

الته مكاناااة عالياااة مرموقاااة طاااوال مااادة خمساااة علوماااه، وكانااا  لزاوياااة الشااايخ عباااد الواحاااد الااادوكالي بمسااا

قارون متوالياة، فهااي أحاد مراكاز إلاشااعاع العلماي والفكاار  فاي ليبياا منااذ نشامتها وح ا   ومنااا هاذا، فااد   

 عاان ظهااار 
ً
بهااا الشاايخ شاا   العلااوم، فقااد ألاااّم بعلاام النحااو، والفقااه، وعلاام املوا يااا ، وحفااظ القاارآن كااامال

 .قلب

 :مشا خه وأعالمه

صو  على كث ر من املشا خ الفضال ، والاذ ن أساهموا فاي إنتااج جيال ناضاج مان العلماا  تمر  الشيخ من

واملشا خ في مد نة مسالتةا، وغ رها من املدن ألاخارى ال اي نشام طالبهاا علاى الساعي و ا  العلام، والاتعلم، 

  طااوال وشادو الرحااال إلاى مد نااة مساالتة، فهاام إحادى الكواكااب ال اي اسااتنا   بهام مد نااة العلام والعلمااا

فترة من الزمن، ل   فقط مد نة مسالتة بل أشرق نو  علمهام علاى املادن السااحل الليباي بمكملاه، مان 

الشيخ  جب أبو جناح، والشيخ الطياب محماد العربا ، : شرقه، إلى غربه، إلى جنوبه، ومن همال  ألاعالم

 ".قاض يوالشيخ شعبان الفيتو  ، والشيخ عبد القاد  الصقر، والشيخ عبد السالم ال

 الاستفادة 
ً
بعد فترة من الانتظام في الب   املسالت ، شد الشيخ منصو   حاله إلى مد نة زليتن، قاصدا

قاام هنااك،  *(2)من مجالسة مشاه ر املشا خ والفقها  بزاوية الشيخ عبد السالم ألاسمر
ُ
،ولم  طال باه امل

د نياة علاى  اد شايخه الفقياه  جاب أباو فما لب  أن عاد إلى زاوية الادوكالي، وأكمال تعلام بعاض العلاوم ال

 .*(1)جناح

حاّدة فاي الاذكا ، وقاوة فاي الحفاظ،  -ُسـبحانه-فقـد وهبـه هللا انفطر الشيخ منصو  علاى قاد ة إالهياة،    

 ل   هذا فقط، فقد استغل الشيخ ما أعطاه هللا، وزاد عليه الشد في الانتباه حال التعلم، 

                                                             
ي بقريااة زعفااران بمسااالته أسسااها الشاايخ عباادهللا الاادوكالي ماان أجااداد عبدالواحااد الاادوكالي الااذ  ساامي  باساامه إلااى حااد زاويااة الاادوكال  *(1)

بااملغرب الشاقيق عااش فاي القارن ن التاساع والعاشار الهجاري ن واساتقر باه املقاام بقرياة تسام  " دكالاة "آلان والشيخ عبدالواحاد الادوكالي مان 

زاويااة مشاهو ة ببلاادة زعفاران بمسااالته " زاوياة عبدالواحااد الادوكالي"فااي معجام البلاادان الليبياة تحاا  عناوان بمد ناة مسااالته وجاا  " زعفاران"

وقد اشتهر  هذه الزاوية شهرة ال نظ ر لها بعد قدوم الشيخ الجليل عبدالواحد الدوكالي وأصبح  منذ ذلاك الوقا  تنساب إلياه دون غ اره 

 .ألاسمر والشيخ أحمد الز وق وعدة من مشاه ر العلما  وألاوليا ومن أشهر طالبه الشيخ عبدالسالم الفيتو   

زاوياة الشاايخ عبدالسااالم ألاساامر ماان أشااهر املمسساا  العلميااة فااي ليبيااا وهااي تقااع فااي مد ناة زليااتن ويعتباار الشاايخ عبدالسااالم ألاساامر هااو  *(2)

 .املمس  الحقيق  لهذه الزاوية
رية زعفران ال ي بها زاوية الدوكالي من عائلة كريمة وعريقة عليها عالما  الصالح والبركاة الشيخ الجليل الو ع  جب أبوجناح وهو من ق( 1)

باادل كاال مااا  ملااك فااي تحفاايظ القاارآن الكااريم وتااد ي  علومااه وعلاااوم الفقااه أكثاار ماان نصااف قاارن أو مااا  زيااد وماان تالميااذه الشاايخ منصاااو  

 .الجزا   السنوس ي موضوع بحثنا فجزاه هللا عنا وعن جميع املسلم ن أحسن
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ن تفاوق علاى أقراناه، مماا جعال مشاا خه  جعلاون الاعتمااد ولقد أثب  الشيخ منصو  هاذه ألاوصاا  حا 

عليااه مقاادم دون غ ااره آنااذاك، وهااذا مااا دعااا شاايخه  جااب أبااو جناااح عناادما  جااز عاان التااد ي  ليختااا ه 

 عناااه، بكّتااااب زاوياااة عبدالواحاااد الااادوكالي، وقاااد تاااولى التاااد ي  بكتااااب زاوياااة 
ً
خليفاااة لاااه فاااي التاااد ي  بااادال

وهاي العملاة املتداولاة فاي تلاك الفتارة، واساتمر " فرناك 12"  ال  زياد عان م براتب شاهر 1142الدوكالي عام 

م حياا  ا تحاال بعاادها إلااى مد نااة البيضااا  وبقاا   ااد   القاارآن الكااريم ملاادة ساانت ن، 1161بهااا ح اا  ساانة 

، وفاي *(2)م انتقل إلى مد نة الخم  ليقاوم بتاد ي  القارآن الكاريم بكتااب زاوياة بان  حاا1161وفي سنة 

اد إلااى كّتاااب زاويااة الاادوكالي حياا  تخاارج علااى  د ااه العد ااد ماان الااذ ن حفظااوا كتاااب هللا م عاا1113ساانة 

 
ً
 .تالوة وأدا  وضبطا

 عليهم، ومما  روى    
ً
 لطلبته عطوفا

ً
 في الدنيا، محبا

ً
كان "عنه في هذا املجال أنه  *(3)وكان الشيخ زاهدا

 لاااااه شخصاااااية قوياااااة، فقاااااد جمااااع بااااا ن الشااااادة واللااااا ن فاااااي التعاماااال
ً
، وهاااااذا ماااااا  تطلباااااه نجااااااح العمااااال مهيبااااا

 شااااد ٌد حاااا ن تكااااون الشاااادة واجبااااة، ويلاااا ن مااااع طالبااااه حاااا ن بعااااد حاااا ن، وهااااذه 
ٌ

التعليمااااي، فهااااو أٌب عطااااو 

 بها غ ره، السيما في زمننا هذا، وفي نظر  هذا ما جعل الكتات ب ب ن 
ُ

الصفة ال ي تم ز بها قّل ما  تصف

ته، وإما الرخا  والتساهل ح   إلاطاحة بمستوى العلم أمرين ال ثال  لهما، إما التنف ر من الكّتاب لشد

 غا ة التعفف، 
ً
 .- حمه هللا-والتعلم، وقد كان الشيخ عفيفا

 : ـ أوصافُه وأخالقه

 للعلام والعلماا ،    
ً
، محباا

ً
 و عاا

ً
كان ااا  حمه هللا ااا ذو بشارة بيضاا ، جميال الوجاه، متوساط الطاول، نقياا

 لهام، أفناا  عماره فااي تاد ي 
ً
، ُ صاالح  مقاد ا

ً
 اجتماعياا

ً
القارآن الكااريم، وتعلام وتعلاايم علوماه، كاان مصاالحا

، وفيمااا ُ ااروى عاان أحاد أصاادقائه و فقائااه أنااه 
ً
 قنوعاا

ً
م عاارض عليااه 1141فاي ساانة : " با ن النااا ، كريمااا

قاضاااا   محكمااااة مسااااالته الشاااايخ السنوساااا ي القاضاااا ي، أن  زيااااد ماااان مرتبااااه، فاااارفض الشاااايخ منصااااو  وآثاااار 

وهذا ( 4)"بن فرحا ، ألن هذا الرجل كان ذا دخل ضئيل مقا نة بعدد أفراد أسرته الزيادة لألخ أبو  او  

فااي ُحساان التعاماال مااع أصااحابه، ويااروى أحاااد  -صاالى هللا علياااه وساالم-أثااٌر صااريٌح مسااتمٌد ماان ُساانن النبااي 

 
ً
 ماااااا ت سااااار مااااان وجباااااة : "تالمياااااذه عناااااه قاااااائال

ً
كنااااا  أذهاااااب إلياااااه كااااال ليلاااااة خمااااا   فاااااي نها اااااة ألاسااااابوع حاااااامال

 واعتادّ  صااباح  اوم الجمعااة بامن أذهااب إلياه كاا  آخاذ الصااحن الاذ  أت اا  *(1)كسا  الكس
ً
، وكنا  صااغ را

                                                             
 .زاوية بن  حا تقع بمد نة الخم  وتعتبر من أشهر الزوا ا في املنطقة في مجال تحفيظ القرآن الكريم وعلوم الد ن ( 2)
 .هذه الروا ة أخذ  من الشيخ امحمد علي الفقيه الكرات   حمه هللا( 3)

 . وا ة علي محمود  حومة أبو ا  أحد تالميذ الشيخ منصو  السنوس ي (4)

ان سااكان مد ناااة مسااالته فااي تلاااك الفتاارة الوجباااة الرئ سااية لعشااا   اااوم الخماا   هااي أكلاااة الكسكساا ي بلحااام الخاارو  فااي كااال ب اا  مااان كاا( 1)

 .بيوتهم
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 ( 1)"به باألم ، فما أت   به مرة إال ووجد  في الصحن هد ة
ً
أنه في إحدى ألا ام أن : " ويقول عنه أ ضا

رضا نا، فباملن
ُ
 ما كان  تفوه بكالم في حق الشايخ منصاو ، كلماا  ال ترضايه وال ت

ً
اسابة ماّر الشايخ شخصا

وهاااذا ماااا كاااان  تحلاااى باااه ( 2)"مااان أماماااه، فبااااد ه بتحياااة إلاساااالم، فماااا كاااان مااان الرجااال إال أن عاتاااب نفساااه

 من قبل الجميع، له هيباة، 
ً
 محترما

ً
لق، فقد كان اا  حمه هللا ااا  جال

ُ
الشيخ من السماحة والّدماثة في الخ

، وكادليل علاى ذلاك  قاول أحاد ووقا ، وكان  في أوسااط مد ناة مساالته كلمتاه مساموعة، 
ً
 حنوناا

ً
عطوفاا

أناااه أساااكنني فااااي خلوتاااه الخاصاااة باااه فااااي بدا اااة التحااااقي بالزاوياااة، وهااااي الخلاااوة املالصاااقة للب اااا  : "تالمياااذه 

القد م، على  م ن الداخل للمسجد، فتلخص فيه كل ما أوصفناُه به ولم ننصفه في ذلك، فهو أٌب بكل 

 .تد ي  القرآن الكريمأخلص عمله في  (3)"ما تعنيه الكلمة

 ُ حتاادى بااه فااي حفااظ القاارآن الكااريم، وإلاملااام بعلومااه، وكااان : "كمااا  ااذكر أحااد تالميااذه بمنااه     
ً
كااان مااثال

 علاااااى حلقاااااا 
ً
، ومشااااارفا

ً
، وموثقاااااا

ً
، وإماماااااا

ً
 ومعلماااااا

ً
 مااااان التاااااد ي ، 4بالزاوياااااة ماااااد را

ً
الطاااااالب، يساااااكن  قريباااااا

، ويواسيهم في مآسيهموسطهم، ويمازحهم ويضحك معهم ويتفقدهم أحوالهم 
ً
 .(5)"إذا غابوا عنه طويال

إن كال املم ازا  وكال هاذه الصافا  واملامهال  قاد تجمعا ، واتحاد ، وتعاونا  فاي بناا  شخصاية الشايخ 

، ودلياال ذلااك انتشاااا  طلبتااه فااي جميااع أ جاااا  
ً
العلميااة، ممااا جعلااه بحاااق، أحااد مشاااه ر ليبيااا عطاااا  وو عااا

ذلك انتشااا هم خا جهااا، فهااذا  اانّم علااى تلااك الااروح العلميااة الفائقااة ليبيااا، ومكااانتهم العلميااة الرائعااة وكاا

 .ال ي أنتهجها شيخنا الراحل

 :الشيخ منصور ومشيخته لكتاب الزاوية  -

تناااهى إلااى مسااامعه املاارض الشااد د الااذ  ألاام بشاايخه  جااب أبااو جناااح مااع وصااول دعااوة ألاخ اار للشاايخ    

  منهمااااٌك فاااااي ساااااّد قوتاااااه ماااان خاااااالل عملاااااه بميناااااا  منصااااو  باإلساااااراع والحضاااااو  ب نمااااا كاااااان الشااااايخ منصاااااو 

 الشيخ منصور السنوس يطرابل ، فسا ع بالعودة ملد نة مسالته، وتولي مشيحة كّتاب الزاوية، ويذكر 

قد استجاب وبسرعة لدعوة شيخه  جب أبو جناح وعاد إلى مسالته وفو  وصوله، ذهب  أساا إلاى ب ا  

 .والدته أستاذه بقرية زعفران قبل أن  ذهب إلى ب  

                                                             

 ألمه من الرضاعة( 1)
ً
 بمن الشيخ منصو  يعتبر أخا

ً
 . مذكرا  الشيخ حس ن فرحا  أبو الغي ، وذكر أ ضا

 .املصد  نفسه(2)

م و 1142فقياه الكراتا   حماه هللا،  ئا   محكماة اساتئنا  متقاعاد، التحاق بالد اساة بزاوياة الادوكالي سانة  وا ة الشيخ امحماد علاى ال( 3)

 .بق  بها مدة ثال  سنوا ، وكان أحد طلبة الشيخ منصو  السنوس ي
تظام، وكان  جمع حلقة، وهي مجموعة من الطالب  لتف بعضهم حول بعض، مشكل ن هيئة حلقة، ُ راجون و دهم فيها بان: الحلقا  -4

 . الخلوا  في بلدنا وال زال  ٌ قسمون الطالب حلقا  كال حسب مستوياتهم

م مسااالته أحاد تالمياذ الشاايخ منصاو ، مستشاا  شاارعي وقاانون  ومحاار  1131 وا اة الشايخ فاارج أبوالقاسام فارج محمااد دعاوب، موالياد ( 5)

 .عقود وموثق  سمي
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 ملااا صاد  إلينااا مان الروا ااة الشافوية 
ً
، فاساتقبله شاايخه بكال حفاااوة، وترحااب، وألول ماارة *1(1)وهاذا وفقاا

 
ً
 بااااد  الشااايخ تلمياااذه قاااائال

ً
، فقاااد الحاااظ علياااه آماااا ا  إلاعياااا ، واملااارض، وفاااو ا

ً
:  ااارى فيهاااا شااايخه ضاااعيفا

 -تعاااااااالى-يعلااااااام الغياااااااب إال هللا أتعلااااااام أل  غااااااارض أ سااااااال  فاااااااي طلباااااااك؟ فااااااارد التلمياااااااذ بكااااااال أدب وحياااااااا ، ال 

 ا ولد  إن  أشعر بدب ب الفنا ، وقرب  حيلي عن هاذه الادا  الفانياة، وماا : ، فقال ألاستاذ *2(1) اسيد 

 على مواصلة مساموليات  تجااه كتااب الزاوياة وطالبهاا، وأ ياد مناك أن تحمال هاذا العبام عناي، 
ً
عد  قاد ا

  وال أظنك تبخل علّي بهذا الطلب، فرّد عليه
ً
 لاي، وال أساتطيع أن : التلميذ قائال

ً
طلبك  ا سيد  يعد أمرا

 ما كان، إال أن هذا ألامر يعد فوق وسع طاق ي، ولس  فاي مساتوى هاذه املسامولية 
ً
 كائنا

ً
أ فض لك طلبا

الجسايمة، وبعااد إلحاااح ماان الشايخ علااى تلميااذه، قباال التلمياذ فااي نها ااة ألاماار طلاب أسااتاذه، وباادأ الشاايخ 

ف به منصو  في العمل
ّ
ل
ُ
 .الذ  ك

كااان ذلااك فااي بدا ااة السااات نا  ماان القاارن الرابااع عشاار الهجااار ، ونها ااة الثالثينيااا  ماان القاارن العشااارين  

 .امليالد 

 بميناا  : وُيروى عن الشيخ منصاو  أناه قاال
ً
عنادما دعاان  شايخي ملباشارة هاذه املهماة كنا  أشاتغل عاامال

الااذ  حفظاا ، وملااا أت اا  إلااى شاايخي كناا  فااي  طاارابل ، وماان شااّدة العماال وكثرتااه كااد  أن أنساا   القاارآن

مه، ولكاااان بفضاااال هللا علااااي نماااا  بجانااااب قباااار ساااايد  عباااااد 
ّ
ح اااارة ماااان أماااار  أ اااان هااااو القاااارآن الااااذ  سااااامعل

الواحااد، وقااد أتااان  فااي املنااام ماان أتااان  وطلااب منااي تسااميع ختمااه كاملااة وباادأ  ماان ألاول، إلااى ماان الجنااة 

 والنااا ، ولاام ُ فصااح لااي عاان أحااد غ اار أنااه كاناا  عي
ً
ونااه منهماارة بالاادموع، فانتهياا  ووجااد  نفساا ي حااامال

 .*3(2)لجميع كتاب هللا بجميع أحكامه 

كراماااا   -ُسااابحانه-علاااى أوليائاااه الصاااالح ن، فقاااد أودع هللا  -عاااز وجااال-ولعاااّل هاااذه كراماااة مااان كراماااة هللا 

ه، ومان لعباده الذ ن فضلهم علاى غ ارهم، وقاد نااول بهاذه املعجازا   ساوله الكاريم، والصاحابة مان بعاد

- عليهم  ضوان هللا أجمع ن-ثم أوليائه الصالح ن، 

فاارح الشاايخ  جااب بتلميااذه أ مااا فاارح، وخاصااة عناادما  آه باامم عينيااه، وقباال مماتااه يعماار كّتاااب الزاويااة،  

وياد   القارآن فيهاا، ويامم الناا  فاي مساجدها العااامر، وباذلك نشاط   جال الشايخ  جاب فاي التاردد علااى 

 بتحقياق أملاه الكب ار، واساتمر  واصاال  كتااب الزاوياة، وأخاذ  تفقاد
ً
 فرحااا

ً
ساا ر العمال فاي زاويتاه مستبشارا

                                                             

 .أحد تالميذ الشيخ منصو  السنوس ي وا ة الشيخ عبدالسالم عبدهللا الحويج وهو ( 1)

" الجريااادة"وياااروى الشااايخ عباااد الساااالم عبااادهللا الحاااويج عااان الشااايخ منصاااو  بمناااه كاااان بتوقاااع أن  طلاااب مناااه كااال شااا   ماعااادا أن يسااالمه  (2)

 . ويحمله مسمولية تد ي  القرآن في الزاوية

 .و القاسم دعوب، وهما من طلبة الشيخ منصو  السنوس ي وكذلك  واها الاستاذ فرج أب.  وا ة عن الدكتو  مصطفى الصادق العرب ( 3)

 .ألابيا  للشيخ ابن جز  الغرناط  من قصيدته في مدح الجناب النبو  الشريف( 3)
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 ففاااا ق الحيااااة، وتلمياااذه ال 
ً
هاااذا التفقاااد، وهاااو فاااي غا اااة الساااعادة والسااارو ، إال أن ألاجااال لااام  مهلاااه كث ااارا

لااف باه، فاااجتمع علاى التلميااذ أماران شاااقان فقادُه لشاايخه ومربياه، وتحماال 
ُ
 ازال فااي بدا اة عملااه الاذ  ك

باااااا  الزاوياااااة ال اااااي باتااااا  عهدتاااااه، وهاااااو ال  ااااازال فاااااي  يعاااااان شااااابابه، غ ااااار أناااااه اساااااتلم الرا اااااة بحااااازم، وعااااازم أع

 إلى حد بعيد، فقد تخرج على  د اه فاي العصار الحاد   أعاداد كث ارة مان تالمياذه 
ً
شد د ن، فكان موفقا

 
ً
 طويال

ً
، ألنه سبح في غما  تد ي  القرآن الكريم وتفس ره سبحا

ً
 .فال  حصون عددا

 (3)من لي بحصر البحر والبحر زاخُر           ومن لي بإحصاء الحص ى والكواكب و 

ال ماا ماّر ذكاره، ويجتمعاون فاي ب ا  
ُ
وكلهم يشيدون بفضله ويذكرون ِجّده، وإخالصاه، ويترحماون علياه ك

أوالده كااال عاااام ليلاااة الساااابع والعشااارين مااان  مضاااان وفااااً  لاااه، ولعطائاااه،  تلاااون كتااااب هللا العظااايم علاااى 

ويااااذكرون ساااا رته العطاااارة ويتااااذكرون أ امااااه الحلااااوة السااااعيدة، ولعماااار  لهااااذا  "الختمــــة"ه الطاااااهرة  وحاااا

 .أعظم إخالص لشيخنا الكريم

 : أسلوبه في التدريس -

إن نمط التد ي  املتبع في املد نة يعتبر نمط موحد،  تناقلاه التالمياذ عان مشاا خهم، فاال  كااد  وجاد   

ه الشيخ منصو  عن مشا خه، وأقرانه،، فهو يس ر بنف  الطريقة اختال  في نمط التد ي  الذ   تبع

والكيفيااااة ال اااا  سااااا  عليهااااا أسااااتاذه، ويتجسااااد هااااذا النظااااام الد اساااا ي علااااى كافااااة الزوا ااااا ومراكااااز التحفاااايظ 

بمساااالته، فهاااو بااانف  الطريقاااة فاااي زاوياااة سااايد   وساااف الجعرانااا ، الواقعاااة بشاااا ع الجعاااا ي ن، بمد ناااة 

ن موس  ، الواقعة بشا ع الز قة، وزاوية سيد  علي الفاس ي، الواقعة بقرية بن  مسالته، ومثلها زاوية ب

 زاويااة ساايد  عبااد الادائم، الواقعااة بقريااة وادنااه، وغ رهااا مان الكتات ااب والزوا ااا فااي املد نااة، 
ً
ليا ، وأ ضااا

 .فالطريقة وإن لم تكن متطابقة فهي متقا بة في الشكل، وألادا 

 لعراقتهاا، وذ اوع صايتها با ن ألامصاا ، فاي ليبياا وقد تناول  زاوية عبد الواحد  
ً
الدوكالي بشاكل باا ز، نظارا

 .وغ رها من الدول املجاو ة

في زاوية الدوكالي ال  قران  ومنصور السنوس يوهنا  تسن  لنا أن ننبه إلى أن الشيخ ن  جب أبو جناح،  

فاي ختمااه كاملاة ماان أول القاارآن  ألحاد بحفااظ القارآن، وال  فيدانااه بإجااازة فاي ذلااك إال بعاد الاسااتماع إليااه

، كائنااا ماان كااان، وكانااا ال يعطيااان 
ً
إلااى نها تااه، وهااذا أماار محااتم البااد منااه، والشاايخان ال يعااذ ان فيااه أحاادا

 فاي ذلاك باال يعتباران صااكه فاي حفظاه 
ً
 مكتوبااا

ً
 صاكا

ً
، وهااذا ألاسالوب ال  تبعاه الكث اار مان املشااا خ، (1)أحادا

صاااالى هللا عليااااه -مكتوبااااة بخاااط، اليااااد  صاااال سااااندها إلااااى النبااااي فتجاااد الكث اااار ماااان املشااااا خ ُيعطااااون إجااااازة 

 .    -وسلم
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 بهاام، فهااو يسااكن معهااام داخاال الزاويااة فااي إحاادى خالويهاااا،  الشــيخ منصــور كااان 
ً
 مااان طالبااه ممتزجااا

ً
قريبااا

لااذلك فهاام  خشااونه أشااد الخشااية، ويتوقعااون  قابتااه فااي أ  لحظااة، فتجاادهم فااي انضااباط دائاام، وتنبااه 

في إحدى طرائف الشيخ، أن حذا ه كان  ضبط النظام في الزاوية لساعا  طوال، مستمر، وفيما ُ ذكر 

 آخاار، إل حااائهم أن الشاايخ 
ً
 لاذلك نعااال

ً
فقاد كااان  تركااه فااي ماادخل املساجد، ويااذهب لقضااا  شاامونه البسااا

 إل قاا  الد اساة، أو الخاروج علاى النظاام، أو عادم الانضاباط، أو ح ا  
ً
، فال  جادون سابيال

ً
الزال موجودا

 .(2)روج من الكتاب إلى ح ن عودته وإعطا  إلاذن للطلبة باالنصرا  الخ

، ولا   لاه ماان يسااعده إال بعاض طالباه الباا زين الشـيخ منصـور بقا    
ً
الااذ ن  *(3)  قااوم بواجباه منفاردا

 .يساعدون في علمية إمال  الطالب عند كتابة ألواحهم

 :تطور الزاوية

ونماااو حضاااا  ، ففااا  نها اااة الخمسااا نا  ُضااام  الزاوياااة إلااااى  لقاااد ماااّر  الزاوياااة الدوكالياااة بمراحااال تطاااو ،

الجامعة إلاسالمية، حي  أصبح  زاوية الدوكالي إحدى الزوا ا التابعة للجامعة إلاسالمية، ودخل عليها 

شا   ماان التحااوير فااي نظااام الد اساة اليااوم ، حياا  أضاايف إليهااا مجموعاة ماان املد ساا ن لتااد ي  القاارآن، 

اد ال ي أضيف  إلاى جاناب تاد ي  القارآن، فوجاد الشايخ نفساه أماام وضاع ومجموعة أخرى لتد ي  املو 

لااااام يعهاااااده مااااان قبااااال، حيااااا  أفلااااا  زماااااام أمااااار الزاوياااااة مااااان  د اااااه، وتعااااادد  فيهاااااا املساااااموليا ، واختلفااااا  

 .الواجبا ، وتعدد  املواقي  بتعدد املواد

 : سير الدراسة في الزاوية وما يقوم به الشيخ من أعمال

 بتصااحيح ألااواح الطااالب، وهااذا  ااذهب الشاايخ إلااى الك
ً
ّتاااب بعااد نها ااة كتابااة ألالااواح، ليقااوم هااو شخصاايا

العمل يعتبر من مسمولياته الخاصة، وال  نوب فيه عنه أحد، فكل طالب  قدم له لوحه ليطلع الشيخ 

 .على ما كتبه الطالب في  ومه الجد د، ويصححه له بحي   طمئن على كل طالب وما أخذه من جد د

الاسااااتماع إلااااى محفوظاااااتهم، فتتمثاااال فااااي اهتمااااام الشاااايخ بتعااااريض الطااااالب واسااااتماعه إلااااى مااااا  أمااااا طريقااااة

 حفظونه، وذلك في فترة ماب ن املغرب، والعشا ، من كل ليلة، وكان  رتبهم في الاستماع إليهم عن طريق 

 من يسكنون بالخلوة ألاولى، فإذا انته  منهم أخد الخل" حجرا  السكن"الخالوى 
ً
وة ال ي تليها  مخذ مثال

، فمن إخالص عمل مشا خ هذه املد نة أنهم كانوا 
ً
وبهذه وهكذا إلى أن  نتهي من الاستماع إليهم جميعا

                                                             

 . وا ة عن الشيخ عبد اللطيف الصادق العرب  (1)

 .  وا ة عن الشيخ مصف  الصادق العرب  (2)
عاااامرى والحاااااج فااارج سااااليمان التائاااب  حمااااه هللا والااادكتو  مصااااطفى مااان ضاااامن هااامال  الطااااالب الشااايخ عبااااد الساااالم محمااااد بااان ضااااو ال( 3)

الصادق العرب  والشايخ محماد طليباة والشايخ عماران بان دلاة  حماه هللا والشايخ جمعاة الطب اب  حماه هللا واملئاا  مان ألاسااتذة والادكاترة 

 .آلان
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 لالنتها  من التد ي ، إنما انجاز املهمة، والجد في العمل، والسعادة في ذلك تكمن 
ً
 معينا

ً
ال يعرفون وقتا

ومن صلب ألاساليب املتبعة كان ال ُيسمح للطاالب    في الاستماع إلى الطالب، وإكمال واجباتهم اليومية،

باالنتقال من جز  إلى آخر، دون اختبا  أسبوعي، فكان  جمعهم في كل ليلة من  اوم ألا بعاا  بعاد صاالة 

 مان القاارآن ويطلاب منااه (1)املغارب، ويطلاب ماان شايخ الكتاااب 
ً
الاساتعاذة ماان الشايطان، ثام يعاا ن لاه ثمنااا

افة الطالب، حي  يستمر في القرا ة إلى نها ة الثمن، فإذا تم له التوفيق قرا ته بصو  مرتفع يسمعه ك

 
ً
أكملااه إلااى نها تااه دون تعثاار، وإذا أخطاام أو تعثاار فااي القاارا ة أسااكته الطااالب بصااو  جماااعي مرتفااع إشااعا ا

 علااااى عاااادم  ضاااااهم عاااان 
ً
ماااانهم لااااه بالخطاااام وعاااادم الحفااااظ، ثاااام ألزمااااوه التوقااااف، وعاااادم الاسااااتمرا ، دلاااايال

ا إذا أكمل ثمنه دون أخطا  إلى نها ته فإن الطلبة جميعهم  قرؤون آلا ة ألاخ رة معه بصو  حفظه، أم

 بمنه يستحق التشجيع والتكريم 
ً
 له أ ضا

ً
 له وإشعا ا

ً
 (2)(وهذه الطريقة تسم  بالحلقة .)مرتفع تشجيعا

 ا نظام الد اسة خالل ألاسبوع للشيخ منصو  السنوس ي-

 :مواقيت الدراسة

ساة اليومياة بكتااب زاوياة الادوكالي علاى عهاد الشايخ منصاو  قبال بازوي الشام  وتعتماد الياوم تبدأ الد ا

 :الكامل من قبل صالة الفجر إلى ما بعد صالة العشا  مقسمة على النحو التالي

الاااتالوة مااان قباااال صاااالة الفجاااار ح ااا  طلااااوع الشااام  وهاااذه فااااي جمياااع أ ااااام ألاسااابوع عاااادا  اااوم  الاثناااا ن  -1

ة ملراجعاااااااااة مااااااااا حفظااااااااه الطالاااااااااب ماااااااان القاااااااارآن الكاااااااااريم وهااااااااذه الااااااااتالوة تسااااااااام  والخماااااااا  ، وهااااااااي مخصصاااااااا

 . *(3)"الّسروه"

تبااادأ مااان طلاااوع الشااام  وح ااا  الثانياااة عشااارة مااان منتصاااف الياااوم وفاااي هاااذه الفتااارة : الفتااارة الصاااباحية -2

لى  قوم الطلبة بكتابة آلا ا  املقر  حفظها وهي تختلف باختال  الطالب من آلا ت ن والثالثة للمبتد  إ

 وعادة ما  قوم بهذه املتابعة الطلبة املتقدمون الذ ن على وشك حفظ  .الثمن أو الربع لغ ره من الطالب

 

 

                                                             

د ا اة باممو  الضابط والرسام الخاصاة باالقرآن الكاريم ، هو الطالب املتم ز الذ  حفظ القرآن بجدا ه وصا  علي معرفة و : شيخ الكتاب( 1)

للمزياد انظار اااا غيا  عبادهللا العربا ، . وتكمن مهمته في مساعدة الفقيه الرسمي في الكتااب بالتملياة علاي الطلباة والتصاحيح املبادئ  لأللاواح

وإلادا يااااة والاقتصاااااد ة والثقافيااااة ، املركااااز الااااوطني م د اسااااة فااااي ألاوضاااااع السياسااااية  1111اااااااا  1131مسااااالته فااااي العهااااد العثمااااان  الثااااان  ااااااا 

 .111، ص 2212,طرابل  , للمحفوظا  والد اسا  التا يخية 

 . وا ة الشيخ السنوس ي الصادق العرب  أحد تالميذ الشيخ منصو  السنوس ي( 2)

 : السروة ( 3)
ً
 وال ي تبدأ بحوالي الساعة الرابعة صباحا

ً
 .إلى قبل بزوي الشم  املقصود بها هو الاستيقاظ مبكرا
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 والانتهاااااا  مناااااه والاااااذ ن أجااااااز لهااااام الشااااايخ التاااااد ي  
ً
وبعاااااد ذلاااااك  اااااممر الشااااايخ *(1)"التكتيـــــب"القااااارآن كاااااامال

عااد صااالة الظهاار، ويااروى الشاايخ وهااي فتاارة الراحااة وال ااي تسااتمر ماان منتصااف النهااا  إلااى مااا ب" باليســريحة"

في التسريحة  ذهب الطالب ألخذ قسط من الراحة، فمنهم من  نام، ": حس ن عبد هللا أبو الغي  بقوله

 من 
ً
أماا سايد  الشايخ فياذهب إلاى خلوتاه  *(2)"الزميطة"ومنهم من يعمل الشا ، ومنهم من  تناول جز ا

 (3)أو إلى أحد التجا  القريب ن من الزاوية 

وهااي ال ااي تباادأ ماان بعااد صااالة الظهاار وح اا  صااالة العصاار وهااي مخصصااة للحفااظ، أ  : فتارة املسااائيةال -3

على الشيخ الذ  يعطى إلاذن بإزالتهاا " عرضها"حفظ ما كتبه الطالب في الفترة الصباحية ثم تسميعها 

هاا الشايخ بعد التمكد مان حفاظ الطالاب بمقار ه، وكتاباة غ رهاا، وكانا  هاذه العملياة يشار  علي" محيها"

 وال يسمح للطلبة املتمرن ن بذلك
ً
 .منصو  شخصيا

وهاااي ال اااي تبااادأ مااان بعاااد صاااالة العصااار وح ااا  صاااالة العشاااا  وهاااي مخصصاااة للمراجعاااة : الفتـــرة الليليـــة -4

والتالوة، ثم بعد ذلك تعطى فترة  احة ال تزيد عن الخم  وألا بع ن دقيقة  قوم فيها الطالب بمراجعة 

ة املتقااادمون، والاااذ ن  قوماااون بمسااااعدة الشااايخ بعااارض ألالاااواح علاااى الشاااايخ ألاااواحهم بمسااااعدة الطلبااا

 لكتابتها من جد د بعد صالة العشا 
ً
 . ومحيها استعدادا

الااتالوة ماان بعااد صااالة العشااا  وح اا  منتصااف اللياال، وهااذه تكااون فااي ليل ااي الاثناا ن والخماا   وهاتااان  -1

د اسااية ملراجعااة الحفااظ وتثبيتااه مااع الترك ااز علااى تعقااد حلقااا  : "وفيااه *(4)"التعتيمــة"التالوتااان تسااميان 

 .(1)"ألاحكام وبعض املسائل املتعلقة بالرسم القرآن  والكتابة وقواعد الضبط

والنااوع ألاخ اار ماان الااتالوة  تمثاال فااي دو  املساامولية ال ااي  تحملهااا الطلبااة، حياا   كلااف كاال ماارة طالااب  -6

الب على تحّمل املسمولية، حي   وقظون الطالب بإ قاظ الطالب من نومهم، وهذا الدو  هو تعويد الط

 
ً
 طيلااااة اللياااال أحياناااااا

ً
وقاااا  الفجاااار ألاول، بحياااا   تطلااااب ماااان الطالااااب املكلاااااف بااااذلك أن  كااااون مسااااتيقظا

                                                             
وهاااي مااان العملياااا  الهاماااة لطاااالب القااارآن الكاااريم ،ألنهاااا تااامدى إلاااى ترسااايخ ماااا حفظاااه الطالاااب وتعتبااار كعملياااة تمااارين لطريقاااة : التكت اااب (1)

بعاادها  .التااد ي  وفااي هااذه الفتاارة  قااوم الطلبااة بكتابااة ألااواحهم ويصااححونها علااى الطلبااة املتماارن ن ثاام  قااوم الشاايخ بمراجعااة هااذه ألالااواح

 . وا ة عن الشيخ حس ن عبد هللا أبو الغي  أحد طلبة الشيخ منصو  .  قوم الطالب في تكرا  ما كتبه ح    ثقن حفظه
 .هي عبا ة عن أكلة شعبية تتكون من دقيق الشع ر مع إضافة قليل من الزي  واملا : الزميطة(2)

 ماا يغضاب التااجر الاذ   متياه الشايخ فاي ذلاك الوقا  وذلاك مذكرا  الشايخ حسا ن فرحاا  أباو الغيا ، وياذكر الشايخ حسا ن أ( 3)
ً
ناه كث ارا

 واسااتحيا  منااه ح اا  قااام الشاايخ بإقناااع الطااالب 
ً
بساابب عاادم اسااتطاعة دخااول الطااالب إلااى ذلااك املتجاار لوجااود الشاايخ منصااو  فيااه خوفااا

 بدخول املتجر
سااتمر مان منتصااف اللياال إلاى طلااوع الفجاار وسامي  بهااذا الاساام وهااي الفتارة ال ااي يسااتمر فيهاا الطااالب بمراجعااة ألاواحهم وال ااي ت: التعتيماة(4)

نسابة إلااى عتماة وظااالم الليال وكاناا  تسام  قاارا ة  اوم الاثناا ن بالتعتيماة الصااغ رة ،أماا  ااوم الخما   فتساام  بالتعتيماة الكب اارة وذلاك لفاارق 

 .الوق  بينهما  وا ة عن الشيخ حس ن فرحا  أبوالغي  
 .كشيدان أحد طلبة الشيخ منصو  السنوس ي وا ة الشيخ عمران الفيتو    (1)



 (آفاق و أبعاد ) أعالم و ومعالم مدينة مسالتة عبر التاريخ 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  58 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

، فإن جزا ه  كون العقاب 
ً
من شيخ " بالفلقة"يعاس  الوق ، فإذا نام ولم  وقظ الطلبة للتالوة مبكرا

 من هذا املص ر الزاوية، وعليه فإن الطالب املكلف ن
ً
 خوفا

ً
 . كونون منتبه ن دائما

 : نظام الحلقة الدراسية

 تبادأ أعماال الحلقاة الد اساية، ويشاا ك فاي هاذه    
ً
في  وم  ألا بعا  والخم   بعد صالة املغرب مباشارة

الحلقااة جميااع الطاااالب، وهااي ال اااي  قااوم فيهاااا الشاايخ منصاااو  باالسااتماع إلاااى جميااع الطلباااة ومعرفااة مااادى 

أناااه كاااان هنااااك أكثااار مااان سااات ن "قااار اتهم خاااالل ألاسااابوع، ويقاااول أحاااد تالمياااذ الشااايخ منصاااو  حفظهااام مل

  حفظااون القاارآن ساانة 
ً
ويقاااوم ( 1)"م، وهااام  كتبااون ألااواحهم معتمااد ن فاااي ذلااك علااى أنفسااهم1141طالبااا

فاي هااذه : "الشايخ فاي هاذه الحلقاة الد اساية بامتحااان الطاالب ملاا أخاذوه مان مقاار ا ، ويقاول أحاد طلبتاه

 (3)*2"أثمااانهم" (2)"مرقااو"الحلقااة الد اسااية  قااوم الشاايخ باملقا نااة بالنساابة العامااة فااإذا وجااد أكثاار الطلبااة 

 ويشارع فاي التمن اب والتهد ااد
ً
، وإذا كاان العكاا  فإناه  كاون غاضاابا

ً
وهاذه الحلقاة لهااا  (3)"فيكاون مستبشارا

 للطالاااب فاااي الحفاااظ وألاد
ً
 شااافويا

ً
ا ، فهاااي تعلااام الطالاااب الشاااجاعة م زاتهاااا فهاااي إلاااى جاناااب كونهاااا امتحاناااا

ألادبيااة، فقاارا ة الطالااب أماااام عاادد ماان زمالئااه، وفاااي بعااض ألاحيااان قااد  كاااون هناااك جمااع ماان الحضاااو  

 له، ولتعطيه دفعة للنجاح والاستمرا 
ً
 .لطالب وأساتذة من الخا ج، تشجيعا

 : تالمذته -

مسالته،  قوم بها أهل  كان  الحلقا  العلمية في وق  الشيخ منصو  قائمة في أكثر من جهة في

العلم في املد نة، في القصبا ، وبني لي ، ووادنه، وبني مسلم، ولواته، والقليل، والقرى ألاخرى 

من مسالته، وكان محل تد ي  الشيخ منصو  في مسجد الدوكالي، فقد استفاد منه الطالب في 

 :(1)حفظ القرآن الكريم وممن أخد عن الشيخ 

محمااد العرباا ، إمااام مسااجد ابااو منجاال بمد نااة طاارابل ، والقاااائم  الشاايخ السنوساا ي الصااادق-1

 .باإلدا ة على املعاهد الد نية على مستوى ليبيا

الشاايخ مصااطفى الصااادق محمااد العرباا ، إمااام املسااجد العتيااق بقريااة بنااي لياا  وعضاام هيئااة  -2

 .تد ي  بجامعة طرابل 

                                                             

 . وا ة الشيخ ون   عياد أبو شيحة أحد طلبة الشيخ منصو  السنوس ي ( 1)

 .أ  أنجزوا املهمة بنجاح، دون عنا  ألاخطا : مرقو( 2)

 .الثمن في القرآن الكريم: أثمانهم (  3)

.اح غ ر منشو ة في مكتبة الب، مذكرا  الشيخ حس ن فرحا  أبو الغي ( 4)  

 .تم الحصول على قائمة اسما  الطلبة الذ ن قام الشيخ منصو  بتد يسهم من قبل الشيخ عبدهللا سالم اكشيدان (1)
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 .املحكمة العلياالشيخ عبد اللطيف الصادق محمد العرب ، قاض ي، ومستشا  ب -3

 . الشيخ عبد هللا سالم كشيدان، أستاذ اللغة العربية والد اسا  إلاسالمية بمسالته -4

 .الشيخ سالم النعاجي، فقيه من مد نة ترهونه -1

 . الشيخ الدوكالي محمد نصر، أستاذ ألادب بجامعة طرابل  -6

تاذ علام العاروض، وألاصاول، الشيخ عمران العرب ، أحد علما  مد نة مسالتة ألاجال ، وأس -1

 . بجامعة طرابل 

 .الشيخ محمد  مضان الجرب ، أستاذ البالغة بجامعة طرابل  -1

 .الشيخ ون   عياد أبوشيحة -1 

 .الشيخ فرحا  سليم عثمان، فقيه متقاعد-12

 .الشيخ فرج ابوالقاسم دعوب، موثق ومحر  عقود قانونية بمسالته-11

 .م ممس  لجمعية الدعوة إلاسالمية العامليةالشيخ السائح الفقيه، عض -12

 .الشيخ فرج عبد السالم الهدا ، فقيه متقاعد -13

 .الشيخ امحمد على الفقيه الكرات ، فقيه بمسجد الكرا ته بمسالته -14

 .الشيخ علي محمود ا حومه أبو ا ، فقيه متقاعد -11

 .الشيخ حس ن فرحا  أبو الغي  -16

 .هللا الحويج، فقيه متقاعد الشيخ عبد السالم عبد -11

 .الشيخ عبد السالم محمد بن ضو العامر ، فقيه متقاعد، من مد نة ترهونه -11

 .الشيخ فرج سليمان التائب، ضابط بالقوا  املسلحة الليبية -11

 .الشيخ محمد طليبة، فقيه متقاعد -22

 .الشيخ عمران بن دله، فقيه متقاعد -21

 .متقاعد الشيخ جمعة الطب ب، فقيه -22

 .الشيخ مفتاح اون  ، فقيه متقاعد -23
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 .الشيخ عما  حريبه، عضو ممس  لجمعية الدعوة إلاسالمية العاملية -24

 .الشيخ صالح محمد نصر، قاض ي بمحكمة الخم  -21

الشاااايخ علااااي الصاااارا   الفيتااااو  ، أحااااد املشااااا خ الااااذ ن دّ سااااوا بزاويااااة الاااادكالي، ومرجااااع بااااا ز -26

 .د نةلعلوم القر ان في امل

 .الشيخ عبد هللا الهمالي، فقيه متقاعد -21

 .الشيخ السني محمد ابو ا ، موثق قانون ، وشيخ قبيلة س ندا ة -21

 .الشيخ عمران الفيتو   كشيدان، فقيه متقاعد-21

 .الشيخ الهاشمي عبد هللا أبو  ا ، قاض ي محكمة طرابل  -21

جااااااامعي، وأحااااااد فقهااااااا  املد نااااااة، وماااااان الشاااااايخ عبااااااد هللا املكاااااا   شاااااايد، عضااااااو هيئااااااة تااااااد ي   -32

 .ممسس ي الطر  الصوفي

الشااايخ أحماااد ساااليم عثماااان، فقياااه متقاعاااد، وإماااام باملساااجد العتياااق بقرياااة زاوياااة الساااماح  -31

 .بمسالته

 .وغ رهم من طالب العلم وعامة النا  الذ ن كانوا  حضرون د وسه ومواعظه

 :شيوخه -

زاوية الدوكالي، ذا  التا يخ العريق، الضا ب د   على أ د  ثلة من علما  عصره، من شيوخ   

 وامتاز شيوخها بثقافة موسوعية في علاوم 
ً
في شعاب الزمن، وال ي تمسس  قبل ثالثة عشر قرنا

 : الد ن واللغة العربية، إضافة إلى تخصص كل منهم في مجال بعينه والذ ن نذكر منهم

ه الشايخ منصاو  القاران الكااريم الشايخ الفقياه محماد زه ار أبااو  ا ، أول مان تعلام علاى  د اا -1

 .بمسجد قرية س ندا ه، بمسالته

الشيخ الفقيه  جب بن علي ابوجنااح الزعفرانا  املساالت ، حفاظ علاى  د اه الشايخ منصاو   -2

 .الختمة الثانية من حفظ القرآن الكريم بزاوية عبد الواحد الدوكالي

 .والبالغة الشيخ الطيب محمد العرب ، تعلم الشيخ عليه ش ي  من علم العروض -3

 .الشيخ شعبان الفيتو  ، تعلم الشيخ عليه ش ي  من علوم النحو والصر  -4

 .الشيخ عبد القاد  الصقر، أستاذ اللغة العربية بزاوية الدوكالي -1

الشاااايخ عبااااد السااااالم القاضاااا ي، تعلاااام علااااى  د ااااه الشاااايخ منصااااو  القاااارا ة باألحكااااام و الوقااااف  -6

 . ل من أدخل الوقف الهبط  على املد نةالهبط ، وقد ُيشاع أن الشيخ عبد السالم كان أو 
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 :أهم أعماله

 .بزاوية املجابرة، بمد نة مسالته" في القرآن الكريم" (1)*من ممسس ي قرا ة الحزب ألاول  -1

عمال علااى املحافظااة علااى الوقااف الهبطااى، والااذ  أصاابح هااو الوقااف املعتمااد فااي مصااحف الجماه ر ااة  -2

 والذ  صد  عن جمعية الدعوة إلا 
ً
 .سالمية العامليةسابقا

 للوثائق  -3
ً
 ما  ادلي برأ اه فاي " الحجج"كان الشيخ منصو  محر ا

ً
الخاصة باألمالك ب ن املواطن ن، وكث را

 .املسائل الفقهية ال ي تعرض عليه

 .تولي إلادا ة وإلاشرا  على س ر العملية التعليمية بزاوية عبد الواحد الدوكالي بمسالته -4

 .م1163آن الكريم بمد نة البيضا  بالجامع العتيق عام قيامه بتد ي  القر  -1

قاااااام الشااااايخ منصاااااو  السنوسااااا ي بتاااااد ي  القااااارآن الكاااااريم والحاااااد   وعلااااام امل ااااارا  والتفسااااا ر  -1

 .م1161بزاوية سيد  علي بن  حا بمد نة الخم  سنة 

 

 :مرضه ووفاته

وبقااااا  فتااااارة طاااااريح م، شاااااعر الشااااايخ بااااامن صاااااحته ال تسااااامح لاااااه باالساااااتمرا  فاااااي التاااااد ي ، 1111-1فاااااي شاااااهر 

م دخال املستشاافى املركاز  بمد ناة طاارابل ، ومكا  بااه مادة عشاارة 1111-1-11الفاراش وبالتحد اد  ااوم 

 .أ ام بالضبط تح  الكشوفا  واستعمال ألادوية

، أول  وم من أ ام شهر  مضان الكريم انتقل 
ً
وفي مسا   وم ألا بعا ، وبالتحد د في الساعة العاشرة ليال

بمستشاافى طاارابل   الشــيخ الجليــل منصــور السنوســ ي املســالتيم 1111-1-21ريم فااي إلاى جااوا   بااه الكاا

املركااز ، وكااان فااي الثالثاااة والساات ن ماان عمااره، وشاااّيعه آلاال  ماان محبيااه، فااي موكاااب مهيااب، فااي مساااقط 

 أساااه بمقبااارة سااا ندا ة، وقااااد قيلااا  فاااي تلاااك املناساااابة بعاااض القصاااائد الشاااعرية نااااذكر منهاااا هاااذه ألابيااااا  

 .كتو  الدوكالي محمد نصرللمرحوم الد

 خطب ألــــم فيه تصبري                 خفيت مجالدتي وبان تحسري 

 وتضاعف الرزء املهول بفقدكم          فلظاه ال ينفك طـول ألاعصر

                                                             

 رو  الشيخ السنوس ي الصادق العرب  أن ممس  الحزب ألاول بمسجد املجابرة بمسالته هو الشيخ العالمة عبدالسالم القاض ي وهاو ( 1)

 .ي واستمر الشيخ باملحافظة عليه أحد أساتذة الشيخ منصو  السنوس 
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 أما تذكرنا جميـــل حديثكم                وجمال عشرتكم وحسن املخبر

 ت دفقـــان سيل ألانهرهطلت مدامعنا ملـنأ سـيد              وتدفق

 أسفي عليم وهـل يفيد تأسف             أو ينفع املحزون طـول تحسر

 يا وحشــة التنزيل في أيامه              يا لوعة التــرتيل وقت تسحر

 من للتراويح الطــوال يأّمها               ويزيـل وحشتها جـوار املنبر

 من للمسـاجد ما لها من معـمر     من للتهجد بعدكـــم يا سيدي         

 من للرض ى والـزهد يا أستاذنا             والحلـم والتقوى وحســن تدبر

ر حصرهم              باءوا بكـسر مالـه مـن مجبـر
ّ
 يبكيك طالب تعـذ

 فطاملا أمعلت فــي توجيههم              أنفقت قيــد العمر غـير مقصر

 مساجٍد           ما شــاب يوما طبعــه يتكبريا موت لَم رّوعتنا فـي 

 يسعى إلى الناس ابتغاء مـودة           في هللا سعيا ليــس باملــتعثر

 وتالطف الخالن منه طالقــة            وبشاشــة مثل الصــباح النير

 أواه لو تفـــدى ملا عز الفدا             منا ومــا كان العطا بمقتـــر

 جال فـــي لحظاتها             توذي وتخطـف ما لها من هـذرالكّنها آلا 

 جثمت عليك وائت عائل أسرة          أطــفالها يشكون لسن الخـنصر

 فاهلل يحفظهم بعين رعـــاية             ويزيــل وحشتهم بحكمـة معشر

 (1)وجنابكم يحظــى بأمتع جنة           متمتــعا فيها بنــهر الكــوثر 

                                                             

 مضاااان املباااا ك 2العالماااة املرحاااوم الااادوكالي محماااد نصااار  حماااه هللا أحاااد طلباااة الشااايخ الجليااال منصاااو  السنوسااا ي وذلاااك  اااوم الخمااا   ( 1)

 .م على قبر الفقيد بمقبرة س ندا ة26/1/1111ها املوافق 1311

منصااو  السنوساا ي الااذ ن  حضاارون فااي ذلااك اليااوم وهاام عباادهللا الحااويج ويااروى الشاايخ علااي محمااود أبااو ا  أن ماان أهاام طااالب الشاايخ * 

،وعلاااى أباااو  وياااص ،ومفتااااح ونااا  ، وساااالم النعااااجي ،وعماااا  حريباااة، والااادوكالي محماااد نصااار، وعباااداللطيف العربااا  ،وصاااالح محماااد نصااار، 

ي محماااد اباااو ا ، وفااارج عبدالساااالم والسنوسااا ي العربااا ، ومصاااطفى الصاااادق العربااا  ،وعلاااي الفيتاااو   الصااارا   ،وعبااادهللا الهماااالي ،والسااان

الهاااااادا  ،وفرحااااااا  سااااااليم عثمااااااان ،وعمااااااران الفيتااااااو   كشاااااايدان ،وفاااااارج دعااااااوب ،وحساااااا ن فرحااااااا  ،وجمعااااااة الطب ااااااب، وعمااااااران باااااان دلااااااة 

،وعبدالساالم العاامرى ،وفارج ساليمان الحضا ر  ،وامحماد علاي الكراتا  ،والهاشامي عبادهللا اباو ا  ،وعبادهللا ساالم كشايدان ،غ ارهم ماان 

 .ب آلاخرينالطال 
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 :تكريمه وتأبينه

لم تنس   ليبيا عامة، ومد نة مسالته خاّصة فضل شيخها الجليل، فكرم بعده تكريما  نذكر منها      

 :باختصا  ما  لي

قيام طلبته ألاجال  ألاوفيا  في السابع والعشرين من شهر  مضان من كل سنة باتالوة القارآن الكاريم  -1

 ع" الختمة"
ً
 .ليه والدعا  لهفي ب ته وزيا ة قبره ترحما

 بمد نة الخم  للشيخ منصو  السنوس ي املسالت  على مجهوداته  -2
ً
تكريم جامعة ناصر ألاممية سابقا

 .الجبا ة في سبيل إنجاح العملية التعليمية في املنطقة

مد ساااة املرحاااوم "م أطلاااق اسااامه علاااى اسااام املد ساااة القرآنياااة بقرياااة سااا ندا ة لتصااابح 1112فاااي سااانة  -3

 ".ي القرآنية منصو  السنوس 

وهكذا كان شيخنا  حمه هللا تعالى منا ة مشعة هادئة في  بوع ليبيا، أوقف حياته على تد ي  القرآن    

 فااي ذلااك الزمااان الغااابر،  ضااا ي 
ُ
 إن لاام  كاان معاادوما

ً
الكااريم، وأعطااى بسااخا ،  ااوم أن كااان العطااا  ضاانينا

فاي  باطاه، بزاوياة عباد الواحاد الادوكالي  الشيخ منصاو   حماة هللا تعاالى أن  قعاد قعادة الزهااد، والعبااد،

 
ً
 حيااا

ً
بمسااالته، ال يشااغله عاان التعلاايم شاااغل مااا شااغل غ ااره ماان أمااو  الحياااة، لقااد كااان  حمااه هللا مثاااال

ومااااااثال  حتاااااادى للعفااااااة والاسااااااتقامة والنزاهااااااة، والانصااااااا ، نساااااامل هللا تعااااااالى أن  نزلااااااه منااااااازل الصااااااد ق ن 

وأّمتااه ماان أعمااال حساانة خالاادا  ومااا خلفااه و ا ه ماان آثااا  والشااهدا  والصااالح ن جاازا  مااا قاادم لوطنااه 

طيبااة باقيااا ، فكلماااا تحاادثنا عااان عطااا  الشاايخ منصاااو  فااإن الواقاااع ال تصااو ه الكلمااا  كماااا هااو فهمهاااا 

وتعاظمااا  الخطاااب بالغاااة والكلماااا  فصااااحة فهاااي التسااااو  عطاااا  شاااهر واحاااد وال تصاااو ه حقيقاااة، نعااام 

 .ص، بكل ماتعنيه هذه الكلما  من معان نحن في س رة عطا ، ووفا ، وصدق، وإخال 

  حم هللا الفقيد وجزاه هللا عن هذا البلد وخدمة كتاب هللا خ ر جزا 
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 الخاتمة

إن النااظر إلااى ساا ر الفقهاا   جااد العجااب العجاااب مان قااوة علمهاام، وحسان أخالقهاام، وشاادة كياسااتهم،   

 .جهدهم في خدمة كتاب هللاوفطنتهم، وحبهم للخ ر، وبذلهم الغالي والنف   من وقتهم و 

ومن خالل هذه الد اسة املوجزة عن شيخنا الفقيه منصو  السنوس ي املساالت  خرجا  بابعض النتاائج 

 :واملقترحا  ومنها ما  مت 

، وجاهاااد وا تقاااى فاااي تعلااام  - حماااه هللا-أن شاايخنا الجليااال منصاااو   -1
ً
 صاااغ را

ً
طلاااب العلااام وهااو طفاااال

 وحفااظ القااران الكااريم وتعاليمااه ح اا  وصاال 
ً
 كث اارا

ً
إلااى مرتبااة العلمااا  العااامل ن الااذ ن تركااوا خ اارا

، وقااّدم لكتاااب هللا خاادما  عظيمااة، وجليلااة، ال زالاا  تااذكرها ألاجيااال ح اا  وقتنااا 
ً
 واسااعا

ً
وصاا تا

 .الحاضر

علم من س رته العطرة أنه فقيه فاضل، وإنسان متواضع، وشيخ  ائع، استفاد منه طالبه أثنا   -2

وا اا ال ااي دّ   بهااا فااي عادة ماادن ليبيااة، باال اساتفاد كاال ماان عايشااه فتارة تد يسااه باملساااجد، والز 

 .وعاصره داخل أ وقة تلك الزوا ا واملساجد

انتفااع بشاايخنا  حمااه هللا القالاا ي والاادان ، وباازي نجمااه باا ن اقرأنااه، وتم ااز بالصاادق فااي مساا رته،  -3

زاوياة الادوكالي وإلاخالص في قوله وعمله، وانفرد بطريقته في تد ي  وتحفيظ القرآن الكريم في 

وباقي الزوا ا، واملساجد ال ي د   فيها بمسلوبه املم ز، وطريقته السهلة، ح   نال محبة طالبه، 

 .واستفادوا من عطا ه، وتوجيهاته

أحباااه الطاااالب لتواضاااعه وصااادقه، وتطبيقاااه العلااام علاااى نفساااه، فكاااان قااادوة صاااالحة، فرفاااع هللا  -4

 .فضلهذكره ب ن طلبته، فتلقوا منه العلم إلخالصه و 

 علااااااى نفااااااع طالبااااااه وتعلاااااايمهم، فكاناااااا  تعليماتااااااه، وتوجيهاتااااااه، لهااااااا ألاثاااااار الكب اااااار علااااااى  -1
ً
كااااااان حريصااااااا

 .تحصيلهم العلم، والاجتهاد في طلبه

 . حرصه على غر  القيم وألاخالق إلاسالمية السمحة في نفو  طالبه -6

خاااد  منهاااا الثمااارا  فتخااارج علااا -1
ُ
ى  د اااه ظهااار  توجيهاتاااه ونصاااائحه علاااى طالباااه، وانبتااا  شاااجرة أ

 .نخبة ممن تبو وا ا فع املناصب، واحتلوا مكانة مرموقة، وعالية، وساهموا في بنا  ليبيا

مواقفاااه الخ اااارة والسااامحة والطيبااااة ماااع طالبااااه وزمالئاااه دلاااا  علاااى  قيااااه، وو عاااه، وحرصااااه، علااااى  -1

 .تقد م  د العون واملساعدة لكل من احتاج لذلك

اساا  العلياا فاي جامعتناا الاهتماام بد اسااة  جاب علاى نخباة أعضاا  هيئاة التاد ي ، وطاالب الد   -1

والتعرياف بعلمائناا ألاجاال ، الاذ ن بارزوا وكاان لهاام دو  مم از فاي الحفااظ علاى كتااب هللا العزيااز، 

 .ونشر علومه
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قطاارا  فااي  –فيمااا ساابق  –وفاي نها ااة هااذا البحاا  أشاا ر إلااى أن مااا كتبتااه فاي حااق شاايخنا الجلياال 

 مان سا رته  حماه هللا  حماة بحر س رته العطرة البهية، ولكان عزائا
ً
  أنا  قادم  شا ئا ولاو بسايطا

 .واسعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــه هللا-صورة الشيخ الجليل منصور السنوس ي مفتاح حميد إلانداري املسالتي  ــ  رحمــــ

 :عنوان الورقة البحثية
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 :الورقة البحثية عنوان 

 م1192ـ  1911الشيخ محمود عمر املسالتي

   علم من أعالم مسالته

الدويبيخليفة محمد . أ    

دالل النواري سالمة. د  

 كلية التربية جامعة الزيتونة، ترهونة

 تمهيد

م، حي  كان  إقامة أسرته، وذلك قبيل الغزو الا طالي لليبيا 1112ولد محمود عمر بمد نة طرابل     

وهااااي الفتااااارة ال ااااي صاااااا   فيهاااااا وال ااااة طااااارابل  هااااي الوال اااااة الوحيااااادة الباقيااااة للدولاااااة العثمانيااااة فاااااي شااااامال 

فريقيااة وقاااد شااهد  تلاااك الفتااارة مقاادما  وإ هاصاااا  سياسااة التغلغااال السااالمي الا طااالي ملحاولاااة اباااتالع إ

 .ليبيا سلميا دون اللجو  للقوة وذلك بخلق شبكة من املصالح الاقتصاد ة والاجتماعية والثقافية

د والادعوة كما شهد  تلك الفترة ظهو  نوعا من الاوعي الشاعبي بضارو ة التصاد  ملاا  حااك ضاد الابال   

ملواجهااااة سياسااااة التغلغاااال الساااالمي وضاااارو ة الاسااااتعداد العسااااكر  للمواجهااااة املحتملااااة وذلااااك بالتااااد يب 

العسكر  وتوف ر السالح، تربى محمود تربية د نية، وتلقى تعليمة ألاول بكتات ب مد نة طرابل  على  د 

 ...مجموعة من املشا خ إلاجال  في مقدمتهم والده

اول أن نسالط الضااو  علااى هاذه الشخصااية ال اي عاشاا  وعاصار  عاادة عهااود أو وفاي هااذه العجالاة نحاا  

ما يعر  باألنظمة السياسية وذلك بما توفر لد نا من مصاد  أبرزها املقابلة الشفوية ال ي أجري  معه 

 .وال ي نشر  في عدد خاص من سلسلة  وا ا  الجهاد( سابقا)من قبل باحثي مركز الجهاد 

فااي تكوينااه ( والااده)الساارد إلاجابااة عاان بعااض ألاساائلة ومنهااا مااا ماادى تاامث ر أساارته  وقااد حاولنااا ماان خااالل  

العلمي وهل كان  له  حلة لطلب العلم في خاا ج الابالد، وماا موقفاه مان سالطا  الغازو الا طاالي؟ ودو ه 

ملكاااة امل)السياساا ي والثقاااافي خاااالل فتاارة الغااازو الا طاااالي وإلادا ة العساااكرية البر طانيااة، وعهاااد الاساااتقالل 

 :وملحاولة إلاجابة عن ألاسئلة املطروحة قسم البح  إلي(. الليبية

تناولااا  بالد اساااة مولاااده ونشااامته وملحاااة عاماااة عااان ألاوضااااع فاااي طااارابل  قبيااال الغااازو وماااا مااادى : مقدماااة 

 .انعكا  تلك ألاوضاع على حياته
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بهاا ومشاا خه ثام دخولاه م، تعليماة واملراحال ال اي مار 1122اا 1121من خالله نتتباع حياتاه : الفصل ألاول 

 .معترك الحياة من خالل ما نشره من مقاال  ومساهمته في إثرا  الجانب الثقافي

م   1131ااااااااااا 1122وتنااااااااااول فيااااااااااه بالد اساااااااااة دو  محمااااااااااود املساااااااااالت  فااااااااااي الحركاااااااااة الوطنيااااااااااة : الفصااااااااال الثااااااااااان 

 ...(.لهجرةم، دو ه إثنا  الهجرة، عودته من ا1123مفاوضا  فندق الشريف، وفد البيعة، الهجرة )

اااااا 1143نسااااالط فياااااه الضاااااو  علاااااى نشااااااط الشااااايخ محماااااود املساااااالت ، الثقاااااافي والسياسااااا ي : الفصااااال الثالااااا 

 ..م1116

وتتناااول مااا توصاال إليااه البحاا  ماان نتااائج وحقااائق عاان ساا رة محمااود املسااالتى كعلاام ماان أعااالم : الخاتمااة

اعتماد البحا  علاى مجموعاة مان الثقافة ومدى تامثره وتامث ره باإلحادا  والوقاائع ال اي عاصارها هاذا وقاد 

 .املصاد  واملراجع ذكر  في أخره

 املقدمة

هاو محمااود باان محمااد باان احمااد باان عماار املسااالت ، الطرابلساا ي مولاادا واملسااالت  نساابا، والااده الشاايخ     

العهااااد ) م، بعااااد عااااودة وال ااااة طاااارابل  للحكاااام العثمااااان  املباشاااار 1141عماااار املسااااالت ، ماااان مواليااااد ساااانة 

، تلقااى علومااه ألاوليااة كشاامن أتراباااه علااى  ااد فقهااا  طاارابل  مسااقط  أسااه، ثااام (م1131ن  العثمااان  الثااا

م، وهنااك تلقااى د و  متعاا   عليهاا ماان علاوم د نيااة 1112كانا  لاه  حلااة إلاي ألازهاار لطلاب العلام ساانة 

بعاد وعلوم اللغة العربية، والحد   والتفس ر وغ ر ذلك مما يساعد العلوم الد نية، والعلاوم العربياة، و 

الشيخ محمد عل ش املالك  ) اثن ي عشرة سنة في املواظبة والتحصيل أجازه ثالثة من كبا  علما  ألازهر 

املشهو  في ألازهر و فيق احمد عراب  في مقاومته لالستعما  الانجل ز  في مصر والشيخ الغريان  والشيخ 

ل ااز  ملصاار ساارعان مااا أنشااا  ماان م، بعااد ساانة ماان الغاازو الانج1113، وعاااد إلااي طاارابل  أواخاار (الرفاااعي

، )*(شخصاااه وعلماااه وأسااالوبه مد ساااة تمثلااا  فاااي حلقاااا  يعقااادها تباعاااا فاااي ثالثاااة جواماااع هاااي جاااامع قرجاااي

، وماا لباا  إن انتشاار صادى هااذه الحلقااا  ال ااي )***(، وجاامع ساايد  عطيااة الفااالح)**(وجاامع شااا ب العاا ن

ابل  ودواخلهاا أ ضاا، وكاان الشايخ عمار فاي واظب عليها الشيخ عمر في تعليمة لطلبة العلم في مد نة طار 

هاااذه الاااد و  قااادوة لكث ااار مااان العلماااا  أ ضاااا، ولاااذلك كثااار  وازدهااار  النهضاااة العلمياااة الد نياااة فاااي تلاااك 

الفتاارة مااان أواخااار القااارن التاساااع عشااار، وكاااان الطلبااة  فيااادون علياااه مااان الااادواخل أو مااان املد ناااة أفواجاااا 

 حي  كان احد طالبه في أوائل القرن ( ترجمةصاحب ال) وكان أخر من التحق به ابنه محمود
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م، ثاام  ئ سااا لهيئااة الادعااا  باملحكمااة 1126عاا ن قاضاايا فااي محكمااة اسااتئنا  طاارابل  ساانة (.1)العشاارين

م، ع ن من ألاستانة بممر شيخ إلاسالم مفتيا في النواحي ألا بع 1112م، وفي سنة 1121نفسها ح   سنة 

 (2)ح ن ع ن مفتيا عاما ملد نة طرابل  م،1113وظل يشغل هذا املنصب ح   سنة 

كث ااااار ماااان إحكامااااه بااااااملف ي الااااذ  كاناااا  مهمتاااااه إعطااااا  الاااارأ  فاااااي  واملعاااارو  إن القاضاااا ي كاااااان يسااااتع ن فااااي  

القضااا ا وفقاااا إلحكاااام الشاااريعة، ولكااان املف اااي فاااي املااادن دون القاضااا ي منزلاااة، فقاااد كاااان القاضااا ي الشااارعي 

 .(3)اكبر شخصية  سمية بعد الوالي

م، فم قن الشيخ 1121فرع لجمعية الاتحاد والترقي بطرابل  بعد إعالن الدستو  العثمان  عام افتتح   

عمر إن كا ثة ستهل بطرابل  ال تقف عند القضا  على عروبتها وإنما ستمتد إلي د نها، فمسرع ماع عادد 

اوال  تتر ك للتصد  ملح( جمعية الجامعة العثمانية) من أقرانه إلى تمس   حزب سياس ي أطلقوا علية 

الااابالد وسااالب هويتهاااا العربياااة، وتااام اختياااا  الشااايخ عمااار  ئ ساااا لتلاااك الجمعياااة ال اااي اساااتمر  إلاااى إن غاااازا 

وعندما تولى إلافتا  العام في طرابل  فكر ومجموعة من محبي الخ ر . م1111الا طاليون ليبيا في أكتوبر 

وجااااه فوضاااااعوا لهااااا نظاماااااا خاصاااااا، فااااي إصاااااالح مد سااااة احماااااد باشاااااا لتقااااوم برساااااالتها العلميااااة علاااااى أكمااااال 

واسندوا إدا تها إلى عمر املسالت ، فكان أول من تطوع بالتد ي  فيها، ( كلية احمد باشا) وأطلقوا عليها 

واساتمر نشاااطه العلمااي، فخصاص لد سااه بعااد صاالة الظهاار ماان كال  ااوم حياا   قاوم بتااد ي  شاارح اباان 

لحاااذ  ماان نشااااطه العلماااي وتاامثر الناااا  بآ ائاااه عقياال علاااى ألالفيااة والاشااامون ، أتخاااذ الا طاااليون موقاااف ا

م، فلازم ب تاه محاطاا مان مواطنياه بعا ن الاحتارام 1121والتفافهم حوله إلى أن أحيال علاى التقاعاد سانة 

  (.4)م1123والتقد ر إلى أن توفاه هللا في ما و 

أواخر العهد  ، وذلك(5)م بمد نة طرابل 1112ها املوافق 1312ولد الشيخ محمود املسالت  عام : مولده

، حياا  كاناا  وال ااة طاارابل  (م1116ااا 1112) العثمااان  الثااان  وتحد اادا فااي عهااد الااوالي احمااد  اساام باشااا

هاااي الوال اااة الوحيااادة الباقياااة للدولاااة العثمانيااة فاااي الشااامال إلافريقااا  بعاااد فااارض الحما اااة ( ليبياااا) الغاارب 

                                                             
اوريليوس عند مدخل شارع االكواش بناءه  سـ جامع قرجي يقع بداخل أسوار المدينة القديمة، ويطل على ساحة قوس ماركو*

سالم سالم شالبي، عناوين على : ، وقد ألحقت به مدرسة(م5381ـ 5971) خالل حكم يوسف باشا( ريس المرسى) مصطفى قرجى 
 .31م، ص5771دار الفرجاني للنشر والتوزيع، طرابلس،  نواحي المحروسة طرابلس القديمة،

، يـ جامع شايب العين، تقع داخل أسوار مدينة طرابلس ويطل على سوق الترك، بناه محمد باشا، الملقب بشايب العين الكر دغل** 

 .35، المرجع نفسه، ص(م5975ـ 5839) باشا الطرابلسي
ر المدينة القديمة، ويطل على طريق الحلقة يقال إن هذا المسجد والزاوية  قد شيدهما ـ  جامع سيدي عطية الفالح، يقع داخل أسوا***

 .99رجل صالح من مصر يدعى رسي عطية الفالح، سالم سالم شالبي، المرجع السابق، ص
1
علي صالح  م، إعداد أمحمد سعيد البوجديد، مراجعة5738ـ 5371ـ موسوعة روايات الجهاد رواية الشيخ محمود عمر المسالتي  

 .118ـ 111م، ص1771قريميدة، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 
22
 .538م، ص1778، دار المدار اإلسالمي، بيروت، لبنان، 8ـ الطاهر احمد الزاوي، إعالم ليبيا، ط 

3
، المطبعة الفنية (م5755ـ 5331)ـ أحمد صدقي الدجاني، ليبيا قبيل االحتالل االيطالي أو طرابلس الغرب في أخر العهد العثماني 

 .579، 578الحديثة، ص
4
 .111، وموسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق، ص539ـ الطاهر احمد الزاوي، المصدر السابق، ص 
5
 .111ـ موسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق، ص 
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م، واحااااااتالل انجلتاااااارا ملصاااااار 1111مااااااا و ( اقصاااااار السااااااعيد) الفرنساااااية علااااااى تااااااون  بموجااااااب معاهاااااادة بااااااا دو

 .م1112والسودان عام 

وقد شهد  سنوا  عماره ألاولاي ازد ااد إلاطمااع الا طالياة فاي باالده بإتبااع سياساة التغلغال السالمي فاي   

محاولاه البااتالع الوال ااة دون اللجام إلااى القااوة وذلاك بإنشااا  شاابكة مان املصااالح الاقتصاااد ة والاجتماعيااة 

ة مجموعة من املصانع لعصر الزيتون وطحن الحبوب وصناعة املكرونه وكب  والثقافية تمثل  في إقام

الحلفاا ، وفااتح فااروع لبنااك  ومااا للقيااام بعملياا  التسااليف وإلاقااراض مقاباال الاارهن، وشاارا  املحاصاايل 

واملنتجاااااا  املحلياااااة وفاااااي الجاناااااب الاجتمااااااعي إقاماااااة عااااادد مااااان املمسساااااا  الاجتماعياااااة مثااااال املالجااااا  ودو  

معياااااا  الخ ر اااااة فاااااي محاولاااااة الساااااتقطاب املحتاااااج ن والفقااااارا  تحااااا  ذ ائاااااع إنساااااانية حساااااب الرعا ااااة والج

زعمهم، أما في املجال الثقافي فقد عمل  السلطا  الا طالية في محاولة منها لخلق إتباع لها على إنشا  

طاليااة وفااتح عاادد ماان املاادا   فااي بعااض املاادن الساااحلية  ااتم ماان خاللهااا تعلاايم امللتحقاا ن بهااا اللغااة الا 

وتااااا يخ وجغرافيااااة ا طاليااااا، كمااااا تاااام إ سااااال مجموعااااة ماااان البعثااااا  هاااادفها الظاااااهر البحاااا  عاااان املعااااادن 

والكشااف عاان آلاثااا  ود اسااة إلامااراض املسااتوطنة، وطاارق املواصااال  ود اسااة املجتمااع وعاداتااه وتقاليااده 

بينهاا والطارق وآلاباا   ولكنها في الحقيقية هدفها استعما   بح  ملعرفاة املكوناا  الاجتماعياة والخالفاا 

 .ال ي  مكن الاستفادة منها عند الغزو 

لكاااان سياسااااة التغلغاااال الساااالمي فشاااال  ولاااام تحقاااااق ألاهاااادا  املرجااااوة منهااااا وذلااااك بفضاااال وعااااي بعاااااض    

املااواطن ن وإد اكهاام لحقيقااة املخططااا  الا طاليااة ومقاااطعتهم لهااا ودعااوتهم للساالطا  العثمانيااة لوضااع 

ن لبعض الوالة العثماني ن املخلص ن أمثال  جب باشا دو  في التصد  حد ملثل هذه التصرفا  كما كا

ملثاااال هااااذه املخططااااا  فوضاااااعوا العراقياااال ال ااااي حالاااا  دون تحقياااااق تلااااك املخططااااا  وطلبااااوا السااااالطا  

املركزيااة فاااي ألاسااتانة، باااالوقو  ضاااد مساااعي ا طالياااا ممااا أد  إلاااى فشااال تلااك السياساااة هااذا وقاااد طالاااب 

وا أن الخطاار محاادق بهااام الساالطا  العثمانيااة بضاارو ة تااد يبهم عسااكريا ح ااا  أهااالي الوال ااة عناادما أحساا

 كوناااوا فاااي وضاااع  مكااانهم مااان التصاااد  للغااازو املحتمااال وأ سااالوا العد اااد مااان البرقياااا  باااذلك إلاااى الجهاااا  

املعينااة وعناادما أعلناا  الساالطا  العثمانيااة عاان برنااامج التااد يب علااى السااالح تقاااطر ألاهااالي أفواجااا إلااى 

د يب وتمكاااد الوثاااائق التا يخياااة مااادى حااارص املااواطن ن علاااى ذلاااك خوفاااا أن  قاااع لهااام ماااا وقاااع مياااد ن التااا

 1112، فاي ظال هاذه الظارو  عااش محماود املساالتى سان ن وال تاه ألاولاى مان (1)إلخوتهم في تون  ومصار

 .، وال ي  مكن أن نطلق عليها الفترة العثمانية(سنة16)م 1111ح   

 .م1143ا 1111ترة الا طالية أما الفترة الثانية فهي الف  

                                                             
1
م، مركز جهاد الليبيين 5755ـ 5335االيطالي ـ خليفة محمد الدويبي، األوضاع العسكرية في طرابلس الغرب قبيل االحتالل  

 .17ـ 11م، صص5777للدراسات التاريخية، طرابلس، 
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 ..م1111ا 1143والفترة الثالثة فهي فترة إلادا ة العسكرية الانجل ز ة 

م 1161م، كان له دو  في التا يخ الثقافي والسياس ي في ليبياا، أماا الفتارة مان 1161ا 1111وخالل الفترة   

 .اس يم فتركز نشاطه على الجانب الثقافي واعتزل الجانب السي1116ح   وفاته 

 الفصل ألاول 

 :م1111ـ 1122حياته 

أسوة بمبنا  جيله وحسب املتعا   عليه في التعليم بدأ محمود املسالت  د استه ألاولى بكتاب : تعليمه  

حيا  كااان التعلاايم فاي تلااك الفتاارة يغلاب عليااة التعلاايم الاد ني ومااا  اارتبط باه، فقااد كااان *(1) جاامع محمااود

زاوية  تعلم في البدا ة الحارو  وطريقاة  سامها، ثام  قاوم بالتاد يب الطالب خالل د استه بالكتاب أو ال

على كتابه سطر  كتب له البسملة أو أ ة قرآنية وتسم  هذه الطريقة بالرشيمة، ثم  قوم معلم القران 

باااإمال  آ ااااا  مااان القاااران الكاااريم علاااى الطالااااب وتكاااون البدا اااة بساااو ة الفاتحااااة، ( باااالفق )ويسااام  محلياااا 

ملاى عليااة ساو ة النااا ، ويباادأ فاي التااد ج فاي حفااظ القااران مان سااو ة الناا  إلااى سااو ه وعنادما  حفااظ  

وبذلك  حفظ جز  عم، ثم  بدأ في حفظ جز  تبا ك، ويتد ج ح    صل سو ة امللك فإذا ( النبآ ) عم 

حفظها  كون قد أتم حفظ جز  تبا ك، وهكذا مع بقية ألاجزا  ح ا   اتم حفاظ الرباع ألاول، ثام بانف  

ال مااااع بااااقي ألا باااااع ح اااا   صااال إلااااى سااااو ة البقااارة فااااإذا حفظهااااا  كاااون قااااد أتاااام حفاااظ وقاااارا ة القااااران املناااو 

وان أ اد الاستمرا  في التعليم  قوم بمراجعة ما حفظه على الفقيه بدا ة من سو ة البقرة ح   . الكريم

الاتجاااااه  سااااو ة النااااا  فااااان كااااان حفظااااة جياااادا  كااااون أمامااااه، أمااااا أن  قااااوم بتحفاااايظ القااااران الكااااريم، أو 

لد اسة الفقه واللغة العربية والعقيدة وعلوم أخرى وهذا ما اختاا ه الشايخ محماود أو اختاا ه لاه والاده 

الشااايخ عمااار املسااااالتى ومااادة حفااااظ القاااران الكاااريم جياااادا تتاااراوح باااا ن سااانة واحااادة وأ بااااع سااانوا  حسااااب 

امللااة ويقااوم الفقيااه  :د جااة اسااتيعاب الطالااب وذكائااه ويماار الطالااب خااالل مرحلااة الحفااظ بماارحلت ن همااا

بإمال  القران الكريم على الطالب الذ   كتب ما  ملي علية على لوح خشبي ويملي الفقيه على الطالاب 

قصا  السو  من جز  عم، ثم  قوم باإمال   باع ثمان، ثام نصاف ثمان، ثام ثمان كامال، وياتم الانتقاال مان 

فقيه بالنظر فيما كتبة الطالب على مرحلة إلى أخرى حسب قد ة كل طالب ود جة استيعابه، ويقوم ال

اللاوح، ويصااحح ألاخطاا  إن وجااد ، ويضاع التشااكيل حساب  وا ااة قاالون لقاارا ة إلاماام نااافع ويجااب إن 

 .تكون الكتابة مطابقة للرسم العثمان  ثم  مخذ الطالب لوحه ويبدأ في حفظ ما كتبة

                                                             
1
 .873، سالم سالم شالبي، المرجع السابق، ص11ـ موسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق ص 

أمينا للخزانة في فترة حكم محمد  هـ، كان5775جامع محمود يقع داخل مدينة طرابلس القديمة وقد بناه محمود خازن دار األول سنة *
، للنشر يسالم سالم شالبى، عناوين على نواحي المحروسة طرابلس القديمة، دار الفر جان. م، وهو من اإلعالم5835ـ 5837الحداد 

 .91م، ص5771والتوزيع، 
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ح وإعداده للكتابة إن كان حفظة  قوم الطالب بتسميع ما حفظة على الفقيه، الذ   ممره بمسح اللو  

جيد، وان لم  كن كذلك،  ممره بالعودة إلى القرا ة ح    اتمكن مان الحفاظ جيادا وكاان بعاض الطاالب 

الذ ن لهم نسبة ذكا  عالية يستطيع الحفظ بمجرد إن  ملي علية الفقيه آلا ا ، وعندما  ختبره  جده 

 (.1)قد حفظ فعال

أو الكتاااب التحاق محمااود املساالتى بالد اسااة الليليااة ال اي أنشاائ  ساانة  وباالتزامن مااع د اساته بالجااامع   

م، بعد انقالب حركة تركيا الفتاة وقد أنشمتها جمعية الاتحاد والترقي حزب الدولة العثمانية فرع 1121

طااارابل  وكاااان مقرهاااا فاااي شاااا ع م اااز ان، ومااادة الد اساااة بهاااا ثاااال  سااانوا  والحصاااص الليلياااة فيهاااا ثاااال  

حصاااة الواحاااادة خمساااون دقيقااااة وعشااارة دقااااائق اساااتراحة، تبتااااد  د اساااتها بعااااد غااااروب حصاااص ماااادة ال

الشااام  وتاااد   باملد ساااة جمياااع العلاااوم وكاااان املااانهج مضاااغوطا نسااابيا فاااي هاااذه املد ساااة، خاااالل الاااثال  

م، وأ سل  شهائد 1111سنوا ، وقد نجح محمود املسالتى في الامتحان النهائ  للسنة ألاخ رة في  ونيه 

إلى وزا ة الحربية العتمادها من نظا  الحربية محمود شوك  ولكن وقع الاعتدا  الا طالي على النا ح ن 

م، جمد  الشهادا  في 1111سبتمبر 21م، وما أعقب ذلك إلانذا  الا طالي في 1111ليبيا أوائل سبتمبر 

 (.2)وزا ة الحربية وأقفل  املد سة أبوابها

ظ القاااااران الكااااريم والرغبااااة فاااااي الاسااااتزادة وحااااارص والااااده علاااااى وبعااااد اجتيااااازه للمرحلاااااة ألاولااااى وبعاااااد حفاااا  

انتقاله للمرحلة الثانية من التعليم وقد بلغ سن السادسة عشر عاما وهذه املرحلة  تجه فيها مدا ساة 

م، فاي تلقا  علوماه ألاولياة فاي علام التوحياد 1121علاى احاد العلماا  لوحادة أو فاي مجموعاة فبادأ فاي سانة 

  والده الشيخ عمر املسالتى، وما لبث  هذه الد و  ح   اتسع نظامها واتسع والنحو والصر  على  د

مجااال الكتااب املتعااا   عليهااا فااي د اسااتها فااي علااوم التوحيااد والفقااه والنحااو والصاار  والحااد   والتفساا ر 

ساانة، وخااالل الفتاارة ماان 12واسااتمر فااي د اسااتها حااوالي ( علاام املوا ياا ) وعلاوم البالغااة واملنطااق والفاارائض

م، د   مااااع والاااده شااااذ ا  الااااذهب البااان هشااااام و ساااالة إلااااي زيااااد الق روانااا  فااااي الفقااااه 1112م إلاااي 1121

 .ويعتبر البعض هذه املرحلة الوسط  من التعليم الد ني والعرب  حي  سبقتها املرحلة التمهيد ة

عنادما م، وهاي ساتة سانوا ، ف1111اا 1113أماا املرحلاة النهائياة مان د اساته وال اي اساتغرق  السانوا    

أنشاائ  كلياااة احماااد باشاااا تلقااى وزمالئاااه علاااى  اااد  والااده شااارحي ابااان عقيااال والاشاامونى علاااى الفقياااه ابااان 

 .م1114ا 1113مالك في الفقه وذلك سن ي 

                                                             
1
، 98، 11م، ص1758، 1م، ط5751ـ 5818ـ محمد حسن المنتصر، تاريخ مسالتة منذ الفتح العربي وحتى نهاية العهد العثماني  
91. 

2
 .111، 118ـ موسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق، ص 
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وح ااااا   1111وأخااااذ عااااان الشااااايخ ساااااالمة القماااااط  الشااااارح الكب ااااار للشااااايخ الاااااز وق علااااي خليااااال مااااان سااااانة   

هاااذه الفتاااارة طلاااب بعاااض العلمااااا  واملشاااا خ ماااان  م، وعااان الشااايخ الخااااازمى الشااارح الصاااغ ر، وخااااالل1111

الشااايخ عمااار املساااالتى إ ساااال ابناااه محماااود للد اساااة باااااألزهر لكااان ألاب أصااار علاااى أن  تلقاااى ابناااة عناااه مااااا 

أفااض هللا بااه عليااه ماان خااالل د اسااته باااألزهر فااد   علااى والااده جانبااا ماان تفساا ر إلامااام ن والحااد   فااي 

العصار، وكااان ماان عادتاه أن  حضاار لوالااده د   الحااد    جاامع ساايد  عطيااة الفاالح وذلااك بعااد صااالة

م، في كل شهو   مضان من تلك السن ن ومن زمالئه في هذه 1111وح    1112عن صحيح البخا   من 

املرحلاة الشايخ عثمااان القااجيجي والشاايخ اباوبكر باان اللطياف، والشاايخ علاي الغريااان ، والشايخ مصااطفى 

م، جاااارى لاااه ولزمالئاااه امتحاااان تاااامهيلي 1111ن ، وخاااالل عاااام الغدامسااا ي والشااايخ محماااد الصااااويعي الزنتاااا

إماااام لجناااة برئاساااة والااااده املف ااا  عمااار املسااااالتى وعضاااوية الشااايخ ساااالمة القماااااطى، والشااايخ علاااي النجااااا  

 .فتحصل على الترت ب ألاول مكر  مع الشيخ عثمان قاجيجي

تااد ي  صااحيح البخااا   فااي م عهااد إليااة والاده الشاايخ عماار 1122هااا املوافااق 1331وخاالل شااهر  مضااان   

قرجى بعد صالة القيام بذال عنه حي  اعتزل الوالد التد ي  لظروفه الصحية ال ي استمر  معه ح   

 .م1133وفاته 

ها، كاان 1341لقد كان من املتعا   عليه في شهر  مضان إحيا  ليلة القد  وختم البخا   خالل عام    

ين ومن بينهم والده الشيخ عمر املسالت  فافلح في إلقا  جامع قرجى وكالعادة على سعته غاصا بالحاضر 

 (.1)وتمد ة الد   من حد   البخا   مما زاد من إ جاب الحاضرين

 ـ : مواقفه الوطنية

وكانا  تصاد  فاي طارابل  و ئا   تحريرهاا  اادعى ( ليبياا الجد ادة)كتاب أول مقاال صاحف  لاه فاي جريادة   

 .جو ج صقال، مسيحي من بالد الشام

م، وبمناساااابة حلاااول العااااام 1111هااااا املوافاااق 1331سااانة )*( انتهااااز فرصاااة صاااادو  القاااانون ألاساساااا ي فقاااد  

حااا  فيااه املاااواطن ن إلاااى التعاضاااد ( العااام الجد اااد) الهجاار  الجد اااد والهجااارة النبويااة نشااار مقااااال بعناااوان 

تااااوبر والتعاااااون والعماااال املشااااترك وكاناااا  أول كلمااااة سياسااااية صااااد   فااااي طاااارابل  منااااذ الغاااازو الا طااااالي أك

م، وصد  املقال في الجريدة بتوقيع محمود عمر املسالت  ولم  خ    1111م، وح   منتصف عام 1111
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 .111ـ 118ـ موسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق، ص 

أربعين  مادة أعقبته ايطاليا بقانون أخر مماثل له صدر في ( 17)م، وقد تكون من 5757اصدر هذا القانون في والية طرابلس  عام *

وقد نص هذا القانون على المساواة بين المواطنين وااليطاليين في طرابلس وبرقة في الحقوق المدنية والسياسية والمتمثلة في برقة 

الحرية الشخصية، حرية المنازل، حرية المطابع، االجتماع، وجوب التعليم باللغة العربية،  لمزيد من المعلومات راجع عمرو سعيد 
: ، أعداد1، ط1م، ج5718ـ 5755م، بحوث ودراسات في التاريخ الليبي 5715ـ 5757ي خالل الفترة يغني، حركة الجهاد الليب

 .188م، ص5773مجموعة من األساتذة والباحثين، ؟؟؟ صالح الدين حسن السوري، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 
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الساااالطا  الا طاليااااة وتحماااال تبعيااااة هااااذا املقااااال فيمااااا بعااااد فهااااو يشااااغل وظيفااااة  ئاااا   الكتاااااب بمحكمااااة 

ا ياااااااة طاااااارابل  الشااااااارعية ووالااااااده مف ااااااا  طاااااارابل  وكاااااااان لنشاااااار املقاااااااال وقااااااع كب ااااااار فااااااي جمياااااااع ألاوساااااااط إلاد

والسياسية فل   من حق أعضاا  السالك القاضا ي التادخل فاي الشائون السياساية، وبعاد عادة أ اام مان 

نشااار املوضااااوع تلقااااى الشااايخ محمااااود املسااااالت   سااااالة مااان عبااااد الاااارحمن عاااازام كاتاااب عااااام حاااازب إلاصااااالح 

بالحزب وان املركز  شكره فيها على جرأته ونشره للمقال وان هيمة الحزب قد اختا ته في لجنة املعا   

جريااادة اللاااوا  ستصاااد  قريباااا وأناااه سااايكون احاااد محر يهاااا، عنااادما بااادأ  جريااادة اللاااوا  فاااي الصااادو  كاااان 

الشاايخ محمااود  كتااب أحيانااا بتوقيعااه وأحيانااا أخاارى باادون توقيااع واسااتمر فااي تواصااله مااع عبااد الاارحمن 

ملقالاة بجرياده ا طاليااا عازام ولجناة املعاا  ، بادأ نشااطه السياسا ي بعاد إعاالن القاانون ألاساسا ي ونشاره ا

الجد دة وال ي كان لها وقع ا جاب  وسلبي ولم  بال بالنتائج ال ي ترتب  على نشرة للمقالة فكان البعض 

لقاااد كاااان والااد   ئااا   حااازب سياسااا ي فاااي العهاااد :  قااول لاااه لقاااد أخرجااا  مركاااز والاادك كمف ااا  فيكاااون  ده

، واساااتمر علااى هااذا املنااوال وفاااي فتاارة مااا كاااان العثمااان  ومااا أقااوم باااه فااي املياادان الااوطني لااا   غريبااا علينااا

مساعدا ملد ر املطبوعا  في جريدة اللوا  الطرابلس ي السيد عثمان الق زان ، استمر في العمل السياس ي 

 (.1)م1121وصا  موظف وسياس ي إلى  ونيه 

ر  صاحيفة واهتم حزب الاصالح املركز  بالقضا ا التعليمية والتربوية في القطر الطرابلس ي، وقد نش   

اللوا  الطرابلس ي في أعدادها ألاولى قرا  الهيئة التنفيذ ة بتمس   مكتب للتعليم، وتح  عنوان املكتب 

، وتااام اساااتئجا  "لقاااد تقااار  تمسااا   مكتاااب عربااا  ابتااادائ  علاااى نفقاااة الحااازب"...الاااوطني كتبااا  الصاااحيفة 

فضايلة الشايخ محماد افتادى احد املنازل بشا ع بلخ ر ليكون مقرا له، وتشكل  لجنة برئاسة صاحب ال

اباوخريص قاضا ي الوال اة، ومان حضاارا  ألافاضال السايد احماد الغرباا ، والسايد عبادهللا باك الشااريف، 

ومحمد افندى صبحي بن عبد السالم  ئ   دائرة ألاوقا ، والشيخ محمود افند  املسالت  احد كتباة 

ق زاناااا  لألشااارا  علااااى املكتااااب، املحكماااة الشاااارعية، والشااايخ محمااااد أفناااد  املصاااارات ، وعثمااااان أفناااد  ال

وقاام الشايخ محمااود املساالت  بتاد ي  اللغااة العربياة والاد ن وماان ابارز املمسساا  الاجتماعيااة ال اي قااام 

حاااازب إلاصااااالح املركااااز  بتمس سااااها وكااااان الشاااايخ محمااااود املسااااالت ، احااااد أعضااااا ها والااااذ ن حرصااااوا إلاااااي 

 ي حظيا  بالادعم والاهتماام مان ماواطني طارابل ، الدفع بها إلى إلامام، هي اللجنة الخ ر ة إلاسالمية ال

وكاناااا  تصاااالها املعونااااا  والتبرعاااااا  ماااان مختلااااف شااااارائح املجتمااااع، وماااان أصاااااحاب املهاااان املختلفااااة، وكاااااان 

هدفها إعانة مرضا   الفقارا  املسالم ن وموتااهم، وتكونا  لجناة لإلشارا  علاى تلاك الجمعياة مان حميادة 

، ظافر افند  القلهود محاسبا، والحاج محمد افند  بك قرجى  ئ سا، ويوسف بك قرجي ام ن صندوق 
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 .5511، 551ـ موسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق، ص 
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انديشة، والشيخ محماود أفناد  املساالت ، والشايخ مصاطفى أفناد  الكعباا ى أعضاا ، والحااج محماود 

 (.1)حوض افندى مممو  تحصيل محصل 

 الفصل الثاني

 م1131ـ 1111دور محمود املسالتي في الحركة الوطنية 

مود من مواقف تجااه وطناه وماا اعتبرتاه السالطا  الا طالياة إخاالال وكرد فعل ملا صد  عن الشيخ مح  

بالقاانون وتادخال فاي الشاائون السياساية باعتباا ه  ئاا   كتااب املحكماة الشاارعية بطارابل  ووالاده مف ااي 

م،  قض ي بإحالة والده الشيخ عمر املسالتى مف   الوال اة إلاى 1121املد نة صد  أمر والئ  في أول  ونيه 

فضاااال محمااااود عماااار املسااااالت  عاااان العماااال باملحكمااااة الشاااارعية وذلااااك فااااي محاولااااه إل غامااااه إلااااى التقاعااااد وب

الخضوع والاستكانة والس ر وفق النهج الذ  تحدده السلطا  الا طالية إال أن ذلك لم  زده إال إصرا ا 

علااااااى الساااااا ر فااااااي الطريااااااق الااااااذ  ا تضاااااااه لنفسااااااه وهااااااو الااااااوطن فتفااااااري للعماااااال الصااااااحف  فااااااي جرياااااادة اللااااااوا  

 (.2)رابلس ي وحزب إلاصالح املركز  والتد ي الط

م، تلااااك العمليااااة ال ااااي 1122 نااااا ر 26بعااااد ناااازول القااااوا  الا طاليااااة بمينااااا  قصاااار احمااااد بمصااااراتة  ااااوم   

أحاطها الوالي قولبي باملباغتة والسرية ولكن تصدى لها املجاهدون بكل بسالة وإصرا  ودا   نتيجة لها 

ر مااان الشاااهدا  والجرحاااى وماااا أعقبهاااا مااان حماااا  وتحااارك لقياااادا  العد اااد مااان املعاااا ك ساااقط فيهاااا الكث ااا

 (.3)الجهاد

بعاااد ذلااااك وضااااع الشاااايخ محماااود تحاااا  املراقبااااة وكلااااف شخصاااايا  بمتابعاااة تحركاتااااه و صاااادها فااااي ب تااااه   

وجااااامع ( شااااا ع عماااارو باااان العاااااص) الكااااائن بشااااا ع بلخ اااار خلااااف حد قااااة البلد ااااة الواقعااااة بشااااا ع الااااواد  

م، 1122فبرا ار 1يبا به وضيق  املراقبة علية وأصابح الارجالن كظلاه، وفاي  اوم ، باعتبا ه خط)*(الخروبة

قاااااار  مغاااااااد ة مد نااااااة طاااااارابل  والالتحاااااااق باملجاهااااااد ن فااااااي منطقااااااة النااااااواحي ألا بااااااع، حياااااا   متلااااااك أ ضااااااا 

م، وبعد أدا  خطبة 1122فبرا ر 12وحيوانا  ومواش ي واسر بذلك إلى عثمان الق زان ، وفي  وم الجمعة 

لصااااالة غاااااد  طاااارابل  متجهااااا نحااااو فناااادق الشااااريف وماااان صااااد  القااااد  انااااه لاااام  جااااد الاااارجل ن الجمعااااة وا

اللذ ن كانا  راقبانه، وسا  في طريقة واجتاز بوبا  املد نة حي  وصل فندق بن غش ر في ساعة متمخرة 

                                                             
1
اتجاهاتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ( م5711ـ 5757)ة الخير حمدو رحومة، صحيفة اللواء الطرابلسيـ فتحي 

 .515، 517، 517م، ص1778مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس 
2
 .558، 551ـ موسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق، ص 
33
، الدار العربية للكتاب، (م5787ـ 5711طرابلس الغرب) بعد القرضابية؟؟؟، في تاريخ االيطالي بليبياـ خليفة محمد التليسي،  

 .11ـ 59م، ص5793طرابلس، تونس، 

ـ جامع الخروبه، داخل أسوار مدينة طرابلس القديمة، ويظل على زنقة الفنيدقة، اشتهر هذا الجامع باسم جامع الخروبة اما بسبب *
جانبه وبسبب مساحته الصغيرة التى تقدر بخروبه، وتقول احد الروايات الشفوية إن إحدى السيدات قد تبرعت بها وجود شجرة خروب ب

 .31سالم سالم شالبى، عناوين على نواحي المحروسة طرابلس القديمة، المرجع السابق، ص: لصالح هذا الجامع 
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ف من الليل فقض   بقية تلك الليلة في ب   عبد هللا الفرجان  في بن غش ر، ثم انتقل إلاى فنادق الشاري

حياااا  أمالكااااه واسااااتقر هناااااك  ااااوم ن، وماااان ثاااام انتقاااال إلااااى منطقااااة ساااايد  السااااائح حياااا   اااارابط املجاهااااد 

املبااروك املنتصاار الااد هوبى، وبعاادها اتجااه إلااى الباااويرا  مركااز ترهونااة ملقابلااة احمااد املااريض  ئاا   هيئاااة 

تاه سايد  الساائح إلاصالح املركزية و ئ   حزب إلاصالح املركز  حي  كان في صباح اليوم التاالي ملغاد  

وعند حوالي الساعة التاسعة كاان  جلا  فاي مقار هيئاة إلاصاالح املركزياة ال اي تحكام الادواخل إثناا  تلاك 

الفترة بعدها عاد إلى سيد  السائح فوجد ان املبروك املنتصر قد نقل مقر قيادته إلى سوان  الخناف  

فرضاتها علااى ب تااه بعادما تمكااد  ماان  شارق سااوان  باان ادم، إن سالطا  الاحااتالل قااد  فعا  الرقابااة ال ااي

 .(1)مغاد ته ملد نة طرابل  وأنة قد شوهد ضمن تجمعا  املجاهد ن

 :م1111ابريل 12مارس إلى 15مفاوضات فندق الشريف 

عنااادما وجاااد  ا طالياااا نفساااها عااااجزة عااان إجباااا  املجاهاااد ن علاااى الانساااحاب مااان منطقاااة قصااار احماااد   

 26 واح واملعدا  قبل  بالدخول في هدنة مع املجاهاد ن بدا اة بمصراته وإصابتها خسائر فادحة في ألا 

م، وملدة أ بع ن  وما ونظرا لقصر مدة الهدنة تم الاتفاق على إجرا  مفاوضا  مباشرة با ن 1122فبرا ر 

م علااااى الطريااااق . ك1جنااااوب قصاااار باااان غشاااا ر بنحااااو ) املجاهااااد ن والا طااااالي ن فااااي منطقااااة فناااادق الشااااريف

م، شااا ك فيهااا ماان الجانااب 1122مااا   21، باادأ  املفاوضااا   ااوم (وترهونااة الاارابط باا ن قصاار باان غشاا ر 

مماااثال عاان الااوالي قاااولبي الااى جاناااب  ابكاا  مترجمااا، ومااان املجاهااد ن شااا ك عااادد كب اار فاااي ( باايال) الا طااالي 

الحضو  جلسا  املفاوضا  كان الشيخ محمود املسالتى مان بيانهم، وكانا  مساملة توحياد الزعاماة با ن 

من أهم املوضوعا  ال ي عرضها املجاهدون في ح ن عرض الا طاليون موضوع فك الحصا   أجزا  ليبيا

املضاروب علاى قاواتهم فاي العزيزياة مقابال إن  قبلاوا بزعاماة تمثال طارابل  وبرقاة ولكان تكاون لكال منهماا 

إدا ة مساااااتقلة عااااان ألاخااااارى، وتمساااااك املجاهااااادون بوجهاااااة نظااااارهم غ ااااار إن الا طاااااالي ن أصاااااروا علاااااى عااااادم 

 (.2)م1122بول مما دفع باملجاهد ن إلى قطع املفاوضا  في العاشر من ابريل الق

 :وفد الدعوة

 أ  هيئة إلاصالح املركزية إن توفد وفدا إلى إد ي  السنوس ي فاي برقاة لتادعوه الحضاو  إلاى طارابل     

كااال مااان  لتبايعاااه باإلماااا ة تنفياااذا ملاااا قر تاااه فاااي فنااادق الشاااريف وسااام  هاااذا الوفاااد وفاااد الااادعوة وقاااد ضااام

 .الشيخ محمود املسالت ، والشيخ الطاهر الزاو ، والشيخ محمد بن حسن املصرات  وبش ر السعداو  

                                                             
1
 .511، 511، 559، 558ـ موسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق، ص 
2
، ومحمد أمحمد الطوير، مؤتمر فندق الشريف وأثره على استمرارية حركة الجهاد، مجلة الشعب المسلح، 511ـ المصدر نفسه، ص 

، ولمزيد من المعلومات راجع، رايكس، ترسيخ السيادة االيطالية في طرابلس، نسخة مترجمة 17ـ 11م، صص5738، مارس35العدد 

 .لليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلسمحفوظة بشعبة النسر المركز ا
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انتقاال أعضااا  الوفااد مااان فناادق الشااريف إلااى مساااالته حياا  لحااق بهاام الشااايخ الطاااهر الاازاو  ومنهااا إلاااى   

 مثااال حكوماااة مصااراته حيااا  وصااال إليهااا الشااايخ عباااد العزيااز الع سااااو ، موفااادا ماان قبااال السااايد إد ياا  

اجدابيا لدى هيئة إلاصالح املركزية حسب شروط معاهدة سر  في تبادل التمثيل ب ن حكومة طرابل  

وحكومااة اجاادابيا وكااان ماان  ا ااة إن الساايد إد ياا  آل ااات  إلااى مصااراته وال  قااوم باام  عماال حرباا  قباال أن 

ن هيئاااة إلاصاااالح قااار   سااافره او  باااع باإلماااا ة وان الوفاااد ال  اااذهب إلااى اجااادابيا الا ومعاااه البيعاااة، وبمااا إ

هاا اااااااا 1342، توجاه الوفاد مان مصاراته فاي أواساط  مضاان سانة (1)كاان علاى أهباة السافر فلام  ار هاذا الارأ 

م، ووصل الى اجدابيا وهي املكان الذ   قيم به السيد إد ي  وكان في استقبالهم مجموعة 1122 ونيه 

عباد الحمياد العباا ، والشايخ صاالح الاطياوش،  من املشا خ منهم عبد السالم الكازه الفضايل املهشاهش،

وقابل الوفد إد ي  السنوس ي وبعد محادثا  كلف إد ي  علي العابد ة، وعبد السالم الكزة والفضيل 

املهشااهش وصااالح الاطيااوش مناادوب ن عنااة فااي املفاوضااا  باا ن الشاارق والغاارب، وكاناا  مطااالبهم تحضاار فااي 

بإمااا ة محماد إد يا  قبال الوحاادة أو الاشاتراك فاي الحاارب،  أن  كاون محماد إد يا  أم اارا بمعنا  الاعتارا 

وفااي احااد الا ااام دعااا إد ياا  وفااد طاارابل  بغ اار موعااد إلااى الاجتماااع بااه وبلااغ الوفااد انااه دعاااهم لالجتماااع 

ح    بلغهم إن وزير املستعمرا  الا طالي اميندوال وصل ألجل مقابلته في جرد ، فكاان  د وفاد البيعاة 

لقااد كاناا  الحكومااة الا طاليااة تسااعى ماان و ا  إ سااال وزياار مسااتعمراتها إلااى برقااة ال بااا  نحاان سااننتظر، 

م، كاا  تقطااع الطريااق علااى دعاااة الوحاادة الوطنيااة وطلااب وزياار 1122 ونيااه 22لالجتماااع باااألم ر إد ياا  فااي 

املستعمرا  من إد ي  إبعاد وفد الدعوة من اجدابيا فخرج الوفد وقد تمكد له أن وفد برقة  صر على 

ة مبايعااة محمااد إد ياا  وان الواجااب  حااتم إلاساااراع فااي ذلااك فمساارع  هيئااة إلاصااالح املركااز  إلاااى ضاارو  

 .(2)مبايعة محمد إد ي 

م، شاااااارع  القاااااوا  الا طالياااااة فااااااي عملياااااة إعاااااادة احااااااتالل 1123م وأوائااااال سااااانة 1122وفاااااي أواخااااار ساااااانة   

والنواحي ألا بع وترهونة بمعن   املناطق ال ي انسحب  منها إثنا  ما عر  بالثو ة ال ي عم  الجز  الغرب 

اغلااااب املنااااااطق ال ااااي كانااااا  تخضااااع لهيئاااااة إلاصااااالح املركزياااااة عناااادها بااااادأ  جمااااوع املجاهاااااد ن فااااي مغااااااد ة 

مناطقهم فرا ا من بطاش الا طاالي ن وفاي تلاك إلاثناا  كاان الشايخ محماود املساالتى قاضايا فاي القصابا ، 

السلجية ال ي جر  ) بع وأثنا  معركة سيد  الخمر  والشيخ الطاهر احمد الزاو  قاضيا في النواحي ألا  

بااا ن قااوا  املجاهاااد ن بقياااادة ساااعدون السااويحلي والقاااوا  الا طالياااة ال اااي ( م1123فبرا ااار 2وقائعهااا  اااوم 

كان  تحاول التغلغل إلى ترهونة خرج محمود املسالت  من القصبا  متوجها إلي مرابع الزوا د اة حيا  

                                                             
1
، وموسوعة روايات الجهاد، 111م، ص5731ـ الطاهر احمد الزاوي، جهاد اإلبطال في طرابلس الغرب، دارف المحدودة، لندن،  

 .511، 511المصدر السابق، ص
2
، ارويعى 585، 519لمصدر السابق، ص، وموسوعة روايات الجهاد، ا111، 111ـ الطاهر احمد الزاوي، المصدر السابق، ص 

، المركز الليبي للمحفوظات والدراسات (م5719ـ 5331)محمد علي قناوي، بشير السعداوي ودورة في الحركة الوطنية الليبية

 .551، ص1751التاريخية، طرابلس، 
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لاااااااذ  طلااااااب مناااااااه املغاااااااد ة إلاااااااى مصااااااراتة الشاااااااتداد ضااااااغط القاااااااوا  التحااااااق بعسااااااكر ساااااااعدون السااااااويحلي ا

الا طالية على املجاهاد ن فتوجاه إلاى مصاراتة وأقاام بهاا فتارة انتقال بعادها إلاي سار  وهنااك التقا  بعادد 

من املهاجرين ذكار مانهم احماد املاريض زعايم ترهوناة و ئا   هيئاة إلاصاالح املركاز  الاذ  خارج هاو ألاخار 

م، غااااااد  ساااار  متجهااااا نحااااو مصااااار، 1123فبرا اااار 6 طاااااليون احاااااتالل ترهونااااة فااااي مهاااااجرا بعااااد إن أعاااااد الا 

مااااا و،  ونياااااه، ) واسااااتغرق   حلااااة الهجاااارة ماااان سااااار  ح اااا  كرواسااااه باأل اضاااا ي املصاااارية نحاااااو ثالثااااة أشااااهر

م، ساالكا طريااق سايوه وتاارك  فاقاه فاي الفيااوم، وقاد دخاال سايوه بتصاريح ماان الشايخ  وسااف 1123 ولياو

حامل هذا التصريح الشيخ محمود املسالت  من طرابل   دخل مصر )...فيه شيخ زاوية الجغبوب  قول 

وقاد كانا  لاه عادة لقاا ا  ماع محماد إد يا  السنوسا ي أثناا   جرتاه إلاي ...(لالتصال بااألم ر إد يا  فقاط

، اسااتقربه املقااام فااي إلاسااكند ية إثنااا   جرتااه، والتحااق بجااامع ألازهاار  غاام الظاارو  ال ااي  ماار بهااا (1)مصاار

ستكمال تعليمة الد ني، حي  نال منه شهادة إلاجازة لعلوم القران والحاد   مكا  بمصار نحاو وذلك ال 

، حياااا  أجبرتااااه ظاااارو  الحيااااة والظاااارو  العامااااة علااااى العااااودة إلااااي بااااالده (م1133ااااا 1123) عشااار ساااانوا  

 (2)ليعود إلى ميدان العلم والتعليم

املهجااار بمصااار وذلاااك  اااوم الاثنااا ن عااااد إلاااى مساااقط  أساااه طااارابل  بعاااد نحاااو عشااارة سااانوا  قضااااها فاااي   

م، ولام  كاد  مضا ي علااى عودتاه أكثار مان أسابوع ن ح اا  عااد إلاي حلقاا  الاد   ليواصاال 1133 ونياة 11

نشااااطه العلماااي كماااا كاااان قبااال  جرتاااه ويسااااهم فاااي مواجهاااة املاااد الاساااتعما   الفاشسااا ي بماااا  قدماااه مااان 

الليبيااااا ن وإبعااااادهم عااااان إساااااالمهم  د و  د نيااااة هااااادفها الوقااااو  فاااااي التياااااا  الجااااا   الاااااذ  يسااااعى لطيناااااة

وعروبتهم فشرع  قدم الد و  الد نية ملعهد احمد باشا إلى جانب العد د من مساجد مد نة طرابل  

مان بينهااا جاامع قرجااي وجااامع سايد  عطيااة الفاالح، وجااامع الخروبااة، وجاامع د غااو  باشاا وهااى الجوامااع 

خطااب الجمعيااة بجااامع احمااد باشااا، وكااان  قااوم ال ااي ساابق لااه إن تعلاام وتفقااه بهااا، إضااافة إلااى القيااام بال

بتااد ي  شاارح اباان عقياال علاااى الفقيااه اباان مالااك بعااد صاااالة الظهاار كعااادة والااده واملعاارو  إن الاااد و  

تكااون فاااي صاااحن الجاااامع فاااي غ ااار أوقاااا  الصاااالة بالطريقاااة املعهاااودة آناااذاك وهاااي أساااتاذ وحولاااه حلقاااة مااان 

بسام ...عون إلاى الشايخ وهاو يشارح نصاا مان ماتن كااالت الطالب في أ ديهم مالزم، او أجزا  من كتب يساتم

وياادوم ...هللا الاارحمن والصااالة والسااالم علااى اشاار  ألانبيااا  واملرساال ن إمااا بعااد،  قااول اململااف  حمااة هللا 

                                                             
1
التليسي، معجم معارك الجهاد ، خليفة محمد 598، 591، 597، 589، 588، 581ـ موسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق، ص 

، علي مصطفى المصراتى، سعدون البطل الشهيد، 173، ص5737م، دار العربية للكتاب، طرابلس، تونس، 5787ـ 5755في ليبيا 

 .573ـ 539م، صص5731، المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس، 8صفحة من نضال الشعب الليبي، ط
2
، وموسوعة روايات الجهاد، المصدر 873مختار من أسماء وإعالم طرابلس الغرب، المرجع السابق، صـ سالم سالم شالبى، ال 

 .185، 511، 581السابق، ص
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اللهم صلى أفضل صالة على اشر  مخلوقاتك . الد   حوالي الساعة ويختم بالعبا ة آلاتية مع الترنيم

 (.1)حبه وسلم تسليما وهكذا كان الشيخ محمود وغ ره يعلم تالميذهسيدنا محمد وعلى اله وص

 :املدرسة إلاسالمية العليا

فاي محاولاة مان السالطا  الاساتعما ية الا طالياة لعاازل ليبياا عان شاقيقتها مصار وتاون  وإغارا  الطااالب   

ون  تفتاق بتاون  الراغب ن في مزيد مان الد اساا  إلاساالمية فاي الجاامع ألازهار بمصار وجاامع الزيتوناة بتا

، وفااااي محاولااااة (املد سااااة إلاسااااالمية العليااااا) ذهاااان املسااااتعمر الفاشساااا ي عاااان إنشااااا  مد سااااة عليااااا ساااامي  

م، 1114إلظهااا  مااادى اهتماااام ا طالياااا بالاااد ن إلاساااالم  للناااا  وقاااد باااد  فاااي التفك ااار إلنشاااائها مناااذ العاااام 

مااااااا و 13بتااااااا يخ  1361لي  قاااااام م، املرسااااااوم امللكاااااا  الا طااااااا1131لكنهاااااا لاااااام تظهاااااار للوجااااااود ح اااااا  صااااااد  عاااااام 

 (.2)م 1136ا 1131م، بإنشا  هذه املد سة ملد نة طرابل  وقد ظهر  للوجود في العام الد اس ي 1131

وكانااااا  تبعياااااة هاااااذه املد ساااااة إلدا ة ألاوقاااااا  إدا ياااااا ومالياااااا وبفضااااال أهااااال الحااااال والعقاااااد مااااان العلماااااا      

املد ساة فبادلوا قصاا ى جهادهم إلنجااح العملياة وألاوقا  واملشا خ والعلما  الاذ ن أد كاوا أهمياة هاذه 

التعليمية بها، وخصص  إدا ة ألاوقا   بع وقاف الساو  الاذ  كانا  ا طالياا تساعى فاي ضامه إلاى ماليتهاا 

للصر  منه على املد سة وقد ع ن الشيخ محمود املسالت  وبعض زمالئه مد سا بها ملواد الفقه واللغة 

ه دو  مهاام وبااا ز فااي تخاارج أجيااال ماان أهاال البلااد وقااد تحصاانوا بعلااوم العربيااة واملنطااق فكااان لااه ولزمالئاا

الااد ن والاااوعي بمخااااطر الاساااتعما  ومخططاتاااه، هاااذا واسااتمر  املد ساااة فاااي القياااام بمهماتهاااا التربوياااة مااان 

 (.3)م1143 نا ر23م، ح   دخول القوا  الانجل ز ة طرابل  في 1136ا 1131السنة الد اسية 

 الفصل الثالث

 :م1192ـ 1123املسالتي الثقافي والسياس ي نشاط عمر  

م، 1143بعااااد إن وضاااااع  الحااااارب العاملياااااة الثانياااااة أوزا هاااااا ودخلااااا  القاااااوا  الانجل ز اااااة طااااارابل   ناااااا ر   

أنشم  إلادا ة العسكرية البر طانية إدا ة معا   عربية وفتح  املدا   الابتدائية ع ن الشيخ محمود 

 .(4)را للمد سة املركزية في مد نة طرابل املسالت  في سبتمبر من نف  العام مد 

                                                             
1
 .573م، ص1771ـ ذكريات وخواطر مصطفى فوزي السراج، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس،  
2

 .111م، ص5791عصور الحديثة، دار التنمية للنشر والتوزيع، ـ رأفت غنيمى الشيخ، تطور التعليم في ليبيا في ال
3
 .118، 111ـ موسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق، ص 
4
، وسالم سالم شالبي، المختار من أسماء وأعالم طرابلس الغرب، المرجع 118، 111ـ موسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق،  

 .873السابق، ص

م، إلي مبنى إدارة رقابة التموين وفي 5711المدرسة اإلسالمية العليا في الظهره بطرابلس ثم انتقلت في عام كان مقرها في مبنى )*(

م، انتقلت إلى 5799م، تغير اسم المدرسة لتحمل اسم الكاتب والسياسي الليبي علي عبد هللا وريث الذي درس بها، وفي عام 5791عام 
. 9. 15لمقبرة منير الصحابي، صحيفة المنظار، المركز الوطني لدعم وتنمية القدرات المبنى الحالي في شارع الوادي المقابل 

 ALMINOAR.COM.م1717
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م، انتقاااال ماااان اد أه 1141سااانة )*( واساااتمر فااااي القيااااام بمهمتاااه إلااااى إن أنشاااائ  مد ساااة طاااارابل  الثانويااااة  

م، اخت اار 1111نااوفمبر22مد سااة طاارابل  املركزيااة، وصااا  مد سااا للااد ن واللغااة العربيااة بتلااك املد سااة، 

ة الدساااااتو  ماااااع احتفاظاااااه بالتاااااد ي  بمد ساااااة طااااارابل  عضاااااوا فاااااي الجمعياااااة التمس ساااااية لوضاااااع وصاااااياغ

مااااا   1م، عاااا ن مفتشااااا عامااااا للمحاااااكم الشاااارعية فااااي وال ااااة طاااارابل  وفااااي 1111نااااوفمبر 22الثانويااااة، وفااااي 

م صد  مرسوم بتعيناه نااظر للمعاا   ولكان ألمار ماا أوان الاوالي الصاد ق املنتصار علاى خاال  معاه 1112

، وتشااا ر املصاااااد  أناااه كاااان لااااه دو  فاااي صااااياغة (1)نفياااذ  للوال ااااةفعفااااه مااان النظااااا ة بقااارا  ماااان املجلااا  الت

 (.2)م، وله الكث ر من املواقف الوطنية إثنا  ذلك وبعده1111وإقرا  دستو  

م، صااد  مرسااوم ملكااا  بتعياا ن محمااود عماار املساااالتى مستشااا ا فااي اململكااة الاتحاد اااة 1113فبرا اار3 ااوم   

رضااا  قضاااية حاااال املجلااا  التشاااريعي علااااى دائااارة القضااااا  العلياااا، وكانااا  املحكمااااة مقسااامة إلاااي دوائاااار فع

إلادا   والدسااتو   باملحكمااة العليااا برئاسااة املستشااا  علاااى منصااو  وعضااوية املستشااا  حساان ابااو علااام 

واملستشاااا  عباااد الحمياااد عطياااة الاااد بان  وملاااا لااام  كااان هنااااك عناااد النظااار فاااي القضاااية نائاااب عاااام اتحااااد  

املحكماة، فقاد انتادب املستشاا  علاي منصاو  فاي شاهر ماا    مع ن بمرسوم ملك  كماا  انص علياة قاانون 

من نف  العام املستشا  محمود املسالت  ليقوم بعمل النائب العاام الاتحااد ، وبعاد مداولاة طويلاة فاي 

م، حكمهااا فاااي القضااية باااان 1114ابريااال 11ثااال  جلساااا  أصااد   دائااارة القضااا  إلادا   باملحكماااة  ااوم 

  هو عمل غ ر دستو  ، على أسا  إن امللك غ ر مسئول وان الشخص حل املجل  التشريعي بممر ملك

الوحيد املسئول في مثال هاذا املوضاوع هاو  ئا   الاوز ا  وان ألاداة الساليمة لحال املجلا  التشاريعي هاي 

صدو  مرسوم ملك  بوقعه  ئ   الوز ا  إلاى جاوا  توقياع امللاك بعاد استشاا ة املجلا  التنفياذ  للوال اة 

 .(3)باب الحلويحتوى على أس

م، دعااااه  ئاا   الحكومااة مصاااطفى باان حلاايم إلاااي مكتبااة فااي بنغااااز  الااذ  أبلغااة امااارأ 1114مااا و31 ااوم   

ملكيا شفويا بان علية الاستقالة حاال وبدون تمخ ر  غم إن الدستو   نص علاى إن مستشاا   املحكماة 

نااادما قبااال انتاااداب الجمعياااة العلياااا ال  فصااالون وال يعزلاااون اااااااااااااااااااااااا فااااكره علاااى الاساااتقالة ألناااه ابااار بقسااامة ع

العمومياااة للمحكماااة العلياااا لاااه، فكتاااب الاساااتقالة علاااى مكتاااب  ئااا   الاااوز ا ، ولااام يساااببها بمعنااا  اناااه لااام 

إناااا محمااااود عمااار املسااااالت  املستشاااا  باملحكمااااة الاتحاد اااة العليااااا أقااادم إلاااايكم "... اااذكر أساااباب الاسااااتقالة

إن : بلاااااااغ برساااااااالة مااااااان املحكماااااااة العلياااااااا مفادهاااااااام، حااااااا ن ا1114ناااااااوفمبر 4والتااااااازم ب تاااااااه ح ااااااا  ..." اساااااااتقال ي

                                                             
1
، ورأفت غنيمى الشيخ، تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثة، دار 118، 111ـ موسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق، ص 

 .193م، ص5791التنمية للنشر والتوزيع، 
2
 .178ـ 131م، ص1755اح السيد الشريف، مسيرة الحركة الوطنية الليبية ليبيا الصراع من اجل االستقالل، دار الفرات، ـ مفت 
3
، صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي، مذكرات رئيس وزراء ليبيا 119، 118ـ موسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق، ص 

 .11، 15م، ص1755، 1ر الرمال نيقوليا، قبرص، طاألسبق مصطفى احمد بن حليم، منشورات دا
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م، حينها دعاه مصطفى احمد بن حليم إلى ب تاه فاي 1111ابريل21فلزم ب ته ح   ، (1)استقالته قد قبل 

طاارابل  وبحضاااو  جماااال باشاااا آغااا والاااى طااارابل  ومحماااود البشااا ي  ئاا   املجلااا  التنفياااذ  وابلغاااه اناااه 

مرساوم ملكا  بتعينااه نااظر للعادل بطارابل ، وقاد اسااتمر س ساافر  اوم الغاد الاى طباارق وسا تم استصادا  

م، عنااادما أعلاان تنحيااه مااان املجلاا  التنفيااذ  لوال اااة 1111ابرياال 21سااانوا  وذلااك 3ناااظرا للعاادل ملاادة 

طرابل  ال  ل  ي إال انه قد ابر بقسمه وذلك ألنه عنادما كاان نااظرا للعادل قاد اختاا  عازا لاد ن املباروك 

طفى بان حلايم ومجلا  القصار أ ادا إن  كاون ساليم عاشاو  هاو املوفاد لكان مصا. ليكون موفدا للدا ساة

 . فقدم استقالته والزم ب ته

صااد  مرسااوم ملكاا  بتشااكيل مجلاا  تنفيااد  جد ااد بوال ااة طاارابل  ظهاار فيااه محمااود املسااالتى ناااظرا    

كر لألوقااا  إال إن هااذا التعياا ن لاام  اارق لاابعض الخاصااة فااي القصاار، وكااان قااد ساابقه تعياا ن الشاايخ ابااوب

نعامااه واليااا علااى طاارابل ، ووصاال ألاماار إلااى تكليااف املستشااا  القااانون  فااي القصاار بااالتحقيق مااع املجلاا  

التنفيااذ  لوال ااة طاارابل ، لكاان الشاايخ ابااوبكر نعامااه  فااض الاسااتجابة لطلبااا  التحقيااق وكااذلك بقياااة 

م، تاام 1162بر نااوفم32أعضااا  املجلاا  وأ قاان الجميااع انااه ساا تم إقالااة املجلاا  التنفيااذ  وبالفعاال  ااوم 

م، قدم الشيخ محمود 1162إقالة املجل  بمن فيه وتعي ن واليا جد دا ومجلسا تنفيذ ا، أول ديسمبر 

املسالتى طلب تقاعد وصا  منذ ذلك التا يخ متقاعادا ولام يشاا ك فاي إ  نشااط سياسا ي وتفاري لتاد ي  

م، عليااة  حماااة 1116ماااا   صااحيح البخااا   بجاااامع احمااد باشااا باملد ناااة القد مااة ح اا  وافااااه ألاجاال فااي 

 .(2)هللا

 الخاتمة

اا 1111) من خالل د استنا لحياة الشيخ محمود املسالت  ال ي دام  ما  زيد عن تسعة عقود مان الازمن

 :توصلنا إلي الحقائق آلاتية( م1116

 هذه الشخصية عاصر  خمسة عهود أو ما اصطلح على تسميته حد ثا، باألنظمة السياسية وهى : 

 .م1111ا 1111ان  من مولده سنة العهد العثم

 .م1143ا 1111الغزو والاحتالل الا طالي 

 .م1111ا 1143إلادا ة العسكرية الانجل ز ة 

                                                             
1
 .119، 118ـ موسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق، ونفس الصفحة  
2
 .117، 113، 119ـ موسوعة روايات الجهاد، المصدر السابق، ونفس الصفحة  
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 . م1161ا 1111.............اململكة الليبية 

 .م1116ا ح   وفاته   1161

تاااااالي وهاااااذه العهاااااود شاااااهد  إحااااادا  جساااااام كاااااان لهاااااا تااااامث ر واضاااااح علاااااى مختلاااااف ألاوضااااااع فاااااي ليبياااااا وبال 

انعكسااا  سااالبا أو إ جاباااا فاااي تكاااوين هاااذه الشخصاااية وغ رهاااا مااان الشخصااايا ، واناااه سااااهم فاااي صاااناعة 

 .إحداثها وله دو ا با زا في صياغتها

  إن س رة الشيخ محمود املسالت  هي جاز  مان تاا يخ ليبياا الثقاافي والسياسا ي، وان غلاب علاى سا رته

حثااه والاهتماام بااه، فهااو قضا   معظاام ساان ن الجاناب الثقااافي الاذ   جااب إن تتوجااه الد اساا  إلااى ب

حياتااه ماادافعا عاان إلاسااالم والعروبااة ماان خااالل تد يسااه للقااران الكااريم وألاحاد اا  النبويااة واللغااة 

 .العربية وتصدى ملحاوال  التغريب والقضا  على الهوية العربية

  علماااااي فاااااي تتلماااااذ الشااااايخ محماااااود علاااااى  اااااد مشاااااا خ وعلماااااا  إجاااااال  كاااااان لهااااام دو ا مهااااام فاااااي تكويناااااه ال

 .مقدمتهم والده الشيخ عمر املسالتى

  ساااهم  هااذه الشخصااية فااي إثاارا  الحركااة الثقافيااة، بااالبالد حياا  تتلمااذ ود   علااى  د ااه العد ااد

 .من طالب العلم في مختلف املراحل، وهم أ ضا كان لهم في مختلف املجاال 

 ا انشااااااره مااااااان مقااااااااال  لعااااااب دو ا فاااااااي الحياااااااة السياساااااااية ومقا عاااااااه الغاااااازاة الا طاااااااالي ن ماااااان خاااااااالل مااااااا

وعضويته في الوفود وحضو ه لالجتماعا  وإثنا  فترة الاستقالل من خالل لجنة صياغة الدستو  

 ...وعضويته في املحكمة الاتحاد ة العليا والنائب العام ونظا ة العدل

  غاااام إجبااااا  الظاااارو  ال ااااي عاشااااتها بااااالده واضااااطرا ه إلااااي الخااااروج منهااااا مهاااااجرا فانااااه اسااااتثمر وجااااوده 

صاااار والتحااااق باااااألزهر الشااااريف ونااااال منااااه إلاجااااازة العلميااااة، وعاااااد بعااااد عقااااد ماااان الاااازمن ليواصاااال بم

 .نشاطه العلمي في مدا   وجوامع مد نة طرابل 

   وكااان للتعلاايم الااد ني فااي الكتات ااب واملساااجد واملاادا   القرآنيااة والزوا ااا دو  مهاام فااي تعلاايم الاانش

 .لبلد وحفظه من الضياعوترب ته والحفاظ على املو و  الثقافي لهذا ا

  غم الغزو والاحتالل وجبرو  القوة وشغف الع ش ومحاوال  سلطا  الغزو فسخ الهوية العربية 

إلاساااااالمية وإبعااااااد املاااااواطن ن عااااان تعااااااليم د ااااانهم وعااااااداتهم وتقاليااااادهم وإلغاااااا  التعلااااايم ألاهلاااااي فقاااااد 

ل همة عددا من املشا خ استمر  الد و  وحلقا  العلم داخل الكتات ب والجوامع والزوا ا بفض

 .والعلما  في مختلف املناطق كان الشيخ محمود املسالت  من بينهم
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  لعااااب الشاااايخ والعلمااااا  دو ا كب اااارا فااااي تربيااااة الاااانش  تربيااااة إسااااالمية عمادهااااا مباااااد  إلاسااااالم وبااااذلك

 .حافظ املجتمع على هويته العربية إلاسالمية

ض حقهاااا، وال ناادعى الكماااال فالكمااال هلل وحاااده، نمماال أن نكاااون قااد أوفيناااا هااذه الشخصاااية بعاا: وأخ اارا

وان  كون هذا البح  مقدمة لد اسا  اشمل وأعمق تسلط الضو  على جوانب أخارى مان حياتاه لام 

 .نتمكن من إبرازها

 . حم هللا الشيخ محمود عمر  حمة واسعة وكتب له بكل حر  كتبه أو علمه حسنة  

 املصادر واملراجع

، إعااداد مجموعااة ماان ألاساااتذة والباااحث ن، إشاارا  2، ط2الليبااي، جبحااو  ود اسااا  فااي التااا يخ  .1

صااااااااالح الاااااااااد ن حسااااااااان السااااااااو   وحب اااااااااب وادعاااااااااة الحساااااااااناو ، مركااااااااز جهااااااااااد الليبيااااااااا ن للد اساااااااااا  

 .م1111التا يخية، طرابل ، 

التل س ي خليفة محمد، بعد القرضابية د اسا  في تا يخ الاستعما  الا طالي بليبيا، الدا  العربية  .2

 .رابل ، تون للكتاب، ط

م، الااادا  العربياااة للكتاااااب، 1131اااا 1111التل سااا ي خليفاااة محماااد، معجاااام معاااا ك الجهااااد فاااي ليبيااااا  .3

 .م1112طرابل ، تون ، 

اتجاهاتهاااااااااااا السياساااااااااااية ( م1122ااااااااااا 1111)حماااااااااادو، فتحياااااااااااة الخ اااااااااار، صاااااااااااحيفة اللااااااااااوا  الطرابلسااااااااااا ي  .4

تا يخياااااااة، طااااااارابل ، والاقتصااااااااد ة والاجتماعياااااااة والثقافياااااااة، مركاااااااز جهااااااااد الليبيااااااا ن للد اساااااااا  ال

 .م2226

احمااااااااد صاااااااادقي، ليبيااااااااا قبياااااااال الاحااااااااتالل الا طااااااااالي او طاااااااارابل  الغاااااااارب فااااااااي اواخاااااااار العهااااااااد . الاااااااادجان  .1

 .، املطبعة الفنية الحد ثة(م1111ا 1112)العثمان 

ااااا 1111خليفاااة محماااد، ألاوضااااع العساااكرية فااااي طااارابل  الغااارب قبيااال الاحاااتالل الا طاااالي . الااادويبي .6

 .م1111ي ن للد اسا  التا يخية، طرابل ، م، مركز جهاد الليب1111

مصااطفى فااوز  السااراج، مركااز جهاااد الليبياا ن للد اسااا  التا يخيااة، طاارابل ، . ذكريااا  وخااواطر .1

 .م2221

 فائياال، ترساايخ الساايادة الا طاليااة فااي طاارابل ، نسااخة مترجمااة محفوظااة بشااعبة النشاار .  ابكاا  .1

 .بل املركز الليبي للمحفوظا  والد اسا  التا يخية، طرا

 م2224، دا  املدا  إلاسالم ، ب رو ، 3الزاو ، الطاهر احمد، أعالم ليبيا، ط .1
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 .م1114، دا   املحدود، لندن، 4الزاو ، الطاهر احمد، جهاد إلابطال في طرابل  الغرب، ط .12

الشريف، مفتاح السيد مس رة الحركة الوطنية، ليبيا الصراع من اجل الاستقالل، دا  الفرا ،  .11

 .م2211

 .، سالم سالم، عناوين على نوال ي املحروسة طرابل  القد مةشالب  .12

شالب ، سالم سالم، املختا  من أسما  وأعالم طرابل  الغرب، اللجنة الشعبية العاماة للثقافاة  .13

 .م2226وإلاعالم، إدا ة املطبوعا  والنشر، طرابل ، 

تنمياة للنشار والتوزيااع، الشايخ،  أفا  غنيماي، تطاو  التعلاايم فاي ليبياا فاي العصااو  الحد ثاة، دا  ال .14

 .م1112

صفحا  مطوية من تا يخ ليبيا السياس ي، مذكرا   ئ   وز ا  ليبيا ألاسبق مصطف  احمد بن  .11

 .م2211، منشو ا  ذا  الرمال، نيقوسيا، قبرص، 2حليم، ط

 .ALNINDAR.COM. م2222ا 1ا 21صحيفة املنظا ، املركز الوطني لدعم وتنمية القد ا ،  .16

م، 1111ااا 1114حمااد علاي، بشاا ر الساعداو  ودو ه فااي الحركاة الوطنيااة الليبياة قنااو ، ا و يعاي م .11

 .م2214املركز الليبي للمحفوظا  والد اسا  التا يخية، طرابل ، 

 .م1116، 11مجلة الشعب املسلح، إدا ة التوجيه الثو  ، بالقوا  املسلحة، العدد  .11

، 3الشااااااعب الليبااااااي، طاملصااااارات ، علااااااي مصااااااطفى، سااااااعدون البطاااااال الشااااااهيد صاااااافحة ماااااان نضااااااال  .11

 .م1111املنشاة العامة للنشر والتوزيع وإلاعالن، طرابل ، 

اااااا 643) املنتصااااار، محماااااد حسااااان، تاااااا يخ مساااااالته مناااااذ الفاااااتح العربااااا  وح ااااا  نها اااااة العهاااااد العثماااااان  .22

 .م2213، 2، ط(م1112

أمحماد : م، إعاداد1116اا 1112،  وا ة الشايخ محماود عمار املساالت  31موسوعة  وا ا  الجهاد  .21

عيد البوجد ااااد ، مراجعااااة علااااي صااااالح قريمياااادة، مركااااز جهاااااد الليبياااا ن للد اسااااا  التا يخيااااة، ساااا

 .م2222طرابل ، 
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 :عنوان الورقة البحثية

 قراءة في مآثر بعض فقهاء مسالتة العلمية خالل القرن العشرين

Reading of the Exploits some of the Scholars Maslatah during the Twentieth 

Century 

د مفتاح بلعيد غويطة.أ  

 أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر قسم التاريخ كلية آلاداب الخمس

(ليبيا)جامعة املرقب   

Moftahb2014@yahoo.co 

 :امللخص

مسااالتة العلميااة خااالل القاارن كااان موضااوع هااذه الد اسااة  املتواضااعة قاارا ة فااي مااآثر بعااض فقهااا  

العشااارين، حاولاااا  إلاجابااااة فياااه عاااان تساااااؤال  محااااددة تتثمااال فااااي مااااا مقوماااا  وماااادعما  التفقااااه الااااد ني 

إلاسااااالم  فاااااي مساااااالتة؟، وماااااا  املاااااآثر ال اااااي تركهاااااا بعاااااض الفقهاااااا ؟، الاااااذ ن أساااااعفنا الوقااااا  لقااااارا ة دو هااااام 

لاااادوا فيهااااا مناصاااااب عليااااا وخاصااااة فااااي سااااالك التعليمااااي والتاااامليف  وإلاصااااالحي واملمسسااااا  واملراكاااااز ال ااااي تق

وتوصاااااال  . إلافتااااااا  والقضااااااا  والتعلاااااايم، ناهيااااااك عاااااان ألاثاااااار املكتااااااوب واملطبااااااوع ماااااان الكتااااااب واملخطوطااااااا 

الد اسااة إلااى مجموعااة ماان النتااائج ماان أهمهااا أن مسااالتة خااالل القاارن العشاارين  غاام الظاارو  املحيطااة 

عتبرا في املجتماع الليباي بشاكل عاام ومجتماع مد ناة زخر  بثلة من الفقها  والعلما ، الذ ن تركوا دو ا م

.مسالتة بشكل خاص  

 (تعليم -القضاء -زاوية -مسالتة-فقهاء: )كلمات مفتاحية

Abstract  

The subject of this modest study was a reading of the exploits of some of the scholars 

of Maslatah during the twentieth century, in which I tried to answer specific questions that 

include what are the foundations and supports for Islamic religious jurisprudence in 

Maslatah? And what are the exploits left by some scholars? The institutions and centers in 

which they held high positions, especially in the field of fatwas, the judiciary, and education, 

not to mention the written and printed traces of books and manuscripts. The study reached a 

set of results, the most important of which is that Msallata during the twentieth century, 

despite the surrounding circumstances, was filled with a group of jurists and scholars, who 

left a significant role in Libyan society in general and Msalata city society in particular. 

Keywords: (Jurists- Msalata- Corner- Eliminate- Education) 
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 :املقدمة

عان ماآثر العلماا  والفقهاا  وألاعاالم مقرونااا بالبحا  عان املعاالم ال اي تجولاوا فاي  بوعهااا  إن البحا 

أو احتضااانتهم جااااد ان مساااااجدها ودو  العلاااام فيهااااا، أو وقفاااا  شاااااهدة علااااى نشاااااط وحركيااااة ومااااآثر أولئااااك 

النخاااااب أصااااابح مااااان املواضااااايع البحثياااااة ال اااااي تث ااااار اهتماااااام البحاثاااااة والقااااارا ، بااااال وعاااااوام الناااااا  فاااااي وقتناااااا 

، واملعاالم وإعطائهاا (النخباة)فالجميع  تسا ل عن كيفية تم يخ ماآثر العلماا  وألاعاالم والفقهاا  . الحاضر

فقها  ونخب مسالتة وأعالمها ومعاملها لم تشد عن القاعدة؛ فاملد نة كان  . حقها من الد   والتحليل

د نيااة، تكاثفا  مجموعااة ماان ميادانا لنشاااط فعاال ملجموعااة مان النخااب املتفقهااة فاي العلااوم القرآنياة وال

العوامال الجغرافياة والاجتماعياة وح اا  السياساية؛ فمساهم  فااي قاوة ذاك النشااط، ومااا ترتاب علياه ماان 

 .مآثر علمية جمة

 :أهمية البحث وأهدافه

يساعى الباحا  فاي هاذه الد اساة لقارا ة مااآثر بعاض فقهاا  مساالتة العلمياة قارا ة منهجياة علميااة  

الوصاول إلاى نتاائج  بماا تفاتح آفاقاا للبااحث ن والقارا ؛ إلضاافة املزياد، وإعطاا   تا يخية؛  طمح من و ائها

 .تلك النخب حقها من الد   والتحليل

 :مشكلة البحث وتساؤالته

تحااااول هاااذه الد اساااة املتواضاااعة وضاااع قااارا ة تحليلياااة ود اساااة ماااآثر مجموعاااة مااان فقهاااا  مساااالتة 

وتطارح الد اسااة سامالا محااددا . مليفااا وإنشاادا ونحوهاااالعلمياة خاالل القاارن العشارين تعليمااا وتد يساا وت

 تمثل في ما املآثر العلمية لفقها  مسالتة خالل القرن العشارين؟، وماا هاي مقوماتهاا ودعائمهاا وماا آلاثاا  

 . ال ي تركتها في مجتمع مد نة مسالتة بشكل خاص، واملجتمع الليبي بشكل عام؟

  :منهج الدراسة ومصادرها

السااااااالفة الاااااذكر وباالعتماااااااد علااااااى املصااااااد  املتاحااااااة فااااااإن الد اساااااة تعتمااااااد املاااااانهج  وفقاااااا للتساااااااؤال 

وقد اعتمد  في مادتها العلمياة بشاكل  ئ سا ي . التا يخي املعتمد على السرد والوصف والتحليل واملقا نة

انياة ، والث(م2224)على مادون في ثالثة إصدا ا  علمية، كانا  ألاولاى بعناوان أعاالم ليبياا للطااهر الازاو  

، وأخ اارا د اسااة الباحاا  نصاار (م2212)للباحاا  عااز الااد ن العااالم الصاافوة العلميااة ألشاارا  أوالد العااالم

 (.م2222)الد ن العرب  عن مناقب علما  مسالتة

  :تقسيمات الدراسة

قساام  الد اسااة إلااى ثالثااة جوانااب، اخااتص أولهمااا بإعطااا  ملحااة عاان مقومااا  وماادعما  التفقاااه 

وتناااول الجاناب الثااان  توصايفا ملجموعااة مختاا ة ماان فقهاا  مسااالتة فاي القاارن ، ةالاد ني فاي مد نااة مساالت

العشااارين املعنااا ن بد اساااة ماااآثرهم بشاااكل  ئ سااا ي، وتنااااول الجاناااب الثالااا  تحلااايال للماااآثر العلمياااة ألولئاااك 

 .الفقها  كمعالم من مد نة مسالتة وضواحيها
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 :مقومات ومدعمات التفقه الديني في مدينة مسالتة: أوال

كان املوقع الجغرافي ملد نة مسالتة قد جعلها تتوسط املنطقة وترتبط بمدن الجبل كترهونة وبني 

، وتااااارتبط د مغرافياااااا (1)ولياااااد ومااااادن الساااااهل والسااااااحل الخمااااا  وزلااااايطن ومصاااااراتة وتااااااجو ا  وطااااارابل 

ذا   واجتماعيا مع سكان هذه املناطق، فضال عن الا تباط الاقتصااد  الز اعاي والرعاو  والتجاا   ماع

 .(2) املدن

 ضاااا  هااااذا التناااااف  العاااائلي والقبلااااي فااااي املد ناااة وضااااواحيها علااااى تعلااايم ألابنااااا  وألاحفاااااد القاااارآن 

الكاريم والساانة النبوياة املطهاارة، فضااال عان علااوم الحاد   والتفساا ر واللغااة العربياة وقواعاادها، وإلاملااام 

لفقاااااه وأصاااااوله فاااااي املنطقاااااة  بمصاااااول الفقاااااه ونحوهاااااا؛ فظهااااار  شخصااااايا  متفقهاااااة فاااااي القااااارآن وعلوماااااه وا

وقراها القريباة مان املركاز والبعيادة، فنجاد شخصايا  مم ازة مان أسارة العاالم نسابة لعائلاة أوالد العاالم 

القاطنااااة بقرياااااة العااااالم جناااااوب  مسااااالتة وامتااااادادها فااااي تااااااجو ا  ومناااااطق أخااااارى شااااكل  ناااااواة للكث اااار مااااان 

لرويمي والخمر  وانبيص والشريف والفاس ي ، ونجد شخصيا  من عائال  العرب  وا(3)الفقها  والعلما 

 بمااااااااا اليساااااااعفنا الوقاااااااا  الساااااااتعراض كاااااااال أعالمهااااااااا . (4)والقاضااااااا ي والكااااااااو  وكشااااااايدان والجعراناااااااا  وغ ااااااارهم

 .وفقهائها، وكذا الحال  نسحب وينطبق على ألاسر املسالتية ألاخرى 

 الدوكالي بالقصبا  لقد استفاد أبنا  املد نة من زوا ا ومراكز تعليمية كبرى قريبة كزاوية عبدهللا

مركاز املد ناة، واساتفادوا مان املسااجد والزوا اا ال اي أنشائ  فاي بعاض القارى وألاحياا  بفضال ممان تلقااوا 

، (5)تعاااليمهم بوسااط املد نااة وخا جهااا مثاال زاويااة السااماح وأوالد العااالم وزوا ااة  وسااف الجعراناا  وغ رهااا

ية باااااازليتن ومعهااااااد أحمااااااد باشااااااا بطااااااارابل  ناهيااااااك عاااااان ماااااادا   ومعاهااااااد خااااااا ج املد نااااااة كالزاويااااااة ألاساااااامر 

 .(6)والجامعة إلاسالمية بالبيضا  وألازهر بالقاهرة وجامع الزيتونة بتون  وغ رها

وفي مرحلة متقدمة ظهر  الجامعا  منذ العقد الساد  من القرن العشارين، وبالتاالي أصابح  

  وحفااااظ القااارآن الكاااريم علااااى العاااائال  بمساااالتة تحااارص علااااى إتماااام أبنائهاااا الد اسااااا  العلياااا، بعاااد تلقااا

                                                             
م دراسة في 1111-1935مسالتة في العهد العثماني الثاني :2212غي  عبد هللا العرب ، : د عن املوقع الجغرافي للمد نة أنظرللمزي (1)

 .24-22، املركز الوطني للمحفوظا  والد اسا  التا يخية، طرابل ،صألاوضاع السياسية وإلادارية والاقتصادية والاجتماعية
 .131-11املرجع نفسه، ص(2)
، املركز (م1121-1229)الصفوة العلمية والبنية الثقافية ألشراف أسرة أوالد العالم: 2212، 1/طالد ن عبد السالم العالم،  عز  (3)

 .311-211، 212-216، 61-61، 11-11الوطني للمحفوظا  والد اسا  التا يخية، طرابل ، ص
، دا  الحكمة للطباعة والنشر ار وطيب سيرهم من ألاخبارمناقب علماء مسالتة ألاخي: 2222، 1/نصر الد ن البش ر العرب ، ط(4)

 .231-22والتوزيع، طرابل ، ، ص
مسالتة أرض السيف والقلم مدينة الكتاتيب ؛ 232-131غي  عبد هللا العرب ، مرجع سابق، ص: للمزيد عن هذه الزوا ا أنظر(5)

 https://www.afrigatenews.net/article والزيت
مركز جهاد الليبي ن  ،1152-1135الزاوية ألاسمرية العلمية بزليتن ودورها التربوي في ليبيا :2226حومة،   حومة حس ن بوبكر (6)

م دراسة في 1129-1111تاريخ ليبيا املعاصر السياس ي والاجتماعي :2222 ،؛ عز الد ن العالم111-112للد اسا  التا يخية، طرابل ،ص

 .111-116، 11ص ز جهاد الليبي ن للد اسا  التا يخية، طرابل ،، مركتاريخ الحركة الوطنية في املهجر بمصر
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بالجامعااااا  داخاااال الاااابالد وخا جهااااا ونياااال الشااااهادا  العليااااا، وبالتااااالي باااارز الكث اااار ماااان ألاساااااتذة والفقهاااااا  

 .(1)والعلما  ممن تلقوا في ألاسا  التعليم بزوا ا ومساجد املد نة وضواحيها

 :عينة من فقهاء مسالتة في القرن العشرين: ثانيا

ما  السااااااااالفة الاااااااذكر سااااااااببا فاااااااي أن حفاااااااال تاااااااا يخ الفقااااااااه بمساااااااالتة بباااااااازوي كانااااااا  املقومااااااااا  واملااااااادع

 :شخصيا  كث رة، برع  في الفقه والعلوم القرآنية بل والفتيا ونحوها نذكر منهم ما لي

 (: م1135-1952)الشيخ الفقيه محمد بن أحمد العالم جد أسرة أوالد العالم  -1

القااارآن الكاااريم فاااي طااارابل  فاااي جاااامع أحماااد ولاااد بمساااالتة قرياااة أوالد العاااالم، لكناااه د   وحفاااظ 

 . (2)باشا، وتلقى علوما أخرى في مد سة عثمان باشا على نخبة من الفقها  والعلما 

م أ ساااال ابنااااه أحمااااد للد اسااااة باااااألزهر، وفيمااااا  باااادو أن مكانتااااه فااااي وسااااط مد نتااااه 1123وفااااي ساااانة 

 مسالتة وقريته أوال 

 

التزال  غم قدمها باقية إلى اليوم باسم الشيخ محمد  العالم كان كب را فقد أنشئ  زاوية بالقرية

 . (3)أحمد العالم

 : (م1122-1122)أحمد بن محمد بن أحمد العالم الكراتي-1

ولاااااااااااااد بالقصااااااااااااابا  أوائااااااااااااال القااااااااااااارن الراباااااااااااااع عشااااااااااااار الهجااااااااااااار  د   بطااااااااااااارابل  والتحاااااااااااااق بااااااااااااااألزهر فاااااااااااااي 

قاااااااه وألاصااااااول والنحاااااااو م حياااااا  قياااااااد اساااااامه بااااااارواق املغا بااااااة بااااااااألزهر، د   البالغااااااة والف1123أغسااااااط 

والتفساا ر وبعاااض العلاااوم ألاخاارى، وتتلماااذ علاااى  اااد نخبااة مااان كباااا  مشاااا خ ألازهاار، مااانهم الشااايخ الدساااوقي 

العربااااا  والشاااااايخ محمااااااد العاااااارو  والشاااااايخ محمااااااد املطيعااااااي والشاااااايخ  وسااااااف الاااااادجو  عاااااااد إلااااااى طاااااارابل  

 .(4)م1121سنة

  (:م1113-1912)الشيخ الفقيه رمضان بن محمد الرويمي -3

هااااااذا الفقيااااااه أحااااااد كبااااااا  املشااااااا خ بقريااااااة القلياااااال بمسااااااالتة، حفااااااظ القاااااارآن الكااااااريم علااااااى  ااااااد  ويعاااااد

مجموعاااة مااان املشاااا خ بزاوياااة عباااد هللا الااادوكالي بمسااااالتة، وأكمااال تعليماااه باألسااامر  بااازليتن، ثااام بجااااامع 

 .(5)الزيتونة

 (: م1192-1122)الشيخ يوسف محمد الجعراني -2

إليهاااااااا وهااااااو مااااااان طااااااو  زوا اااااااة الجعااااااا ني ن، ال اااااااي أسسااااااا  ولااااااد بقرياااااااة الجعااااااا ين بمساااااااالتة، وينسااااااب 

م وتنسب لجده  وسف الجعران ، حفظ القرآن بهذه الزاوية، وأكمل تعليمه القرآن  والد ني 1114سنة

                                                             
 .11-13 حومة حس ن بوبكر حومة، مرجع سابق، ص: للمزيد عن التطو  التعليمي والجامعة الليبية أنظر (1)
 .42-31نصر الد ن البش ر العرب ، مرجع سابق، ص (2)
؛ غي  عبد هللا العرب ، مرجع سابق، 112،213، ص...فوة العلمية ؛ عز الد ن عبد السالم العالم، الص41-42املرجع نفسه، ص(3)

 .221-222ص
 .111، دا  املدا  إلاسالم ، ب رو ، صأعالم ليبيا: 2224، 3/طالطاهر أحمد الزاو ، (4)
 .21-21نصر الد ن البش ر العرب ، مرجع سابق، ص (5)
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أوال بزاويااااة الشاااايخ عبااااد هللا الاااادوكالي، ثاااام بزاويااااة عبااااد السااااالم ألاساااامر باااازليتن، ثاااام بمسااااجد أحمااااد باشااااا 

م، وعاااااااد إلااااااى وطنااااااه 1136األزهر لينااااااال شااااااهادة إلاجااااااازة منااااااه ساااااانة وجاااااامع م ااااااز ان بطاااااارابل ، والتحااااااق باااااا

 .(1)م1111سنة

 (: م1111-1129)الشيخ الهادي عبد هللا الرويمي -5

ولااد بقريااة القلياال بمسااالتة، تعلاام القاارآن بزاويااة عبااد هللا الاادوكالي، وأكماال حفظااه للقااران وتعلاام 

مع ألازهار، حيا  تحصال علاى الشاهادة العالياة م، ومنها إلى الجا1121علومه بزاوية ألاسمر  بزليتن سنة

 .(2)م1142م، ثم نال البرا ة امللكية في إلاجازة في القضا  الشرعي سنة1142من كلية الشريعة سنة

 (: م1122-1929)الشيخ محمد بن محمد العربي -2

 ولاد بقرياة بناي ليا  بمسااالتة وحفاظ القارآن الكاريم بمساجد القريااة العتياق علاى  اد والاده الشاايخ

محماد العربا ، واسااتكمل التبحار فاي علااوم القارآن والسانة فااي زاوي اي عباد هللا الاادوكالي والزعفاران بوسااط 

 . (3)املد نة

 (:م1121-1112)الشيخ منصور السنوس ي إلانداري  -2

شااايخ مسااالتة وإمامهاااا لقاااب باإلناادا   نسااابة لقبيلتاااه ساا ندا ة، ال اااي تبعاااد عاان وساااط مد ناااة  وهااو

لااومترا  ال غ ار، تعلام القارآن الكااريم فاي مساجد قريتاه العتيااق، وأتام الحفاظ فااي مساالتة بجاوالي ثالثاة كي

زاويااة عبااد هللا الاادوكالي وزاويااة ألاساامر  باازليتن، ولكنااه لاام  طاال بااه املقااام باازليتن فعاااد أد اجااه إلااى زاويااة 

 .(4)الدوكالي، حي  ع ن مد سا بها

 :املآثر والتأثير في املجتمع الليبي: ثالثا

تـــأثيرات هـــؤالء الفقهـــاء وغيـــرهم فـــي املجتمـــع الليبـــي بشـــكل عـــام ومجتمـــع مدينـــة تعـــددت مـــآثر و 

 : مسالتة وضواحيها بشكل خاص على ألاوجه التالية

  :في التدريس والتعليم -1

تعدد  املآثر في هذا الجانب، فالشيخ أحمد بن محمد بن أحمد العالم الكرات  حال عودتاه مان 

ولي التد ي  في كلية أحمد باشا بمد نة طرابل ، وكان شغوفا   م1121د استه بمصر كما مر بنا سنة 

 . (5)م1132ومواظبا على التد ي  وتعليم التالميذ ح   سنة 

وحاال إجاازة كباا  العلماا  بطارابل  للشايخ الفقياه محماد بان أحماد العاالم للتاد ي  عا ن مد سااا 

فاي زاويااة  وسااف الجعراناا ، وزاويااة بجاامع  مضااان م ااز ان، ثاام بجااامع أحماد باشااا، ومنهااا انتقاال للتعلاايم 

                                                             
 .126-124املرجع نفسه، ص (1)
 .126-121املرجع نفسه، ص(2)
 .14-13ملرجع نفسه، صا (3)
 .111-113املرجع نفسه، ص (4)
 .116-111الطاهر أحمد الزاو ، مصد  سابق، ص (5)
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عبد هللا الدوكالي بمسالتة، وأخ ر نقل للتد ي  في قريته أوالد العالم، حي  أس  زوا ته، بحي  تعلم 

 .(1)على  د ه الكث ر من صبية القرية ومن القرى املجاو ة

 تحل إلى ا 1161أما الشيخ منصو  السنوس ي إلاندا   فقد ع ن مد سا بزاوية الدوكالي، وفي سنة

مد ناة البيضااا  لتااد ي  علاوم القاارآن الكااريم، وبعاد ثااال  ساانوا  انتقال إلااى مد نااة الخما  حياا  علاام 

م عااد إلاى زاوياة الشايخ عباد هللا الادوكالي، 1113القرآن الكريم بزاوياة بان  حاا بوساط املد ناة، وفاي سانة

 .(2)م1111حي  استمنف التد ي ، ح   انتقل إلى جوا   به سنة

ضــاء وإلافتــاء وتــولي مناصــب فــي إلادارات العليــا فــي جهــاز القضــاء والتعلــيم بالدولــة وفــي الق -1

 :الليبية

لقاااد كااااان كث ااار ماااان فقهاااا  وعلمااااا  مساااالتة وخاصااااة املتم اااز ن ماااانهم  ولاااون مناصااااب علياااا فااااي دوائاااار 

القضاااا  بطاااارابل ، وبعضاااهم ولااااى مناصاااب عليااااا فاااي دائاااارة إلافتاااا ، فالشاااايخ أحماااد العااااالم الكراتااا  عماااال 

م، ومااا لباا  أن اخت اار 1132اضاايا فااي كث اار ماان املاادن الليبيااة حااال نقلااه إلااى ساالك القضااا  الشاارعي ساانةق

 .(3)م1162عضوا باملحكمة العليا، وأصبح  ئ سا لها ح   نها ة سنة

وكان الشيخ محمد بن محمد العرب  من ضمن املشا خ املسند لهم الفتياا ببلدتاه واملد ناة بشاكل 

م عااااا ن الشااااايخ أحماااااد العاااااالم الكراتااااا  نائباااااا ملف اااااي ليبياااااا حيااااا  ضااااال فاااااي هاااااذا 1164فبرا ااااار23وفاااااي . (4)عاااااام

 .(5)م1161املنصب ح   توفى في سنة

م، وفاي 1113وأما الشيخ الهاد  عبد هللا الرويمي فقد كان عضاوا بااملجل  التشاريعي الليباي سانة

شا ا باملحكمة العليا ثم العالم التالي أصبح  ئ سا إلدا ة التوثيق القضائ ، وبعد أ بع سنوا  ع ن مست

، وع ن (6)م أصبح عضوا بهيئة كبا  العلما  بالجامعة إلاسالمية بالبيضا 1166 ئ سا لها، وفي سنة سنة

، كماااااا كااااان الشااااايخ علااااي بااااان (7)م1112م قاضااااايا بساااار  ساااانة 1114-1111الشاااايخ الطيااااب محماااااد العرباااا 

اضيا بمحكمة ككلة بغريان، م قاضيا بمحكمة سوق الجمعة بطرابل ، ثم ق1111-1111حسن العرب 

 .(8)وشغل نائبا ملد ر معهد أحمد باشا بطرابل  عندما أعيد للعمل بمحكمة سوق الجمعة بطرابل 

م، 1113ممن ضمن الذ ن اشاتغلوا بالقضاا  مناذ سانة1116-1122وكان الشيخ  وسف الجعران 

 . (9)م أصبح  ئ سا ملحكمة طرابل  الشرعية1111وفي سنة

                                                             
 .41-42نصر الد ن البش ر العرب ، مرجع سابق، ص (1)
 .162-116املرجع نفسه، ص(2)
 .116الطاهر أحمد الزاو ، مصد  سابق، ص(3)
 .11-14نصر الد ن البش ر العرب ، مرجع سابق، ص(4)
 .116الطاهر أحمد الزاو ، مصد  سابق، ص (5)
 .121نصر الد ن العرب ، مرجع سابق، ص (6)
 .132املرجع نفسه، ص(7)
 .131املرجع نفسه، ص (8)
 .121-126املرجع نفسه، ص (9)
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 :امة والتوثيق وهي ات الصلحالخطابة وإلام -3

نظاااااار ا ألهميااااااة إلامامااااااة والخطابااااااة وتوثيااااااق الحجااااااج ماااااان بيااااااع وشاااااارا  وزواج وطااااااالق، وحفاظااااااا علااااااى 

تماسااك املجتمااع كااان هنااااك فقهااا  قااد تركااوا أثااارا فااي فااض املنازعااا  بااا ن ألاهااالي بمسااالتة، وخاصاااة وأن 

نزاعااا  حااول الحراثااة واملراعااي وإلا   املد نااة ز اعيااة  عويااة بطبعهااا؛ فكاناا  تشااهد باا ن الفينااة والفينااة 

وكان اختيا  كبا  الفقها  لهذه املناصب مثل الشايخ  مضاان الرويماي الاذ  عاايش الثالثاة عشار . ونحوها

سنة ألاولى من القرن العشرين، وكان فقهيا وإماما، وعمل على توثيق الحجج وفض املنازعا  ح   توفى 

 .(1)م1113سنة

م مااااان ضااااامن املشااااا خ الاااااذ ن برعاااااوا فاااااي نساااااخ 1142-1161العربااااا وكااااان الشااااايخ محماااااد بااااان محمااااد 

 .(2)وكتابة الحجج والو قا  ألاهلية املختلفة ناهيك عن توليه إلامامة والخطابة

من مآثر الفقها  والعلما  بمسالتة عن دو  بعض همال  الفقها  في جهود املصالحة الوطنياة با ن 

 .(3)ا متنوعة كالنزاع حول املرعي والحراثة ونحوهااملدن والقبائل املتنازعة سياسيا أو حول قضا 

 :ألاثر املكتوب -2

لقااااد تاااارك لناااااا فقهااااا  ومساااااالتة أثاااار طيبااااا فاااااي التاااامليف والتحقياااااق منااااه املخطااااوط مثااااال العدالااااة فاااااي 

ومناه املنشااو  ناذكر منااه . (4)م2221-1131إلاساالم والقضاا  فااي إلاساالم للشايخ عبااد الساالم مختااا  العاالم

كتاااب معااراج الوصااول فااي علاام ألاصااول وكتاااب منظومااة فااي علاام ألاصااول وكتاااب حكاام  علااى ساابيل املثااال

 .(5)م1161-1112البسملة في الصالة للشيخ أحمد العالم الكرات 

وهناااااك ماااان الفقهااااا  ماااان باااارع فااااي تلقاااا ن وتعلاااايم وشاااارح املصاااانفا  ال ااااي تركهااااا كبااااا  فقهااااا  وعلمااااا  

جيااال فاااي مختلاااف الاااد ا   والبلااادان، فالشااايخ أباااو بكااار  إلاساااالم، وظااال  تاااواتر تعلااام ماااا جاااا  فيهاااا جااايال بعاااد

م كاااان لاااه دو  فااااي تاااد ي  حاشاااية الصااااف ي علاااى شااارح بااان تركاااا  وشااارح الاااد د ر علااااى 1144-1164الباااود 

مختصااااااار خليااااااال وحاشاااااااية الدساااااااوقي وشااااااارح ابااااااان مياااااااا ة علاااااااى ماااااااتن ابااااااان عاشااااااار، وللشااااااايخ أحماااااااد العاااااااالم 

الحكمااة واملنطااق للقاضاا ي سااراج الااد ن محمااود م تعليااق علااى كتاااب مطااالع ألانااوا  و 1161-1112الكراتاا 

 .(6)م1213/ه611بن أب  بكر ألا مو  املتوفى سنة

                                                             
 .21املرجع نفسه، ص (1)
 .11-14املرجع نفسه، ص (2)
م الرقابة الشد دة من قبل سلطا  الاحتالل العثمان  ثم  غقد سجل  لبعض املشا خ ل.141-141، 11-11، 21املرجع نفسه، ص(3)

مواقف مشرفة باملشا كة الفعلية في حركة املقاومة املسلحة ضد الاحتالل إلا طالي وكتابة التقا ير   ألاجنبي إلا طالي وحكم إلادا ا 

دو  بعضهم في فضال عن  ،و بلدان املغرب العرب أ العرب  ق الوافية عن جل ألاوضاع وا سل تلك التقا ير لرؤسا  املهاجرين في بلدان املشر 

في هذا الصدد دو  الشيخ الهاد  عبد هللا  الدفاع عن القضا ا الليبية حال احتدام الصراع الدولي بعيد الحرب العاملية الثانية انظر 

نصر الد ن العرب ، مرجع ؛ 322-263،216-211، 111-111،  ص...م  عند عز الد ن عبد السالم العالم، تا يخ ليبيا 1111-1121الرويمي

 . 121-121سابق، ص
 .232نصر الد ن العرب ، مرجع سابق، ص(4)
 .112املرجع نفسه، ص(5)
 .111، 12-41املرجع نفسه، ص(6)
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ولعاال ماان أجاال املخطوطااا  ال ااي تركاا  مااا يساام  بالربعااا  الخاصااة بااالقرآن الكااريم، فقااد كتباا  

باا  ، وبرساامها املعاارو  واملتبااع فااي الزوا ااا واملنااا ا  القرآنيااة  ساام أ(1)بخااط بعااض علمااا  وفقهااا  مسااالتة

 .عمرو الدان ، وبروا ة قالون عن نافع املدن 

وماااان خااااالل التفااااري لتعلاااايم القاااارآن الكااااريم وتجوياااااده وتحفيظااااه أصاااابح الشاااايخ محمااااد باااان محماااااد 

م نجما المعا في تالوة وتجويد القرآن الكريم على الروا ا  السبع، وتخرج علاى  د اه 1142-1161العرب 

الرسم والضبط القرآن  اعتمد على نسخة من مخطوطة له عند كبا  الفقها  والعلما ، ونظرا ملها ته في 

  .(2)م1112كتابة مصحف الجماه ر ة سنة

 :خاتمة

 :تب ن لنا من خالل هذه الد اسة املتواضعة مجموعة من الاستنتاجا  منها

أن اهتمام أهالي مسالتة بتعاليم أبنائهم القارآن الكاريم وعلوماه والعلاوم إلاساالمية كاان كب ارا،  -1

ما أنتج ثلة من الفقها  والعلما  ألافذاذ، الذ ن حرص معظمهم على استكمال تعليمه في مراكز علمية م

 .داخل البالد وخا جها

عااد معظام مماان تلقاوا تعلايمهم بالخااا ج إلاى مساقط  أسااه مد ناة مساالته، ولاام  املوا جهادا فااي  -1

ماانهم إلاقامااة فااي طاارابل  العاصاامة   تااد ي  العلااوم إلاسااالمية وفااي النصااح وإلاصااالح وإلا شاااد، وماان آثاار 

 .فقد تبوؤا مراكز متقدمة في إلافتا  والتد ي  وإلامامة والخطابة والتمليف والتحقيق

كااااان لاااابعض الفقهااااا  بمسااااالتة دو  كب اااار فااااي لجااااان املصااااالحة وفااااض املنازعااااا ، والحاااارص علااااى  -3

فااااي النصاااف ألاول ماااان القاااارآن  التاااآلف فااااي مجتماااع املد نااااة، ونظاااارا لقلاااة الكتاااااب وقلااااة املتعلمااا ن وخاصااااة

العشاارين اضااطلع بعااض املشااا خ والعلمااا  بمهمااة كتابااة وتوثيااق عمليااا  البيااوع والشاارا  وتقساايم إلا   

 .وعقود الزواج والطالق ونحوها

ماااااع انتشاااااا  املااااادا   واملعاهاااااد الحد ثاااااة والجامعاااااا   وفااااارص العمااااال والتجاااااا ة وتحسااااان وساااااائل -2

تلقوا تعلايمهم القرآنا  فاي قاراهم بمساالته اساتكمال د اسااتهم العلياا املواصال  والاتصال آثر أكثر ممن 

 .والبقا  من ثم والتد ي  في جامعا  كبرى مثل جامعة طرابل  وجامعة بنغاز  

كان للفقر وشطف الحياة ومحدود ة الزوا ا القرآنية واملدا   ناهيك عن الحروب واملجاعا   -5

تقالل دو  كب ااار فاااي حرمااااان أجياااال ماااان أبناااا  ليبيااااا بشاااكل عااااام ونحوهاااا، ال اااي عاناااا  منهاااا ليبيااااا قبااال الاساااا

ومسااالتة بشااكل خاااص ماان التعلااايم والتفقااه فااي العلااوم إلاسااالمية، وح ااا  ماان أتيحاا  لااه فاارص التعلااايم 

ماانهم فقااد عااانى ألاماارين فااي الوصااول إلااى كبر ااا  املراكااز التعليميااة فااي طاارابل  ومصاار وتااون  وغ رهااا ماان 

 .البلدان

 

 

                                                             
 .  111، 123، 11املرجع نفسه، ص (1)
 .123 .11-13املرجع نفسه، ص (2)
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 عر واملراجقائمة املصاد
 ،الزاويااااااااة ألاسااااااامرية العلميااااااااة باااااااازليتن ودو هاااااااا التربااااااااو  فااااااااي : 2226حوماااااااة،  حومااااااااة حسااااااا ن بااااااااوبكر

 .، مركز جهاد الليبي ن للد اسا  التا يخية، طرابل 1111-1131ليبيا
أعالم ليبيا، دا  املدا  إلاسالم ، ب رو ،: 2224، 3/الزاو ، الطاهر أحمد، ط. 
 م 1141-1122تاا يخ ليبيااا املعاصار السياساا ي والاجتماااعي: 2222الم، العاالم، عااز الاد ن عبااد الساا

 .د اسة في تا يخ الحركة الوطنية في املهجر بمصر، مركز جهاد الليبي ن للد اسا  التا يخية، طرابل 
 الصاافوة العلمياة والبنياة الثقافيااة ألشارا  أساارة : 2212، 1/العاالم، عاز الااد ن عباد الساالم، ط

 .، املركز الوطني للمحفوظا  والد اسا  التا يخية، طرابل (م1142-1641)أوالد العالم
  ،م د اساااااااة فاااااااي 1111-1131مسااااااالتة فاااااااي العهاااااااد العثمااااااان  الثاااااااان : 2212العرباااااا ، غيااااااا  عباااااااد هللا

ألاوضاااااااااع السياسااااااااية وإلادا يااااااااة والاقتصاااااااااد ة والاجتماعيااااااااة، املركااااااااز الااااااااوطني للمحفوظااااااااا  والد اساااااااااا  

 .التا يخية، طرابل 
  مناقااااب علمااااا  مسااااالتة ألاخيااااا  وطيااااب ساااا رهم ماااان : 2222، 1/، نصاااار الااااد ن البشاااا ر ، طالعرباااا

 .ألاخبا ، دا  الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع، طرابل 
 مسالتة أ ض السيف والقلم مد نة الكتات ب والزي 

https://www.afrigatenews.net/article 
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 :عنوان الورقة البحثية

 حكام في الآللئ املنظومة في الفقه املالكيأحاديث ألا 

 فرج علي الفقيه من أعالم مدينة مسالتة. لناظمها فضيلة الشيخ د

 عبد الفتاح املبروك العربي الكاسح. د

 ألاسمرية للعلوم إلاسالمية ليبيا: محاضر  بالجامعة . د

 مسالتة: كلية العلوم الشرعية، مد نة : ممسسة العمل 

Dr.. Abdel-Fattah Al-Mabrouk, alearabii alkasih 
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Country: Libya 
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 امللخص 

فرج الفقيه املسالت ، هذه . ، ململفها د"الآلل  املنظومة في الفقه املالك :" هذا البح  تعريف بمنظومة فقهية اسمها

، بلغ عدد أبياتها 
ً
 وفي الفقه املالك  خصوصا

ً
  2612املنظومة موسوعة فقهية في الشريعة إلاسالمية عموما

ً
 تقريبا

ً
 .ب تا

 " مخطوطة " صيانة هذه املوسوعة من الضياع، فهي ما زال  : هذه الد اسة فائدة
ً
 .إلى آلان لم تطبع، هذا أوال

 
ً
 : التعريف باململف، ثالثا: ثانيا

ً
 : التعريف بالنظم،  ابعا

ً
وهو صلب البح  بيان أحاد   : شرح أبيا  منها، خامسا

 .ألاحكام ال ي و د  فيها

 : الكلما  املفتاحية

 -أدلة ألاحكام  –فقه الحد    –أحاد   ألاحكام  –منظومة  –نظم فقهي –عبد الفتاح الكاسح . د –قيه فرج الف. د

 .فقه مالك  

Abstract: 

This research introduces a system of jurisprudence called: 

 Al-Lala’ al-Mundha’ fi al-Maliki fiqh”, authored by Dr. Faraj al-Faqih al-Musalati. This al-Munta’ah is an 

encyclopedia of jurisprudence in Islamic law in general and in Maliki jurisprudence in particular. Its verses 

amounted to approximately 2,670 verses. 

The benefit of this study: Preserving this encyclopedia from being lost, as it is still a “manuscript” and has 

not yet been printed. This is first. 

mailto:afkasseh01@gmail.com
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Second: Defining the author, Third: Defining the systems, Fourth: Explanation of verses from them, Fifth: 

Explanation of the Prophetic hadiths that were mentioned in them. 

key words: 

Dr.. Faraj Al-Faqih - Dr. Abdul-Fattah Al-Kaseh - Fiqh Systems - Systema - Hadiths of Rulings - 

Jurisprudence of Hadith - Evidence of Rulings - Maliki Jurisprudence 

 

 املقدمة

الحمد هلل العلي العالي، املتفضل بنعمه على الخالئق وال  بالي، والصالة والسالم على كريم 

دن آدم فال أبالغ وال أغالي، املتقلب في الساجد ن وأ حام وأصالب الطاهرين على التوالي، ا
َ
لنسب مْن ل

 .اللهم صّلِ وسلم عليه  أبَد آلابد ن وعلى الصحِب الكرام وآلاِل 

 :أما بعد

 ب ن  
ً
زا َم ُّ

َ
 في املعرفة والعلم َوت

ً
واحا  فإن مما أجاد هللا به على مد نة مسالتة أن جعل لها حظا

 َحَباَها بكثرة الحّفاظ للقرآن الكريم، وبروز ألاعالم والعلما  فيها على 
ْ
وجبال وسهول وسواحل ليبيا، ِإذ

 -بالتعاون مع املركز الد مقراط  العرب  بمملانيا برل ن-مر العصو ، وملا عزم  كلية التربية بمسالتة 

، "دينة مسالتة عبر التاريخ آفاق وأبعادأعالم ومعالم م"إقامة املمتمر الدولي العلمي تح  عنوان 

 من أعالمها من خالل املحو  الخام 
ً
أعالم ومعالم مسالتة بعد : تقدم  بهذا البح  ليظهر ويبرز علما

لناظمها فضيلة الشيخ أحاديث ألاحكام في الآللئ املنظومة في الفقه املالكي، : الاستقالل، فكان بعنوان

الم مد نة مسالتة، وقبل الشروع فيه البد من  سم مخطط لتحرير فرج علي الفقيه، وهو أحد أع. د

موضوع البح  وتحد ده، وبيان أهميته، وأهدافه، والد اسا  ال ي سبق ، ثم بيان منهجيته، وفي 

 لبيان موضوع البح ، فمقول 
ً
حر  عنوانا

ُ
 :الفقرة التالية أ

 :تحرير موضوع البحث

ألاحكام النبوية ال ي أشا  إليها الناظم في منظومته د س  في هذا البح  جملة منتقاة من أدلة 

، ولم أد   ألادلة من الكتاب وإلاجماع والقيا  والقواعد وغ رها من ألادلة املختلف فيها، "الآللي" 

حاديث ، لكن حصر  البح  في د اسة أ-وهي جد رة بالد اسة والاهتمام كذلك-ح   ال  تشعب ألامر 

 .يا  ال ي أشا   لهافقط، فانتقي  ألاب ألاحكام

 :أهمية املوضوع
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ى من نوعها في بالدنا 
َ
ول

ُ
ام
ْ
فيما " مسالتة"اخترُ  هذه الباكو ة املبا كة البكر في زمنها وأ ضها، وال

َهَر لنا وهللا أعلم
َ
 .ظ

، وجمع ب ن ألاصالة والحداثة، وألّن 
ً
 جّما

ً
فهذا النظم غنيمة فقهية معاصرة، حوى علما

ُن أدلتها من السنة املوضوع لم ُ ْد   به ذه املنهجية من قبل فهو ُيَعدُّ أوَل عمل على املنظومة ُ َبّ ِ

 .النبوية املشرفة

 :أهدافه

 .خاصة" مسالتة"عامة، وأعالم مد نة " ليبيا"من أهدا  هذا البح  إبراز أعالم بالدنا  .1

مَّ به الف .2  .ائدةإظها  هذا النظم وإبرازه بالد اسا ، ليطلع عليه طلبة العلم وتعُّ

 ح   فقد  .3
ً
ُه من الضياع ك  ال  حصل له ما حصل لكث ر من الترا  الذ  ظل مخطوطا

ُ
ِحْفظ

 .وضاع

 :الدراسات السابقة

، 1هذا النظم لم  طبع كامال إلى آلان؛ ومع ذلك توال  عليه الد اسا  وألابحا  والشروح 

حكمة، فطبع منه جز  في باب النكاح
ُ
، وشرح لباب 3الحج ، وشرٌح لباب2وبحو  الترقيا  امل

، أما ما  تعلق بد اسة ألادلة املستنَبطة من هذا النظم بالعموم أو بالخصوص فلم  حصل 4املعامال 

 أدلة ألاحكام من السنة النبوية
َ

ّرُِج أحاد  
َ
 . هذا من قبل، ويعدُّ هذا البح  أول عمل َ ْدُ ُ  َوُيخ

 :منهجية البحث وخطته

ْرُ  في صد ه نماذج من  -اقتبا  ُدَ ِ ِه كلما الح  أو أضا ْ  قبل الولوج في بحر هذا النظم و 
َ
ك

َ
ذ

ِهُر براعته وقوته في الاستدالل على املسائل ومواكبة 
ْ
ظ

ُ
النظم تدل على جهود الشيخ في خدمة الفقه وت

 ال ي أشا  فيها الناظم إلى دليل-ثم سرُ  فيه مسا  املنهج الانتقائ  لبعض ألابياِ   –النوازل املعاصرة 

، ثم بيان ما -املسملة الفقهية من ألاحاد   النبوية
ً
 موجزا

ً
، فقمُ  بِكتاَبِتَها، وضْبِطَها، وشرحها شرحا

 .عناه الناظم من دليل املسملة بذكر الحد   وتخريجه

                                                             
 :أبو القاسم، وألاخرى في باب القصاص والد ة والحدود والجراحا ، شرح ليع:  سالتان بجامعة غريان، إحداهما في باب الصالة، شرح 1

 .إبراهيم نصر الناجم
 .م2211مجلة العلوم الشرعية مسالتة العدد ألاول  شرح النكاح، ،املحجوبالزنيقر   2
 .م2222، مطبعة إمكان،  ، شرح باب الحجمحمدلزا د  اا 3
 .م2222الهيئة العامة للثقافة سنة  ، طبعةباب املعامال  شرح، سعاد أوصيلة 4
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 : خطة البحث

جا  البح  في مقدمة تمهيد ة ومبحث ن وخاتمة تتضمن أهم النتائج ال ي توصل لها البح  

 :آلت فكان  خطته كا

 التعريف بصحاب النظم واملنظومة، وتحته ثالثة مطالب :املبحث ألاول 

 تمهيد حول ألانظام: املطلب ألاول 

 (.فرج علي الفقيه. د) التعريف بصاحب النظم : املطلب الثان 

 (الآلل  املنظومة في الفقه املالك ) التعريف باملنظومة املسماة : املطلب الثال 

 :أدلة ألاحكام ال ي تضمنتها املنظومة، وفيه ثمانية مسائل تطبيقية أحاد   :املبحث الثاني

 : املسملة ألاولى
ُ
ة

َ
ّمْ  عليه الِقْبل

ُ
 .فيمن غ

 .في سترة املصلي: املسملة الثانية

 .في مستحبا  الصالة: املسملة الثالثة

 .في الذهاب إلى الصالة بسكينة: املسملة الرابعة

 .ن تكرههفي الصالة خلف م: املسملة الخامسة

 .في فضل التهج ر للجمعة: املسملة السادسة

  . في صالة الجنازة داخل املسجد: املسملة السابعة

 .في حكم زيا ة القبو  : املسملة الثامنة

 وهللا أسمل العون والتوفيق 

 تمهيد حول التأليف في ألانظام: املطلب ألاول 

ي ساد  وانتشر  ب ن املعاهد والزوا ا إن ألانظام من الوسائل التعليمية ومن طرق التد ي  ال 

 قالوا
ً
العلم فاز :" واملحاضر العلمية في أغلب بالد إلاسالم؛ وذلك لت س ر العلوم وحفظها وفهمها، وقد ما

 :، وفي هذا  قول شخنا"به الحفاظ

ُم 
ْ
ظ

َّ
الن

َ
ى ف

َ
ا َيْبق

ً
اِكرْه  َعاِلق

َّ
ى... ِبالذ

َ
ق

ْ
  ِبِه  َيل

َ
ة ُحجَّ

ْ
 َحاِضَرهْ  َدْوًما ال
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 كث را في بالدنا ال أن إ
ً
إذا ما قو ن  ببعض بلدان إلاسالم كما هو الحال -هذا ألامر لم  كن منتشرا

، ولكن مع ذلك كان لبعض علمائنا تآليف على طريقة النظم -في بالد شنقيط والجزائر واملغرب وغ رها

ُروا بها قراط   نافعة، من أمثال  : بيضوا وحبَّ

، الذ  له الضو  املن ر املقتب  على مذهب إلامام مالك بن محمد بن محمد الفط س ي: الشيخ .1

 .، حققه الشيخ الطاهر الزاو ، وشرحه الشيخ الطيب املصرات "بالفط سية " أن  املشهو  

 في النحو  ونظم في التوحيد: والشيخ .2
ٌ
 .محمد بن أحمد العالم املسالت  له ألفية

 .اهر الفقهجو : قريو الذ  نظم أقرب املسالك املسم  با الشيخ .3

 .عبد هللا اجمال له أنظام في املصطلح وامل را  والفقه والنحو الشيخ .4

 .سفينة الوصول : فاتح زقالم له نظم في أصول الفقه سماه الشيخ .1

 . فرج علي الفقيه والذ  نقوم بد اسة نظمه في هذا البح  الشيخ .6

 في أنظامه ح   بلغ مجموع
ً
 وتنوعا

ً
فنظم . ب   2229  =ما نظم  لكن ال شك أنه كان لشيخنا تم زا

، واملرشد في النحو في( 2612) الآللى  في العقيدة والفقه والفرائض 
ً
ب  ، وفي القواعد (  122)ب تا

ب  ، وله نظم الظا ( 222)ب  ، وفي مقاصد الشريعة( 112)ب  ، وفي مصطلح الحد  ( 263)الفقهية

( 4211) ب  ، فبلغ املجموع( 211)الشرعية في ، ونظم في السياسة ) .......(والضاد في القرآن الكريم

 .ب  ، والحمد هلل الذ  به تتم الصالحا 
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 (.فرج علي الفقيه. د) التعريف بصاحب النظم : املطلب الثاني 

ّراِت :  اسمه
ُ
 .هو فضيلة الشيخ الدكتو  فرج علي حس ن الفقيه املسالت  الك

اِش 1143ولد الشيخ سنة :  مولده 
َ
ة من قبيلة الكرا تة مسالتة، وما زال م، بقرية القْرق يَّ

 .فيها إلى  ومنا هذا حفظه هللا وأمدَّ في عمره بالصحة والعافية على طاعته

 :طلبه للعلم

م 1111: حفظ الشيخ القرآن الكريم وتلقى العلم بجامع ومعهد م ز ان بطرابل  ما ب ن سنة

الل سان  من جامعة بنغاز ، واملاجست ر في م، و 1111م، ثم أخذ الثانوية ألازهرية سنة 1111إلى سنة 

م، ثم د جة الدكتو اه في الفقه إلاسالم  من جامعة 1113الفقه إلاسالم  من جامعة طرابل  سنة 

 . م1111الزاوية سنة 

 :عطاء الشيخ ونشاطه العلمي

ال ي حاضر الشيخ في العد د من الجامعا  الليبية وناقش وأشر  على الكث ر من الرسائل العلمية 

كلية الشريعة بالجامعة ألاسمرية، : قا ب  املئة  سالة، ومن أشهر الجامعا  ال ي دّ َ  فيها وحاضر

وجامعة املرقب، وكلية الدعوة إلاسالمية بطرابل ، وكلية العلوم الشرعية بمسالته وال ي تولى عمادتها 

 .م2226سنة 

 : مؤلفاته

جبها إلى أجل غ ر ُمسم ، وهنا أذكر للشيخ قلم سيال سطر به قراط   أبداها وأخرى ح

 .مملفا  الشيخ املطبوع منها واملخطوط

 :املؤلفات املطبوعة

 أحكام العبادا  -1

 .أحكام املوا ي  -2

 .اختال  الفقها  وأسبابه -3

 .آلاداب الاجتماعية في سو ت  النو  والحجرا  -4

 . ألاوامر والنواهي وألاحكام في سو ة الحج -1

 .تممال  في الس رة النبوية -6

 .مال  في آ ا  من القرآن الكريم في سو  مختلفةتم -1
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 تفس ر سو ة الفاتحة -1

 تفس ر قصا  املفصل -1

 . التوثيق وصياغة الوثائق -12

 ". الحكمة واملقصد" الِحكم في بعض ألاحكام  -11

 .د اسا  في الثقافة إلاسالمية -12

 .الرحمة في القرآن الكريم -13

 .شرح ملحة إلاعراب للبصر   -14

 .العقيدة إلاسالمية -11

 لقرآن الكريمفي  حاب ا -16

 .قامو  كلما  القرآن الكريم -11

 . قبسا  من علم التفس ر والتفس ر املوضوعي -11

 .مظاهر الت س ر و فع الحرج في الشريعة إلاسالمية -11

 .الوج ز في اللغة العربية -22

 :مؤلفات تحت الطبع أو مخطوطة

 .الرهن والانتفاع باملرهون في الشريعة إلاسالمية .1

 . لشيخ امحمد علي الفقيهشرح املختصر في علم الفرائض ل .2

 .ب   2612الآللى  املنظومة في العقيدة والفقه والفرائض  .3

 . املختصر في علوم الحد   .4

 .ب  (  122)املرشد في النحو في  .1

 ( 263)منظومة في شرح تطبيقا  القواعد الفقهية في  .6
ً
 .ب تا

 ( 112)منظومة في مصطلح الحد    .1
ً
 .ب تا

 .ب   (222)منظومة في مقاصد الشريعة في  .1

 .املنهج القرآن  في حياة املسلم .1

 .النحو امل سر .12

 .نظم الظا والضاد في القرآن الكريم .11

 ( 211)نظم في السياسة الشرعية في  .12
ً
 . ب تا

 . الوقف املمنوع على  ؤو  آلا ا  عند الهبط  وأسبابه .13

 .اليتيم في القرآن الكريم .14
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 (ظومة في الفقه املالكيالآللي املن) التعريف باملنظومة املسماة : املطلب الثالث

اها وَمهْ : ألف الشيخ فرج الفقيه منظومة في الفقه امللك  سمَّ
ُ
ظ

ْ
ن
َ ْ
ِلَئ امل

َ
آل

ْ
، بلغ في الفقه املالكي ال

اَق ما اشترطه في أولها بقوله1"ب ًتا  2612:" عدد أبياِتها
َ
 : ، وهذا القْدُ   ف

َرى 
َ
 أ

ْ
ن

َ
ْرُجو أ

َ
ِه أ

ْ
ِفق

ْ
 ِفي ال

ٌ
ِفَية

ْ
ل
َ
 ... أ

َ
َها ق

َ
 وأثَرال

ً
 َداِئما

ً
  ُبوال

ِتَصاِر 
ْ
اَم ِفي اخ

َ
ْحك

ْ
ِخُص ألا

َ
ل
ُ
ارِ ... ت

َ
ث

ْ
ِر َوآلا

ْ
ك ِ

ّ
 ِبالذ

ً
 َمْدُعوَمة

وَمْه    
ُ
ظ

ْ
ن
َ ْ
ِلَئ امل

َ
آل

ْ
ْيُتَها ال وَمهْ ... َسمَّ

ُ
ْعل

َ ْ
ْمِدْدَك ِبامل

ُ
ْر ِبَها ت

َ
ف

ْ
اظ

َ
 ف

، بدأها بباب العقيدة، ثم العبادا  واملع الدرةحو  هذه 
ً
 جّما

ً
امال  وألاقضية واملوا ي  ِعلما

 
َ

وكث ر من القضا ا املعاصرة في املعامال  وغ رها، حفظ هللا الشيخ وجعلها صدقة جا ية عليه ﴿ َ ْوَم ال

 َبُنوَن 
َ

ُع َماٌل َوال
َ
َه ( ٨٨)َ ْنف

َّ
ى الل

َ
ت
َ
 َمْن أ

َّ
ب  َسِليم   ِإال

ْ
ل
َ
 .[سو ة الشعرا ]﴾(٨٨)ِبق

ه وم زاته وعليه ما عليه من املالحظا  ال ي هي من شمن عمل وال شك أن هذا العمل املبا ك له أثر 

البشر، إذ الكمال هلل وحده سبحانه، وها أنا أذكر في هذه العجالة نماذج من النظم لبيان أهميته، وما 

 من القضا ا الفكرية والتربوية وإلاجتماعية والنوازل الفقهية املعاصرة 
ً
اشتمل عليه من الفوائد، وعددا

َض لها، فمقول ال ي تعَ   :رَّ

 
ً
 :ما  تعلق بتصويب العقائد وما قد  قع من الحلف بغ ر هللا: أوال

ِسَم    2قال الناظم
ْ
ق

ُ
 ن

ْ
ن

َ
ُسوُل َعْن أ هَى الرَّ

َ
ْد ن

َ
َعَم ... َوق

ْ
ن
َ
ا َوأ

َ
 ِبَمْن َصّوَرن

َّ
 ِإال

ْعِظيِم 
َّ
 ِللت

ُ
َيِمين

ْ
َما ال

َّ
ِإن

َ
ـــ... ف ــ َعِليـ

ْ
اِلِق ال

َ
خ

ْ
ٌن ال

ْ
أ

َ
اَك ش

َ
 ــــِم َوذ

ِق   :إلى أن قال
َ

ال
َّ
اِس ِبالط

َّ
 الن

ُ
ف

ْ
 َحل

َ
اع

َ
اِق ... َوش سَّ

ُ
ف

ْ
وُك َساِئِر ال

ُ
 َوْهَو ُسل

ُهْم  نَّ
َ
 أ

َ
َسٌم ِبَمْن َيَرْون

َ
ْو ق

َ
ُهمْ ... أ

َ
َجاَه ل

ْ
َسُبوا ال

َ
 ِمَن أْوِلَياَء ن

                                                             
 .ه1443هذا ما أفادن  به في الثامن من  بيع آلاخر  1
 آخر في ناسخ الحد    ، وناولني-ه هللا تعالىحفظ-كل ما سمنقله من نظم الآللي هو من نسخة اململف نفسه ناولنيها الشيخ بيده  2

ً
نظما

 آخَر سماهُ  ،ومنسوخه
ً
 .جهود في خدمة السنة: ونظما
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ا 
َ
ق

َ
ل
ْ
 َيِليُق ُمط

َ
ْمٌر ال

َ
اَك أ

َ
ــ... َوذ ــ

َ
ق

َّ
 َوات

ً
ا
ّ
 1ــىِبُمْسِلٍم آَمَن َحق

 
ً
 :فيما  تعلق بتربية ألابنا  وأن املسمولية تقع على آلابا  وألامها  قال الناظم: ثانيا

وُل   ُ
ـَمْسؤ

ْ
ـــٍد ُهَو ال لُّ َواِلــــ

ُ
وُل ... َوك ُ

ـــؤ ا َي
َ
ذ

َ
ِم ك

ُ
ْمُر ِل 

َ ْ
 وألا

ِر  
ْ
ت  ُيَراِقُبــوا ُوُجوَب السَّ

ْ
ن

َ
َحـ... ِفي أ

َّ
ْدِع َوِبالت ـرَّ

ْ
ْمِر ِبال

َ ْ
 ّرِي ِباأل

ـِة 
َ
ين  ِفي الّزِ

ْ
ت

َ
َرق

َ
اٍة غ

َ
ت
َ
ْم ِمْن ف

َ
ِة ... ك

َ
ن
ْ
ِفت

ْ
ا ِفي ال

َ
َباَبن

َ
 ش

ْ
ت

َ
َرق

ْ
غ

َ
أ
َ
 ف

ِني 
َ
 َيْعت

َ
ْن ال

َ
ٍر مِل

ْ
ْيَس ِمْن ُعذ

َ
ِمِن ... َول

ْ
ؤ

ُ ْ
 ِبامل

ً
ِئقا

َ
ا ال

َ
ْيَس َهذ

َ
 2َول

 
ً
 : ما  حصل في عادا  النا  في ألافراح واملآتم من مخالفا  فقد قال: ثالثا

ى َوَيْحرُ  دَّ
َ
 أ

ُ
ْصِويُر َحْيث

َّ
يٍء ِجــًدا ... ُم الت  ِإلى َوْضٍع ُمس ِ

ً
 َدْوما

َحَيا 
ْ
ْسَراًرا َوَيْهِتُك ال

َ
ـَمَساِوَيـــا ... ُيِذيُع أ

ْ
 َوَيْزَرُع إلِاْزَعاَج َوال

ِجْد 
َ
ْم ن

َ
ًرا َول

َ
ك

ْ
ا ُمن

َ
ْين

ْ
ْم َرأ

َ
َسْد  ... َوك

َ ْ
ِيّ ألا

ْ
أ ِوي الرَّ

َ
 ِمْن ذ

ً
ِليال

َ
 ق

َّ
 ِإال

ُب ُمزَ 
َ
 َوَصـــخ

ٌ
ة

َ
ٌن َوَصـال ــــِهُب  ...ِيّ ـــ

َ
ت
ْ
ل
َ
ـــاُرَها ت

َ
َعاٌت ن

َ
ْرق

َ
 ُمف

 
ُ

ِلف
َ
ت
ْ
 َيخ

َ
 ال

ُ
ُعْرٍي َحْيث

َ
ْبٌس ك

ُ
 : ُعُيوُبهُ ... ل

ُ
 َيِصــف

ُّ
 ِقْصٌر َيِشف

 :وفي تجديد ألاحزان قال

   
ُ
 ِبْدَعة

َ
ْرَبِعين

َ ْ
َرى ألا

ْ
 ... ِإْحَياُء ِذك

ْ
ت
َ
ض

َ
ْرٍب َما اْرت

َ
ِليُد غ

ْ
ق

َ
 ت

ُ
ة

ّ
ن  ُه السُّ

                                                             
 11صا  الآلليالفقيه فرج  1
 62صا  الفقيه فرج الآللي 2
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َ
ــــَزان ــ ـــ ْحــ

َ ْ
ُد ألا َجّدِ

ُ
َها ت ا...  أِلنَّ

َ
ـــَوان ـــ  ِلـَمْن ِسـ

ٌ
َك َعاَدة

ْ
 َوِتل

 
ً
ة قال في باب اللبا  والزينة: رابعا نَّ ر من السُّ

َ
 :في الرد على من َيْسخ

ْعَبْيِن   
َ
اَد َعْن ك ْع ِثَياًبا زَ

َ
يْ ... َواْرف

َ
اق  السَّ

َ
ِشف

ْ
ك

َ
ِزْد ِلت

َ
 ت

َ
 1ِن َوال

   
ُ
ـــط ـ َوسُّ

َّ
ِة َبِل الت

َ
اال

َ
ُمغ

ْ
 ِلل

َ
 ...   ال

ُ
ّرِط

َ
ف

ُ
 ن

َ
ا َوال

ً
ِريط

ْ
ف

َ
مُّ ت

ُ
ذ

َ
 ن

ِة  ِريَّ
ْ
خ ُم َواِقٌع ِمَن السُّ

ْ
ث ِ

ْ
ِة ... َوإلا

َ
َهْي 

ْ
َك ال

ْ
ّلِ َمْن َيْبُدو ِبِتل

ُ
 ِمْن ك

 
َ
ة

َ
ْحن سَّ

ْ
 ال

َ
ِقُرون

َ
ُهْم َيْحت نَّ

َ
 السُّ ...    2أِل

َ
ِكُرون

ْ
ا ُين

َ
 َوُهْم ِبَهذ

َ
ة

َّ
 3ن

 
ً
ب  الحفاظا  وأّن ما  ص ُبه من النجاسة : خامسا

ُ
فيما  تعلق بالقضا ا املعاصرة من حاجة املريض ِلل

 :معفٌو عنها فقد قال الناظم

ِة    
َ
 َمْع َحاِفظ

ُ
الة ِريِض  ... َوَصّحِت الصَّ

َ ْ
ُروَرةِ : َبْوِل امل ُم للضَّ

ْ
ُحك

ْ
 ال

ِتي 
َّ
ُو ِثَياَبُه ال

ْ
َعف

ْ
َمُل ال

ْ
ِة  ... َوَيش

َّ
ق

َ
ش

َ ْ
َعْجِز َوامل

ْ
َبُسَها لل

ْ
 َيل

ـَمَرْض 
ْ
َرْض ... َوَما ُيِصيُب ِجْسَمُه َحاَل ال

َ
غ

ْ
َق ال

َّ
َحق

َ
ى ت

َّ
 َما َصل

َ
ْيف

َ
ك

َ
 4ف

                                                             
ِه : و د  السنة برفع إلازا  إلى أنصا  الساق ن بالنسبة للرجال فقد قال اْبُن ُعَمَر : قلت 1

َّ
ى َ ُسوِل الل

َ
ا ٌ ملسو هيلع هللا ىلصَمَرْ ُ  َعل

َ
. ، َوِفي ِإَزاِ   اْسِتْرخ

َقاَل 
َ
ِه : ف

َّ
ْعتُ ! َ ا َعْبَد الل

َ
َرف

َ
ْع ِإَزاَ َك ف

َ
اَل . هُ اْ ف

َ
مَّ ق

ُ
ِزْدُ  : ث

َ
اَها َبْعُد . ِزْد، ف َتَحرَّ

َ
ُ  أ

ْ
َما ِزل

َ
َقْوِم . ف

ْ
َقاَل َبْعُض ال

َ
َقاَل : ف

َ
ْ َن؟ ف

َ
ى أ

َ
ْنَصاِ   : ِإل

َ
ْ ِن  أ

َ
اق . «السَّ

، وما تحريم جر الثوب خيال ، وبيان حد ما  جوز إ خاؤه إليه: ، في كتاب اللبا  والزينة، باب2216: ، برقم1613/ 3أخرجه مسلم 

 .يستحب
ْحٌن : الَسْحنة بفتح الس ن وسكون الحا   2

َ
ل
َ
 بكسر الس ن، ف

ٌ
ابن هشام، :  نظر. الهيئة واللون والحال، وبشرة الوجه واملنظر، وأما ِسْحَنة

 .311ص: أدب الكاتبابن قت بة، ، و 221ص: املدخل إلى تقويم اللسان
 .11صا  الفقيه فرج الآللي 3
 .33صا  الفقيه فرج الآللي 4
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ً
ا ُمْستشعرا فيها : سادسا

ً
َم الشيخ أبيات

َ
ظ

َ
م ألاظافر وحلق العانِة ن

ْ
في حد ثه عن ِخَصاِل الفطرة وحكم قل

ه ال  كل
ّ
 : فهم بما َيشقُّ عليهم فقالنعمة هللا على خلقه، وأن

َعْر 
َ

 َوش
ً
را

ْ
ف

ُ
 ظ

ُ
َحَياة

ْ
ِت ال

َّ
ِمْر ... َوَحل

َ
ٍل ُمْست

ْ
ك

َ
ُمو ِبش

ْ
ُهَما َين

َ
 ِكال

اِس 
َّ
ِل الن

ُ
 هللِا ِبك

ُ
ا ِمَن َساِئِر إلِاْحَساِس ... َوَرْحَمة

َ
ت
َ
ل
َ
ْد خ

َ
 ق

ْم 
َ
ل
َ
يُّ أ

َ
ا أ

َ
ن
ُ
َحق

ْ
 َيل

َ
اَك ال

َ
رٌ ... ِلذ

ْ
ف

ُ
ا ظ

َ
ْو ِإذ

َ
ِق أ

ْ
َحل

ْ
ِلمْ  ِفي ال

ُ
 ق

ْوِجُب 
َ
ْست

َ
 ت

ً
ا ِنْعَمة

َ
ْيَس َهذ

َ
ل
َ
ْضٍل َيَهُب ... أ

َ
لَّ ف

ُ
 ِلَرٍب ك

ً
را

ْ
ك

ُ
 ش

ِر  ِدّ
َ
ـُمخ

ْ
ى ال

َ
ا ِإل

َ
ْجن

َ
ْحت

َ
ُه ال

َ
ْوال

َ
َعرِ ... ل

َّ
ِق الش

ْ
اٍر َوَحل

َ
ف

ْ
ظ

َ
ِم أ

ْ
ل
َ
 ِفي ق

ِة 
َّ
ق

َ
 َمش

َ
ِديِه ِبال

َ
ؤ

ُ
ى ن َرةِ ... َحتَّ

ْ
ِفط

ْ
ا ِفي ِخَصاِل ال

َ
ان

َ
ت
َ
 أ

ً
ْمرا

َ
 أ

 ِبَما  َوهللاُ 
َ
َعْبد

ْ
 ال

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
 ُيك

َ
ـَما... ال

َ
ل
َ ْ
 ألا

ُ
ط

َ
ِتُج ق

ْ
ْو ُين

َ
 1َيُضرُّ أ

 بقوله -عليه وعلينا  حمة هللا تترا–ثم ختم الناظم 
ً
 :نظمه متواضعا

ا 
َ
ن
َ
ق

َّ
ِذي َوف

ّ
َحْمُد هللِ ال

ْ
ا...  َوال

َ
َمن

َّ
ا َعل

َ
 َوِلـَمَباِدي ِديِنن

 
ُ

ُر َما َعِلْمت
ُ

ش
ْ
ن
َ
نا أ

َ
  َوآُمُل ..  َوَها أ

ُ
ت

ْ
ل
ُ
َواَب ِفيَما ق  الصَّ

َم 
ُ
ت
ْ
ك

َ
 أ

َّ
ال

َ
يَّ أ

َ
َم ... َوَواِجٌب َعل

َ
ت
َ
ى َمْن ك

َ
ُب هللِا َعل

َ
ض

َ
 َوغ

قا  ِيّ
َ
ِمي ض

ْ
ْن َمَجاُل ِعل

ُ
 َيك

ْ
ا... َوِإن

َ
ق دَّ  َيصَّ

ْ
ن

َ
ِقيِر أ

َ
ف

ْ
ْيَس لل

َ
ل
َ
 أ
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ْدِر َوْسِعِه وهللُا 
َ
اهُ ... ُيْعِطي ِبق

َ
ن
ْ
غ

َ
 َما أ

َ
ه ُسْبَحان

ُ
َبل

ْ
 َيق

مَّ ال
ُ
ا ث

َ
َبد

َ
ُم أ

َ
ال  َوالسَّ

ُ
ة

َ
ال ى... صَّ

َ
ُهد

ْ
ى ال

َ
ُسوِل َمْن َدَعا ِإل ى الرَّ

َ
 َعل

َياِر 
ْ
خ

َ ْ
َهارِ  ... َوآِلِه َوَصْحِبِه ألا

ْ
ط

َ ْ
ِته ألا

َّ
اِبِعي ُسن

َ
 .1َوت

ِبَل هللا : ولعل هذا القد  الذ  بلغته هذه املنظومة املبا كة هو: قلت
َ
ْن ق

َ
من عاجل بشرى املممن، ِبم

  :ها ح ن قالدعاَ  ناظم

َرى 
َ
 أ

ْ
ن

َ
ْرُجو أ

َ
ِه أ

ْ
ِفق

ْ
 ِفي ال

ٌ
ِفَية

ْ
ل
َ
 وأثَرا... أ

ً
 َداِئما

ً
ُبوال

َ
َها ق

َ
 ل

رَّ َعْيَنه بها، 
َ
، وق

ً
فبا ك هللا َجْهَده فيها ح   قا ب  الثالثة أال  ب  ، وأذن هللا بظهو ها وانتشا ها مبكرا

 وآخًرا
ً
 .والحمد هلل أوال

بيان أدلة ألاحكام ال ي حوتها املنظومة، فجا   تطبيقاته في ثمانية وآلان أشرع في املبح  الثان  في 

 :مسائل، فمقول وباهلل التوفيق
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 :املبحث الثاني

 

 أحاد   أدلة ألاحكام ال ي تضمنتها املنظومة،

 :وفيه ثمانية مسائل تطبيقية
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 قال الناظم: املسألة ألاولى
ُ
ة

َ
 عليه الِقْبل

ْ
ّمت

ُ
 :في من غ

ُم مَ 
ْ
 َوُحك

ُ
ة

َ
ِقْبل

ْ
ْيِه ال

َ
 َعل

ْ
ت مَّ

ُ
 ... ْن غ

ُ
ِوْجَهة

ْ
ِصحُّ ال

َ
ا ت

َ
َيْجَتِهْد ِبذ

ْ
ل
َ
 ف

ـــا  َهـ
َ

مَّ َما َصال
ُ
اِل ث

َ
ؤ  السُّ

َ
 هللاَ ...  َبْعد

ـــــَرنَّ
ُ
ك

ْ
َيش

ْ
 َول

ً
 َصِحيَحـة

َحبُّ 
َ
ِت ُمْست

ْ
َوق

ْ
 ُيِعْد ِفي ال

ْ
ْيَس َيِجُب ... َوِإن

َ
 َول

ً
ُروضا

ْ
ْيَس َمف

َ
 َول

 َرُسوُل 
ُ

ْم ُيِعْد  َحْيث
َ
ى ل

َّ
ِقْد ... هللِا َصل

ُ
ْمِس ِفي َيْوٍم ف

َ
َعاُع الش

ُ
 ش

َ
 1ِحين

 في جهة القبلة ثم تب ن أنه أخطم فصالته صحيحة،   : الشرح
ً
يعني أن من صلى مجتهدا

 .ويستحب له إلاعادة ما لم  خرج وق  تلك الصالة، فإن خرج وقتها لم ُيِعد

 َ ُسوَل هللاِ :" ودليل قوله  :الدليل
ُ

ِقْد َحْي 
ُ
ْمِ  ِفي َ ْوم  ف

َ
َعاُع الش

ُ
ْم ُيِعْد، ِح َن ش

َ
ى ل

َّ
، ما  و  " َصل

ِه قال
َّ
ينا :" عن جابِر بِن عبِد الل

َّ
  َصل

ً
ة

َ
يل

َ
  في  ل

ُ
ة

َ
ينا الِقبل

َ
ِفَي  َعل

َ
يم  وخ

َ
رنا  2غ

َ
ظ

َ
ا انَصَرفنا ن مَّ

َ
ًما، فل

َ
ْمنا َعل

َّ
وَعل

ِة، 
َ
 ِر الِقبل

َ
ينا إلى غ

َّ
د َصل

َ
حُن ق

َ
ه فِإذا ن

َّ
ِلَك ِلرسوِل الل

َ
رنا ذ

َ
ك

َ
د أحَسنُتم: "فقاَل  -ملسو هيلع هللا ىلص–فذ

َ
م  مُمْرنا أن ". ق

َ
ول

عيَد 
ُ
 .3"ن

 :في ُسترة املصلي قال الناظم: املسألة الثانية

ــــُد  ِقــ
َ
 ِلـَمْن َيْعت

ٌ
َرة

ْ
َسنُّ ُست

ُ
ــُد ... ت ـــ َحـــ

َ
 َيُمرَّ أ

ْ
ن

َ
ِة أ

َ
ال  الصَّ

َ
د

ْ
 ِعن
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اَل :" وفي سنن الترمذ  2

َ
ِبيِه، ق

َ
، َعْن أ

َ
ِه ْبِن َعاِمِر ْبِن َ ِبيَعة

َّ
ِبّيِ : " عن َعْبد الل

ا َمَع النَّ نَّ
ُ
ة   -ملسو هيلع هللا ىلصك

َ
ْيل

َ
، ِفي َسَفر  ِفي ل

ُ
ة

َ
ْ َن الِقْبل

َ
ْم َنْدِ  أ

َ
ل
َ
ِلَمة  ف

ْ
ُمظ

ِبّيِ 
ِلَك ِللنَّ

َ
ْرَنا ذ

َ
ك

َ
ْصَبْحَنا ذ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ى ِحَياِلِه، ف

َ
ا َعل لُّ َ ُجل  ِمنَّ

ُ
ى ك

َّ
َصل

َ
ْ   -ملسو هيلع هللا ىلصف

َ
َزل

َ
ن
َ
ِه }: ف

َّ
مَّ َوْجُه الل

َ
ث
َ
وا ف

ُّ
ْ َنَما ُتَول

َ
م
َ
أخرجه الترمذ  في ، ([111: البقرة]{ف

ِبيِع َعْن : وقال – 2111: ، برقم(221/ 1)لبقرة ومن سو ة ا: سننه َباٌب  ِب  الرَّ
َ
اِن أ مَّ  السَّ

َ
َع 

ْ
ش

َ
 ِمْن َحِد ِ  أ

َّ
ُه ِإال

ُ
ْعِرف

َ
 ن

َ
ِريٌب ال

َ
 غ

ٌ
ا َحِد  

َ
َهذ

 
ْ

ش
َ
ِه َوأ

َّ
 ِفي الَحِد ِ  َعاِصِم ْبِن ُعَبْيِد الل

ُ
ف  ُ َضعَّ

ُ
 .َع 

 واه البيهق  في سننه من طريق داود » :124/ 2: البوص ر  في إتحا  الخ رة:  قالو .  2211: ، برقم324/ 3: السنن الكبرى للبيهق    الترك  3

اَل :".. ، وفي املوطم  البن وهب«.فذكره... بن عمرو، ثنا محمد بن  زيد الواسط ، عن محمد بن سالم، عن عطا  
َ
ِه، ق

َّ
: َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الل

ْيَنا 
َّ
  َصل

ً
ة

َ
ْيل

َ
ِفيَ  ِفي   ل

ُ
ْيم  َوخ

َ
ْم غ

َّ
، َوَعل

ُ
ة

َ
ِقْبل

ْ
ْيَنا ال

َ
ِلَك ِلرَ ْ  َعل

َ
ْرَنا ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
ِة، ف

َ
ِقْبل

ْ
ْ ِر ال

َ
ى غ

َ
ْيَنا ِإل

َّ
ْد َصل

َ
ا َنْحُن ق

َ
ِإذ

َ
ْرَنا، ف

َ
ْصَبْحَنا َنظ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ًما، ف

َ
ِه َنا َعل

َّ
ُسوِل الل

َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ُتْم »: ، ف

ْ
ْحَسن

َ
ْد أ

َ
ْن نعيد. « ق

َ
ُمْرَنا أ

ْ
ْم َ م

َ
 .441: برقم: 131ص -املوطم البن وهب" َول
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ِفي ُس 
ْ
ك

َ
ِرْب ِمْنَها َوت

َ
ت
ْ
 َولَيق

ُ
َرة

ْ
 ... ت

ُ
ة

َّ
ن َك السُّ

ْ
ْمِح ِتل ْدِر الرُّ

َ
 َعًصا ِبق

 
َ

ِلف
ُ
ت
ْ
ْيَها اخ

َ
ِ َعل

ّ
ط

َ
خ

ْ
 ال

ُ
َرة

ْ
 ... َوُست

َ
ـــف ـ عَّ

َ
 ِمْنُهُم َمْن ض

ُ
َحِديث

ْ
 ال

ُ
 1َحْيث

أشا  في هذه ألابيا  إلى سنية اتخاذ السترة قبل أن  دخل الصالة، ليمنع املرو  ب ن   :الشرح

 في  د ه وهو  صلي، وأن  قترب م
ً
نها، وتكف  فيها ما كان مثل الرمح، فإن لم  جد سترة فإنه  خط خطا

 .ألا ض، ولكن حد   الخط مختلف فيه

ِرْب ِمْنَها  :"والدليل على قول الناظم : الدليل
َ
ت
ْ
ِبيَّ ، "َولَيق ُغ ِبِه النَّ

ُ
، َ ْبل

َ
َمة

ْ
ِب  َحث

َ
حد   َسْهِل ْبِن أ

اَل  -ملسو هيلع هللا ىلص
َ
 »: ق

َ
ْم ِإل

ُ
َحُدك

َ
ى أ

َّ
ا َصل

َ
هُ ِإذ

َ
ت

َ
ْيِه َصال

َ
اُن َعل

َ
ْيط

َّ
ِع الش

َ
 َ ْقط

َ
َيْدُن ِمْنَها ال

ْ
ل
َ
َرة  ف

ْ
: ، وملا في البخا   2«ى ُست

ِه »
َّ
ى َ ُسوِل الل

َّ
اَن َبْ َن ُمَصل

َ
اةِ  -ملسو هيلع هللا ىلصك

َّ
 .3«َوَبْ َن الِجَداِ  َمَمرُّ الش

  :"والدليل على قوله
ُ
ة

َّ
ن َك السُّ

ْ
ْمِح ِتل ْدِر الرُّ

َ
ِبيَّ »: عن عبد هللا بن عمر، ملا في البخا   " َعًصا ِبق نَّ النَّ

َ
ملسو هيلع هللا ىلص أ

ْيَها
َ
ي ِإل ِ

ّ
ُيَصل

َ
 ف

ُ
ُه الَحْرَبة

َ
ُز ل

َ
اَن ُ ْرك

َ
ْو ِبَسْهم  » :ملسو هيلع هللا ىلصولقوله . 4«ك

َ
ُه، َول

َ
ت

َ
ْم َصال

ُ
َحُدك

َ
ْر أ

ُ
َ ْست

َ
 .5«ل

 : "وقوله
َ

ف عَّ
َ
 ِمْنُهُم َمْن ض

ُ
َحِديث

ْ
 ال

ُ
، َحْيث

َ
ِلف

ُ
ت
ْ
ْيَها اخ

َ
ِ َعل

ّ
ط

َ
خ

ْ
 ال

ُ
َرة

ْ
، ، فيه إشا"َوُست

َ
ِب  ُهَرْيَرة

َ
 لحد   أ

ٌ
 ة

ِبّيِ 
اَل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّ

َ
ْم » :ق

َ
ِإْن ل

َ
َيْنِصْب َعًصا، ف

ْ
ل
َ
ْم َ ِجْد، ف

َ
ِإْن ل

َ
ْ ًئا، ف

َ
اَ  َوْجِهِه ش

َ
ق

ْ
َيْجَعْل ِتل

ْ
ل
َ
ْم، ف

ُ
َحُدك

َ
ى أ

َّ
ا َصل

َ
ِإذ

ُه َما َمرَّ َبْ َن َ َدْ ِه   َ ُضرُّ
َ

مَّ ال
ُ
ا، ث

ًّ
ط

َ
 خ

َّ
ط

ُ
َيخ

ْ
ل
َ
 . 6«َ ِجْد، ف

ُ
فقد ذكره ، 7ختلف في تصحيحه وتضعيفهفإنه أ

 للمضطرب قال ابن الصالح
ً
ومن والاضطراب موجب ضعف الحد   إلشعا ه بمنه لم  ضبط، » :مثاال

                                                             
 .34صا  الفقيه فرج الآللي 1
 واه واقد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن سهل، عن أبيه، :" ، باب الدنو من السترة، وقال 611: برقم( 111/ 1)أخرجه أبو داود  2

وأخرجه الحاكم في  ،"بعضهم، عن نافع بن جب ر، عن سهل بن سعد واختلف في إسناده: ، قالملسو هيلع هللا ىلص أو عن محمد بن سهل، عن النبي 

 .«هذا حد   صحيح على شرط الشيخ ن، ولم  خرجاه»: وقال 122: برقم( 311/ 1)املستد ك 
 ، باب قد  كم  نبغي أن  كون ب ن املصلي والسترة؟416:  برقم( 126/ 1)أخرجه البخا    3
 .، باب الصالة إلى الحربة411: برقم( 126/ 1)أخرجه البخا    4
  126: ، ووبلفظ آخر برقم121: برقم( 312/ 1)املستد ك أخرجه الحاكم في  5

َ
ِبيِع ْبِن َسْبَرة َعِزيِز ْبِن الرَّ

ْ
ِلِك ْبِن َعْبِد ال

َ ْ
، من حد   َعْبِد امل

اَل 
َ
ِه ق ِبيِه، َعْن َجّدِ

َ
، َعْن أ ّيِ ُجََهِ

ْ
ِه : ال

َّ
اَل َ ُسوُل الل

َ
ْو ِبَسْهم  »:ملسو هيلع هللا ىلصق

َ
ْم َول

ُ
ِتك

َ
ى: وقال«اْسَتِتُروا ِبَصال

َ
ْرِط ُمْسِلم   َعل

َ
 . ش

، باب ما يستر املصلي، 143: ، برقم(323/ 1)، باب الخط إذا لم  جد عصا، وابن ماجه واللفظ له 611: برقم( 113/ 1)أخرجه أبو داود  6

 .1312: ، برقم(314/ 12)وأحمد في املسند 
 :  قصدقال الصنعان  ". ولم  صب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن:" قال الحافظ ابن حجر  7

ً
ابن الصالح فإنه أو ده مثاال

لم نجد ش ئا ": سفيان بن عي نة " للمضطرب فيه، ونازعه ابن حجر في النك ، وقد صححه أحمد وابن املد ني، وفي مختصر السنن قال 

م ش ي  تشدونه هل عندك: إذا حد  بهذا الحد    قول " إسماعيل بن أمية " نشد به هذا الحد  ، ولم  ج  إال من هذا الوجه، وكان 

سبل الصنعان  انته  مختصرا من .ال بم  به في مثل هذا الحكم إن شا  هللا تعالى: به؟ وقد أشا  الشافعي إلى ضعفه، وقال البيهق 

 (.211/ 1)السالم 
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ه ُحَرْي   عن أب  : أمثلته ما  ويناه عن إسماعيل بن أمية عن أب  عمرو بن محمد بن ُحرْي   عن َجّدِ

صليملسو هيلع هللا ىلص هريرة عن  سول هللا 
ُ
 .1«خطا فليخط  عًصا  نصبها ب ن  د ه  إذا لم  جد:" في امل

ولكن بق  أمر  جب " : وتعقبه الحافظ ابن حجر في النكت بعد أن سرد من رواه بقوله

التيقظ له، وذلك أن جميع من  واه عن إسماعيل بن أمية، عن هذا الرجل إنما وقع الاختال  بينهم 

ب  هريرة بال واسطة، وإذا تحقق ألامر لم في اسمه أو كن ته، وهل  وا ته عن أبيه أو عن جده أو عن أ

 .الاختال  الذ   مثر قدحا:  كن فيه حقيقة الاضطراب؛ ألن الاضطراب هو

واختال  الرواة في اسم  جل ال  مثر ذلك، ألنه إن كان ذلك الرجل ثقة فال ض ر، وإن كان غ ر ثقة 

 الحد   إنما هو من ِقَبل ضعفه ال من ِقَبل اختال  الثق
ُ

َضْعف
َ
 .ا  في اسمه فتممل ذلكف

ومع ذلك كله فالطرق ال ي ذكرها ابن الصالح، ثم شيخنا قابلة لترجيح بعضها على بعض والرا حة 

 
ً
 و أسا

ً
 .2«منها  مكن التوفيق بينها فينتف  الاضطراب أصال

 .3وقد أطال الحافظ السيوط  الكالم على طرقه وأقوال العلما  فيه فل راجع لالستزادة

 :في مستحبات الصالة قال الناظم: لثةاملسألة الثا

ِبّيِ   
َّ
ِة الن ى َوِصيَّ

َ
ـــِيّ ...   َواْحِرْص َعل ْرِســـ

ُ
ك

ْ
 ال

َ
َية

َ
و أ

ُ
ل
ْ
ت
َ
 ت

ُ
 ِبَحْيث

َعَمْل   
ْ
ُل ال

َ
ض

ْ
ف

َ
هَْي أ

َ
ِة ف

َ
ال َر الصَّ

ْ
َملْ ... ِإث

َ
 ت

َ
و ال

ُ
ل
ْ
ت
َ
 ت

َ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ٍة ِإن

َّ
 ِلَجن

ـــاِم  َعـــ
ْ
ن
َ ْ
اَك َصْدُر ُسوَرِة ألا

َ
ذ

َ
ـــاِم ... ك ــ ـــ ـــ َم

ْ
ت ِ

ْ
 آَياٍت َمْع إلا

ُ
ث

َ
ال

َ
 4ث

                                                             
 .14  عتر ص  -" معرفة أنواع علوم الحد  " ابن الصالح مقدمة  1
 .124-123/ 2 :النك  على كتاب ابن الصالحابن حجر  2
وقد حكى أبو داود تضعيف هذا الحد  ، عن ابن  -:، ثم قال..والجواب أن وجوه الترجيح فيه متعا ضة » :قال في تد يب الراو    3

لم نجد ش ئا نشد به هذا الحد  ، ولم  ج  إال من هذا الوجه، وضعفه أ ضا الشافعي، والبيهق ، والنوو  في : عي نة، فقال عنه

ن التمثيل ال  ليق إال بحد   لوال الاضطراب لم  ضعف، وهذا الحد   ال  صلح مثاال، فإنهم اختلفوا في ذا  والحق أ: وقال.. الخالصة

واحدة، فإن كان ثقة لم  ضر هذا الاختال  في اسمه أو نسبه، وقد وجد مثل ذلك في الصحيح، ولهذا صححه ابن حبان؛ ألنه عنده ثقة، 

ومثل هذا : قال. ن لم  كن ثقة فالضعف حاصل بغ ر جهة الاضطراب، نعم  زداد به ضعفاو  ح أحد ألاقوال في اسمه واسم أبيه، وإ

تد يب الراو  في شرح  :السيوط . «الاضطراب  وجب الضعف:  دخل في املضطرب لكون  واته اختلفوا، وال مر ح، وهو وا د على قولهم

 .312-312/ 1تقريب النواو  
 31صا  الفقيه فرج الآللي 4
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أشا  الناظم في هذه ألابيا  إلى فضل قرا ة آ ة الكرس ي بعد كل صالة، وقرا ة أول   : الشرح

 .ثال  آ ا  من سو ة ألانعام بعد صالة الصبح 

اَل  : الدليل
َ
 ق

َ
َماَمة

ُ
بو أ

َ
اَل َ ُسوُل هللِا : ودليل ما قاله ما  واه أ

َ
 مَ » :ملسو هيلع هللا ىلصق

َ
َرأ

َ
  ْن ق

َ
ّيِ ِفي  آَ ة ْرس ِ

ُ
ك

ْ
ُدُبرِ  ال

ْن َ ُموَ   
َ
 أ

َّ
ِة ِإال َجنَّ

ْ
وِل ال

ُ
ْم َ ْمَنْعُه ِمْن ُدخ

َ
ُتوَبة  ل

ْ
ة  َمك

َ
ّلِ َصال

ُ
 .1«ك

 

َماِم : " ودليل قوله
ْ
ت ِ

ْ
 آَياٍت َمْع إلا

ُ
ث

َ
ال

َ
َعاِم، ث

ْ
ن
َ ْ
 ألا

َ
اَك َصْدُر ُسوَرة

َ
ذ

َ
 موقو  "ك

ٌ
، فقد و د في ذلك حد  

اَل  2حافظ ابن حجر في ألامالي بسندهأخرجه ال
َ
ى َعْنُهَما ق

َ
َعال

َ
ُه ت

َّ
َي الل ى :" إلى اْبِن َعَبا   َ ض ِ

َّ
ا َصل

َ
 ِإذ

َ
َرأ

َ
َمْن ق

 
َ
اة

َ
د

َ
غ

ْ
  ال

َ
ث

َ
ال

َ
ِل  ِمْن  آَياٍت  ث وَّ

َ
ى  ُسوَرِة  أ

َ
َعاِم ِإل

ْ
ن
َ ْ
 }ألا

َ
ِسُبون

ْ
ك

َ
ُم َما ت

َ
 { َوَيْعل

َ
 َمل

َ
ف

ْ
ل
َ
 أ

َ
ْرَبُعون

َ
ْيِه أ

َ
َزَل ِإل

َ
ُب ن

َ
ت
ْ
 ٍك ُيك

 

 

                                                             
: ، برقم114/ 1: ، والطبران  في املعجم الكب ر1261: برقم 311/ 2: ، والرويان  في مسنده1141: ، برقم44/ 1: لنسائ  في الكبرى أخرجه ا 11

 » :، بلفظ123: ،  قم121، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص1261، 12/ 1: ، واملعجم ألاوسط1132
َ
َرأ

َ
  َمْن ق

َ
ّيِ  آَية ْرس ِ

ُ
ك

ْ
ّلِ  ُدُبَر  ال

ُ
ٍة ك

َ
َصال

َهَد 
ْ

ش
َ
ى ُيْسي ِه َعزَّ َوَجلَّ َحتَّ

َّ
ِبَياِء الل

ْ
ن
َ
َل َعْن أ

َ
ات

َ
ِة َمْن ق

َ
ِزل

ْ
اَن ِبَمن

َ
وَبٍة ك

ُ
ت

ْ
، 2111، 2114: ، برقم16/ 4، وأخرجه البيهق  في شعب إلا مان «َمك

َي هللُا َعْنهَ  اِلب  َ ض ِ
َ
ِب  ط

َ
 : وقال، ..عن َعِليَّ ْبَن أ

ٌ
اُدُه َضِعيف

َ
   ، وأخرجه كِإْسن

َ
ن
َ
َتاِ ، َعْن أ

ْ
خ

ُ ْ
َحَسِن، َوامل

ْ
اِط، َعِن ال يَّ

َ
خ

ْ
.. ذلك َعِن َساِلم  ال

، وذكره ابن الجوز  في املوضوعا :  وقال
ٌ

ْ ًضا ِإْسَناُدُه َضِعيف
َ
ا أ

َ
: بقوله -1111/ 12: تا يخ إلاسالمفي كما  وتعقبه الذهبي، 243/ 1: َوَهذ

الجوزّ  كتاب املوضوعا ، فمصاب ِفي ِذكره أحاد   شنيعة مخالفة للّنقل  ف ابن صنّ : ونقلُ  من خط السيف أحمد ابن املجد، قال»

الن ضعيف، أو ل   بالقوّ ، أو لّ ن، : والعقل، ومما لم  صب فيه إطالق الوضع على أحاد    بكالِم بعض الّنا  ِفي أحد ُ واتها، كقوله
ُ
ف

النه، وال ِفيِه م
ْ
ة بمّنه موضوع، سوى كالم ول   ذلك الحد   مّما يشهد القلب بُبط ة وال إجماع، وال ُحجَّ خالفة وال معا ضة لكتاب وال ُسنَّ

ْحَمد ْبن حنبل  قّدم الحد   الّضعيف على القيا 
َ
ة، وقد كان أ

َ
ِمْن ذلك أّنه أو د : قال. ذلك الرجل ِفي  اويه، وهذا ُعْدوان ومجاَزف

َ
ف

د  ليحي، عن ُمَحمَّ د ْبن ِحْمَ ر السَّ مامة في فضل قرا ة حد   ُمَحمَّ
ُ
ِب  أ

َ
، َعْن أ َهاِن ُّ

ْ
ل
َ
رس ّي في الصلوا  الخم ، وهو آ ة  ْبن ِزَياد  ألا

ُ
َمْن :" الك

 
َ
َرأ

َ
  ق

َ
رس ّي  آَية

ُ
ة إال املوت  ُدُبَر  الك

ّ
ّل صالٍة مكتوبٍة لم يمنعه من دخول الجن

ُ
د "ك ، وجعله في املوضوعا ، لقول يعقوب بن ُسفيان ُمَحمَّ

اِ ّ  ِفي  ْبن ِحْم ر ل  
َ
ُبخ

ْ
ا قد  وى ال

َ
، َعْنُه، وقد قال ابن َمع ن"صحيحه " بالقوّ ، ومحمد َهذ ْحَمد ْبن حنبل: ، عن  جل 

َ
: إّنه ثقة، وقال أ

 خ ًرا
ّ

تفرد به :"  ملا ساق الحد   من طريق الدا قطني وقال -ابَن الجوز –انتهي كالم الذهبي، وكذلك تعقب السيوط ُّ « ما َعِلم  إال

؛ بل قو  ثقة من  جال البخا   والحد   صحيح على شرطه، وقد أخرجه ( قل : )قال السيوط ! بن حم ر ول   بالقو  محمد 
ّ
كال

الحافظ ابن حجر : النسائ ، وابن حبان في صحيحه، وابن السني في عمل اليوم واليلة، وصححه أ ضا الضيا  املقدس ي في املختا ة، وقال

الآللى  املصنوعة في :  نظر..". ابن الجوز  فمو د هذا الحد   في املوضوعا  وهو من أسمج ما وقع لهغفل : في تخريج أحاد   املشكاة

َتصر ( قل :" )، زاد ابن عراق على كالم السيوط  بقوله -212/ 1ألاحاد   املوضوعة 
ْ
َحاِفظ، اْبن حجر على َهاِمش ُمخ

ْ
ط ال

َ
ْ   ِبخ

َ
َوَ أ

تهَح : املوضوعا  اِلْبِن د با  َما َنصه ي ِصحَّ ض ِ
َ
ت
ْ
ِلَك َيق

َ
َساِئّي َولم يعلله، َوذ

َّ
ا أخرجه الن

َ
َماَمة َهذ

ُ
ْ ضا ِديث أبي أ

َ
َحاِكم أ

ْ
، َوأخرجه ال

ا الَحِد   ِفي ُجْز  جمعه ِفي فضل 
َ
َحاِفظ الدمياط  ِفي َتْقِوَية َهذ

ْ
اَل ال

َ
ة آَ ة  َوَصححُه َوهللا أعلم، َوق

َ
ال ّي وأذكا  أدبا  الصَّ ْرس ِ

ُ
ك

ْ
د بن ُمَح : ال مَّ

اِ ّ  فى َصِحيحه
َ
َهاِن  اْحتج بهما الُبخ

ْ
ل
َ ْ
 .12:، برقم211/ 1:تنز ه الشريعة نظر ابن عراق ". حم ر َوُمَحّمد بن ِزَياد ألا

َبَرَنا َجعْ .. » : قال 2
ْ
خ

َ
اَل أ

َ
 ق

َ
ْيَماَن ْبِن َحْمَزة

َ
ِطيُب َعْن ُسل

َ
خ

ْ
د  ال َحَسِن َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ

ْ
ُبو ال

َ
َبَرِن  أ

ْ
خ

َ
َبَرَنا َعِليُّ أ

ْ
خ

َ
اَل أ

َ
ِف ُّ ق

َ
ل َبَرَنا الّسِ

ْ
خ

َ
اَل أ

َ
ّ ق

َفُر ْبُن َعِلي 

ا
َ
َدِم ُّ ق

َ ْ
َماَن ألا

ْ
ْحَمُد ْبُن ُعث

َ
َبَرَنا أ

ْ
خ

َ
اَل أ

َ
ّ ق

 ْبُن َعِلي 
ُ
َحة

ْ
ل
َ
َبَرَنا ط

ْ
خ

َ
اَل أ

َ
ْحَمَد ْبِن َبَيان  ق

َ
َنا ْبُن أ

َ
ث َماَن َل َحدَّ

ْ
ُن ُعث ُد بْ ْ بَ  ُمَحمَّ

َ
ِب  ش

َ
َنا ْبِن أ

َ
ث اَل َحدَّ

َ
 ق

َ
ة

يِنيُّ  ُن ِإْسَحاَق الّصِ َراِهيُم بْ ِغ َرِة َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْ ر  َعِن اْبِن ِإبْ
ُ ْ
ِب  امل

َ
َنا َجْعَفُر ْبُن أ

َ
ث اَل َحدَّ

َ
َقِميُّ ق

ْ
َنا َيْعُقوُب ال

َ
ث اَل َحدَّ

َ
ى  ق

َ
َعال

َ
ُه ت

َّ
َي الل َعَبا   َ ض ِ

اَل 
َ
 .، وذكر الحد  ..َعْنُهَما ق
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ْعَماِلِهمْ 
َ
ُل أ

ْ
ُه ِمث

َ
 .2..."1ل

 :في الذهاب إلى الصالة بسكينة قال الناظم: املسألة الرابعة

ى َمَهْل   
َ
اِشًعا َعل

َ
 خ

َ
ة

َ
ال ِة َما َحَصلْ ... ِإيِت الصَّ

َ
ال ْضِل الصَّ

َ
ِفيَك ِمْن ف

ْ
 َيك

ِة   
َ
ِكين ــى َرُسوُل هللِا ِبالسَّ ْوَصــ

َ
ــ... أ ـــ ـــ ــ ْضـ

َ
َعـــــِة ف

ْ
ْو ِبَرك

َ
ُه َول

ُ
ال

َ
ن
َ
 ت

ً
 3ــال

  : الشرح

أشا  الناظم في هذه ألابيا  إلى أن  كون إلانسان في ذهابه للصالة في سكينة وخشوع، وال  بالغ في 

مش ته، ألجل إد اك الصالة، ك  ال تتقطع أنفاسه وهو في الصالة فيذهب خشوعه، فما أد كه منها 

 .الجماعة ولو  كعة واحدة  ثاب عليه، ويكفيه لتحصيل فضل

   : الدليل

                                                             
بِ :".. م الحد  وتما 1

ْ
ل
َ
اُن ِفي ق

َ
ْيط ْوَحى الشَّ

َ
ِإْن أ

َ
ْوِق َسْبِع َسَماَوا   َوَمَعُه َمْرَزَبِة ِمْن َحِد د  ف

َ
ٌك ِمْن ف

َ
ْيِه َمل

َ
 َوَنَزَل ِإل

ً
ِر َضَرَبُه َضْرَبة ْ ًئا ِمَن الشَّ

َ
ِه ش

اَن َ ْوُم 
َ
ا ك

َ
ِإذ

َ
وَن َبْ َنُه َوَبْ َنُه َسْبُعوَن ِحَجاًبا ف

ُ
هُ َح َّ  َ ك

َ
ى ل

َ
َعال

َ
ُه ت

َّ
اَل الل

َ
ِقَياَمِة ق

ْ
ِر، : ال

َ
ْوث

َ
ك
ْ
َرْب ِمَن ال

ْ
ي، َواش ِ

ّ
ْنَ  َعْبِد ، اْمِش ِفي ِظل

َ
َك َوأ َنا َ بُّ

َ
أ

اَب 
َ
 َعذ

َ
ْ ِر ِحَساب  َوال

َ
 ِبغ

َ
ة َجنَّ

ْ
ِل ال

ُ
َسِبيِل، َواْدخ

ْ
ل ِسْل ِمَن السَّ

َ
ت
ْ
 ".َواغ

، والسيوط  في تمهيد الفرش في الخصال املوجبة لظل العرش 134  : ، برقم224ص الحد   أخرجه الحافظ ابن حجر في ألامالي املطلقة 2

أخبرن  أبو عبد هللا بن أب  الحسن الشاذلي إجازة عن أب  الحسن بن أب  املجد عن سليمان بن مرة أنا جعفر بن » :بسنده قال 12ص

ولم  ذكر فيهما –للد لمي َعن اْبن َمْسُعود  -246/ 3: الد  املنثو  ، وفي 22124: ، برقم416/ 22في جامع ألاحاد   -وعزاه .  فذكره.." علي 

 
ً
اَل َ ُسول هللا » :قال -إسنادا

َ
 : ملسو هيلع هللا ىلصق

َ
َرأ

َ
ُه َوق

َّ
فْجر ِفي جَماَعة َوقعد ِفي ُمَصال

ْ
   من صلى ال

َ
ال

َ
ألانعام وكل هللا ِبِه سبع ن  ُسوَ ة  أول  من  آَ ا   ث

ِفُروَن 
ْ
حون هللا َوَيْسَتغ ا ُيَسِبّ

ً
ِقَياَمة ملك

ْ
ى ال

َ
ُه ِإل

َ
 ".246/ 3: الد  املنثو  في التفس ر باملمثو  : السيوط ، «ل

ِريٌب، واملتهم به » :قال الحافظ ابن حجر
َ
 غ

ٌ
ا َحِديث

َ
بعض الضعف لكنه  بن عثمانمحمد وإن كان في [ الِصيني] بن إسحاق إبراهيمَهذ

ألامالي املطلقة . «..في الثقا  لكن قال  بما خالف  وأما ابن حبان فذكرهزائغ، لم  ترك، وأما إبراهيم قال الدا قطني متروك، وقال ألازد  

ابن مسعود [ وأسنده إلى : ]مسند الفردو وجدت له شاهًدا في  :قلت: زاد السيوط  بعد أن نقل كالم الحافظ ابن حجر فقال. 221ص

وكل هللا به سبع ن ألانعام،  سورة  أول  من  آيات  ثالث   من صلى الفجر في جماعة، وقعد في مصالة، وقرأ: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا :" قال

 ، "ملكا، يسبحون هللا، ويستغفرون له، إلى  وم القيامة 

:" حب ب بن ع س   العمي أبو محمد الفا س ي قال[ وأسنده إلى]قال ابن الضري  : ثم وجدت له شاهًدا آخر في إلاظالل[: قال السيوطي]

 بعد صالة الفجر: قلت]اها، .."ألانعام  سو ة  أول  من  آ ا   ثال   من قرأ 
ُ
تمهيد الفرش في الخصال :  نظر[ ولم  ذكر ابن الضري  أنها ُتْقَرأ

 .«222»: ، برقم11ص :فضائل القرآنابن الضري  : ، وينظر12املوجبة لظل العرش ص
 .31صا  الفقيه فرج الآللي 3



 (آفاق و أبعاد ) أعالم و ومعالم مدينة مسالتة عبر التاريخ 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  111 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

، َعْن 
َ
َمة

َ
ِبّيِ  ودليل ما قال حد   أب  َسل

، َعِن النَّ
َ
ِب  ُهَرْيَرة

َ
ِة، » : ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
ال ى الصَّ

َ
وا ِإل

ُ
اْمش

َ
 ف

َ
اَمة

َ
ق ِ

ْ
ا َسِمْعُتُم إلا

َ
ِإذ

 
ُّ
َصل

َ
ُتْم ف

ْ
ْدَ ك

َ
َما أ

َ
ْسِرُعوا، ف

ُ
 ت

َ
اِ ، َوال

َ
َوق

ْ
ِكيَنِة َوال ْم ِبالسَّ

ُ
ْيك

َ
واَوَعل ِتمُّ

َ
م
َ
ْم ف

ُ
ك

َ
ات

َ
ِإنَّ .. » :، زاد في املوطم1«وا، َوَما ف

َ
ف

ة  
َ

ى َصال
َ
اَن َيْعِمُد ِإل

َ
، َما ك ة 

َ
ْم ِفي َصال

ُ
َحَدك

َ
 .2«أ

َعـــــِة  : "ودليل قوله
ْ
ْو ِبَرك

َ
ُه َول

ُ
ال

َ
ن
َ
 ت

ً
ْضال

َ
ْحَمِن،  ، ما أخرجه البخا   من حد   " ف  ْبِن َعْبِد الرَّ

َ
َمة

َ
ِب  َسل

َ
أ

  َعْن 
َ
 أ

َ
نَّ َ ُسوَل هللِا : ِب  ُهَرْيَرة

َ
اَل ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
 » : ق

َ
ة

َ
ال ْدَ َك الصَّ

َ
ْد أ

َ
ق

َ
ِة ف

َ
ال  ِمَن الصَّ

ً
َعة

ْ
ْدَ َك َ ك

َ
 .   3«َمْن أ

 :في الصالة خلف بمن تكرهه قال الناظم: املسألة الخامسة

    

َرُهُه 
ْ
ك

َ
 َمْن ت

َ
ف

ْ
ل
َ
َصِلّ خ

ُ
 ت

َ
هُ ... َوال

ُ
َبل

ْ
 َيق

َ
 هللُا ال

َ
ت

ْ
َعل

َ
 ف

ْ
 4َوِإن

   :الشرح

َرُههُ  :في قول الناظم
ْ
ك

َ
 َمْن ت

َ
ف

ْ
ل
َ
َصِلّ خ

ُ
 ت

َ
 :"؛ ألن ذلك منا  للخشوع في الصالة، ولذلك قالَوال

ْ
وِإن

هُ 
ُ
َبل

ْ
 َيق

َ
 هللُا ال

َ
ت

ْ
َعل

َ
؛ ويمخذ من كالم الناظم أن النهي موجه للممموم، والظاهر أن النهي  توجه لإلمام "ف

 أو غلبة وهم له كا ه
ً
 :ون، ملا و د في ذلك من نصوص وهيالذ   مم النا  قهرا

   : الدليل

ِه 
َّ
نَّ َ ُسوَل الل

َ
و، أ ِه ْبِن َعْمر 

َّ
اَن َ ُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص ودليل منع إلامام الذ   كرهه املمموم ن حد   َعْبِد الل

َ
 »: ك

ٌ
ة

َ
ث

َ
ال

َ
ث

ُه 
َ
ْوًما َوُهْم ل

َ
َم ق دَّ

َ
ق

َ
، َمْن ت

ً
ة

َ
ُه ِمْنُهْم َصال

َّ
 َ ْقَبُل الل

َ
اِ ُهوَن، َوَ   ال

َ
 ِدَباً اك

َ
ة

َ
ال ى الصَّ

َ
ت
َ
َباُ  « ُجٌل أ ِتَيَها َبْعَد : َوالّدِ

ْ
ْن َ م

َ
أ

ُه ، 
َ
ُفوت

َ
ْن ت

َ
َ هُ » أ  . 5«َوَ ُجٌل اْعَتَبَد ُمَحرَّ

                                                             
إلى الصالة وليم  بالسكينة والوقا  وقال ما أد كتم فصلوا وما فاتكم فمتموا قاله  ال يسعى: باب  ، 636: ، برقم121/ 1أخرجه البخا    1

 .ملسو هيلع هللا ىلصأبو قتادة عن النبي 

 .ما جا  في الندا  للصالة  :، باب61/ 221:   ألاعظمي برقم 12/ 2أخرجه مالك في املوطم  2
 .باب من أد ك من الصالة  كعة  ، «112»:، برقم122/ 1أخرجه البخا    3
 42صا قيه فرج الآلليالف 4
، َعن اْبِن 111: ، برقم311/ 1: باب الرجل  مم القوم وهم له كا هون، وابن ماجه  ، 113: ، برقم162/ 1: أخرجه أبو  داود في سننه 5

ِه 
َّ
، َعْن َ ُسوِل الل ا   اَل ملسو هيلع هللا ىلص َعبَّ

َ
ْوَق ُ ُ وِسِهْم ِشْبًرا:" ق

َ
ُتُهْم ف

َ
ُع َصال

َ
 ُتْرف

َ
 ال

ٌ
ة

َ
ث

َ
ال

َ
 : ث

َ
ُه َ ُجٌل أ

َ
ْوًما َوُهْم ل

َ
ْيَها  مَّ ق

َ
 َباَتْ  َوَزْوُجَها َعل

ٌ
ة
َ
اِ ُهوَن، َواْمَرأ

َ
ك

َواِن ُمَتَصاِ َماِن 
َ
خ

َ
، َوأ

ٌ
 ".َساِخط
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 :في فضل التهجير للجمعة قال الناظم: املسألة السادسة

َر    ْد َهجَّ
َ
أنَّ َمْن ِفي ُجْمَعٍة ق

َ
َر ... ك

َ
ْو َبق

َ
َبَها أ رَّ

َ
 ق

ً
ة

َ
ن
َ
 َبد

 
ْ
َجاِج َوال َرُد الدَّ

ْ
مَّ ُمف

ُ
ْبُش ث

َ
َواِج ... ك

ْ
ف
َ ْ
 ِِلِخِر ألا

ٌ
ة

َ
 1َوَبْيض

   : الشرح

 للمسجد في 
ً
 تكلم الناظم عن فضل التْبك ر إلى املسجد في  وم الجمعة، وأن الذ  َ ّجَر أ  ذهب مبكرا

ّرَب صدقة على الفقرا  تعدل ناقة، ثم من ذهب الساعة الثاني
َ
ة فكمنما تقرب الساعة ألاولى فكمنما  ق

بصدقة تعدل بقرة، وهكذا كلما تمخر نقص قد  هذا ألاجر إلى أن  ذهب في آخر جز  من قبل صعود 

 .إلامام فهذا كمنما تصدق ببيضة

   : الدليل

نَّ َ ُسوَل هللِا  ودليل ما قال ما  واه مالك في موطم َعْن 
َ
 ؛ أ

َ
ِب  ُهَرْيَرة

َ
اَل ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
 » : ق

ْ
َسَل َ ْوَم ال

َ
ت
ْ
ُجُمَعِة َمِن اغ

ى
َ
ول

ُ ْ
اَعِة ألا مَّ َ اَح ِفي السَّ

ُ
َجَناَبِة، ث

ْ
ْسَل ال

ُ
 2غ

ً
ة

َ
َب َبَدن رَّ

َ
َما ق نَّ

َ
م
َ
ك

َ
 .، ف

 
ً
َرة

َ
َب َبق رَّ

َ
َما ق نَّ

َ
م
َ
ك

َ
اِنَيِة، ف

َّ
اَعِة الث  . َوَمْن َ اَح ِفي السَّ

َرَن 
ْ
ق
َ
 أ

ً
ْبشا

َ
َب ك رَّ

َ
َما ق نَّ

َ
م
َ
ك

َ
ِة، ف

َ
اِلث

َّ
اَعِة الث  .َوَمْن َ اَح ِفي السَّ

َب وَ  رَّ
َ
َما ق نَّ

َ
م
َ
ك

َ
اِبَعِة، ف اَعِة الرَّ   َمْن َ اَح ِفي السَّ

ً
 .َدَجاَجة

 
ً
َب َبْيَضة رَّ

َ
َما ق نَّ

َ
م
َ
ك

َ
اِمَسِة، ف

َ
خ

ْ
اَعِة ال  .َوَمْن َ اَح ِفي السَّ

َر  
ْ
ك ِ

ّ
، َيْسَتِمُعوَن الذ

ُ
ة

َ
ِئك

َ
ال

َ ْ
َماُم، َحَضَرِ  امل ِ

ْ
َرَج إلا

َ
ا خ

َ
ِإذ

َ
 .3«ف

                                                             
 42صا الفقيه فرج الآللي 1
 ..الذ   قع في قلبي أن هذه الساعا  كلها في ساعة واحدة، ول س  في ساعا  النها :" قال مالك 2

ِة ِمْن َ ْوِم : ل هللا تعالىوالذ   دل على قول مالك قو 
َ

ال ا ُنوِدَ  ِللصَّ
َ
ِذ َن آَمُنوا ِإذ

َّ
َها ال يُّ

َ
ْم  ﴿ َ اأ

ُ
ِلك

َ
َبْيَع ذ

ْ
ُ وا ال

َ
ِه َوذ

َّ
ِر الل

ْ
ى ِذك

َ
اْسَعْوا ِإل

َ
ُجُمَعِة ف

ْ
ال

ُموَن 
َ
ْعل

َ
ْنُتْم ت

ُ
ْم ِإْن ك

ُ
ك

َ
ْ ٌر ل

َ
ويدل على ذلك . لساعة  قع فضل املسابقة، فإنما أوجب السعي إذا نود  للصالة، فف  هذه ا[1: الجمعة]﴾٩خ

 قوله عليه السالم
ً
 .112/ 3، الجامع ملسائل املدونة "، والرواح عند العرب ال  كون إال بعد الزوال"من  اح في الساعة ألاولى":أ ضا

: ، برقم3/ 2 أخرجه البخا  ،العمل في غسل  وم الجمعة، ومن طريقه    :، باب122/ 334  ألاعظمي،  131/ 2 :في املوطم أخرجه مالك - 3

 .باب فضل الجمعة  ، في كتاب الجمعة، 111
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  : نازة داخَل املسجد قال الناظمفي صالة الج: املسألة السابعة

ْسِجِد 
َ ْ
ُتَها ِبامل

َ
 َصال

ْ
ِرَهت

ُ
َبَرِد ... َوك

ْ
ال

َ
اِهٍر ك

َ
ٍر ظ

ْ
 ِلُعذ

ّ
 ِإال

اِء 
َ
ن
ْ
 اْسِتث

َ
 ِبال

َ
ز َبْعُض َجوَّ

ْ
اءِ ... َوال

َ
 1ِلِفْعِلِه َمْع َبِني َبْيض

   : الشرح

برد، وذهب جمع من العلما  إلى يعني أن الصالة على املي  في املسجد مكروهة إال لضرو ة من مطر أو 

 .على ُسهيل بن بيضا ملسو هيلع هللا ىلص جواز ذلك مستدل ن بصالة النبي 

 -:ودليل ما قال في الب   ألاول ما   واه أبو داود وابن ماجه واللفظ له قال  : الدليل

اَل 
َ
د  ق َنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ

َ
ث ، َعْن َصا: َحدَّ ب 

ْ
ِب  ِذئ

َ
َنا َوِكيٌع، َعِن اْبِن أ

َ
ث ، َحدَّ

َ
ِب  ُهَرْيَرة

َ
َمِة، َعْن أ

َ
ْوأ ى التَّ

َ
، َمْول ِلح 

اَل 
َ
ِه : ق

َّ
اَل َ ُسوُل الل

َ
ى »: -ملسو هيلع هللا ىلصق

َ
ى َعل

َّ
ْسِجِد،  ِفي  ِجَناَزة   َمْن َصل

َ ْ
ْيٌ  امل

َ
ُه ش 

َ
ْ َ  ل

َ
ل

َ
 » وعند أب  داود بلفظ«ف

َ
ال

َ
ف

ْيِه 
َ
ْيَ  َعل

َ
 .3«2ش 

 :" أشا  إليه الناظم بقوله الذ  -من قال بجواز الصالة على الجنازة في املسجد  ودليل
َ

َز ِبال َبْعُض َجوَّ
ْ
َوال

َناِ ، ِلِفْعِلِه َمْع َبِني َبْيَضا ِ 
ْ
ْن ُ َمرَّ عليها بسعد بن ملسو هيلع هللا ىلصما ُ ِوَ  عن عائشة زوج النبي  -" 4اْسِتث

َ
َمَرْ  أ

َ
، أنها أ

  ِ
َ
ال

َ
اص  في املسجد، ح ن ما ، لتدعو له، ق

َّ
ْسِجَد َح » :أب  َوق

َ ْ
وا ِبِه امل

ُ
ل
ُ
ِلَك اْدخ

َ
ِكَر ذ

ْ
ن
ُ
م
َ
ْيِه، ف

َ
َي َعل ِ

ّ
َصل

ُ
 َّ  أ

                                                             
 12صا  الفقيه فرج الآللي 1
هذا حد   ضعيف : ، قال أحمد بن حنبلأنه ضعيف ال يصح الاحتجاج به: أحدها: أجابوا عن حد   أب  داود بمجوبة» :قال النوو  2

ومن صلى على :" لذ  في النسخ املشهو ة املحققة املسموعة من سنن أب  داودأن ا :الثاني تفرد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف،

، لوجب تمويله على فال "فال ش ي :" أنه لو ثب  الحد   وثب  أنه قال: الثالث، وال حجة لهم حينئذ فيه، "املسجد فال ش ي  عليه في  جنازة  

ُتۡم  ﴿َوِإۡن :بمعن  عليه كقوله تعالى "له:"بيضا  وقد جا  ش ي  عليه ليجمع ب ن الروا ت ن وب ن هذا الحد   وحد   ُسهيل بن
ۡ
َسم

َ
أ

﴾
ۚ
َها

َ
ل
َ
ا فاته من تش يعه إلى املقبرة  :الرابع .[1: إلاسرا ]ف

َ
أنه محمول على نقص ألاجر في حق من صلى في املسجد و جع ولم يشيعها إلى املقبرة مِل

 .42/ 1 :شرح مسلمالنوو ، . «وحضو  دفنه وهللا أعلم
ْيِه » جه أبو داود بلفظأخر  3

َ
ْيَ  َعل

َ
 ش 

َ
ال

َ
، 1111: ، برقم411/ 2: باب الصالة على الجنازة في املسجد، وابن ماجه  ، 3111: ، برقم221/ 3: «ف

َجَناِئِز 
ْ
ى ال

َ
ِة َعل

َ
ال ْسِجِد  ِفي  باُب َما َجاَ  ِفي الصَّ

َ ْ
 .امل

ي الحظر، وهذا  قتض ي إلاباحة: لهعلى سهيل في املسجد، قيل ملسو هيلع هللا ىلص صلى النبي : فإن قيل: قال الجصاص 4 َبُرَنا َ ْقَتض ِ
َ
فخبر النهي أولى، : خ

كان ألامر أوالهما باالستعمال، ويحتمل أن  كون صلى عليه في مسجد : فعل، والفعل وألامر إذا اجتمعا: أمر، وفي خبرهم: وفي خبرنا

 .142/ 1 :شرح مختصر الطحاو  الجصاص،  : ظر ن. أفرد للجنائز مسجداملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : الجنائز، وذلك جائز عندنا، وقد  و 
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  ْ
َ
ال

َ
ق

َ
ْيَها ف

َ
اَ  ..»-: َعل ْسَرَع النَّ

َ
ى َ ُسوُل هللِا  - «1 ..َما أ

َّ
ْد َصل

َ
ق

َ
ى  -ملسو هيلع هللا ىلصَوهللِا ل

َ
ْسِجِد  ِفي  َبْيَضاَ   اْبَنْي  َعل

َ ْ
ُسَهْيل   امل

ِخيِه  
َ
 .3 «2َوأ

اَ  ..»:وقولها ْسَرَع النَّ
َ
سياَن إلى الناِ ، أو ما أسرعَ :  يعني« ..َما أ ِ

ّ
س ي الناُ  : الن

َ
 .ما أسرَع ما ن

إنكاِ  ما : إنكاِ  ما ال َ ِجُب، أو: الناَ  إلى إنكاِ  ما ال َيعرفون، أو أسرَع  ما  : والقوُل آلاخر: قال ابن عبد البر

ُسوه أو َجِهلوه، أو
َ
عِن، ونحُو هذا أسَرَع  ما  : قد ن

َّ
  4.الناَ  إلى العيِب والط

 :في حكم زيارة القبور قال الناظم: ألة الثامنةاملس

ُبوِر 
ُ
ق

ْ
 ال

َ
ُموا ِزَياَرة وِر ... َوَحرَّ

ُ
َبخ

ْ
اِر َوال

َّ
 َمَع اْصِطَحاِب الن

ِر 
ُّ
ك

َّ
ذ

َّ
 للت

َ
ان

َ
 ك

ُ
 َحْيث

َ
رِ ... َوَجاز

َ
ث
َ
ـأ
ْ
ا ِفي َصِحيِح ال

َ
ان

َ
ت
َ
َما أ

َ
 ك

التحريم إذا كان  الزيا ة للدعا   يعني أن زيا ة القبو  مما ُحّرَِم أوَل ألامر ثم نسخ :  الشرح

َبَع 
ْ
ت
ُ
ْن ت

َ
ْحِريُم أ

َ
الجنازة بصو  نياحة، أو نا    والاستغفا  للمي  وتذكِر آلاخرة؛ ومع إلاذن في الزيا ة بق  ت

 .بخو  أو غ رها؛ ملا فيه من التشاؤم القبيح بمنه من أهل النا  في مجمرة 

اَل ودليل التحريم حد   ُمَحاِ ِب ْبِن  : الدليل
َ
ِبيِه، ق

َ
، َعْن أ

َ
، َعِن اْبِن ُبَرْيَدة ا  

َ
اَل َ ُسوُل هللِا : ِدث

َ
ق

ُزوُ وَها» :ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ُقُبوِ  ف

ْ
ْم َعْن ِزَياَ ِة ال

ُ
ْد » :، وعند الترمذ 6«..5َنَهْيُتك

َ
ق

َ
ْم َعْن ِزَياَ ِة الُقُبوِ ، ف

ُ
ْنُ  َنَهْيُتك

ُ
ْد ك

َ
ق

                                                             
 .، باب الصالة على الجنائز في املسجد211:  ، برقم321/ 2: في املوطمهذه اللفظة  1
بيضا  القرش ي الفهر ، أبو   يابنوسهيل وصفوان  ،«صفوان، فمن زعم أن اسم أخيه سهل فهو واهم: أخو سهيل اسمه» :قال ابن نعيم 2

ِه  بن  سهيل  : ألمه ، وقيلأمية، والبيضا  نسبة 
َّ
بيضا  بن عمرو بن وهب بن  بيعة بن هالل، شهد بد ا، ما  باملد نة في حياة َ ُسول الل

ابن عبد ، و :31/ 1مسلم  شرحالنوو  ، و 1314/ 3 :معرفة الصحابةابن نعيم :  نظر. في املسجدملسو هيلع هللا ىلص سنة تسع، وصلى عليه  سول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص

 (.1122)  : باب سهيل برقم: 661/ 2حاب الاستيعاب في معرفة ألاص: البر
 .باب الصالة على الجنازة في املسجد  ، 113: ، برقم63/ 3 :في صحيحه أخرجه مسلم 3
 .، بتحقيق بشا 431/ 13 :التمهيدابن عبد البر،  4
 .ملسو هيلع هللا ىلصاجتمع في هذا الحد   داللة التحريم وإلاباحة أو التصريح باملنسوخ والناسخ في كالم  سول هللا  5

 . به عز وجل في زيا ة قبر أمهملسو هيلع هللا ىلص ، في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي 111: ،  قم612/ 2: أخرجه مسلم 6
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ِه،  ّمِ
ُ
ْبِر أ

َ
د  ِفي ِزَياَ ِة ق َحمَّ

ُ
ِذَن مِل

ُ
 أ

َ
ُر آلاِخَرة ِ

ّ
ك

َ
ذ

ُ
َها ت ِإنَّ

َ
ُزوُ وَها ف

َ
اَن  :"، وهذا دليل قول الناظم1«ف

َ
 ك

ُ
َوَجاَز َحْي 

ِر 
ُّ
ك

َّ
ذ  ".للتَّ

ورِ :" بتحريم ودليل قوله
ُ
َبخ

ْ
اِر َوال

َّ
َبُع :" ، قالملسو هيلع هللا ىلص–، عن النبي أب  هريرة حد   ، "اْصِطَحاِب الن

ْ
ت
ُ
ال ت

  
ُ
  .2"بَصو   وال نا    الجنازة

ْن  َعْن :" وفي املوطم
َ
َه  أ

َ
ُه ن نَّ

َ
 ؛ أ

َ
ِب  ُهَرْيَرة

َ
َبَع،  أ

َّ
 .3"ِبَنا    َمْوِتِه،  َبْعَد  ُ ت

و ِ :" تحريمودليل 
ُ
َبخ

ْ
،  ما  واه، "اْصِطَحاِب ال اِلد 

َ
ِب  خ

َ
، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن أ

َ
عبد الرزاق، َعِن اْبِن ُعَيْ َنة

ْعَتِمرِ 
ُ ْ
ِش ْبِن امل

َ
نَّ 4َعْن َحن

َ
ِبيَّ  ، أ ٍة :" -ملسو هيلع هللا ىلص– النَّ

َ
ْبَصَر َمَع اْمَرأ

َ
  أ

ً
َي  5ِمْجَمَرة ِ

ّ
 ُيَصل

ْ
ن

َ
َراَد أ

َ
 أ

َ
ٍة ، ِحين َ

از
َ
 ِجن

َ
عند

                                                             
: ،وقال1214: شاكر، في أبواب الجنائز، باب ما جا  في الرخصة في زيا ة القبو ، برقمبتحقيق  (361/ 3)في سننه أخرجه الترمذ   1

ال  رون بزيا ة القبو  بمسا، وهو قول ابن املبا ك، والشافعي، : ا عند أهل العلموالعمل على هذ «حديث بريدة حديث حسن صحيح»

 .وأحمد، وإسحاق

ثنا  -:باب في النا   تبع بها املي  قال  ، 3111: ، برقم11/ 1: في سننه أبو داود أخرجه  2 ثنا عبُد الصمد وحدَّ ثنا ها وُن بن عبد هللا، حدَّ حدَّ

ثنا أبر  ثنا حرٌب : داود، قاالابُن املثنَّ ، حدَّ ثني  -حدَّ ثنا  حي ، حدَّ ، حدَّ اُب بن ُعَميريعني ابَن شّداد  ، عن رجٌل من أهل املدينة، حدثني بَ

َبُع :" ، قال-ملسو هيلع هللا ىلصأبيه عن أب  هريرة، عن النبي 
ْ
  ال ُتت

ُ
، وأحمد في 11112: ،  قم413/ 2: في مصنفه فذكره، وأخرجه ابن أب  ش بة« .. الجنازة

والحديث ال يصح ولو : القطان ابن ، قال وهذا إسناد منقطع: ، قال عبدالحق114/ 3: ، والبيهق  في الكبرى 1111: ،  قم316 /11: املسند

ألاحكام  .«فيه رجالن مجهوالن» :وقال ابن الجوز . للجهل بحال باب بن ُعمْ ر  اويه عن  جل عن أبيه عن أب  هريرةكان متصال 

لكن حسنه بعض الحفاظ، » :، قال الز قان 311/ 6: ، وفيض القد ر13/ 3: ، وبيان الوهم وإلايهام13 /2: التحقيق، و 131/ 2: الوسطى

 .12-12/ 2: شرح املوطم الز قان  نظر . ولعله لشواهده

 .النهي أن تتبع الجنازة بالنا    :، باب«161»: ، برقم311/ 2:  وا ة  حي  -أخرجه مالك في املوطم  3

ِه  -:"العللقال الدا قطني في  4
َّ
َرَج َ ُسوُل الل

َ
ْعَتِمِر، َعْن أبيه خ

ُ ْ
ِش ْبِن امل

َ
، ..ِمْجمرة  في جنازة فجا   امرأة معها  -ملسو هيلع هللا ىلصَوُسِئَل َعْن َحِد ِ  َحن

زائدة، وابن عي نة، وعلي بن مسهر،  وخالفه رويه صالح بن عمر، عن إسماعيل بن أب  خالد، عن حنش بن املعتمر، عن أبيه؛ : فقال

 .3416: ، برقم16/ 14: ، العللالدا قطني:  نظر" مرسال، لم يقولوا عن أبيه واملرسل أصح ووه، عن إسماعيل، عن حنش وهشيم 

َيْ  : امِلْجَمَرة   5  ُسّمِ
ُ
َرة

َ
ْبخ ِ

ْ
و ِ  ِهَي امل

ُ
َبخ

ْ
َجْمُر ِلَيُفوَح ِبِه َما ُ وَضُع ِفيَها ِمَن ال

ْ
َها ُ وَضُع ِفيَها ال نَّ

َ
 أِل

ً
املفاتيح في شرح املصابيح الزيدان ، :  نظر. ِمْجَمَرة

 .324/ 6 :فتح البا   ابن حجر ، ، و 1/ 6
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ِة 
َ
ِدين

َ ْ
 ِفي آَجاِم امل

ْ
َواَرت

َ
ى ت َصاَح َحتَّ

َ
ْيَها، ف

َ
َرُه ذِلَك  َسِمْعُ  :" َ ْحَي  قال .2" 1َعل

ْ
 َ ك

ً
:" ، قال ابن عبد البر"َماِلكا

 .. هة ذلكوال أعلم ب ن العلما  خالفا في كرا
َ
ِسخ

ُ
وأظن اتباع الجنائز بالنا  كان من أفعالهم بالجاهلية فن

ّبه بمفعالهم 
َ

ش
َ
 .3.."باإلسالم، وهو من فعل النصا ى وال  نبغي أن ُ ت

 .ملسو هيلع هللا ىلص هذا ما يسر هللا جمعه في هذا البحث وباهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا محمد 

 الخاتمة

 
ُ
واذكر إخوان  من طلبة العلم وفي خاتمة هذا البح  أْحَبْبُ  أن أ

ُ
 َيْعِرف

ْ
ْدِ   أن

َ
 من ق

ً
أعالِم -ش ئا

َض الشهرة والظهو  
ْ
 ، -بلدنا الذ ن توا ثوا ُبغ

 شذ  فاح من حدائَق غمرها َزَبُد الُسيول،  وحرٌي بهم أن يِجُدوا
َ

 ُيْبصروا  َعْر 
ْ
ب ن  ؤو   -وأن

 فُهُم ا سنابَل  - الفا غا 
ً
َحَنْ  بمثقاِلها تواضعا

ْ
 .لبحو  ان

، ومن العيب  
ُ
ويبضة ّل فيه الوفا  ألهل العلم، وتنّمر عليهم الرُّ

َ
 ق

ً
 نحن نكتب هذا البح  نع ش زمنا

ْ
وإذ

الة 
ُ
 َّ  -ونراهم  لقون في آبا نا الِخرَق وهم قوٌم ُبو ا-أن نسمع جرح الغ

ُ
ْسك

َ
ن
َ
 !!ف

ُهُم 
َ
 علينا الذب عنهم، ف

ً
ُهَدى  لذلك كان لزاما

ْ
ِن  ال

َ
 ُ اْسَتهْ  مِل

َّ
ِدال

َ
 .َدى أ

ْبُل  
َ
 مشا خنا فإنه قد ِقيل ِمْن ق

ً
أزهد النا  في العالم أهله ودووه ويرغبون عنه ح   يسكن : صبرا

 لهم لم  بصروا الجبال الرواس ي من حولهم، وال ألافالك ال ي تجر  في بحرهم 
ً
القبو ، فيا  جبا

 .كاألعالم

الة وتعلموا الحيا
ُ
ها الُبغاة الغ ُبوا أيُّ دَّ

َ
م
َ
ْسِق  َح َّ  ُ ْصِدَ  :   ممن قالتات

َ
 ن

َ
   .[23: القصص]الّرَِعاُ ﴾ ﴿ال

 أوص ي 
ً
 :الطلبة الباحث نوختاما

                                                             
ِد َنِة  آَجاُم   1

َ
ُجٌم، بضم الهمزة والجيم: امل

ُ
 .14/ 4: غريب الحد  ابن سالم، :  نظر. يعني حصونها، واحدها أ

 .6312: ط التمصيل، برقم 112/ 4: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2

ُعوِد الذ   حرق، وهللا تعالى أعلم:" ، قال الز قان 24/ 3ستذكا  الا ابن عبد البر  3
ْ
:  نظر« وهو أ ضا من السر  واملباهاة وإضاعة املال لل

 .12-12/ 2 :املوطمشرح الز قان  
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أن يستكملوا تخريج أحاد   هذه املنظومة املبا كة على غرا  ما فعل أئمة إلاسالم في تخريج   -

غليل في تخريج أحاد   إلاحيا ، وتلخيص الحب ر في تخريج أحاد   الرافعي الكب ر، وإ وا  ال

 .أحاد   منا  السبيل وغ رها من املصنفا  املشابهة

أن  د سوا في هذه املنظومة ألادلة ألاخرى من الكتاب وإلاجماع والقيا  والقواعد الفقهية،  -

 .ويستخرجوها في أبحا  علمية

 ، والحمد هلل رب العاملين،ملسو هيلع هللا ىلصوصلى هللا وسلم على نبينا محمد 

 مسالتة               

 . ه1223جمادى ألاولى  غرة

                      

 م2/11/1211
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 .م٦٨٨١-ها٦١٦٨الرياض، ألاولى ،  –

ب رو  الطبعة  –ممسسة الرسالة : ابن حبان صحيح ابن حبان بترت ب ابن بلبان، الناشر  .1

 .1113 – 1414الثانية ، 

محمد : ه،  قم1311ب رو ،  -دا  املعرفة : ابن حجر ، فتح البا   شرح صحيح البخا  ، ط .12

 .فماد عبد الباقي

 .م٦٨٨١-ها٦١٦١املكتب إلاسالم  ب رو ، ألاولى، : ابن حجر، ألامالي املطلقة للحفاظ ، ط .11
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املعيد خان، مطبعة دائرة املعا   محمد عبد . د: ابن سالم، غريب الحد  ، املحقق .13

 .م ٦٨١١ -ها  ٦٨٨١ألاولى، : الدكن، الطبعة -العثمانية، حيد  آباد

 .م٠٤٤٤الكتب العلمية : سالم عطا، محمد معوض، ط: ابن عبد البر ،الاستذكا ، تحقيق .14
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 .ه٦١٨٦أدب الكّتاب، ( أو)ابن قت بة، أدب الكاتب  .11

 .فيصل ع س   الباب  الحلبي -دا  إحيا  الكتب العربية : ابن ماجه، سنن، ط .11

دا  البشائر إلاسالمية : من، طحاتم صالح الضا: ابن هشام املدخل إلى تقويم اللسان، املحقق .11

 .م ٠٤٤٨ -ها  ٦١٠١ألاولى، : لبنان، الطبعة –للطباعة والنشر والتوزيع، ب رو  
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 .م٠٤٤٨-ها٦١٨٤دا  الرسالة العاملية، ألاولى،: أبو داود، سنن ، تحقيق شعيب ألا نموط،ط .22

: قيقأحمد شاكر طبعة دا  الحد  ، وأخرى بتح: أحمد بن حنبل، مسند إلامام ، تحقيق .21
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 .م2222سنة 
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 ..ها1422ألاولى، : الطبعة( بإضافة ترقيم ترقيم محمد فماد عبد الباقي
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ودا  ابن  -م 1111 -ها  1421ألاولى : الطبعة. الرياض-دا  طيبة : د الدباس ي، طصالح بن محم

 ..ها 1421ألاولى، : الدمام الطبعة –الجوز  

 .م ٠٤٤٨دا  الغرب إلاسالم ، ألاولى: الذهبي، تا يخ إلاسالم، تحقيق بشا ، ط .32

 .٦١٦١، :ألاولى :ممسسة قرطبة، القاهرة، ط: أ من أبو  مان ، ط: الرويان ، املسند، تحقيق .33

 .م2222الزا د  امحمد، شرح الآللي املنظومة في الفقه املالك ، باب الحج، مطبعة إمكان،   .34

: الطبعة -طه عبد الر و  سعد، مكتبة الثقافة الد نية: الز قان  شرح على املوطم، تحقيق .31

 .م٠٤٤٨ -ها ٦١٠١ألاولى، 

 .تا يخ النشرب رو ، بدون  –دا  الفكر : السيوط ، الد  املنثو ، ط .36

أبو عبد الرحمن صالح بن محمد : السيوط ، الآللى  املصنوعة في ألاحاد   املوضوعة، املحقق .31

 .م٦٨٨١ -ها  ٦١٦١ألاولى، : ب رو ، الطبعة –دا  الكتب العلمية : بن عويضة، ط



 (آفاق و أبعاد ) أعالم و ومعالم مدينة مسالتة عبر التاريخ 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  120 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل
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 :عبد الفتاح املبروك الكاسح. ة ملقدم البحث دالسيرة الذاتي
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 ف، بقسم 1222-1111كلية الشريعة، سنة . الليسانس في الجامعة ألاسمرية للعلوم إلاسالمية

 .تخصص شريعة -الشريعة والقانون 

 ف1222-1-3: إلاجازة العالية املاجستير من جامعة املرقب بتاريخ. 

 علوم الشرعية مسالتةتولى رئيس قسم الشريعة والقانون بكلية ال. 

 ليبيا -عضو لجنة تعديل القوانين وفق الشريعة إلاسالمية. 

 ألاحاديث التي لها حكم الرفع : الدكتوراه بدار العلوم جامعة القاهرة، وكانت عنوان ألاطروحة

 .وأثرها في استنباط ألاحكام الشرعية

 عضو هي ة تدريس، بدرجة محاضر: الصفة الحالية. 

 ة بكلية العلوم الشرعية مسالتةرئيس قسم الشريع. 

 عضو بدار إلافتاء الليبية. 

 ليبيا  22119112119322.واتس + هاتف. 

 afkasseh01@gmail.com: إيميل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:afkasseh01@gmail.com


 (آفاق و أبعاد ) أعالم و ومعالم مدينة مسالتة عبر التاريخ 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  122 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 :عنوان الورقة البحثية

ْه فِ " 
َ
ت
َّ
ِة مَسال

َ
َجَماِعيُّ ِفي َمِدين

ْ
اُء ال

َ
ت
ْ
ف ِ

ْ
َماِذُج إلا

َ
ٌم، َون

َ
ْعال

َ
ِهْجِرّي؛ أ

ْ
َر ال

َ
اِبِع َعش ْرن ِالرَّ

َ
ق

ْ
 "ي ال

“Unanimous Fatwa in the City of Mesallatah in the Fourteenth Hijri Century; Scholars 

and Models” 

ِخْمري . د: إْعداد
ْ
 عصام علّي مفتاح ال

ص  ، زليتن ؛ بكلية الشريعة والقانون (الفقه: )أستاذ مساعد في تخصُّ

 ليبيا -الجامعة ألاْسمرية إلاسالِمّية 

essam8072@yahoo.com 

 

 امللخص 

ر 
َ

ر الليبي في القرن الرابع عش
ْ
ته ِبالُقط

ّ
ص ِلد اسة تا يخ الفْتوى الشرعية في مد نة مسال ّصِ

ُ
 خ

ٌ
هذا بح 

م فيه صاِحُبه عن نوع  من. للهجرة
َّ
ل
َ
الفتاوى الجماِعّية في النوازل : الفْتوى في هذه املِد نة، وهو تك

ته. واملسائل
ّ
م له بمْدخل في تفس ر مصطلحا  البح ، و َواِفد التعليم الشرعي في مسال ص . قدَّ صَّ

َ
ثم خ

ر ِللِهجرة، وامل
َ

تْه في القْرن الرابع عش
ّ
ْفِت ن في مد نة مسال

ُ ْ
َهر امل

ْ
لب ألاّول ِللتعريف ِبمش

ْ
لب الثان  املط

ْ
ط

 في دْو  
َ

لب الثاِل 
ْ
، وجَعل املط

ً
 وتحِقيقا

ً
ق عليها ضْبطا

َّ
ر فيه نماذج ِمْن هذه الفتاوى الجماِعّية، وعل

َ
ذك

جاِو ة 
ُ ْ
َتم . في انتشا  الفتاوى الجَماِعّية -املجاِل  العلِمّية والتواُصل الِعلمي مع مشا خ املناطق امل

َ
ثم خ

 ِبمهّم نتائِجه، وُصَو   
َ

ائق والفتاوى ال ي هي مْصد  البح  البح 
َ
 .ِلبعِض الوث

ته في 
ّ
اِفّية في مِد نة مسال

َ
ِمّية والثق

ْ
 هذا العمِل ِمْن جهة ِإْبَراز نْوع  من أنواع الحَركة الِعل

ُ
وتمت  أهمّية

ن العاّم عند النا ، وتحكيِم الشريعِة في كل مَناحي  ر ِللِهجرة، وأثِره على التَد ُّ
َ

. الحياةالقرن الرابع عش

ْضل الساِبق، ويقتِف  
َ
ِحُق ف

َّ
ِرهم؛ ِلَيعر  الال

َ
 ِبعدد ِمن ُعلما  ومشا خ هذه املِد نة، وأث

ُ
ه البح  كما ُ نّوِ

ره
َ
 .أث

ته  -فتاوى :  الكلمات املفتاحية
ّ
م  -الجماعية  -مسال

َ
ْعال

َ
ر -أ

َ
 الرابع عش

Abstract: 

This research is devoted to studying the history of the religious fatwa in the city of 

Mesallatah in Libya in the fourteenth century AH. First, collective fatwas on calamities and 

mailto:essam8072@yahoo.com
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issues were presented with an introduction to the definition of terms for this research and 

the support factors of religious education in this city. Then, the first chapter is dedicated for 

introducing the most famous muftis in the city of Mesallatah in the fourteenth century AH. In 

the second chapter, the author covered examples of these collective fatwas and investigated 

and commented on these fatwas in details. Finally, the research was concluded with its 

valuable results, and pictures of some documents and fatwas that are the main source of this 

research were provided. The importance of this work comes in terms of highlighting the 

scientific and cultural life in the city of Mesallatah in the aforementioned century, its impact 

on the religiosity of people generally, and the arbitration of Sharia in all aspects of life. The 

research also notes some scholars and sheikhs of this city, and their impact; so that the 

descendants know the virtue of the ancestors and retrace their trail. 

 

 

 مقدمة

 والسالُم على  سول هللا، وعلى آله وصحبه، وَمْن والاه، أما بعد
ُ
 :الحمد هلل، والصالة

ي ِللُمشاَ كة في  عْنَون بِاااااملمتمر الدولي افهذا ِإْسهاٌم ُمتواِضٌع ِمّنِ
ُ ْ
ِمي امل

ْ
ُم ومَعاِلُم مدينة " : لِعل

َ
أْعال

ته عبر التاريخ؛ آفاٌق وأْبعاد
ّ
لّية التربية ومكتب الثقافة بمد نة مسالته؛ مع "مسال

ُ
ُمه ك ِ

ّ
نظ

ُ
؛ الذ  ت

 .املركز الد ُمقراِط  العربّ  بمملانيا

ْ ُ  أن تكون ُمشا كِ ي ِضْمن تا يخ الفْتوى الشرِعّية و 
َ
ْرِعّيِ ن في مد نة وقد ا تم

َّ
ْفِت ن الش

ُ ْ
امل

ما  مِد نة 
َ
كُتوبة مِلشا خ وُعل

ْ
 في َجْمع الفتاوى امل

ً
ته، ويمِت  هذا ِضْمن ما بدأُ  به منذ َسَنة  تقريبا

ّ
مسال

ته
ّ
 . مسال

 ِلبحثي
ً
ْرُ  عنوانا

َ
ر الهجري؛ : " وقد اخت

َ
ته في القرن الرابع عش

َّ
تاء الجماِعيُّ في مدينة مسال

ْ
إلاف

 ". الٌم ونماِذُج أعْ 

ْحَو  الثال  والرابع والخام ؛ ِمْن محاو  املمتمر ِ
ْ
 .وَيْند ِج الُعنواُن تْح  امل
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 البحث
ُ
ة يَّ ته  :أهّمِ

ّ
ِة في دْو  مشا خ وُعلما  مد نة مسال

َ
ل ِ
ّ
تمث

ُ ْ
ى أهّميُته ِمْن ِقيمِته الشرعّية امل

َّ
َتَجل

َ
ت

في هذا القرن من الزمان، واهتماِمهم بالفتاوى  في بيان ألاْحكام الشرعية ِلنَوازل النا  وقضا اهم

 ِلتسِليم الناِ  أِلحكام هذه الفتاوى الجماِعّية 
ً
، وَسْعيا  ِللخطم في الفتوى ِمْن ِجَهة 

ً
الجماِعّية؛ تقليال

ُصوما 
ُ
 ساِعد في تقليل الخ

ُ
ل. ونتائِجها، ف ِ

ّ
تمث

ُ ْ
ِة في كما تمت  أهمّيُته كذلك ِمْن ناحية ِقيمِته التا يخّية امل

ْنَصِرم
ُ ْ
ها  ُمْستَوى الحياِة العلمّية والثقاِفّية في هذه املد نة في القرن الِهْجِرّ  امل

ْ
 .إظ

 البحث
ُ
ة

َ
ِكل

ْ
ن  :ُمش ٌر عِظيٌم في تَد ُّ

َ
ُصوماِتهم؛ كان له أث

ُ
تاُ  الشرِعّي في قضا ا النا ، وَحّلِ خ

ْ
إلاف

ُصوما املجتمَعا  إلاسالمّية، والتزاِمها ِبمحكام الشرع، وتْق 
ُ
خ

ْ
َتَهرْ  ِبالعلما  . ليل ال

ْ
ته اش

ّ
 مسال

ُ
ومِد نة

فِت ن وزوا ا العلم الشرعي في مختلف الُعُهود
ُ ْ
فَمْن هم أْعالُم الفتوى فيها؟ وما هي آثاُ ُهم؟ وما . وامل

اِهُر إلافتا  الجَماِعي عندهم؟، وما َ َواِفُده؟
َ
 .َمظ

َتاُ   :سَبُب اختيار املوضوع
ْ
خ

َ
ته؛ هو الذ  جَعلِني أ

ّ
تاِئ  في مد نة مسال

ْ
 في الجانب إلِاف

َ
الكتابة

ه العاّم  ْفِت ن والعلما ، والتوجُّ
ُ ْ
ِتها  هذه املد نِة ِبامل

ْ
العي على كتابا   خاّصة  به ِمْن قبل؛ مع اش

ّ
عدُم اط

ُصوماِتهم ونوازِلِهم وُعُقوِدهم
ُ
 .عند النا  في الاحتكام ِلفتاوى املشا خ في خ

وِ َن بما قْبله وتخِصيُص الَبْح  
ُ
ر املعلوما  عنه؛ إذا ق

ُّ
ما هو ِلتَوف ر ِللِهجرة؛ إنَّ

َ
ِبالقرن الرابَع عش

ته في هذا القْرِن 
ّ
ُتوبِة مِلشا خ مسال

ْ
  به ِمن الفتاوى املك

ْ
من الُقُرون، وكذلك ِلُحُصوِلي على عدد  ال بم

ثَر ِمن غ ره
ْ
 .أك

 البحث
ُ
وْ  :منهِجّية  .ِثيِق  القائِم على الجْمع والتحقيق والتم يخِسْرُ  فيه على املْنهج التَّ

ة البحث
ّ
اِلَب، وخاتمة؛ على الوْجه التالي :خط

َ
، وثالثة َمط مة، ومْدخل   في ُمقّدِ

ُ
 :جا  البح 

 البح  :املقدمة
َ
ة

َّ
ط

ُ
َته، وخ  البحِ ، وُمشكلَته، وسَبَب اختياِ ه، ومنهِجيَّ

َ
ة يَّ مل أهّمِ

ْ
 .وتش

حا  : مْدخل البحث
َ
ل
َ
صط

ُ ْ
ْرَعانامل

َ
و ، وفيه ف

ُ
 :والُجذ

ل  َتا  : التْعريف ِبُمصطلحا  البْح  :الفْرع ألاوَّ
ْ
ته  -الجَماِعي  -إلِاف

َّ
 .القرن الرابع عشر -مسال

ر الِهجر   :الفرع الثاني
َ

ته في القرن الرابع عش
ّ
 .َ َواِفُد التعليم الشرعّي في مد نة مَسال

ر للهجرةِمْن أْعالم الفْتوى في مد نة  :املطلب ألاّول 
َ

ته في القرن الرابع عش
ّ
 .مسال

ر الهجر ؛  :املطلب الثاني
َ

ته في القرن الرابع عش
ّ
ة في مد نة مسال ماِذج من الفتاوى الجماِعيَّ

َ
ن

 .إخراٌج، وتعليٌق 
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ُدن  :املطلب الثالث
ُ ْ
ته، وأثُر التواُصل مع علما  امل

ّ
تا  في مسال

ْ
جاِل  الِعلمّية في إلاف

ْ
دْوُ  امل

جاِو ة 
ُ ْ
 . لهاامل

ته :الفرع ألاّول 
َّ
َجاِلُ  الِعلمّية في مسال

َ ْ
 .امل

ُره في الفتوى الجَماعّية :الفرع الثاني
َ
جاِو ة، وأث

ُ ْ
ُدِن امل

ُ ْ
ته وامل

ّ
ما  مسال

َ
 .التواُصُل والتكاُمُل ب ن ُعل

 .أهم نتائج البح ، وتْوِصَياِته: الخاتمة

مل مصادَ  البح ، ومراجَعه : الفهرس
ْ

 .ويش

 
ُ
ر القائِم ن على هذا املمتَمر، وأدُعَو هللَا تعالى لهم بنجاِحه، وتحقيِق نتائِجهوال َ ُفوت

ُ
ك

ْ
. ِني أن أش

وا لي 
ُ
ِذن

َ
وِن  ِبالوثائق والفتاوى ال ي في حْوزتهم، وأ وا معي، وأَمدُّ

ُ
ر كلَّ إلاخوة والُزمال  الذ ن تعاون

ُ
ك

ْ
كما أش

ِرها
ْ

ش
َ
ْجَزل . ِبتصويرها ون

َ
، وأ

ً
 جزاهم هللُا خْ را

َ
وبة

ُ
ث
َ ْ
 .لهم امل

ِهم علينا؛ ِمْن إظها  فضِلهم،  ْصِلِح ن بعَض حّقِ
ُ ْ
ما  وامل

َ
نا من الُعل

َ
ِفَ  أْسالف

َ
ْحَوَجنا إلى أن ن

َ
وَما أ

ِرهم
َ
راِثهم وأث

ُ
ِر ت

ْ
ْعِف  أثَرها . ونش

ُ
ك أن ت

ْ
اِئَق مِلشا خ ِمْن هذه املِد نة؛ على َوش

َ
ْفُ  على فتاوى وَوث

َ
وقد وق

ر؛ مع عدِم و ْسَمها َعَواِد  
َ

ش
ْ
ن
ُ
َرج وت

ْ
خ

ُ
ّح  بهذه الوثاِئق عند حاِئِزيها أن ت

ُ
الزماِن؛ وما ذلك إال ِلِضّن  وش

راِ ، 
ُ
ال؛ ِللُحُصول على هذا الت

َ
ي والتْفِت ش والُسم ِ

ص ّ
َ
ُبّحا  في التق

ْ
اهتمام  حقيقّ   ِمْن كث ر  من ال

َوان
َ
 .وإخراِجه قبل فَوا  ألا

  .  نوآخُر دعوانا أِن الحمُد هلل  ب العامل. ، والقبوَل وهللَا أسمل التوفيَق، وإلاخالَص 

       

ور : مدخل البحث
ُ
 والُجذ

ُ
حات

َ
صطل

ُ ْ
 :امل

ل   ِبُمصطلحات البحث: الفْرع ألاوَّ
ُ

اء: "التعريف
َ
ت
ْ
ته"، "الجَماِعي"، "إلِاف

َّ
القرن الرابع "، "مسال

ر
َ

 ":عش

 ِلكِلما  ُعنوان البح ؛ ِلَنِل 
ً
ج بْعد تَصوُّ  مْعناها إلى تفصيل خباَ اها هذا شْرٌح ُموَجٌز ِجّدا

 
ً
 .مجتمعة
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 "ْفِ ي: هو مْصدٌ  ِللفعل ":إلافتاء ُ ،  َ
ْ
ف
َ
وُل الفْتوى في اللغة: والفْتوى . أ

ُ
، ومدل : اسُم مْصد  

ْبِي ُن الحكم، وهذا ألاخ ُر هو الذ  ُ ناِسب املْعن  الاصِطالحيَّ لها
َ
، وت

ُ
َراَوة

َّ
فِ ي، هو عَمُل ا: وإلافتا ُ . الط

ُ ْ
مل

ُفتيا
ْ
فِ ي: والفْتوى وال

ُ ْ
صُّ الحكِم الشرِعّي الذ  صَد  عن امل

َ
 .(1)الفتاَوى والفتاِو  : والجْمُع . هي ن

ُر الحكم املسُموِل عنه ِللسائل: "والفْتوى والُفْتَيا ُعّرِفْ  في اصطالح الشرع ِبمّنها
ْ
 .(2)"ِذك

تا 
ْ
 إلاف

ُ
؛ عن دليل  " :واخَتا  بعُض املعاِصِرين أن  كون تعريف باُ  ِبُحكم هللا تعالى ِباجتهاد 

ْ
إلِاخ

 .(3)" شرِعّي  في أمر ناِزل 

ُفُروُق ب ن الفْتوى والقَضاِ  
ْ
ُحكم)وال

ْ
ها( ال ، أهمُّ

ٌ
باٌ ، وال ِإلزاَم فيها ِللُمستفِ ي؛ : كث رة

ْ
نَّ الفْتوى ِإخ

َ
أ

ّي بهوالقضا  فيه ِإلزاٌم ِللخْصم ِبتنفيذ ا. بل ُ ترك ألامُر ِلد انته ْقض ِ
َ ْ
 .(4)لحكِم امل

ُره كب ٌر؛ ألنه توقيٌع عن هللا تعالى
َ
والفْتوى تكون بالقول، والكتابة، . (5)وإلافتاُ  أمُره عِظيٌم، وخط

 
ً
 .وإلاشا ة أ ضا

 " ّطلق على ":الَجَماِعي
ُ
؛ ت

ً
غة

ُ
 ل

ُ
جَماعة، والجَماعة

ْ
 ِلل

ٌ
وأقلُّ . (6)القِليل والكِث ر ِمن كل ش ي   : هو ِنسبة

ةالجْمِع 
َ
غ

ُ
، وقيل: عند أهل الل

ٌ
ون والُفقهاُ  كذلك، وأكثُرهم على أنه. اثنان: ثالثة ُصوليُّ

ُ
ف فيه ألا

َ
: واخَتل

 .(7)ثالثة

                                                             
ِو  انظر في امل (1)

َ
غ

ُ
وِم : ْعَن  الل ى ،املصباح املِنير، (م2221 -ها 1426)، الَفيُّ

َ
ول

ُ
، ، والَزِبيد (الفِ يّ  -241/ص) ،دا  الفكر، ب رو ، ط ألا

 (.ف ي - 12/211)، دا  مكتبة الحياة، ب رو ، تاج الَعُروس ،(د،  )

ناِو  : انظر (2)
ُ
م الكُتب بالقاهرة، ط ألاولىالحميد صالحعبد : تح، التوقيف على مهّمات التعاريف ،(م1112-1412)، امل

َ
 .، عال

 .(211/ص) 

ان: انظر (3) ها ،(م2212)، عبد الحكيم أبو زيَّ
ُ
وى الشرعية؛ أهّمّيُتها، وضوابط

ْ
ولى، الفت

ُ
 .مكتبة بن حمودة، زليتن، ليبيا، ط ألا

 (. 114/ص) 

ُروق ،(د،  )، القرافي: تفصيل فيانظر ال (4)
ُ
وى الشرعية : ، وأبو زّيان(224: الفرق  - 4/41) ، دا  عالم الكتب، ب رو الف

ْ
الفت

 (. 211-213/ص)

ر الفتوى  (5)
َ
م: ، ومسمولّيتهاانظر في خط ين ،(ها1423)، ابن الَقّيِ ِ

َ
ِعين عن رّبِ العامل ِ

ّ
وق

ُ ْ
مشهو  حسن، دا  ابن الجْوز ، : ، تحإعالم امل

وى الشرعية ،وأبو زّيان، (11-2/12) السعود ة، ط ألاولى،
ْ
 (.211-211/ص) الفت

وم : انظر (6)  .(جمْعُ    -63/ص) املصباح املِنير: الَفيُّ

ِر  أُبو ِهال: انظر (7)
َ
ُروق في اللغة ،(م2226) ،ل الَعْسك

ُ
، (244/ص) جمال مدعمش، ممسسة الرسالة، ب رو ، ط الثانية،: ، تحالف

ُصول وشرحه  ،(ها1341)، والقَراِفي
ُ
ور مع تنقيح الف

ُ
بعة النْهضة، تون ،حاشية الطاهر ابِن عاش

ْ
 .( 1/212) ، مط
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ُ

ما ُ قاِبل الفتوى الفْرِدّ ة؛ فيكون : ُ قصد به -في ُعنوان البح   -" الجماِعي"بِاا " إلافتا "وَوْصف

ال  واحد  إلافتاُ  الحاِصُل ِمْن جْمع  من العلما: مْعناه
َ
 عن ُسم

ً
تا ، .  ؛ جوابا

ْ
واع إلاف

ْ
واملقصوٌد نوٌع من أن

 .وهو إلافتا  بالكتابة

طا ؛ أْن ُيعَرض السماُل في النازلة على 
ْ
 في الفتوى في بالدنا وفي غ رها من ألاق

ُ
وقد َجَرْ  العادة

، فُيِجيب عنه ِبجواب   كتبه تْح  السمال مبا  في وَ قة 
ً
 أحِد أهل العلم مكتوبا

ً
 .شرة

د نفِسه، أو خا َجه؛ 
َ
ِرين في البل

َ
ه على ُمْفِت ن آخ

َ
ثم ُيْعَرض الُسماُل مع جوابه املكتوِب أْسفل

 في جواب . فُيِجيُبون تْح  الجواب ألاّول، أو ُ ْمناُه في الوِثيقة، أو ُيْسراهُ 
ً
ِجيُب الثان  كفا ة

ُ ْ
ى امل

َ
فإْن  أ

ل ما أجاب
ْ
فِ ي الثال ، وَمْن بْعده ألاّول؛ أشا  إلى أنه ُ ِجيُب بِمث

ُ ْ
 .ألاّول، وهكذا َ ْصنع امل

ته وما حْولها؛ ظَهر لي أنه  كوُن 
ّ
وِمْن ِخالل ما وقْفُ  عليه ِمْن هذا النوع من الفتاوى ِلعلما  مسال

 :على صو ة  ِمْن ثال   

ولى
ُ
ثر :ألا

ْ
 ِبتمكيد جوابْ  : وهي ألاك

ُ
 .ألاّولْ ِن، وهكذا أن َ كتف  الثان  ِبتمكيد جواب ألاّول، والثال 

أن ُ ِضيف أحُدهم أو بعُضهم إضافا   في الجواب  َرى أنه ال ُبّد منها، ولم  ذكرها َمْن  :الثانية

 .قْبله؛ مع التمِكيد على ِصّحة جواب َمْن قْبله

؛ ُدون إلاشا ِة إلى ألاْجوبة ال ي سَبقْته :الثالثة
ً
وتكون . أن ُ ِجيب بعُضهم على الُسمال ُمباشَرة

 في الُجملة
ً
 ُمتطاِبقة

ُ
 .ألاْجوبة

ح
َ
طلق على هذا النوع من الفتاوى ِبُصَو ه املذكو ة ُمصطل

ُ
؛ "إلافتاُ  الجماِعيّ : "وِبهذا َصحَّ أن ن

َق فْتواه في الوِثيقة 
َّ
لٌّ منهم َوث

ُ
اَبقْ  أْجِوبُتهم أو تقا َبْ  في نازلة  ِبَعْينها، وك

َ
ْفِت ن تط

ُ ْ
 من امل

ً
حي  إنَّ عددا

 .هانفِس 

 "ته
ّ
ع في الجُنوب الشرقي ِلطرابل  ِبَنْحو": مسال

َ
ر الليبي، وتق

ْ
. 2كم 122: إْحدى ُمُدِن الُقط

ها الز اِعيُّ ألاّول 
ُ
شتِهر ِبزي  الزيتون؛ فهو محُصول

َ
، وت

ٌ
 . وأ ُضها جَبِلّية

ً
 : َ ُحّدها شرقا

ً
ُم ، وغْربا

ُ
خ

ْ
: مِد نة ال

 : مد نة ترهونة
ً
  مِد نة قَماطة، وقْصر : وشماال

ً
ُم  وزِليتن: ِخَيا ، وَجُنوبا

ُ
خ

ْ
 . مِد نَتا ال
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ِربّية، منهم
ْ
 عَدٌد ِمن أصحاب  ْحال  الحّج املغ

َ
ر هذه املِد نة

َ
ي: ذك اش ِ َعيَّ

ْ
ر (1)ال

َ
ك

َ
، وقد قال ح ن ذ

 ِللحّج 
ً
ااَزة؛ ُمّتِجِه ن شْرقا

َّ
ك

ّ
ته ِبزي  كث ر  : )) ُمروَ هم بِجبال الّناا

ّ
نا أهُل مسال

َ
ق َسوَّ

َ
، وهناك ت طّيب   ِخيض 

تَرى الناُ  منه حاجَتهم
ْ

ونه . اش ما َضرٌب منه ُيسمُّ ؛ ِسيَّ
ً
اقا

َ
َيب الُزُيو  مذ

ْ
ِد ِمْن أط

َ
َضْرب "وزيُ  هذا البل

 . (2)((، َيْعصُرونه ِباملا  "املا 

اِصِر   ل النَّ
َ
ته (4)عن الَعْبَدِ    (3)ونق

َّ
ون أهل الّدِ ن، وُيكرمون ا: )) في أهل مسال اج، قوم َ ُبرُّ لُحجَّ

 (5)(( وهم على خ ر وصالح  
ً
َب الناِصر ُّ قائال وال زال همال  القوُم على العهد القد م؛ ال ُ مذون : )) ، ثم عقَّ

ُحّجاج
ْ
ْن َمرَّ بهم من ال  ِممَّ

ً
 . (6)(( أحدا

ِخ ن أنَّ كلمة  ته"ويَرى بعُض املمّ ِ
ّ
 " مسال

َ
، وبِق  هذا الاسُم ال

ً
 بها ح   َبْرَبِرّية، ولْ سْ  عرِبّية

ً
ِصقا

 .(7)بْعد اسِتيطان العرب لها

رْ  فيها 
ُ
ِر العلم الشرعي، وِلذا كث

ْ
ش

َ
ُدن ال ي لها اهتماٌم ظاِهٌر ِبحفظ القرآن، ون

ُ ْ
ته من امل

ّ
ومسال

َرى في ثَنا ا البح 
َ
فتون كما ست

ُ ْ
م، وُوجد فيها العلماُ  وامل

ْ
 .زوا ا الِعل

                                                             
(1)  

ْ
اش ي السِجل يها بعُضهم با [. ها1212: ُ  ]ماس ّي، أُبو سالم  عبُد هللا بُن محمد العيَّ َنْ  أخباَ  "ما  املوائد"و حلُته هذه ُيسّمِ ، وقد دوَّ

ماسة باملغرب ألاقص   سنة
ْ
قْ  من مد نة سِجل

َ
ل
َ
 . ها1212: حّجِتِه الثالثِة ِلب   هللا الحرام، وانط

ً
 وأساسّيا

ً
 مهّما

ً
عدُّ  حلُته مصد ا

ُ
وت

، دا  الزِكّية في طبقات املالِكّية فجرة النور  ،(د،  )، محمد مخلو : انظر ترجمَته في. ألغلب كتب الرحال  ال ي جا   بعده

ة  حلِته، ومْنهَجه فيها في(. 1/314) الفكر، ر ِقصَّ
ُ
ة في م ة رحلة مغربية  ،(م2221)، ز  اعبد الهاد  الت: واْنظ

ّ
رحلة الرحالت مك

ة، ورحلة
ّ
 (.222-1/222)، ممسسة الفرقان للترا  إلاسالم ، مك

ي (2) ي : الَعّياش ِ اش ِ  (.1/112) (ماء املوائد)رحلة العيَّ

ُروِت ،  (3)
ْ
اَمك ْ ِعّي التَّ الم الناِصِر  الدَّ وُوِصفْ  ". الرحلة الناصرية الكبرى : "واسُم  حلِته[. ها1231: ُ  ]أُبو عبد هللا؛ محمد بُن عبد السَّ

 لها عن  حلته الُصغرى ِللح"الكبرى "بِاااااا
ً
قْ   حلُته الكبرى من الزاوية الناصرية بتمكرو  . ها1211: ج ال ي كان  سنة؛ َتمي زا

َ
ل
َ
انط

رحلة  ،التاز  : انظر مْنهجه في  حلته فيو (. 1/311) الزِكّية فجرة النور  ،مخلو : انظر ترجمَته في. ها1116 :باملغرب ألاقص   سنة

ة في م ة رحلة مغربية ورحلة
ّ
 (.411-2/411) الرحالت مك

ى بعد أُبو  (4)
َّ
توف

ُ ْ
د بُن محمد الَعْبَدِ ّ  الَحاَحاِئ  املغرب ، امل  عن  حلته في سَنة. ها122: عبِد هللا؛ ُمحمَّ

َ
: ها611: انظر ترجمَته، والحِد  

َعْبَدِري  ِ  مقدمة تحقيق، (م2221)علي إبراهيم كرو ، مقدمة 
ْ
ة ال

َ
 ،، والتاز  (11-1/ص) ، دا  سعد الد ن، دمشق، ط الثانية،ْحل

ة في م ة رحلة مغربية ورحلةرح
ّ
 (.11-1/11) لة الرحالت مك

َعْبَدِري : انظر كالَم العْبَدِ    هذا في (5)
ْ
 (.413/ص)رحلة ال

ربية،: ، تحة الكبرى رحلة الناصريال ،(م2213)، الناصر   (6)
ْ
 (.1/311) املهد  الغالي، وزا ة ألاوقا  املغ

دان ، (م1161)، الطاهر الزاو   (7)
ْ
تبة النو ، طرابل  الغرب،الليبيةمعجم الُبل

ْ
ر في تفصيل تا ي(. 311/ص) ، مك

ُ
 خ املد نةوانظ

و ها
ُ
ته في العهد الُعثماني الثاني ،(م2212)، غي  العرب : وُجذ

ّ
 تا يخيةمنشو ا  املركز الوطني للمحفوظا  والد اسا  ال، مسال

 (.21-22/ص)، بطرابل  ليبيا، ط ألاولى
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َنة اِنها في هذه السَّ
َّ
ة ألف نَسمة  ِبقِليل( 122222) ِزيد على ( م2221=  ها1443: )وعدُد ُسك

َ
ئ ِ

ْ
 .امل

 إلى املِد نة، ويْبدأ هذا القرُن ِبسنة* هو القرُن الرابع عشر ِلِهجرة النبي  :لقرن الرابع عشرا :

 .م1111= ه 1311: م، وينتِهي في1113: املوافق= ها 1322

ر الهجري َرَواِفُد التعليم الشرعّي في مدينة مَس : الفرع الثاني
َ

ته في القرن الرابع عش
ّ
 :ال

ر الهجر ، 
َ

َول من القرن الراِبع عش
ُ
يِبيُّ في الُعُقود الثالثة ألا ِ

ّ
ر الل

ْ
، (م1113= ها1322)كان الُقط

 .(1)تح  الحكم الُعثماِن  في عهده الثان ( م1111=ها 1321)

يِب ( م1143= ها1362: )إلى( م1111=ها 1321: )ومنذ سنة ِ
ّ
ر الل

ْ
 .(2)ي تح  الاحتالل إلا طاليكان الُقط

  (م1111= ها 1311: )إلى( م1143= ها1362: )وِمْن هذا التا يخ
ُ
َعّد  -؛ كان إقليُم طرابل

ُ
الذ  ت

ته إْحدى ُمُدِنه 
ّ
 . (3)تْح  اْحتالل وِوصا ة إلادا ة البر طاِنّية -مِد نة مسال

 هذا الزَمن 
ُ
ها (م1161= ها 1311)وح َّ  ( م1111= ها 1311)وُمْنذ

ُّ
يبّية كل ِ

ّ
ْ  البالُد الل

َ
؛ نال

يبية املّتِحدة ِ
ّ
كة الل

َ
ْمل

َ ْ
َسْ  امل ّسِ

ُ
ها، وأ

َ
 .(4)استْقالل

ِك ُّ ِباسِتيال  بعِض الُضّباط على الُسلطة، (م1161= ها 1311: )وَبْعد هذا التا يخ
َ
لِغَي النظاُم املل

ُ
؛ أ

يبّية، واْستَمرَّ هذا ا ِ
ّ
 الل

ُ
سْ  الجمهو ية العربية ّسِ

ُ
ر وأ

َ
  ألاّول من القرن الخام  عش

ُ
ل
ُ
لَعْهد إلى نها ة الث

 .الِهْجر  

، واملنطقة الغْرِبّية منها 
ً
ر الليبي عاّمة

ْ
وِمْن ِخالل هذا الَعْرض الخاِطف ِللَوْضع السياس ّي ِللُقط

ته وُمْفِتيها في القرن ا
ّ
ا خ مسال

َ
ش

َ
ِلُج إلى َ َواِفد وَمناِبع التعِليم الشرعي مِل

َ
؛ ن

ً
ُصوصا

ُ
ر ِللهجرة خ

َ
لرابع عش

 .على سبيل الاختصا  الشد د

 

 

 

                                                             
شمة العامة للنشر والتوزيع، : شاكر إبراهيم، منشو ا : ، ترجمةليبيا بين املاض ي والحاِضر ، (م1111) هنر  حب ب: انظر (1)

ْ
املن

 (.66/ص)ليبيا، ط ألاولى، 

 (.61/ص)ليبيا بين املاض ي والحاِضر  ،هنر  حب ب: انظر (2)

 (.12/ص)ليبيا بين املاض ي والحاِضر  ،هنر  حب ب: انظر (3)

 (.13/ص)بين املاض ي والحاِضر ليبيا  ،هنر  حب ب: انظر (4)
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ً
َواَيا: أّوال  :(1)الزَّ

م في العهد الُعثماِن ، وفي عْهد الاحتالِل إلا طالي؛ هي الرافَد ألاّول وألاِخ ر ِلطالب 
ْ
كان  َزَواَ ا الِعل

م الشرعي، وكانْ  جواِمع وجاِمعا 
ْ
غا. الِعل

ْ
ل إليها الصِبيُّ منذ ِسّن إلاث

ُ
وم إلى َ دخ

ُ
م الُعل

ُّ
 ، فَيتد َّج في تعل

ة والعلوِم املساِعدة ألاخرى، 
َ
غ

ُ
ِمّية في علوم الشريعة والل

ْ
ُتون الِعل

ُ ْ
أن  ْحفظ القرآَن الكريَم، ويْحفظ امل

 من 
ً
ب سنَوا   طويلة

َّ
ف الفنون، وكان ذلك جميُعه َ تطل

َ
ال  من أّمها  الكٌتب في مختل ِتم املطوَّ

ْ
ويخ

ِرينالتحصيل تْربو عل
ْ

ر، وقد تْقُرب من الِعش
ْ

 .ى العش

نَّ أغلبهم بَدأ في حفظ القرآن 
َ
رة نجد أ

ْ
ته في هذه الفت

ّ
الع على ِسَ ر مشا خ مسال

ّ
وِمْن ِخالل الاط

عن  بتد ي  
ُ
ّتاِب مسجد  له، ثم َ نتقل إلى الزوا ا الكِب رة ال ي ت

ُ
رب زاوية  أو ك

ْ
وم في أق

ُ
ومباد  الُعل

خّرِ 
ُ
وم، وت

ُ
ف الُعل

َ
ِل ن ِللتدِ ي  وإلافتا  والقضا  الشرِعيمختل مهَّ

ُ ْ
 .ج امل

ته في العْهد الُعثماِن ، وزمن الاحتالل إلا طالي
ّ
هُر الزوا ا في مِد نة مسال

ْ
 :وأش

م :زاوية عبِد هللا الدوكالي -1
ْ
ب الِعل

ّ
ال

ُ
 من ط

ً
ته، وخرََّجْ  أْجياال

ّ
هُر زاوية  بمسال

ْ
رجع ِنسبُتها . وهي أش

َ
وت

  هللا الُدوكااااااااااااااليإلى الشيخ عبد 
ً
َسهااااا في حياتااااه أوائاااااال القرن الساد  الهجاااااااار  تقريبا كما -الذ  أسَّ

ُمونها في القرن التاِسع الهجر ؛ الشيُخ . ، وُدِفااااان بها- قولاااااااون 
ُ

 .(2)عبد الواحد الُدوكالي: وقام ِبش

 ِللشيخ ُ وسف بِن عِلّي الِجعران  الذ  كان في القرن وهي منُسوب :زاوية ُيوُسف الَجْعراِني -1
ٌ
 ة

 

                                                             
(1)  

ً
غة

ُ
اِوَية ل ُن ال  ي ؛ فيقال: ألاصُل في معن  الزَّ

ْ
َرْين منه: زاِوَية البنا ؛ أ : ُ ك

ْ
ط

ُ
اِئ ن على. ُ كُنه؛ ألنه َ ْجمع ب ن ق َبنَّ

ْ
ة : وُتطلق عند ال

َ
آل

 
ٌ
اِئَمة

َ
 ق

ٌ
َعْ ن ُمستقيمتْ ن ُمتصلت ن، َ حد  من اتصالهما َزاِوَية

ْ
ا  ِضل

َ
لح على إطالق الزاوية عند أهل العلم والرقاِئق على  .ذ

ُ
واصط

ون  هناك
ُ
 ِلرُجل عاِلم  أو صالح  َمدف

ً
 منُسوبا

ً
 عندهم ِمن. مْسجد غْ ِر الجُمعة؛ الذ  ُ بن  غالبا

ُ
ف الزاوية

َّ
موْضع الصالة : وتَتمل

ر ِلد اسة ألا (املسجد)
َ
وم، وآخ

ُ
فال، وموضع  لقرا ة القرآن، وآخر ِلد اسة الُعل

ْ
َربا ، و ّبما الُفقرا  . ط

ُ
ب الغ

ّ
ال

ُ
وُتلحق بها مساكُن ِللط

 
ً
ة. أ ضا

َ
 عند املشاِ ق

ُ
 عند املغا بة هي املْد َسة

ُ
غة العربية: انظر. والزاوية

ُ
  ، ط الثالثة،املعجم الوسيط ،(د،  )، مْجَمع الل

ملة املعاجم العربّية ،(م1112)،  ينها   ُدوز ، و (زوى -1/423)
ْ
وزا ة الثقافة : محمد سِليم النعيمي، منشو ا : ، تْرجمةتك

 ُم ، و (زاِوَية - 1/311) وإلاعالم العراقية،
ْ

 رِ ستش
ُ
، الهْيئة املصرية العامة للكتاب موجز دائرة املعارف إلاسالِمّية ،(م1111) ون،ق

 (.1242-11/1231) ومركز الشا قة لإلبداع الفكر ، ط ألاولى،

اِلي ، (م1112)، عمران شعيب: ، و(166/ص)معجم البلدان الليبية  ،الزاو  : يةي الحد   عن هذه الزاو انظر ف (2)
َّ
ك عبد الواِحد الدُّ

تي وَدْور زاويِته في الحياة الثقافية بليبيا
ّ
شر في، املسال

ُ
 ن

ٌ
، مركز مال املؤتمر ألاّول للوثائق واملخطوطات في ليبياأعْ : وهو بح 

ته في العهد  ،العرب غْي  : ل النشاط العلمي ِلزاوية الدوكالي في العْهد الُعثماِن وانظر في تفِصي(. 2/1311) جهاد الليبي ن،
ّ
مسال

عبد الواحد الدكالي؛ حياته  ،(م2221)، حمزة أبو فا  : الواحد الدوكالي وانظر في ترجمة عبد(. 161-161/ص)العثماني الثاني 

تا  بن مخ: و، (11-4/ص) ،مالطا، elga، منشو ا  ميةأضواء على جوانب من حياة ليبيا العل: ؛ ضمن كتابوبعض آثاره

 (.وما بْعدها - 112/ص) ، جمعية الدعوة إلاسالمية بطرابل  الغرب،ِمْن تاريخ الثقافة في ليبيا ،(م2221)،  ون 
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ته. (1)التاسع الهجر   -3
َّ
ُرها الِعلميُّ في مِد نة مسال

َ
 تمت  في املرتبة الثاِنَية ِمن حي  أث

ُ
 .(2)وهذه الزاوية

ي -2 ِ
ّ
ته :زاوية الُسن

ّ
سها عبد هللا الُسّني بمنطقة العمامرة التابعة مِلد نة مسال  . أسَّ

َ
ى وكانْ  تْحظ

 .(3)محمد بن علي السنوس ي: بإشرا  أْحفاد الشيخ

ي -5 ْي  :(4)زاِوَية الفاس ِ
َ
ع ِبقرية بِني ل

َ
 .كان ُ د َّ  فيها القرآُن والعلومُ . وتق

ته سنة :زاوَية َجِبيَرة -2
ّ
ة ِبمسال

َ
ِت  ِبقْرَية الُزْ ق

ّ
َسها ميالد جب رة املسال سَّ

َ
 .(5)م1112=ها 1322: أ

َهّماِلي -2
ْ
َسه: زاوية ال لب ِبقْرية واْدنةأسَّ

ّ
ط

ُ ْ
 .(6)ا الهّمالي بن عبد امل

بْيل الاحتالل إلا طالي ِبقريته  :زاِوية العاِلم -9
ُ
َسها الشيخ محمد بن أحمد العاِلم في حياته ق وقد أسَّ

ّراِتّية)
ُ
ك

ْ
 با (ال

ً
 .(7)(أوالد العاِلم)؛ ال ي ُعرف  أ ضا

 ِبالد اسة 
ً
فُ  على شهادة ِعلمّية  ُحّرِ ْ  وكان  بعُض هذه الزوا ا تْمنح طلبَتها شهادة

َ
فيها، وقد وق

َواِت  جا  فيها
َّ
 :للشيخ ساِلم العرِب  الل

ته. بسم هللا الرحمن الرحيم)) 
ّ
َصَبات مسال

َ
 دراسة العلوم بزاوية الشيخ الدوكالي، ق

ُ
 .شهادة

                                                             
س الغرب من املزارات  ،عبد السالم التاجو  : رجَمَته فيانظر ت (1)

ُ
ب  ،نائبأحمد الو ، (126/ص)إلاشارات مِلا في طراُبل

ْ
املْنهل الَعذ

 (.وما بْعدها - 131/ص) ِمْن تاريخ الثقافة في ليبيا ،، ومختا  بن  ون (111/ص)في تاريخ طرابلس الغرب 

ته في العهد العثماني الثاني  ،العرب غي  و ، (161/ص) معجم البلدان الليبية ،الزاو  : ي الحد   عن هذه الزاويةانظر ف (2)
ّ
مسال

 (. 221/ص)، (111/ص)

ته في العهد العثماني الثاني  ،غْي  العرب : د   عن هذه الزاويةانظر في الح (3)
ّ
 (. 112-111/ص)مسال

؛ إ (4)
ً
ر له ترجمة

َ
عر  َمْن ذك

َ
، إلاشارات ِلبعض ما في طرابلس الغرب من املزارات ،(م1121: )ال عبد السالم التاجو   في كتابهال أ

بعة ِوال ة طرا: تح
ْ
ي، وهو ِمن أكابر : ثم في بني لْي ... ))(: 121/ص) :حي  قال عنه في بل ؛زوفائيل  ا ك ، مط الشْيخ الفاس ِ

سلة 
ْ
رهم الشيُخ في السل

َ
ه ألاْعلى عبد السالم ألاْسمر؟؛ فإن له : وال أد   هل  قصد التاُجو  ُّ بالشيخ. ((الصالِح ن الذ  ذك جدَّ

و 
ُ
 في أساِنيد طريقِته الَعُروِسّية في الُسل

ً
سلة

ْ
 . كسل

ته في العهد العثماني الثاني  ،غي  العرب : حد   عن هذه الزاويةانظر في ال (5)
ّ
 (. 112-112/ص)مسال

دان الليبية  ،هر الزاو  الطا: انظر في الحد   عن هذه الزاوية (6)
ْ
ته في العهد العثماني ،غي  العرب : ، و(164/ص)معجم الُبل

ّ
مسال

 (. 111111/ص)الثاني 

 الشيخ محمد أحمد العاِلم؛ حياته وآثاره العلمّية؛  ،(م1111) عبد السالم الشريف:    عن هذه الزاويةانظر في الحد (7)
ٌ
بح 

ته في العهد العثماني الثاني  ،غي  العرب : ، و(222/ص) ،12، العدد مجلة كلية الدعوة إلاسالميةفي  منشوٌ  
ّ
-112/ص)مسال

114 .) 
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ال 
ُ
تي من التالمذة امل

ّ
َواِتي املسال

َّ
 الشيخ َساِلَم بَن الحاج محمد العربي الل

ّ
ي العلوم ِإن ِ

ّ
ِزِمين ِلتلق

 ومساًء، وتالوِة القرآن العظيِم، 
ً
ثابِرين على حضور الدُروس صباحا

ُ ْ
ِة؛ امل الدينّية، والعربّيِة، وآلاِليَّ

 .وغيِر ذلك ِمْن لوازم القراءة ِبزاوية ألاستاذ املذكوِر أْعالهُ 

 في
ً
رة  ِلحاملها املذكوِر؛ ُمحرَّ

ُ
 هذه الشهادة

ْ
عِطيت

ُ
ب أ

َ
. 1351: ربيع ثاِني، سنة 15: وبالطل

ب بُن محمد العَرِبي، ُمدّرِس زاوية الدوكالي  ّيِ
َّ
 ((.الط

م ر ما تقدَّ
ْ
ي . الحْمُد هلل : ))ثم جا  في الوثيقة بِإث َما أنَّ الشيخ ساِلم املذكوَر في زاوية الفاس ِ

َ
ك

 اهاا. (1)(( محمد بن محمد العربي: ُمدّرِس سّيدي الفاس ي. كذلك

 1311/ بيع آلاِخر/11: ذه الوثيقةوتا يُخ تحرير ه
ً
 .م22/21/1142: ه؛ ُ واِفق ِبامِليالد  تقريبا

وين وتعليم مشا خ مسالته؛ 
ْ
ته في تك

ّ
نا التنبيُه على َدْو  الزاويا ألاخرى خا ج مد نة مسال

ُ
وال َ فوت

ته
ّ
دَّ الرحال إليها بْعد أن قَرأ في مد نة مسال

َ
 .فكث ٌر منهم ش

ته في هذه زاوية الشيخ عب: فمنها
ّ
ِد السالم ألاْسَمر في زليتن؛ حي  قَرأ فيها كث ٌر من مشا خ مسال

 ،
ً
َيخة

ْ
، ومش

ً
، وتنِظيما

ً
، ومْنهجا

ً
جاِو ة؛ تعِليما

ُ ْ
 على جميع الزاويا في املناطق امل

ً
قة الفترة، وكانْ  ُمتفّوِ

 
ً
 .(2)ودْعما

 
ّ
  الكِب رة ال ي قَرأ فيها بعُض مشا خ مسال

ُ
لوكذلك مداِ ُ  طرابل

ْ
مْد سة أحمد باشا؛ : ته؛ ِمث

دْ  أسماؤها ب ن ّية، ثم مْعهد: ال ي تعدَّ
ّ
ل
ُ
، ومْد سة (زاوية ُعْصَمان)ومْد سة ُعثمان باشا . مد سة، ثم ك

ى الكاِتب
َ
 .(3)ُمصطف

 :الجامعات: ثانيا

ّية لم تكن في بالدنا جامعاٌ  في العهد العثمان ، وال في الاحتالل إلا طالي، وأّول جامعة إسالمِ 

ِكّ   صاد  بتا يخ
َ
َسْ  ِبُموجب مرُسوم مل ّسِ

ُ
نِشئ  في بالدنا كان  في العهد امللك ، وأ

ُ
م 21/12/1161: )أ

ها(جامعة الّسّيد محمد بن علي السُنوس ي إلاسالمية)، وُسمي  با (ها 1311= رُّ
َ
 .مِد نة البيضا : ، ومق

                                                             
َحق  قم : انظر (1)

ْ
ل
ُ ْ
 . لبح في آخر ا( 24)امل

ّو كعِبهم في الِعلم (2)
ُ
يِبية  ،الزاو  : انظر في الثنا  عليها وعلى أساتذتها، وُعل ِ

ّ
ُ ُحومة ُبوكر : وانظر(. 166-161/ص)ُمعجم الُبلدان الل

ولىالزاوية ألاْسمِرّية العلمية بزليتن، ودوُرها التْرَبِويُّ في ليبيا ،(م2226)، حومة
ُ
يِبّي ن، ط ألا ِ

ّ
 . ، مركز جهاد الل

يبية  ،الزاو  : انظر في الحد   عنها (3) ِ
ّ
 (. 324-322/ص)معجم الُبلدان الل
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ر الِه 
َ

 إنَّ إنشاَ ها كان في أواخر القرن الرابع عش
ُ

فِت ن ِبمد نة وحي 
ُ ْ
لُب امل

ْ
م َ دُ   بها أغ

َ
جر ؛ فل

ما دَ   فيها أبناُ  الطَبقة ال ي تِليهم في الزَمن  .مسالته في هذه الفترة، وإنَّ

يبّيِ ن الِرحاَل  ِ
ّ
ب الل

ّ
ال

ُ
ّدِ عدد  من الط

َ
هرة جامعة ألازهر في مصر في تلك الفترة، وش

ُ
م ِمن ش

ْ
غ وِبالرَّ

ّم الح
َ
ّية"صول على شهادِة ِللد اسة فيها، وِمن ث َعامِلِ

ْ
ذاك "ال

َ
منح فيها آن

ُ
فلم أجد في تراجم  -؛ ال ي كان  ت

ته في هذه الفترة؛ أنه دَ   فيها
ّ
كَّ أنَّ ِلِضيق . (1)َمْن وقفُ  لهم على فتاوى مكتوَبااة  ِمْن علما  مسال

َ
وال ش

 في هذا
ً
ال

ْ
 .ذا  اليِد، وِشّدة الحياِة آنذاك دخ

ر للهجرةِمْن : املطلب ألاّول 
َ

ته في القرن الرابع عش
ّ
وى في مدينة مسال

ْ
 :أْعالم الفت

كر نماذج ِمن فتاِويهم 
ْ
ْفِت ن في مسالته، وأذ

ُ ْ
هر امل

ْ
 -ال ُبّد ِمن التنبيه هنا قْبل أن أْسرد أْسما  أش

 على املذهب املالك  فقط؛ باعتبا ه املذهَب السائَد في 
ٌ
البالد على أنَّ الفتوى في هذه املد نة ُمقتِصرة

 إلامام ماِلك  في آخر القرن الثان  وما بْعده
ُ
ره تالميذ

َ
يبي؛ اللهم إال . منذ أْن نش ِ

ّ
ر الل

ْ
وهذا حاُل ُعُموم الُقط

ه مذهُبها؛ مع إبقائها على 
ّ
ب ُمْف   حَنِفّ   ِمن ِقَبل الدولة الُعثماِنّية؛ ألن ّصِ

ُ
في العْهد الُعثماِن ؛ حي  ن

 .ليبيا، وهو املذهُب املالك الفْتوى باملذهب السائِد في 

َعِني بعُض ألافاِضل
َ
ل
ْ
ط

َ
 مِلد نة مسالته في تا يخ وقد أ

ً
ْنِص ُب أحد املشاِ خ ُمْفِتيا

َ
ى وِثيقة  فيها ت

َ
: عل

رط عليه الالتزاُم في الفتوى باملذهب املالك 1211
ُ
 .ها، وقد اشت

صُّ تْنص ِبه
َ
ين : )) وهذا ن ْجُم الّدِ

َ
د ن ي ِبطر  -ُمحمَّ ْرب القاض ِ

َ
س غ

ُ
لب بن : -ابل

ّ
الشيخ عبد املط

ص
َ
  - الشيخ محمد ابن قال

ً
قا

َّ
اء ِإَيالة : -دام ُموف

َ
 ِإليَّ ِبالعناية وإلاْحسان ِمْن قض

ً
ال ِبَما كان ُمَحوَّ

ته
ّ
ُد مسال

َ
ْرب؛ ِمْن حاِضٍر َوَباٍد، وِمْصٍر وَسَواٍد؛ ِمْن ذلك َبل

َ
س غ

ُ
وَّ : طراُبل

َ
 ِبها، وف

ً
ِتيا

ْ
ك ُمف

ُ
ْبت صَّ

َ
 ن

ُ
ْضت

وى إليك
ْ
ُموَر الفت

ُ
هِب إلامام . أ

ْ
ى مذهِبك؛ مذ

َ
تض 

ْ
ِتَي ِبُمق

ْ
ف

ُ
 بين العباد، وأن ت

َ
ة

َّ
ق ب منك الّدِ

ُ
ل
ْ
ط

َ
ما أ

ّ
ِإن

س 
َ
ي هللُا عنه، وعن بِقّية ألاِئّمة أْجمِعين  -مالِك بِن أن اِويل-رض ِ

َ
ق
َ
صّحِ ألا

َ
وى املسائل، وأ

ْ
 .؛ ِبأق

                                                             
 لهم ( ها14)ُوجد َمْن دَ   باألزهر في هذا القرن  (1)

ْ
ْن لم أِقف ته آلاخِرين؛ ممَّ

ّ
: منهم. على فتاوى مكتوبةح َّ  آلان ِمْن مشا خ مسال

ل على  ّية"الشيخ  وسف الجعران ؛ الذ  تحصَّ الهاِد  عبد هللا الروْيمي؛ : وكذلك الشيخ. ها1311: وُيوافق( م1136: )سنة" العامِلِ

ل على  ّية"حي  تَحصَّ ته  ،(م2222)، نصر الد ن العرب : انظر. ها1311: م، ويوافق1142: من ألازهر سنة" العامِلِ
ّ
مناقب علماء مسال

يار
ْ
 (. 121/ص)، و(124/ص)  لى،دا  الحكمة بطرابل  الغرب، ط ألاو  ،وطيب سَيرهم من ألاخبار ألاخ
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َحِرف مِ 
ْ
ن
َ
 ال ت

ْ
ك أن

ْ
ُموُل ِمن

ْ
أ
َ ْ
ِدّية وامل َحمَّ

ُ ْ
ْعَرِة  عن جاّدة الشريعِة امل

َّ
دار الش

ْ
على صاحِبها  –ق

ِحّية 
َ
ى الت

َ
ضُل الَصالِة، وأْزك

ْ
ف

َ
ه وكَرمه، وِبسّيدنا محمٍد .  -أ

ّ
ك هللُا ِبَمن

َ
ْرشد

َ
َر في ذي ِحّجة*. أ : ُحّرِ

 . اهاا(1)((هـ 1155

ته منذ زمن
ّ
 ِللنشاط العلمي امللُحوِظ في مد نة مسال

ً
را

َ
ظ

َ
، وُوجود الّزَوا ا الشرعية بها  ون قِد م 

وم آلالة 
ُ
وم الشرعية وُعل

ُ
ْعَن  ِبتحفيظ القرآن، وتد يِ  العل

ُ
تائ  في  -ال ي ت

ْ
فقد نِشط الجانُب إلِاف

ب 
َ
ِل ن ِللفتوى، وقَصَدُهم النا  من داخل املد نة وخا جها؛ ِلطل مهَّ

ُ ْ
املد نة، وُوِجد بها العِد ُد من امل

 .عباداتهم ومعامالتهم ونوازلهم الحكم الشرعي في

ُصوص القرن الرابع عشر للهجرة 
ُ
ُ وا ِللفتوى في خ ْن تصدَّ فُ  على أسمائهم ِممَّ

َ
َهر َمْن وق

ْ
وِمْن أش

بُتهم حَسب تا يخ الوفاة ته، وقد  تَّ
ّ
 :ِبمد نة مسال

" الجَعاِ ين"يلة صِريِهيد القَصباِت ؛ ِمن قبِ  محمد الجعران ، بن محمد: محمد الِجْعَراني صِريِهيد -1

ته: املنُسوِب ن إلى الشيخ
ّ
ر ِللُمترَجم له ح   .  وسف الجعران ؛ صاحب الزاوية املعروفة في مسال

َ
ف

ْ
ْم أظ

َ
ل

ب 
َّ
ته في زمِنه، واسُمه ُمرك

ّ
فِت ن املشُهوِ ين في مسال

ُ ْ
محمد "آلان ِبتْرجمة وافية؛ ِسَوى أنه ِمن امل

ه". الجعراِن  ، وكذا ابُنه: وقد كان واِلُده أو َجدُّ
ً
د؛ ِمن قْبِله ُمْفِتيا محمد بُن محمد؛ كان من : الشيخ ُمحمَّ

 .[ها 1341= م 1121: ُ  . ]أهل إلافتا  كما سيمت  ِذكُره

فُ  له ح   آلان على
َ
 .فْتويْ ن اثنتْ ن:  وق

َسُبه ِلعبد السالم بِن عثمان املشهو  : محمد العاِلم -2
َ
با  محمد بُن أحمد بن إبراهيم، وَينتِهي ن

ُولد املترَجُم له . السالم ألاْسمر ؛ والذ  َ نتِهي نَسُبه للشيخ عبد"تذ يل املعيا "صاحب كتاب " العاِلم"

ته سنة
ّ
ى تعليَمه في مدا   طرابل ، مثل. م1112= ها 1261: في قرية أوالد العاِلم بمد نة مسال : تلقَّ

مذ لعلما  طرابل  آنذاك
ْ
جه د َّ  في بعض زوا ا طرابل ، وفي وبعد تخرُّ . مد سة أحمد باشا، وتتل

ته
ّ
 في قريته . زاوية  وسف الجعران  بمسال

ً
 زاوية

َ
م

َ
ش

ْ
، وبَن  بها مساكَن ِللطلبة، وحبَّ  "أوالد العاِلم"أن

ُب من كل جهة
َّ
ها الطال مَّ

َ
، وأ

ً
 على : له مصنفاٌ  منها. عليها أْحباسا

ٌ
 في النحو والصر ، وحاشية

ٌ
ة ألفيَّ

ا  هللا، وغ ِرها، ولم ُ طبع منها شرح الّتاُوِد  ع
َ
م ابِن عط

َ
لى العاِصِمّية في الفقه املالك ، وشرٌح على ِحك

                                                             
لَحق  قم  (1)

ُ ْ
 .في آخر البح ( 21)انظر امل
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م
َ
ْعل

َ
ٌد فقيه ُيسمَّ . ش يٌ  فيما أ

َ
ك  في ليبيا: وله ول

َ
د منصب نائب املف ي في العهد املل

َّ
: ُ  . ]أحمد، وقد تقل

 .(1)[م1131= ها 1314

فُ  له ح   آلان على عدد
َ
  .ى مكتوبةخْم  فتاو : وق

ِوّ  القَصبات : عبد السالم أبو عائشة -3
َ
ُولد . عبُد السالم بُن عبد هللا بِن محمد أبو عائشة الَعل

ته في زوا اها. ها بمسالته1212= م 1111: سنة
ّ
ى . وحِفظ القرآن، ودَ   العلوم على مشا خ مسال

َّ
تَول

 مسجد 
َ
ِلْفَتهْ "إمامة

ْ
 قبيلِته" اخ

َ
ْن تُدو  عليه الفتوى في ". الَبَواِع ش" في وَسط املد نة، وإمامة كان ِممَّ

 بمد نة مسالته، وكذلك اْبُنه ِمْن بعده: بلده، وكان أُبوه ِمْن قبله
ً
: الشيخ عبُد هللا أبو عائشة ُمفِتيا

 .(2)[ها1311= م 1136: ُ  . ]الشيخ علّي بن عبد السالم كما سيمت  قريبا

ْفُ  له ح   آلان على
َ
 .كتوبةفْتوى واحدة م: وق

ْيِثي -4
َّ
اِم : ُمحمد العَرِبي الل ُولد بقرية بني لْي   . محمد بُن محمد العرب  بِن محمد بِن سعد  الَعوَّ

ته سنة
ّ
ْي ، ثم 1161= ه 1211: بمسال

َ
م، وحِفظ القرآَن فيها على  د واِلده باملسجد العِتيق بقرية َبِني ل

ب
َ
ته دَ   العلوَم بزاوية الُدوكالي، وال ُيعر  أنه طل

ّ
  . العلم خا ج مِد نة مسال

َ
رُّجه جل

َ
وبعد تخ

ْي ، وكذلك د َّ  العلوم بزاوية الفاس ي بقريته املذكو ة
َ
. ِلتد ي  القرآن في املسجد العتيق بقرية بني ل

  ِده
ّ
 بخط

ٌ
 مكتوبة

ٌ
ْسم، وله َ ْبَعة ف والرَّ

ْ
َتَهر باإلفتا ، . اْعَتَن  بروا ا  القرآن، وُعلوِمه من الوق

ْ
كما اش

ُعُقود والوثائق
ْ
ته أنَّ الشيخ[. م1141= ها 1361: ُ  . ](3)وكتابة ال

ّ
: وقد وَجْدُ  في ِإْ ِشيف مْحكمة مسال

ته  -السُنوس ي بن فْرحا  القاض ي 
َّ
 محمَد العَرب  املذكو ،  -القاض ي الشرعي ِبمْحكمة مسال

َ
َه الشيخ وجَّ

: نزاع  في قبيلة العمامرة، وكان ذلك بتا يخومعه الشيُخ عليُّ بُن عبد السالم أبو عائشة؛ إلى مْوضع 

لْ  إفادُتهما في املْحكمة ِبتا يخ1141= ها 1364  .م21/26/1141: م، وُسّجِ

فُ  له ح   آلان على عدد
َ
 . أْ بع فتاوى مكتوبة: وق

ُبوِدي -5
ْ
ت ، ِمْن قرية : أبوبكر ال

َّ
ة"أُبوبكر  بُن أحمد الُبوِد  املسال

َ
م، 1164=  ها1211: ُولد سنة". َواْدن

ته، وبزاوية املَدِن  بزليتن
ّ
ته، . ودَ   بزاوية الدوكالي بمسال

ّ
ة جها  في زليتن ومسال ثم د َّ  هو في ِعدَّ

                                                             
  ،عبد السالم الشريف: ظر في ترجمتهان (1)

ٌ
مجلة كلية الدعوة في الشيخ محمد أحمد العاِلم؛ حياته وآثاره العلمّية؛ بحث

ته في العهد العثماني ال ،غي  العرب : ، و(221-211/ص) 12، العدد إلاسالمية
َّ
عبد هللا سالم : ، و(221-222/ص)ثاني مسال

 اليد)، كشيدان
ّ
ط

َ
ته ،(ِبخ

ّ
رة في تراجم بعِض مشايخ مسال ِ

ّ
يار  ،نصر الد ن العرب : ، و ُمذك

ْ
اقب علماء مسالته ألاخ

َ
 (.31/ص)من

ترَجم: مْصد  الترجمة (2)
ُ ْ
 . أْحفاد امل

  ،العرب نصر الد ن : انظر ترجمته في (3)
ْ
 (.11-13/ص)يار مناقب علماء مسالته ألاخ
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 على فقهه. وترهونة
ً
، ويكف  داللة

ً
غوّيا

ُ
 ل

ً
ته عليه؛ محمد الشومان ،  :كان فقيها

ّ
هِر فقهاِ  مسال

ْ
 أش

ُ
مذة

ْ
تل

ته : )) يخ الطاهر الزوا قال عنه الش. وامحمد أبو  جيلة، وغ ُرهما
ّ
:  ]، ((ِمْن أفاضل علما  مسال

 . (1)[م1144 -ها 1363

 . (2)لم أقف له على فتوى مكتوبة  ح   آلان

ب العربي -6 ّيِ
َّ
اِم : الط ُب بُن محمد بِن محمد العرب  بن سْعد العوَّ : وهو ابُن الشيخ الفقيه. الطّيِ

كر
َ
ْي "هاا ِبقْريته 1321= م 1111: الطّيب سنةُولد الشيُخ . محمد بن محمد العرب  آِنف الذ

َ
في " بني ل

ته
ّ
َتَحق ِبزاوية . مد نة مسال

ْ
ْي ، ثم ال

َ
قَرأ القرآن على والده املذكو  في املسجد العتيق بقرية بني ل

ران"الدوكالي بقرية 
َ
ته، ودَ   على مشا خها، ومنهم الشيخ" زْعف

ّ
 قَرأ : في مد نة مسال

ْ
 َجب أبو جناح؛ إذ

 . القرآنعليه 
ٌ
 ِبزاوية الدوكالي املذكو ة، وكانْ  له عنا ة

ً
ُيوِخه له بالتد ي ؛ صا  ُمدّ ِسا

ُ
وبعد إجازة ش

رح تفس ر البْيضاو ، وصحيَح البخا   في الزاوية املذكو ة
ْ

 ِبعلَمْي التفس ر والحِد  ، فكان َيش
ٌ
. خاّصة

 بمد نة ُسرْ 1112: وفي سنة
ً
ن قاضيا ِت ر ِللقضا ، وُعّ ِ

ْ
ُوفي .  م اخ

ُ
رة  عام - حمه هللا  -ت ِ

ّ
: عن ِسّن  ُمبك

 . (3)م1114= ها 1313

فُ  له ح   آلان على
َ
 .(4)فتوى واحدة مكتوبة: وق

ومي -7
ُ
د بن علّي  التوم  سوْيدان: ساِلم الت َتَحق . ما1112= ه 1211: ُولد سنة. ساِلم بُن اْمِحّمِ

ْ
ال

 زاوية ِبزاوية  وسف الجعران  في ِصَباه، ودَ   بها القر 
ً
آن، ومباِد  العلوم، ثم اْ تَحل إلى زليتن؛ قاِصدا

 القرآن، ودَ   العلوم الشرعية 1122= ها 1311: الشيخ عبد السالم ألاْسَمر سنة
َ
مَّ بها ِحْفظ

َ
م، فمت

غوية
ُ
ْن دَ   عليهم بالزاوية. والل  ِبزاوية ألا : وِممَّ

ً
ي؛ الذ  بِق  ُمدّ ِسا ِ

ّ
ل
َ
ِوْ ف

ْ
 ال

ّ
ط

َ
ْسمر في الشيخ محمد الق

ته في سنة. م1122: م إلى1122: الفترة ِمن
ّ
م، 1121= ها 1321:  َجع الشيخ ساِلٌم إلى مد نته مسال

                                                             
ته في العهد العثماني الثاني  ،غي  العرب : انظر ترجمَته في (1)

ّ
 اليد) عبد هللا كشيدان: ، و(211-221/ص)مسال

ّ
ط

َ
رة في  ،(ِبخ

ّ
ُمذك

ته
ّ
يار  ،نصر الد ن العرب : و ،تراجم بعِض مشايخ مسال

ْ
 وانظر كالَم الشيخ الطاهر الزاو  (. 12-41/ص)مناقب علماء مسالته ألاخ

 في كتابه
ً
 (. 164/ص)معجم البلدان الليبية : املذكو  آنفا

 أِلثره الظاهر في تكوين املشا خ املفِت ن الذ ن د َ  (2)
ً
را

َ
 له ح   آلان على فتوى مكتوبة؛ وذلك نظ

ْ
ِ  لم أِقف

ّ
رُ  الشيَخ هنا مع أن

َ
ُسوا ذك

ولعل ألاّ ام تُجود . ودوُ ه في تكوينهم  ُفوق دْو  غ ِره. معليه؛ أْمثال محمد الشومان ، وسالم العرب ، وامحمد أبو  جيلة، وغ ره

ره من الفتاوى 
َّ
 !.ب  ي  مما سط

يار  ،نصر الد ن العرب : يانظر ترجمَته ف (3)
ْ
 (.132-131/ص)مناقب علماء مسالته ألاخ

ر فْتوى أِبيه؛ الشيخ (4)
ْ
ها جا   ِبإث ب هذه أنَّ ز فْتوى الشيخ الطّيِ كما وَجدُ  في إ شيف .   في الوثيقِة نفِسهامحمد العرب: مما ُتمّ ِ

رة
ْ
د اشتَمل على تْوِثيقا  الفت

َّ
ب هذا، وشِهد على صحتها في  -( م1141-1144: )مْحكمة مسالته في ُمجل  بْيع  كَتبها الشيخ الطّيِ

َ
وِثيقة

 .م1141= هاا 1366: أُبوه الشيخ محمد املذكو ، وكان  ِبتا يخ: الوِثيقة نفِسها
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 باملحكمة ألاْهِلّية
ً
 ِباملْحكمة الشرعية، ثم قاِضيا

ً
ل كاِتبا

َ
تغ

ْ
تنظيُمه أِلموال : وِمن أْبرز أعماِله فيها. واش

ته
ّ
 أِد ب. ألاْحبا  في مسال

ً
ككان فِقيها ُمْفِتيا

َ
ل
َ
، وله اهتماٌم بالف

ً
غِوّيا

ُ
 ل

ً
 .(1)[م1161= ها 1311: ُ  . ]ا

ْفُ  له ح   آلان على
َ
 .فْتوى واحدة مكتوبة: وق

ت : عِلّي أبو عائشة -8
ّ
ِو  املسال

َ
م 1124: ُولد سنة. علي بُن عبد السالم بِن عبد هللا أبو عائشة العل

ته، وقَرأ القرآَن ومبادَ  العل1322= 
ّ
ّية أحمد باشا في ها بالقَصبا  بمسال

ّ
ل
ُ
َتَحق ِبك

ْ
وم بمد نته، ثم ال

 
ً
مان باشا بطرابل  أ ضا

ْ
اِلي؛ : ألاد ب: ِمْن أشهر شُيوخه. طرابل ، ودَ   في زاوية ُعث همَّ

ْ
محمد كاِمل ال

 للمعا   في عهد الاحتالل إلا طالي بطرابل ، وكان له فضُل إلاسهاِم في حفظ اللغة 
ً
الذ  كان مد را

ُه برعا ته ِطيلة . ا  العربية في املد
َ
 بشيخه محمد كامل، وأحاط

ٌ
 وطيدة

ٌ
وقد كان ِللمترَجم له عالقة

 مسجد . بقاِئه في طرابل 
َ
ى ِإمامة

َّ
ته، وتَول

ّ
مل الشيُخ عليٌّ د استه بطرابل   َجع مِلد نته مسال

ْ
ا أك

َّ َ
ومل

ِلْفَتهْ )
ْ
 بمسجد ( ِاخ

َ
 (أبو تركية)بوسط املد نة، والخطابة

ً
للفتوى، وكتابِة الوثائق  ، وأْصَبح مرجعا

 عند وَ ثِة [. م1111= ها 1311: ُ  . ]والعقوِد، والُصلِح ب ن املتخاصِم ن
ٌ
ة

َ
وث

ُ
، َمْبث

ٌ
 مكتوبة

ٌ
وله فتاوى كث رة

ته وُمفِتيها. طالِبيها من النا 
ّ
 ِمن مشا خ مسال

ً
ه، ثم والُده أ ضا  .(2)وقد كان َجدُّ

ْفُ  له ح   آلان على
َ
نت ْ : وق

ْ
 .نفْتويْ ن اث

وماني -9
ُ

ت ، ِمْن قرية : محمد الش
ّ
ومان  املسال

ُ
هْ "محمد بُن محمد بِن علي الش

َ
َوات

َ
ُولد الشيُخ ". ل

 باملسجد العتيق . م1112= ها 1312: بقريته املذكو ِة سنة
ً
، على  د الفقيه أب  "سيد  احمودة"قَرأ أّوال

ه هذا عندما  َجع ِلقريت
َ
ت ، ثم لِحق شيخ

ّ
هْ "ه بكر  الُبوِد  املسال

َ
، وخَتم عليه املطّوال  هناك "َواْدن

ته، ودَ   فيها على الفقيه
ّ
ل إلى زاوية  وسف الِجْعَراِن  بمسال

َ
َتق

ْ
محمد بن أحمد : بزاوية الهّمالي، ثم ان

ّراِت ، وأجازه، وأِذن له في التد ي 
ُ
ك

ْ
وماِن  على شيخْيه املذكو ْين بينهما. العاِلم ال

ُ
مختصر : وقد خَتم الش

 ابِن مالك  في النحو والصر  ثال  مّرا   خليل ف
َ
ة فيَّ

ْ
وبْعد إجازته للتد ي  . ي الفقه املالك ؛ مرتْ ن، وأل

                                                             
وكالي محمد َنصْر : رجمَته في بح   ِللباح انظر ت (1) ّية في أَدب الرسائل املْهَجِرّية عند السنوس ي بن  ،(م1112)، الدُّ ِ

ّ
ن
َ
َمات الف الِسّ

 ،غي  العرب  :، و(1311-2/1311) ، مركز جهاد الليبي ن،أعمال املؤتمر ألاول للوثائق واملخطوطات في ليبيا: ؛ منشو  فيصالح

ته في العصر ال
ّ
  (.211-211/ص)عثماني الثاني مسال

 
ُ

لْعُ  بتا يخ: قلت
َّ
َقة في مْحكمة ( م22/11/2221: )اط

َّ
وث

ُ ْ
ته الجزئّية على سِجلَّ الُعُقود وإلاجرا ا  امل

ّ
في إ شيف مْحكمة مسال

ته في الفترة 
ّ
 من عقود البْيع والتحب   والصَدقة وغ ِرها (م1141-1144)مسال

ً
َق  -؛ فوجدُ  أنَّ كث را

َّ
ها الشيُخ ساِلٌم قد وث

ه بعَض الُعُقود في أصل توثيِقها، وكان هذا في زَمن الشيخ ِ
ّ
ط

َ
قاض ي املْحكمة . )السُنوس ي بن فرحا  القاض ي: املذكوُ ، وكَتب ِبخ

رة
ْ
الع. املذكو ة في تلك الفت

ّ
ِف  املحكمة على تعاونهم، وسماحِهم لي باالط

َّ
كر  مِلوظ

ُ
ل هنا ش سّجِ

ُ
 .وأ

ترَجم: مْصد  الترجمة (2)
ُ ْ
 . أبنا  امل
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رَّ في جامع 
َ
ِق "من شيخه محمد العاِلم؛ اْستق

َّ
ْه، فكان ُ دّ ِ  القرآن، " اْحُمودة الَسَمل

َ
َوات

َ
بقْرية ل

 
ً
ب الجمعة، وَيُمّم الناَ  في ألاوقا ، وبِق  َ ْدحا

ُ
ثم تفرَّي ِللفتوى في ب ته، . من الزمن على ذلكويخط

ُعُقوَد ِلطالِبيها
ْ
، كما كان  كُتب الوثائق وال

ً
 وكتابة

ً
 . فكان النا   قصدونه، وُيجيب ُمشافهة

ً
ما وكان ُمقدَّ

ته في عْهده
ّ
 . (1)[م1116= ها 1311: ُ  . ]على غ ره في الفتوى في مد نة مسال

 .ى مكتوبةسْبع فتاو : وقفُ  له حّ   آلان على

كان هو . بن محمد الجعران  صِريِهيد القَصباِت " محمد الجعران "محمد بُن  :الُجْعَراِنيمحمد  -11

ته
ّ
ه ِمن قبله ِمّمْن تُدو  عليهم الفْتوى في مسال ر عنه ب  ي  ح   آلان ِمْن ترجمته . وأبوه وجدُّ

َ
لم أظف

ب قاض ي وقد وجدُ  في إ شي [.ها 1311= م 1111: ُ  . ]ونشمته الِعلمية
َ
 بطل

ً
ته توِثيقا

ّ
ف مْحكمة مسال

ه إلى قبيلة : املْحكمة السنوس ي بن فرحا  القاض ي من الشيخ محمد الجعران  املذكو  أن  توجَّ

 من أْمالكها
ً
: وكان  هذه الحادثة ِبتا يخ. العَماِمرة؛ ألْجل السَماع من امرأة أنها باعْ  ش ئا

م/24  .م1146= ها 1366/محرَّ

فُ  له ح   آلا 
َ
 .فْتويْ ن اثنتْ ن مكتوبتْ ن: ن علىوق

م ِذكُره: محمد بن حميدة العالم -11 ر له . وهو ابُن عّم الشيخ محمد بن أحمد العاِلم املتقّدِ
َ
ولم أظف

 كاتُبها مجهوٌل؛ أْهداها إلى هذا الشيخ في ُمناسبِة وفاة ابن 
ً
ِ  وجدُ  قِصيدة

ّ
ِبترجمة حّ   آلان؛ غ ر أن

ه؛ الشيخ كما َوَجدُ  له بعَض الوثائق ال ي كَتبها . م1131= ها 1314: مد العاِلم في سنةمحمد بن أح: عّمِ

ْ  في مْحكمة مسالته، وكانْ  بتا يخ
َ
ق ِ

ّ
ه، وُوث ِ

ّ
 [.م1161=ها 1311: ُ  . ]م1132= ها 1311: ِبخط

فُ  له ح   آلان على ثال  فتاوى مكتوبة
َ
 .وق

َواِتي -12
َّ
م ِبقريته 1111= ها 1333: ُولد سنة. عرب ساِلم بُن محمد بن علي ال :سالم العربي الل

ْه، وقَرأ القرآن ومباِدَ  العلوم ِبجامِعها العِتيق "
َ
َوات

َ
ِق "ل

َّ
على الشيخ أب  بكر " مسجد احمودة السمل

ُبوِد 
ْ
ل ِلزاوية الشيخ عبد. ال

َ
َتق

ْ
  ثم ان

َ
مَّ فيها ِحْفظ

َ
ت
َ
الَسالم ألاْسَمر في زليتن، وبِق  فيها ِس َّ سَنوا ؛ أ

ج  على ُعلمائهاال
وم ِبَتَد ُّ

ُ
ب العلم على شيخه أب  بكر . قرآن، ودَ   الُعل

َ
ته، وَواَصل طل

ّ
ثم  َجع مِلسال

اِلي ِبقرية  َهمَّ
ْ
ه"الُبوِد  في زاوية ال

َ
ب محمد "َواْدن ّيِ

ّ
 في زاوية الُدوكالي على الشيخ الط

ً
، كما دَ   أ ضا

ي ِبقْرية  اس ِ
َ
ْي َبِن "العرب  وغ ِره، وفي زاوية الف

َ
 على . على الشيخ محمد بِن محمد العرب " ي ل

ً
وقَرأ أ ضا

                                                             
ر ترجمَته في (1)

ُ
  ،(بْح  قْيد النشر) عصام الخمر  : انظ

َ
تي الل

ّ
وماني املسال

ُ
 ودراسة ِمْن فتاوى الشيخ محمد الش

ً
َواِتي؛ جْمعا

 
ً
ة ،وتحِقيقا

َّ
 .الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات وألاْبحاث مَجل
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وماِن  في بْ ته با 
ُ

هْ "الشيخ محمد الش
َ
َوات

َ
ْه، ثم ". ل

َ
َوات

َ
ى بْعد ذلك تد ي  القرآن في املسجد العِتيق ِبل

َّ
تَول

 
ً
ا َ ِزيد عن أ بع ن سَنة

َ
 الُجمعة به مِل

َ
طبة

ُ
الفْتوى في مد نة  وكان أَحَد املشاِ خ الِذ ن تُدوُ  عليهم. خ

ه، ويكتب الوثائق ِللنا 
ّ
ط

َ
ظام ِبخ

ْ
ُتب وألان

ُ
ك

ْ
ْسخ ال

َ
 ِبن

ٌ
ته وما حْولها، وكذلك كان ِللشيخ ِعنا ة

َّ
: ُ  . ]مَسال

 .(1)[م1111= ها 1411

ٌر منها في الفرائض وَحّل مسائل التِركا : َوقْفُ  له على
ْ

رة فتوى؛ َعش
ْ

 .تسع عش

د : اْمِحّمد أبو عجْيلة -13 : ُولد سنة. بن املهد  أبو  جْيلة، أحد مشا خ وفقها  مد نة مسالتهاْمِحّمِ

 القرآن ومبادَ  العلوم في زاوية الدوكالي بمسالته، ثم انتقل ِلزاوية ألاْسمر 1334 = م1116
ً
ال ها، وقَرأ أوَّ

َحل لطرابل ، وقَرأ الفقَه 
َ
وألاصوَل في في زليتن، وقرأ علوَم الشريعة واللغِة على مشا خها هناك، ثم اْ ت

ته، وقْريته 
ّ
 دون ذلك، فرَجع لبلده مسال

ٌ
زاوية مْ ز ان، وكان  ْنِو  الذهاَب لألزهر، ولكْن حالْ  ظرو 

هْ "
َ
  للتد ي  بعد وفاة شيخه "َواْدن

َ
، وَواَصل الطلَب على شيخه الفقيه أب  بكر  الُبوِد ، ثم جل

 
ً
ته؛ بل وبعض ما جاوَ ها من للفتوى والتوثي -ِبال منازِع   -املذكو ، وصا  مرجعا

ّ
ِق في مد نة مسال

ُصوما  ب ن النا ؛ إلى وفاته سنة
ُ
َتَهر ِبتوثيق الُحَجج، وَحّلِ الخ

ْ
= ها 1424: املناطق كذلك، واش

 .(2)م2224

لُ  له ح َّ  آلان على  . ثال  فتاوى : تحصَّ

 
ُ ْ
ته في القرن الهجر  امل

ّ
ِرين في مسال

َ
ِ  اقتَصْرُ  هنا هذا وال شكَّ أنَّ هناك ُمفِت ن آخ

ّ
نصِرم، غ ر أن

 .على فتاوى مكتوبة -ح   آلان  -على َمْن وقفُ  لهم 

ِهْجَرة: املطلب الثاني
ْ
ر ِلل

َ
ته في القرن الرابَع عش

ّ
ة في مدينة مسال  نماذج من الفتاوى الجَماِعيَّ

ولى]
ُ
 التحِبيس : الفتوى ألا

ُ
ور دون إلا  -مع الكراهة  -ِصّحة

ُ
ك

ُ
 (3)[ناثعلى ألابناء الذ

د التْحبيِس ]
ْ
صُّ َعق

َ
 [ن

                                                             
ر)، عصام الخمر  : انظر ترجمَته في (1)

ْ
،  ِمْن  ،(بْح  قْيد النش

ً
، ودراسة

ً
َواِتي؛ جمعا

َّ
ِتي الل

ّ
فتاوى الشيخ ساِلم العَرِبي املَسال

 
ً
تهوتحِقيقا

ّ
ية آلاداب مسال

ّ
عة بكل

ْ
ة القل

َّ
 . ، مجل

ُ ْ
مُ  له ِبد اسة حياته ومراحله التعليمية؛ حَسب املعلوما  امل  .تاَحةوقد قدَّ

 عنه فيا (2)
ً
َدماءعجيلة  هدي أبوالشيخ امحمد امل ،(م2221)، حمزة أبو فا  : نظر بحثا

ُ
ق

ْ
: هِضْمن كتاب ،أحد تالميذ ألاْسمرية ال

 (.413-441/ص)، دا  الحكمة، طرابل  الغرب، بحوث ودراسات في قضايا فكرية وفقهية وتاريخية

وف ن هكذ (3)
ُ
لُّ ما ب ن املعك

ُ
 على القا  ، وكَتْبُ  َنصَّ الفتاوى كما وَ د  دون ت: ] [ ك

ً
؛ إال في ألاسما  كما هو ِمْن َوضِعي؛ تسِهيال َصرُّ  

 
ً
 . مت  قريبا
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 والسالُم على أشر  املرسل ن، وآله وأصحاِبه أجمع ن، )) 
ُ
بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة

 :وبعد

نقطع بعد املو ، وعِلم بذلك 
َ
رِة ال ي ال ت ِ ّ

َ
خ

ْ
ة، وألاعماِل ال ُحُبُ  من ألافعال املْرِضيَّ

ْ
ا أْن كان ال مَّ

َ
فل

ُم  كرَّ
ُ ْ
َهَدنا [ع، ز، ق، م]الحاج  ابُن  (1)[ ]امل

ْ
ْجَرى الصالحاِ  على  ده  -؛ أش

َ
أنه  -باَ ك هللا فيه، وأ

د وَسْرَمد بَّ
َ
ف وأ

َّ
ا سُيذكر وُيَحدُّ بْعُد  (2)حبَّ  ووق ِفه ِممَّ على ابنه  -ما على ملِكه، وتح  َحْوزه وتصرُّ

ْدُعّو 
َ ْ
ِبه الباِلِغ الرِشيد امل

ْ
 [.ل]ِلُصل

ِمْن ذلك
َ
ُحُبوب، وكاِمُل ما بها ِمْن شَجر  كامُل قطع: ف

ْ
؛ مختِلفا  ال

ً
، وكاِمُل العشرين زيُتونة ة أ ض 

لُّ ذلك  اِسٌخ بها، مكاُنها بغابة 
ُ
ز باا [ ]، ِبَمحّل  ُيعر  بااا [ب، م]آخر على اختالفه، ك  [.ن]، وُيم َّ

 
ً
ها وما بها ِقبلة  : َ ُحدُّ

ً
 وغربا

ً
، وشرقا ْرُعون : انقالُب ما  

َ
  ،[ ]و (3)ف

ً
 [.ص]أبنا  : (4)وَجْوفا

د حدَّ
ُ ْ
ان: وَيخرج من امل

َ
 زيات ن؛ َ ْهط

ُ
َتاِن واحدة  با (6)ِبَجاِبَية   (5)أ بعة لد جة القبلية باأل ض، و اِسِليَّ

َل من
َ
ْ ِن  (7)أْسف

َ
ْهط  الرَّ

ى الجنان
َ
ُهنَّ أْعل

ُّ
نَ  (8)املذكو تْ ن، وكل

َ
حّبِ  لنفسه، ال  ت

ُ ْ
، بالتغريب منه، أْبقاُهنَّ امل

ُ
ُهنَّ الوقف

ُ
اَول

 .بجميع ما لذلك من الحقوق الشرعية كالَسَواِقي وغ ِرها، وعاّمِة املنافع بمْسرها

                                                             
ُته ب ن  (1)

ْ
ُصوِصّية، وجعل

ُ
 على الخ

ً
خاص واملواضع ِبُحُرو ؛ محافظة

ْ
 في َنّص الوِثيقة؛ و مزُ  لكل أْسما  ألاش

ً
الاسُم وَ د كامال

 .معكوف ن

ْرَمُد  (2) تبة الحياة، ب رو ،جواهر القاموسِمن  تاج العروس (د،  )، الزِبيد : انظر. الذ  ال َ نقطع الداِئُم : السَّ
ْ
 -2/311) ، دا  مك

 (.سْرَمد

، ويتمّ ز بطول عمر  (3) شبه نباَ  البصل، يغرسها الناُ  عندنا في الفاِصل ب ن أ اضيهم؛ ملعرفة حُدوِد كل أ ض  على ِحَدة 
ُ
 ت

ٌ
ه، هو َنْبَتة

ِله العْ َش في كل فصول السَنة  .وتحمُّ

ة في هذه ال (4)
َ
ِقْبل

ْ
 ال

ُ
ته)هو الشماُل، وهو ِمْن جهة البحر في هذه الوثيقة؛ ألنَّ الشمال في مد نة : الجُنوب، والَجْو : وثيقةجهة

ّ
( مسال

 عن الجهة الشمالّية، فيقولون 
ً
ُدون به بَدال  : "وما حولها هو ِمْن ناحَية البْحر، ولذا ُ حّدِ

ً
ولعّل سبب تسميِة جهِة ". ُحُدوُده َبْحرا

َجْو : "البْحر با
ْ
ّوه من الشواِغل وألاْبِنَيِة والسواِتر"ال

ُ
ل
ُ
، وهذا  ناسب البْحَر؛ ِلخ

ُ
ُ  والفراي

َ
ال

َ
خ

ْ
 .وهللا أْعلم. ؛ ألن الَجْو  هو ال

ته: الرْهط، وكذا الراْسِلي (5)
ّ
 ِمْن . اْسَمان ِلنوعْ ن ِمْن أنواع الزيتون في مد نة مسال

ً
 ما تجد هذه ألاسماَ  ألنواع الزيتون مختلفة

ً
وغالبا

 !.د نة مِلد نة أخرى؛ بل ح   في املد نة نفِسهام

َجاِبَية هنا (6)
ْ
 .الحوُض الذ  توجد فيه تلك الزيتونا ، ويجتمع تحتها املا  في هذا الحوض: لعل املراد بال

ر    (7)
ُ
 " ِمْن "ك

َ
كرَّ ة

ُ ْ
 امل

َ
 .في ألاصل  مرتْ ن هنا، وَيظهر أنه سهٌو من الكاتب، فِلذا أسقطُ  الثانية

ِجَنان هنا ُ  (8)
ْ
ُض ما حولها؛ ِلجمع املا  تحتها: راد بال غَرُ  فيه ألاشجا  بجوا  بعضها، وُيحوَّ

ُ
" الجنان"وبهذا  مّ زونه . املوضع الذ  ت

 ".البيضا "عن باقي ألا ض ال ي لم ُيغر  بها 
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ِكر على ابنه 
ُ
ُ  املذكوُ  ما ذ حّبِ

ُ ْ
َ  امل املذكو ، ثم على أوالده الذكوِ  دون إلانا ، ثم على [ ل]حبَّ

أباه، وال َ ْحُجب أصٌل غ َر فرِعه، ومن عِقِبهم، ثم عِقب عِقبهم كذلك إلى آخر العِقب؛ ال يشا ك ابٌن 

ه؛  ٌر فَنِص ُبه ِلَعّمِ
َ
ك

َ
، فإن لم  كن له أُخ ذ ب 

َ
كر فَنِص ُبه ألخيه؛ شِقيق  ثم أِل

ُ
ما  منهم على غ ر ما ذ

وا وامَتدَّ فرُعهم في 
ُ
ل، ما تناَسل د، فإن لم  كونوا فأِلقرب د جة  كاألوَّ َحد أو تَعدَّ

ّ
، ات ب 

َ
ِقيق  ثم أِل

َ
ش

َرض آِخُر العِقب فاملْرِجع ِلزاوية الشيخ سّيد  عبدإلاس
َ
الكائنِة قْرب  (1)السالم ألاْسمر الم، فإن انق

َسائر أْوقاِفها
َ
 .َضِريِحه ِبَبّر زِليتن، ُ صَر  عليها ِ يُعُه ك

ق به، وال ُيعدل به عن س ؛ ال ُ باع، وال ُ وَهب، وال ُ تصدَّ
ً
 ُمَسْرَمدا

ً
فا

ْ
، ووق

ً
دا  ُممبَّ

ً
بيله؛ ح   ُحُبسا

ِي ره فاهلل حْسُبه
ْ
 . ر  هللُا ألا ض وَمْن عليها، وهو خ ُر الوا ث ن، فَمْن سَعى في تبد له أو تغ

 ِلنفسه 
ً
حّبِ  املذكوُ  اِلبنه في قبول ذلك وَحْوِزه، فَحَضر الابُن املذكوُ ، وقِبلُه منه فْو ا

ُ ْ
ِذَن امل

َ
وأ

ْعُقب واملْرِجِع بقوله
َ
ُ  : "وِلأل

ْ
حّبِ بعد " قِبل

ُ ْ
ْسُ  : "قول امل ؛ بالتطوُّ  "حبَّ

ً
 شرعا

ً
 ُمعتَبرا

ً
، وحازه حْوزا

َصاِن الشجر
ْ
ِس ِر بعض أغ

ْ
ْبِش التراِب، وتك

َ
 .ون

 ِمْن شواِغل املحّبِ ، وُعُقود 
ٌ
 في التحب  ، فا غة

ٌ
 ِللُسكن ، داخلة

ٌ
ة  ُمَعدَّ

ٌ
اَ ة

َ
سة َمغ حبَّ

ُ ْ
وباأل ض امل

ِرَيِته
ْ
ك

َ
لُّ ذلك ُبمعاَ نة شا. أ

ُ
 .هِده الذ   ضع اسمه عِقب تا يخهك

عاَ نة 
ُ ْ
ِكر ِمْن تحب   وقبول  بعد إلاذن وَحْوز  بالتطوُّ  وامل

ُ
َمْن سِمع منهما،  -َيشهد عليهما بما ذ

، وذلك بتا يخ ، وِطيِب نف   ْوع  وجواِز أْمر 
َ
ّم حال  وأكمِله؛ ِمْن صّحة  وط

َ
ت
َ
هداُه به، وعَرفهما وهما ِبم

ْ
: وأش

ر  ا
ْ

 .1142إبريل  12: ؛ تسعة وخمس ن وثالثة مئة وألف، املوافق1311: لرِبيَعْ ن عامأوائل أش

كر أعاله وُيْمَناُه 
ُ
 .اهاا((  (2)...شُهوُد الحال على جميع ما ذ

ول عنه]  ُ
ْحِبيس املْسؤ

َّ
م هذا الت

ْ
وماِني في ُحك

ُ
َوى الشيخ محمد الش

ْ
ت
َ
 [ف

ِب )) 
َ
 والسالُم على من ال ن

ُ
م، وبعدالحمُد هلل، والصالة

َّ
 :يَّ بعده، وعلى آله وصحبه، وسل

جبُ  
َ
 أم ال؟، فم

ً
ُحُب  املرُسوِم بهذا الكتاب؛ أهو صحيٌح معموٌل به شرعا

ْ
فقد ُسِئلُ  عن عقد ال

 –

                                                             
ْس  (1)

َ
ِليَتِني، املشهو  باأل ته، . َمرعبُد السالم بُن سليم  الَفْيُتوِ   املخُزوم  القرش ي الزَّ

ّ
قَرأ على عبد الواحد الُدوكالي ِبزاويته في مسال

 بتد ي  القرآن وعلوِمه
ً
 له بها؛ ال تزال عامرة

ً
وق، ثم  َجع ِلزليتن، وأسَّ  زاوية ى أحمد ز ُّ

َ
فاٌ  أخرى . وعل

َّ
، وممل

ٌ
 مشهو ة

ٌ
له وصية

، دا  املدا  أْعالم ليبيا ،(م2224) ،الزاو  : ه وعن أحوالهانظر في الحد   عن[. ها111: ]مولُده ووفاُته بزليتن سنة. أغلُبها قد ضاع

 (.221-222/ص) إلاسالم ، ب رو ، ط الثاِلثة،

ِحَيازة فيه (2)
ْ
كرْ  هنا أسماُ  الشهود على عقد التحب  ، وعلى حصول ال

ُ
 .ذ
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 على هللا 
ً
ال ِ

ّ
 على مشهو  مذهب مالك: -تعالى  ُمتوك

ً
، وقد َجَرى (1)هو َصِحيٌح معموٌل به شرعا

ِرين   عند  -بصّحته : أ  -العمُل به  ِ
ّ
تمخ

ْ
حّبِ (2)امل

ُ ْ
ة امل ّ ِيَّ

ُ
ه على الذكو  دون إلانا  ِمْن ذ

ُ
. ، وال ُ وِهُنه كون

ر ِ ّ
َ
غ  أبو الحسن الصُّ

َ
 ما فيه أنه مكروٌه، وقد حَمل الكراهة

ُ
 ( 3)غا ة

 

 

                                                             
ب دون أخواِتهم ِللُصلب حكُمه محلُّ خال   ب (1)

ْ
ْحِب ُ  على ألاوالد الذكوِ  ِللُصل  أقوال  التَّ

ُ
ة، وعندهم فيه سّتة  ن علما  املالكيَّ

  أو
ٌ
ر : -وهو املشهوُ   -القوُل ألاول . سبعة ، وشهَّ  علّي بِن زياد  عن مالك 

ُ
صّحُته مع الكراهة، وهو قوُل ابِن القاِسم في املدونة، و وا ة

 . هذا القوَل القاض ي عياٌض 

ع، مع تحريم: القول الثان 
َ
 ابِن القاسم عن ماِلك  في كتاب . إلاقداِم عليه ابتدا ً  ُبطالُن ذلك التحب   إن وق

ُ
، "الُعْتِبّية"وهو  وا ة

َتَصر عليه خليٌل 
ْ
 على  - :، فقال(211/ص)، شركة الُقُد  للتصد ر، املختصر( م2226) :في وقال به ابُن شعبان، واق

ً
عاطفا

 بِط ُم 
َ
ال فيوَجَعَل ابُن . ((أو على َبِنيه دون بناته  )):  -  الوقف ال ، دا  حاشيته على شرح مّيارة على تحفة الحكام( د،  : )َ حَّ

 في املذهب ِمْن هذ ن القولْ ن. هذا القول فقط هو املشهو  ( 2/142) الفكر،
ً
 واعتمادا

ً
                                .                                            وباقي ألاقواِل ألاخرى أقلُّ شهرة

-12/224) محمد حّجي وآخرين، دا  الغرب إلاسالم ، ب رو ،: ، تحالبيان والتحصيل ،(م1111)، ابن  شد: في هذه املسملة انظر 

أحمد بن عبد الكريم، مركز نِجيبوْيه للمخطوطا ، القاهرة، : ، تحاملختصر الفرعيشرح في  التوضيح ،(ها1421)، خليل: ، و(226

ولى،
ُ
، طْبعة قطاع املعاهد حاشية الدسوقي : الدسوقي: معالشرح الكبير على مختصر خليل  ،(د،  )، الد د ر: ، و(1/211) ط ألا

 (.4/11) ألاْزهِرّية

 
ُ

ْفِت ن هو القول بصّحة التحب   على الذكو  دون إلانا  مع الكراهة؛ ( ليبيا)ما َجَرى به العمُل والُفْتَيا في بالدنا : قلت
ُ ْ
عند أكثر امل

ر  ا شهَّ
َ
 مِل

ً
الن مثِل هذا التحب  ؛ كما تجده . ه القاض ي عياض ِمْن ظاهر كالم املدّونةاّتباعا

ْ
َ   بعُض علما  ليبيا الُقداَمى ِبُبط

ْ
وأف

 في مِ 
ً
 مذكو ا

ْ
رُمْفِ ي طر  ،فتاوى ابن ُمِقيل ،(م2213)ابن مِقيل  :لث

َ
رابل  الغرب في القرن الحاد  عش

ْ
يِبّية، : ، نش ِ

ّ
دا  إلافتا  الل

ولى
ُ
 (.212-211/ص) ط ألا

 للد ا  الليبية سنة: وبعد َتْنِص ب الشيخ املجاهد
ً
 في إْبطال هذا التحب  ، 1161: الطاهر أحمد الزاو  ُمْفِتيا

ً
لة ْصَد  فْتوى ُمطوَّ

َ
م أ

ب من الحكومة آنذاك إْصداَ  قانون  ُ بِطل مثل هذا التحب  ، وكلَّ تحب    ال 
َ
ُه ِمْن  واِسب الجاهلّية في ليبيا، وطل نُّ فيه وعدَّ

َ
ُ ظ

ِبّرِ من صاحبه
ْ
 َصَد  القانون  قم . قصُد الخْ ر وال

ً
 به 1113: لسنة( 16)وفعال

ً
غا  الوقف على غ ر الخْ را ، وال  زال معموال

ْ
م بإل

: ، جْمع وتحقيقمجموعة فتاوى الطاهر الزاوي ، (م2226)الزاو ،  :وانظر فتوى الشيخ الطاهر الزاو  املذكو ة في. ح   آلان

تبة دا  الُهَدى، طرابل  الغْربجمعة ا
ْ
ِعيد تمس ُ  دا  إلافتا  الليبية سنة(. 114-116/ص) لز يق ، مك

ُ
ا أ

َّ َ
م ساَ ْ  على 2211:ومل

 فيها
ٌ
دة تْ  ببطالن التحب   على ألابنا  دون البنا ، ولها فتاوى متعّدِ

ْ
يِبّية،  :انظر بعَضها في. النهِج نفِسه، وأف ِ

ّ
تا  الل

ْ
دا  إلاف

دا  إلافتا  : ، و(11-61/ص)، منشو ا  دا  إلافتا  الليبية، طرابل  الغرب،  ه1233فتاوى دار إلافتاء الليبية لعام  ،(م2213)

 (. 121/ص)، (121-121/ص)، (121-124/ص) ، اهـ1232فتاوى دار إلافتاء لعام ، (م2211)الليبية، 

ّي الَتْحِب   على ألابنا  ال (2) ر َجَرَياَن العمِل ِبُمض ِ
َ
اق: ذكو  دون إلانا ذك

َّ
ل  والّزق

َ
الا: انظر. ابُن ِهال ال على  ،بِن َ حَّ حاشية ابن رحَّ

ْحفة 
ُ
ارة على الت  114(.2/142)شرح َميَّ

 باا  (3)
ُ

د بِن عبد الحق الزْ ِويِلّي، املعرو  ِر  املذهب باا (الصغ ر)َعِليُّ بُن محمَّ ِ
ّ
، وُيشاُ  إليه عند متمخ

ً
را بَّ

َ
 وُمك

ً
را رب )؛ ُمصغَّ

ْ
له (. املغ

  ،(م2223)، ابن فرحون : انظر ترجمَته في[. هاا111:  ]. تقييٌد على تهذ ب املدّونة ِللبراذعي
ُ ْ
يَباج امل في مْعرفة أْعيان ُعلماء  بذَه الّدِ

تبة الثقافة الد نية، القاهرة،: ، تحاملذهب
ْ
 .(2/121) علي عمر، مك
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ز ه كما في 
ْ
نة"على التن  .(1)اها" املدوَّ

 
ُ
ُحُبُ  املسُموُل عنه املْرُسوُم بهذا : وبالجملة

ْ
ْ  فهذا ال

َ
؛ حي  ثَبت

ً
الكتاب صحيٌح معموٌل به شرعا

 شهوِده لَدى حاكم  
ُ
ه أْعلم. شهادة

ُ
، وهللا و سول

ٌ
 .وفي هذا البيان كفا ة

ُه وكَتبهُ 
َ
وماِن  : قال

ُ
 ((. -كان هللا لهم  -محمد بُن الحاج محمد بِن الحاج علّي الش

ُحبس املذكو ]
ْ
د ال

ْ
َوى الشيخ محمد بن احميدة العاِلم في َعق

ْ
ت
َ
 [ر ف

م)) 
َّ
 والسالُم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحِبه، وسل

ُ
ى، والصالة

َ
ف

َ
 .الحْمُد هلل وْحده وك

ُروط وألا كان: وبعد
ُ

ُيعمل . فَعْقُد الُحب  املْرُسوُم ِبَباطنه وُيْمَناه؛ صحيُح املبان ، وُمستكِمٌل ِللش

َدى الحاكم الشرعي، ويجب العملُ 
َ
ُبو  مْضموِنه ل

ُ
 بعد ث

ً
ْفِظه ومْعناه؛  به شرعا

َ
ِبُمْقتَضاه على حسب ل

ُسوِلي على 
ُ
ة"كما في الت

َ
           :    عند قولها" الُتْحف

ْحِبيس          
َّ
ِة الت  ِصحَّ

ُ
ْرط

َ
َحْوُز ش

ْ
ِليس***  َوال

ْ
ف

َ
ْو ت

ً
ْبَل ُحُدوِث َمْوٍت أ

َ
 (2)ق

حَ        :    وعند قولها
ُ ْ
 امل

ُ
ــــِرط ـ

َ
ت

ْ
ــــا َيش ــــلُّ َمــ

ُ
ُس َوك ــــّبِ ُحُبُس *** ـ

ْ
ْيِه ال

َ
 َعل

ً
ْرعا

َ
 (3)ِمْن َساِئٍغ ش

وال ُ وِهُنه تخصيُص الذكو  دون إلانا  على القول املعمول بع في مذهب إلامام مالك؛ كما في 

ة" صُّ ِعبا ِته. شْرح العَمِلّيا  الفاِسيَّ
َ
ف على البن ن دون البنا : ون

ْ
نة في الَوق دوَّ

ُ ْ
الكراهة، : مذهب امل

ة الجواز، وبه العمل"ب ومذه ُعْتِبيَّ
ْ
 .اها. ال

َحْوز؛ ِلَتْتِميم الِنَصاب بدونه
ْ
ه أْعلُم . وال ُ وهنه عدُم ُمَعاَ نة أحِد الشهود ال

ُ
 .وهللُا و سول

                                                             
محمد ألاِم ن ولد محمد، دا  : ، تحتهذيب املدونة ،(م1111)البراذعي، : ها البراذعيُّ فيَنصُّ املدونة في هذه املسملة على ما اخَتَصر  (1)

َ   ))(: 332/ 4) البحو  للد اسا  إلاسالمية، ُدَب ، ْن َحبَّ
َ
اح املدونة . (( أن ُ خرِج البنا  ِمْن ُحُبِسه وُيكَره مِل رَّ

ُ
ْبَقى بعُض ش

َ
وقد أ

 في قولها
َ
يَّ  على بابها" ُ كره: "الكراهة ض ِ

ُ ْ
 وامل

َ
ة حَّ ر، وابُن ناجي، وابُن  أبو: منهم. من الكراهة التنزيهّيِة ال ي ال تنافي الّصِ ِ ّ

َ
الحسن الصغ

ِمي: انظر. غاز  
ْ
خ

َّ
ر: ، تحالتبصرة ،(م2211ها، 1432)، الل

ْ
ِرية، ط ألاولى،: أحمد عبد الكريم نجيب، نش

َ
 وزا ة ألاوقا  القط

حاشية  ،(د،  )، الدُسوقي: ، و(1/11) ، دا  الفكر، ب رو ،شرح الزرقاني على مختصر خليل ،(د،  )، الُز قان : ، و(1/3462)

 (.4/11)ُمصوَّ ة عن طْبعة مصطفى الحلبي، ، الدسوقي على الشرح الكبير 

ْبه خل   في َنّص املدونة على التحريم، ولم  تعقَّ
َ
توضيح شرح جامع ال ،خليل: انظر. يٌل في التوضيحوحَمل ابُن عبد السالم الكراهة

ال، و (1/211)ألامهات  حفة  ،ابن  حَّ
ُ
ارة على الت  (.2/142)حاشية ابِن رّحال على شرح َميَّ

ُحكام  ،(م1111)، ابن عاصم (2)
ْ
حفة ال

ُ
حفة : مع شرحها( العاِصِمّية)ت

ُ
بعة مصطفى الحلبي، ِللتُسوليالَبْهَجة في شْرح الت

ْ
، مط

 (.2/231) القاهرة،

ح ،ابن عاِصم (3)
ُ
ُحكام ت

ْ
 (.2/221)الَبْهَجة مع فة ال
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ه  عنه؛ عبد  ّبِ
ً
ر هللا له ولوالدْ ه، وِلجميع املسلم ن؛ -ُمحمد بن اْحِميَدْه العاِلم : كَتَبه مسموال

َ
غف

ه وكَرمه  ((. آم ن. -ِبَمّنِ

ُحبس املذكور ]
ْ
د ال

ْ
ومي في َعق

ُ
َوى الشيخ ساِلم الت

ْ
ت
َ
 [ف

ُروط : الحْمُد هلل َوْحَده، وبعد)) 
ُ

فَعْقُد الُحبِسّية املْرُسوُم ِبَباطنه وحْوله صِحيٌح، وُمستكِمٌل ِللش

ْرِعّي  . وألا كان
َ

َدى حاِكم  ش
َ
ُبو  َمْضُموِنه ل

ُ
 بعد ث

ً
، وما أجاب به ا. ُيعمل به شرعا

ٌ
ِجيب أْعاله فيه ِكفاَ ة

ُ ْ
مل

ِجيب
ُ
له أ

ْ
ه الفِق ُر إليه. وِبِمث ى عنهم  -ساِلم بن محمد الُتوم  سوْيدان الشِريف : عبُد  ّبِ

َ
ه هللا، وَعف

َ
ق

َّ
. -وف

 ((.آم ن 

د الُحبس املذكور ]
ْ
َوى الشيخ علي أبو عائشة في َعق

ْ
ت
َ
 [ف

 والسالُم على  سول هللا)) 
ُ
فَعْقُد الُحب  املرسوُم ِبباطنه صحيٌح، : بعُد و . الحْمُد هلل، والصالة

لوبة في الُحب  ِمْن 
ْ
؛ اِلستيفائه ألا كان املط

ً
ْرِجع عند : ومعموٌل به شرعا

َ ْ
ُبول، وامل

َ
ُمَعاَ َنة الَحْوز، والق

َ
ك

حبَّ 
ُ ْ
حّبِ  عن العقا  امل

ُ ْ
ي امل ِ

ّ
ل

َ
خ

َ
ْسل، وت

َّ
 .نها ة الن

شاُ  إليه صحيٌح : وبالُجملة
ُ ْ
حّبِ ؛ فالُحبُ  امل

ُ ْ
صَّ فيه امل

َ
َبع على حَسب ما ن

َّ
، ول   فيه ُ وِهُنه، وُيت

َنّصِ الشا ع*:"ِلقوله 
َ
ُحُب  ك

ْ
صُّ ال

َ
ه أْعلم.(1)"ن

ُ
،وهللا و سول

ٌ
َعِليُّ بُن عبد السالم أب  : كَتبه.وفيه ِكفا ة

 هللُا بهما  -عائشة 
َ

ف
َ
ط

َ
 اهاا. ((. آِم ن -ل

وص]
ُّ
َعل

ْ
َوى الشيخ عمران ال

ْ
ت
َ
ُحبس الذكور ف (2)ف

ْ
د ال

ْ
 [ي َعق

                                                             
 ِبهذا اللفظ، وال ِبمْعناه (1)

ً
ها!. لم أجد حد ثا  أنَّ هذا مْعن  قاعدة  فقهّية؛ َنصُّ

ُ
َنّص الشا: "واملعرو 

َ
 الواِقف ك

ُ
ْرط

َ
ابن : انظر".  ِعش

باه والنظاِئر ،(م1111)، ُنجْيم الحَنِف 
ْ

 ، (م1112) ،الد د ر، و (12/ص) ب رو ،زكريا  عم را ، دا  الكتب العلمية، : ، تحألاش

بعة ُمصطفى الباب  الحلبي، القاهرة، الشرح الصغير على أقرب املساِلك
ْ
 (. 321/ 2)، مط

َماطة املِقيمة شرقيَّ طرابل  بحواليْ  (2)
َ
 لقبيلة ق

ً
؛ نسبة َقَماِط ُّ

ْ
وص ال

ُّ
َعل

ْ
اد ال ُولد . ك م 12: عمران بُن محّمد  بِن سالم  بن عبد الجوَّ

وص ا
ُّ
ة املذكو ة  -لشيُخ بمنطقة الَعل

َ
َماط

َ
دا  قبيلة ق

ْ
وص، ثم . م1112سنة  -إحدى بل

ُّ
بدأ في ِصَباُه ِبحفظ القرآن في بلدته الَعل

َتَحق بزاوية عبد السالم ألاسمر في زليتن، ودَ   العلوم الشرعية وغ َرها هناك، وبق  بها سبعة
ْ
 في زاوية أب   او  في تاجو ا ، ثم ال

ل على إالجازة ال ي ُتصد ها الزاوية سنةعشر ع مذ خاللها على كبا  مشا خها في ذلك الوق ، وتحصَّ
ْ
، تتل

ً
 .م1144: اما

 من الزمن، ثم  جع لبلدته
ً
ته مدة

ّ
 من أعالم البالد، . ثم اْنَتَقل الشيُخ بعد إتمام د اسِته ِللتد ي  بمد نة مسال

ً
ما

َ
وأصبح الشيُخ عل

 للفتوى في منطقته
ً
 ِلكث ر  ممن عاصره من املشا خ في  ومرجعا

ً
ّو كْعِبه في الفقه؛ ح   صا  مرجعا

ُ
جاِو ة لها، وُعر  ِبُعل

ُ ْ
واملناطِق امل

وص1111: سنة - حمه هللا  -ُتوفي الشيُخ . نوازل الفقه
ُّ
دته العل

ْ
، عبد الرؤو  عبد الجّواد: انظر في الحد   عنه. م، وُدفن ِببل

وصمة الشيخ؛ عمراالعال ، (م2211)
ُّ
َعل

ْ
  ؛ن محمد ال

ٌ
 ِبمَج  بْح 

َّ
 /ص)، 4: العدد ،الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات وألابحاث ةل

 بْعُض أعالم الزاوية ألاسمرية خالل القرن العشرين ،(م2221)، ُ ُحومة بوكرحومة: وانظر أ ضا (.331
ٌ

 ، بح 
َّ
ة الجامعة ِبمَجل

 (. 441/ص)، 11: العدد، ألاْسمرية
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ّكِ صِحيٌح، : بْعد حْمد هللا، والصالِة والسالم على  سوله))  حرَّ  ِبهذا الصَّ
ُ ْ
ُحب  امل

ْ
فإّن َعْقد ال

 
ً
وص القَماط  . ومْعُموٌل به شرعا

ُّ
َعل

ْ
ه هللا  -كَتبه عمران محمد ال

َ
ق

َّ
 ((.آِم ن  -وف

وٍف : الفتوى الثانية]
ُ
 غيَر َمخ

ً
ُروطتحبيس املريض مَرضا

ُ
َمل باقي الش

ْ
 [؛ صحيٌح إذا اْستك

ال]
َ
 [نصُّ الُسؤ

ع املسلم ن بطول حياتكم  -َساَدِت  العلما  ))  ي هللا عنكم، ومتَّ م في َعْقد ُحُب   : - ض ِ
ُ
ك

ُ
ما قول

ها
ُ
ه َمآل

ُ
الن  : َحبَّ  سيد  فالن على ولَدْ ه: ُصو ت

ُ
الن  وف

ُ
جميَع وكامل كذا، إلخ، ثم على أْعقابهم، ثم  -ف

سه؛ إال أنَّ  (1)إلى آِخر ا حبَّ
َ
حّبِ  مِل

ُ ْ
ة امل ِكيَّ

ْ
عاَ نة، وِبمل

ُ ْ
ِذَن لهما في القبول والَحْوز، فَحاَزاُه بامل

َ
العِقب، وأ

را فيه في تضم ن إلاشهاد بعد قوله
َ
ك

َ
م  خِفيف" وعَرفهم: "شِهيدْ ه ذ

ُّ
ل
َ
حّبِ  ِبَحال تم

ُ ْ
فهل هذا . َعّد امل

 الذ  شهِ 
ُ

ُم الخِفيف
ُّ
ل
َ
حبَّ  عليهم ِللُحب ، وُيعمل التم

ُ ْ
َدا به؛ حكُمه حكُم الصِحيح، وَيِصحُّ فيه َحْوز امل

؟
ً
رحموا. به شرعا

ُ
مَجروا وت

ُ
ِفيُدوا الجواب ت

َ
 هللا وبركاته . أ

ُ
 ((.والسالُم عليكم و حمة

صُّ جواب الشيخ محمد العربي]
َ
 [ن

، وعلى آله))  ى هللا على سّيدنا محمد 
َّ
م الحْمد هلل وْحده، وصل

َّ
 .وصْحِبه، وَسل

، ويِصحُّ ِحَيازة 
ً
ُحب  املسمول عنه ُيعمل به شرعا

ْ
وبْعُد فالجواُب عن النازلة املسُموِل عنها أّن ال

ُم 
ْ
م الخِفيف ُحك

ُّ
ل
َ
م الخِفيف الذ  شِهد به شاِهداه؛ ألن الَتم

ُّ
ل
َ
ُحب  في حال التم

ْ
حبَّ  عليهم ِلل

ُ ْ
امل

حّبِ  معه ُحكم الصحيح
ُ ْ
ُسوليودليُل ذ. امل

ُ
مة الت

َّ
له العال

َ
ُجوُز : بعد قول ابِن عاِصم (2)لك ما نق

َ
 ت

ٌ
ة

َ
ق

َ
َصد

 َمْع َمَرْض 
َّ
 .(3)***ِإال

صُّ عبا ِته
َ
َجَرب، : ون

ْ
ْبع، وال اِلج، وُحمَّ  الرَّ

َ
ف

ْ
ة كال

َ
اول

َ
تط

ُ ْ
ْزِمَنة امل

ُ ْ
و  كاألمراض امل

ُ
خ

َ ْ
ا غ ُر امل مَّ

َ
وأ

ُحكُمه في ذلك كله
َ
ْزِمن؛ ف

ُ ْ
فإذا ِح َزْ  عنه في ذلك الوق  فإنها تِصّح ِلوا    . كالصِحيح والُسَعال امل

                                                             
 .إلى آخر: اختصاٌ  لِا " الخ"الثانية تكراٌ ، وأنَّ " ثم"ويظهر أن (. ثم الخ العقبثم و : )في ألاصل (1)

ُسوليُّ  (2)
ُّ
َحَسن عِليُّ بُن عبد السالم الت

ْ
ى القَضاَ  بها وبغ رها، وحَمل لوا  املذهب املالك  في عصره. أبو ال

َّ
 بفا ، وتَول

َ
م

َ
َتَهر بكُتُبه . نش

ْ
اش

اق: هرهاالرص نِة في املذهب، وِمْن أش
َّ
 على الِمَية الزق

ٌ
، مخلو : انظر ترجمَته في[. ها1211:  . ]شْرُحُه ِلُتْحفة ابِن عاصم، وحاشية

ِلي(1116:  قم - 1/311) الزِكّية فجرة النور ، (د،  )
ْ
ِ ك  (.4/211) ، دا  العلم للمال  ن، ب رو ،ألاْعالم، (م2222)، ، والِزّ

ة البْ   في العاِصِمّية (3) َرْض *** : َتِتمَّ
َ
ْعت

ُ
ِحيِط ت

ُ ْ
ْين امل ام ،ابن عاصم: انظره في َمْوٍت وِبالدَّ

ّ
ُحك

ْ
ة ال

َ
ْحف

ُ
َبْهَجة مع  ت

ْ
ُسوِليشرح ال

ُ
 ِللت

 )أبو بكر  محمُد بُن محمد  : وابُن عاِصم هو(. 2/242)
ً
عا ، . بِن عاِصم  ألاندلس ي الغرناط ، قاض ي الجماعة( ُمربَّ فقيٌه مالك ، وأصوليٌّ

ذ عن أب  
َ
خ

َ
، وغ ِرهماأ ّب 

ُ
 اشتهر بِ . ولُده القاض ي أبو  حي  وغ ُره: وعنه. إسحاق الشاطبي وابِن ل

ُ
 : ه في العلوم، منهااتِ وَز ُج  ْ م

ُ
 وَز ُج  ْ أ

ٌ
 ة

 بِ نْيل الابتهاج  ،(م2224)، أْحمد بابا :انظر ترجمته في[. ها121:  . ]تحفة الحكام: الفقه، املعروفة ب
َ
 ت

ْ
علي ُعَمر، : ، تحيز الديباجرِ ط

 
ْ
 (.2/161)تبة الثقافة الّدِ ِنّية، القاهرة، مك
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ْجَراِجي في . وغ ِره و  فيه تفِصيٌل؛ فقد قال الرَّ
ُ
خ

َ ْ
قها : (1)[منا جه]بل امل

َّ
تطاول إذا طل

ُ ْ
 امل

ُ
و 

ُ
خ

َ ْ
واملَرُض امل

طاولة؛ فإنها تِرثه على مذهب املدونة
ُ ْ
َبه املوُ  قبل امل

َ
ْعق

َ
ُفِهم منه. فيه، وأ

َ
أنه إذا لم َيْعُقْبه املوُ  إال  ف

 كذلك
ُ
طاولة؛ فإنها ال تِرثه، والهبة

ُ ْ
ْ  . بعد امل ْ  وإال َصحَّ

َ
ل
َ
به املوُ  ِبالقرب بط

َ
ْعق

َ
 ِإْن أ

ُ
و 

ُ
خ

َ ْ
ه . (2)فامل

َ
ل
َ
نق

لِو  
ُ ْ
 .(3)امل

، وأنه ما  ِبم و  
ُ
نَّ مَرضه وق  الهبة كان غ ر َمخ

َ
و  فَمْهما شِهُدوا ِبم

ُ
خ

َ ْ
َرض حَد  وأّما غ ُر امل

 ِللوا   وغ ِره ِإن حاَزها قبل هذا الحاد 
ٌ
ْحُوُه قوُل ابِن . بعدها فهي صحيحة

َ
ْجَراِجي ن م عن الرَّ وما تقدَّ

ّب 
ُ
وفي بعد ذلك باألشُهر : في فْتواه (4)ل

ُ
ه كذلك إلى أن ت

ُ
 ِللفراش، واتَصل حال

ً
إذا كان الواهب ُملتِزما

 إلى آخر 
ٌ
ته باطلة

َ
 .هال ِس رة؛ فهبُته ِلو ث

 ِبشرطها؛ الَحْوز ": ِباألشُهر ال ِس رة"فَمفهوُم قوله 
ٌ
 صِحيحة

ُ
ول  فالهبة

ُ
واملرُض . أنه إذا ما  بعد ط

و ؛ ألنه ال ُ تصرَّ  
ُ
لتِزم ِللفراش هو املخ

ُ ْ
ا. ](5)[معه]امل

َّ َ
نة (6)[ومل دوَّ

ُ ْ
؛ (7)"َمْن حبَّ  في مَرضه: "قال في امل

                                                             
ُسولي. مْنهاجه: في ألاصل (1)

ُ
ه من شرح الُتحفة ِللت َبتُّ

ْ
  !.منهاج: ، ول  (منا ج التحصيل: )وهكذا ُيعر  كتاب الرجراجي. وما أث

ْجَراِجيُّ هو ْجَراِجيُّ : والرَّ َحَسن؛ َعِليُّ بُن َسِعيد  الرَّ
ْ
 ِلَقِبي -أبو ال

ً
ص َ ِنْسَبة

ْ
ق
َ
ِرب ألا

ْ
غ
َ ْ
ِة َ ْجَراَجة بامل

َ
ة، َ َحَل إلى .  -ل اِلِكيَّ

َ ْ
َقهاِ  امل

ُ
َحُد ف

َ
أ

ْعالم  منهم
َ
 عن أ

َ
ذ

َ
خ

َ
ِرق، َوأ

ْ
ش

َ ْ
ِرق  أبو: امل

ْ
ش

َ ْ
ِث ٌر ِمْن أهل امل

َ
 عنه ك

َ
ذ

َ
خ

َ
، كما أ ُجُزوِليُّ

ْ
ِليفه. ُموس   ال

َ
رْح : ِمْن َتآ

َ
ْحِصيل في ش َمَناِ ج التَّ

َنة، اعْ  َدوَّ
ُ ْ
 في أّ  َسَنة  . َتَمَد عليه َمْن َبْعَدهُ امل

ُ
اِبع، وال ُيْعَر  َقْرِن السَّ

ْ
َي في ُمْنَتَصف ال ِ

ّ
ْيل الاْبِتَهاج  ،أْحمد بابا: نظر َتْرَجَمَتُه فيا. ُتُوف

َ
ن

ِريز الديباجبِ 
ْ
 (.1/311) تط

ْجَراِجي، : انظر كالَم الرْجراجي هذا في (2) أبو الَفْضل : ، تحلطائف التأويل في شرح املدّونة ونتائج مناهج التحِصيل ،(م2221)الرَّ

ْمياِط ، دا  ابن حْزم، ب رو ، لوب نه وب ن ما ُنقِ (. 4/331) الّدِ  !.ل عنه هنا تغاُ ٌر في ألاحكام، ُ ْحتاج معه إلى تممُّ

(3)  
ً
لو ؛ ِنسبة

ُ ْ
اِز  امل َحَسِني التَّ

ْ
ُبو َيْعُقوِب  ال

ْ
د ال َعّبا  أحمد بُن ُمحمَّ

ْ
ص َ : ِلا أُبو ال

ْ
رب ألاق

ْ
، . مِليلة. ُملوّية، في بالد املغ وهو فِقيٌه ماِلك ٌّ

ُسولي في مواضع عد دة من شرح الُتحفة
ُ
فاٌ ، ونَقل عنه الت ز في النوازل، وله ُمصنَّ ُتوفي في أواخر القرن الثان  عشر وأوائل . برَّ

م في املنطق؛ فذل. القرن الذ   ِليه
َّ
 . ك مصر ٌّ مشهوٌ  وهو غ ُر امللو  شا ح الُسل

ً
وَيجد  التنبيه إلى أن  لم أجد ِلصاحبنا هذا ذكرا

ر  املالكّية، ووقفُ  على بح   ُترجم فيه له ِ
ّ
مسائل ِمن  ،(م2211ديسْمبر ) ،  شيد عمر ، وموس    صاع: انظر. في تراجم متمخ

 من خالل كتاب التحرير ملسائل 
ً
ي إلى ما ال يجوز شرعا ْصِيير للُملوي مراعاة التهمة وما يؤّدِ

َ
  ،الت

ٌ
ةاملَج ببْح 

َّ
الجزائرّية  ل

  (.16 -61/ص)، 22 :العدد، 13: ، مجلدللمخطوطات

 
ْ
ن
َ
ها ِبضّم امِليم، وإْسكان الالم؛ مع  ا  الِنْسَبة"امللو  : "لم أقف على َمْن ضَبط: ِبيهت

َّ
 .، ولعل

نْ  (4)
َ
ِبيُّ ألا

َ
ْعل

َّ
ّب  الث

ُ
اِسم بِن ل

َ
َرُج بُن ق

َ
؛ ف ُيوِخهاأبو َسِعيد 

ُ
ْرَناِطّ ؛ شيُخ ش

َ
غ

ْ
ّي ال س ِ

ُ
 . دل

ً
 عامِلا

ً
اِضال

َ
م . كان ف

ْ
ِعل

ْ
 في ال

ُ
اْنَتَهْ  إليه الّرئاَسة

َعَرِبّية
ْ
ِفْقه، وال

ْ
ُصوِل ال

ُ
ُصول الّدِ ِن، وأ

ُ
 أِل

ً
، وعنه. والفْتوى، وكان ُمْتِقنا ِفيع، وَجَماَعة  ُمون، وابِن عبد الرَّ

ْ
 عن ابن َسل

َ
ذ

َ
خ

َ
، : أ اِطِبيُّ

ّ
الش

ٌق كِث ٌر 
ْ
و : انظر ترجمته في[. ه113 :ها، أو112:  . ]وخل

ُ
ل
ْ
ورِ  ،مخ

ُّ
 الن

َ
َجَرة

َ
 (.231-1/232) الزِكّية ف

 َ قتِضيها السياُق من املنقول منه؛ (5)
ٌ
ُسوِلي، زيادة

ُ
حفة  الت

ُ
 (.2/241)الَبْهَجة في شرح الت

سُب ِللسيا. وِلذا: في ألاصل (6)
ْ
ثِب  من البْهجة، وهو ألان

ُ
 .قوما أ

 (.4/326( )تهذ ب البراذعي)التهذيب في اختصار املدونة  ،البراذعي: انظر الًنصَّ في (7)
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َرُض : ُمراُده: (1)قال أبو الحَسن
ْ
، وأما غ ُره فحكُمه حكُم الصِحيح امل

ُ
و 

ُ
خ

َ ْ
ة. امل يِطيَّ ّتِ ِ

ْ
  (2)ونحُوه في امل

ً
: قاِئال

ْبُض الُحب  في ذلك الحال
َ
 فهو كالصحيح، ويِصّح ِلالبن ق

ً
 ُمتطاوال

ً
 .انته . إذا مِرض ألاُب مَرضا

و : وبالُجملة
ُ
خ

َ ْ
ّب وغ ِرهما أنَّ امل

ُ
ْجَراِجي وفْتوى ابِن ل ظاِهُر كالم الرَّ

َ
تطاول فيه التفصيُل ب ن  ف

ُ ْ
امل

و . الُقرب والُبعد
ُ
و  فُحكُمه حكم الصحيح، واملداُ  فيه على كونه غ ر مخ

ُ
وأما الشهادة . وأما غ ُر املخ

إنَّ غ ر : الذ   قول  (3)بمنه ما  بمرض حَد  بعده فال ُ حتاج إليها على املذهب؛ إال على قول ابِن عَرفة

به املوُ  يُ 
َ
و  إذا أْعق

ُ
 املخ

ً
وفا

ُ
ال. (4)َعدُّ مخ في شرحه، وهو مردوٌد بمن املرض الخِفيف  (5)واْعتمَده ابُن َ حَّ

، فهو كَمرض  طَرأ
ً
وفا

ُ
ع. ال َ ْحُصل منه املوُ  إال بزيادته، وبها صا  مخ

ْ
ل
ُ
خ

ْ
م نحُو هذا في باب ال . (6)وقد تقدَّ

َتَه  كالُمه 
ْ
 .(7)- حمه هللا تعالى  -ان

علم ُحكَم هللا في
َ
ه أْعلم وبه ت

ُ
د العرب  : كَتبه الفق ر الداعي. النازلة، وهللا و سول د بُن ُمحمَّ  -ُمحمَّ

 ((.آِم ن  -ِت َب عنهما 

صُّ جواب الشيخ ]
َ
 [صِريِهيد" محمد الُجْعَراِني"ن

 (( 
ً
َم تسليما

َّ
ى هللا على سّيدنا ومْوالنا محمد، وآِله، وصحِبه، وَسل

َّ
 . الحْمد هلل وْحده، وصل

؛ اِلستكماله ِللشروط ِمنفعَ : وبعُد 
ً
، : ْقُد الُحب  املسُموُل عنه صحيٌح معُموٌل به شرعا ُبول 

َ
ق

م  خِفيف: "وقوُل شاهِده. وُمعاَ نِة الَحْوز 
ُّ
ل
َ
ال  ُضّره، وال ُ وهنه؛ ألن املرض الخِفيف حي  ُ ْقِبُل " ِبحال تم

                                                             
ِر  املذهب (1) ِ

ّ
 باا : املقصوُد بامب  الحسن عند إطالق متمخ

ُ
د بِن عبد الحق الزْ ِويِلّي، املعرو  ، (الصغ ر)عليُّ بُن محمَّ

ً
را بَّ

َ
 وُمك

ً
را ؛ ُمصغَّ

ِر   ِ
ّ
رب )املذهب باا وُيشاُ  إليه عند متمخ

ْ
مْ  ترجمُته في (. املغ  (.11: هامش)وقد تقدَّ

ِفه: هي كتاب (2) ِ
ّ
مل

ُ
َتَهر ِبِنسبِته مِل

ْ
ائق وألاْحكام، واش

َ
يِط  : النها ة والتمام في معرفة الَوث ّتِ ِ

ْ
أب  الحَسن علي بِن عبِد هللا ألاْنصاِ   امل

ْبِ ي ُروط والوثائ. السَّ
ُ

ِب ٌر بالش
َ
لو : انظر[. ها112:  . ]قفقيٌه مالِك ٌّ خ

ْ
 (.1/163) الزِكّية فَجرة النور  ،مخ

يُّ  (3) س ِ
ُ
ون يُّ التُّ ّمِ

َ
َوْ غ

ْ
ة ال

َ
م، و . أبو عبد هللا ُمَحّمُد بُن ُمحّمد بِن َعَرف

َ
ال ه بابن عبد السَّ  عنه. غ ِرهَتَفقَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
، : َوأ ّبِ ُّ

ُ
، وألا ُبْرُزِلا ُّ

ْ
. وغ ُرهماال

 بِ 
ً
 وِإماما

ً
ِطيبا

َ
 َبِقَ  خ

ً
ّدة خمس ن عاما

ُ
ْيُتونة مِل فاِته. جامع الزَّ

َّ
َتَصٌر ِفي الفقه املاِلكّ   :ِمْن ممل

ْ
ابن : انظر[. ها123:  . ]؛ مشهوٌ  ُمخ

َهب  ،فرحون 
ْ
ذ
ُ ْ
يَباج امل ور  ،مخلو : ، و(2/311)الّدِ

ُّ
 الن

َ
َجَرة

َ
 (. 1/221) ف

ف الحبُتو ، ُدَب ،: ، تحياملختصر الفقه ،(م2214)ابن عَرفة، : َنصُّ ابِن عَرفة كما في (4)
َ
 حافظ عبد الرحمن خ ر، ممّسسة خل

ل  )): له (4/131)
ُ
 : ق

ٌ
و 

ُ
وُ ؛ َمخ

ْ
ه إن اْعَتَقَبُه امل

ُ
تطاول، وأّول

ُ ْ
 .((فآِخُر امل

ِق ن في املذهب. أُبو عِلّي؛ الحَسُن بُن َ ّحال املْعداِن  (5) صر خليل؛ َ بدأ من باب له شرٌح عِظيٌم على مخت. فقيٌه مغرب ٌّ من خاتمة املحّقِ

فاٌ  أخرى غا ة في التحقيق . النكاح وهذا الشرُح هو (. 1/334)فَجرة النور  ،مخلو : انظر ترجمته في[. ها1142 : ]وله ُمصنَّ

ْعلم. الذ  عَناه التُسولي هنا
َ
 بعُد فيما أ

ً
 .وهو لم ُ طبع كامال

ُسولي: انظر (6)
ُ
حفة  ،الت

ُ
 (.1/316)الَبْهَجة في شرح الت

حفة  ،التُسولي (7)
ُ
 (.241-2/242)الَبْهَجة في شرح الت
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ٌ
ه نافذة

ُ
عات ه وتَبرُّ

ُ
َبه املوُ  : قوُل ابِن عَرفةو . وُيْدِبُر معه فهو كالصحيح، فُمعاَوضات

َ
و  إذا أْعق

ُ
خ

َ ْ
ِإنَّ غ ر امل

 إلى آخره 
ً
وفا

ُ
ُسوِليّ  - ِص ر َمخ

ُ
 .فهو َمْرُدوٌد كَما في الت

ُه ُيعلم الحكم، وما في املسملة من التفصيل
َ
ْعال

َ
ِجيُب أ

ُ ْ
له امل

َ
 : وعلى كل حال  . وِبما نق

ُ
الوقف

 
َ
ةصحيح، والَعْزُو أْعاله صريٌح، وهذا كا   مِل ْرِعيَّ

َ
ل  في الُنُقول الف

انظر الخَرش ي عند قول . ْن له أدنى تممُّ

ف صّنِ
ُ ْ
ى َمِريض  : " امل

َ
ه أْعلم. (1)إلى آخره" َوَعل

ُ
محمد جْعران  صِريِهيد : كَتبه عبُده تعالى. وهللُا و سول

ِريف 
ّ

 ((.آِم ن، آِم ن، آِم ن  -كان هللُا له -الش

صُّ جواب الشيخ محمد بِن أْحمد ا]
َ
 [لعاِلمن

، وآِله وصْحِبه))   والسالُم على سّيدنا محمد 
ُ
 .الحْمُد هلل حقَّ حْمِده، والصالة

عه الواقف في مرضه : وبعد
َ
ْوق

َ
؛ حي  أ

ً
 املسموُل عنه أْعاله صحيٌح ُيعمل به شرعا

ُ
فالَوقف

 .الخفيف، ولم  ُم  منه

 ِلوا   وغ: وبالجملة
ٌ
عاُ  املريض املسُموُل عنها صِحيحة تَبرُّ

َ
 ره؛ ال سيما ِإْن طال مَرُضه، وتجاَوز ف

 
ً
 . (2)الَعاَم، فُحكُمه حكُم الصحيح عند السادة الحَنِفّية أ ضا

ٌ
ِجيبْ ن أْعاله وأمامه كفا ة

ُ ْ
. وفي جواب امل

ه أْعلم
ُ
مسلِم ن  -محمد بُن أحمد العالم : قاله ُممِليه. وهللُا و سول

ْ
ر هللُا له وِلوالدْ ه وِلل

َ
آِم ن، . -غف

 ((.آِم ن  آِم ن،

ُدن : املطلب الثالث
ُ ْ
ته، وأثُر التواصل مع علماء امل

ّ
جاِلس العلمّية في إلافتاء في مسال

ْ
دْور امل

 املجاِورة لها

ته: الفرع ألاّول 
َّ
َجاِلُس العلمّية في مسال

َ ْ
 :امل

ه العام ِلإلفتا  ال ٌر با ٌز في التوجُّ
َ
جَماعي في نوازل كان ِلِلقا ا  املشا خ في التجُمعا  واملناَسبا  أث

؛ َ قصدهم . النا  وعقودهم دة 
 معروفة في أْزِمَنة ُمحدَّ

ٌ
فِت ن في القرن املاض ي أْمِكنة

ُ ْ
ْصَبح ِلهمال  امل

َ
فم

 ِمْن همال  املشا خ في النازلة 
ً
َية معرفِة الحكِم الشرعّي في قضا اهم، وَيْستكِتُبون عَددا

ْ
الناُ  فيها؛ ُبغ

                                                             
بُّ ِبكثرة املو  به  )) :املختصرَ قِصد قول الشيخ خِليل في  (1) ِ

ّ
م الط

َ
ي: وانظر كالَم الخرش ي عليه في. ((وعلى مريض َحك َرش ِ

َ
، الخ

ي على  ،(  د،) َرش ِ
َ
خ

ْ
 (.1/324) ، دا  الفكر،خليلمختصر شْرح ال

 علي معوض، وعادل عبد املوجود، دا  الكتب العلمية، ب رو ،: تح ،في ترتيب الشرائع بَدائع الصنائع: الحَنِف ُّ في قال الكاساِن ُّ  (2)

اَل به ذلك فهو في حكم الصحيح؛ ألن ذلك إذا طال ال ُ خا   ))(: 4/114)
َ
ْقَر  ونحِوها؛ إذا ط ّل والنَّ وكذلك صاحُب الفاِلج والسُّ

 .((مرَض املوِ   منه املو  غالبا، فلم  كن
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ُ
ّم  كون هذا أْدَعى الواحدِة؛ ح   تكون إلاجابة

َ
رَب ِلالتفاق في حكمها، وِمْن ث

ْ
أْبَعد عن الخطم، وأق

ِع ن ِلفتوى املشا خ فيها، فَيِقلَّ النزاع، وتجتمع القلوب
َّ
توق

ُ ْ
ُصوِم املوُجود ن أو امل

ُ
 .ِلتسليم الخ

ته، وكذلك غ رهم من املناطق ألاخرى؛ تب
ّ
ن أنَّ وِمْن خالل ما وقْفُ  عليه ِمْن فتاوى علما  مسال َّ 

ة في النازلة الواحدة  ق  -الفتاوى الجماِعيَّ
َّ
 في الوثيقة، أو َعْقد  ُموث

َ
ال  ِصيغ

َ
  -ِمْن ُسم

ً
هي أكثُر وجودا

 من الفتاوى الفرد ة
ً
 .وعَمال

رة من 
َ

ِجيبِ ن على السمال نفِسه، أو الَعْقد املسموِل عن حكمه إلى نْحو عش
ُ ْ
وقد َ ِصُل عدُد امل

ْفِت ن
ُ ْ
 . امل

ْف   من ويَ 
ُ
 مِل

ً
، فتجد جَوابا

ً
ستْفِت ن على اْستفتا  عدة مشا خ ِمْن مناطق مختِلفة

ُ ْ
حرص بعُض امل

، وآخر من زليتن، وآخر من طرابل ، وهكذا
ً
ال

َ
ته َمث

ّ
ستفِت ن ِمْن ذلك الوصوُل . مسال

ُ ْ
وَيظهر أنَّ قْصد امل

 في الفرع ال. إلى ِشْبه اتفاق  على حكم سماِله
ٌ
 .ثان وستمت  له أْمثلة

هْ "املجلس العلمي بجامع 
َ
ت
ْ
ِلف

ْ
تهْ " سيدي اخ

ّ
 :بمسال

ته 
ّ
كان  وَم  -منذ العهد الُعثمان  الثان   -من املعلوم أن الُسوق الشْعبيَّ الرسميَّ في مد نة مسال

سبوع
ُ
اُم الناِ  ِمْن مسالته واملدِن املجاو ة لها من الجه(1)الخم   ِمْن كل أ

َ
َيُممُّ هذا الُسوَق ِفئ

َ
ا  ، ف

، أو غ َر ذلك
ً
، أو شراً ، أو سْمسرة

ً
َرُه؛ بيعا

َ
لٌّ  قض ي منه َوط

ُ
 .ألا بع؛ ك

َوة  تابعة  لجامع : وكان ممن َ قصد السوَق 
ْ
ل
َ
سيد  "املشا ُخ والعلماُ ، وكانوا  جلسون في خ

ِلْفَتهْ 
ْ
خصوماِتهم،  في وَسط املد نة، وِبُقْرب الُسوق؛ فيمتيهم الناُ ، ويستفُتونهم، وَيعرضون عليهم" اخ

ُمون إليهم
َ
ِحيل إليهم بعَض القضا ا؛ لبيان الحكِم الشرعّيِ فيها. ويتحاك

ُ
اك  ت

َ
 آنذ

ُ
 .بل كانْ  الشرطة

ى ِللمشا خ 
َ
سبوع  -وقد صا  هذا امللتق

ُ
اَبة املجل  الِعلمي،  - وم الخم   ِمْن كل أ

َ
ِبَمث

ون فيما ُعرض عليهم من النوازل، وُيفيد بعُضهم بعض
ُ
باَحث

َ
 فيت

ً
 .ا

ى 
َ
لتق

ُ ْ
وا لنا ُحُضوَ ه ِلهذا امل

ُ
ن ْن دوَّ ي)وِممَّ ِم س ِ

َ
ذاك( الخ

َ
وت  ِمْن فقه  : آن

ُ
ا أ

َ
ومان ؛ مِل

ُ
الشيُخ محمد الش

ْهم  ِللنوازل املعُروضة
َ
، وله فيها . وف

ً
َوِة املذكو ِة أ ضا

ْ
ل
َ
خ

ْ
ه محمد العاِلُم ممن  ْحُضر ِلهذه ال

ُ
 وكان شيخ

 

                                                             
ون ألاسبوع الكامل با  (1)  : ؛ أ "الُسوق "وُيسمُّ

ً
 منذ : فيقول أحدهم. من  وم الخم   إلى الخم   الذ   ليه ُيسمَّ  ُسوقا

ً
لم أَ  فالنا

ْ ن
َ
ْ ن بيوم السوق الرسمي، وهو الخم  : أ . ُسوق

َ
 . أسبوع ن كاملْ ن؛ ُمبتَدئ
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تهبعُض الفتاوى واملراجعاِ  الف
ّ
ها بعُض مشا خ مد نِة مسال

َ
ل
َ
 .(1)قهّيِة ال ي نق

ْحِجَيا  
ُ
 ِلتجاذب أطرا  الشعر وألادب ب ن املشا خ، وْعرِض ألا

ً
كما كان ذلك الاجتماُع فرصة

 . وألالغاز

شا خ في ثالثة أْبيا   من الشعر، وقد 
ْ
ز عَرضه عليه أحُد امل

ْ
غ

ُ
 في ل

ٌ
ومان  قصة

ُ
وِللشيخ محمد الش

ومانِ 
ُ

ه  -  عنهأجابه الش ِ
ّ
ل  في َحل

  -بعد تممُّ
ً
 .(2)في ثالثة أبيا   أ ضا

جاِورة، وأثُره في الفتوى : الفرع الثاني
ُ ْ
ُدِن امل

ُ ْ
ته وامل

ّ
التواُصُل والتكاُمل بين علماء مسال

 :الجماعّية

 اِلهتمام كث ر  من النا  ِبتصحيح ُعُقودهم، ودْ ِأ التنازُع عنها، وذلك ِبتوثيق فتاوى عدد  
ً
را

َ
من  نظ

 إلى  -فقد جَعل هذا بعَض النا  َيستفِ ي  -املشا خ في حكم ذلك العقِد، وفي الوثيقة نفِسها 
ً
إضافة

ِجيِب ن من أهل  -مشا خ مد نِته 
ُ ْ
ِرين؛ ِلتمكيد الحكِم نفِسه في تلك الوثيقة، وتوسيِع دائرة امل

َ
 آخ

َ
مشا خ

ِص ر
َ
 العلم؛ ح   ت

عة ما وقفُ  عليه من 
َ
فِت ن وِمْن خالل ُمطال

ُ ْ
لب امل

ْ
ته؛ فقد  أ ُ  أنَّ أغ

ّ
وثائق فتاوى علما  مسال

جاِو ة لها
ُ ْ
ُدن امل

ُ ْ
ته كانوا من امل

ّ
 مْن خا ج مسال

ساِعدة على التواُصل
ُ ْ
 :من ألامور امل

ب العلم واملشا خ
ّ
ال

ُ
 في التواصل والتراُبط ب ن ط

ً
كَّ أن ِللزوا ا دو ا

َ
 عبد السالم ألاْسمر . الش

ُ
زاِوية

َ
ف

-  
ً
ال

َ
 في الزاوية  - مث

ُ
شم بينهم الِصالُ  الِعلمية

ْ
ُدن والُقرى، فتن

ُ ْ
ف امل

َ
ُب ِمْن ُمختل

ّ
ها الطال في زليتن كان َ ُممُّ

دته
ْ
 .إّبان التحصيل، وبْعدها ِح ن ُ ُجوع كّل  إلى بل

ب العلم من ُمختلف املناط
َّ
ٌر ظاِهٌر في تواُصل طال

َ
ق، كما كان ِلَزَوا ا العلِم في مِد نة مسالته أث

ق الرواِبط، وهي  ابطة العلم
َ
 من أْوث

ٌ
شم عنها  اِبطة

ْ
 َّ ، فَتن

َ
دّ ِس ن ِمن مناطق ش

ُ ْ
ع امل  .وتنوُّ

رة البح  وقبلها ِبقليل، 
ْ
ِ ِس ن فيها في فت ته املّدِ

ّ
كر ِمن أسما  املشا خ ِمْن غ ر أهِل مسال

ُ
ْن ذ وِممَّ

م والتوثِيق
ُّ
 :وقَصَدُهم الناُ  ِللتعل

                                                             
حضرْ   (1)

ُ
 الفتوى في شاة  أ

َ
ْصَران في انظر قصة

ُ ْ
 امل

ُ
ُقوَبة

ْ
وة جامع خلْفته، وهي َمث

ْ
ل
َ
ته في العهد  ،العرب غْي  : إلى املشا خ في خ

ّ
مسال

 (. وما بعدها - 224/ص)العثماني الثاني 

ته في العهد العثماني الثاني  ،غْي  العرب : انظر تفصيَل هذا في (2)
ّ
 (. 222/ص)مسال
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ي، والشيخ: الشيخ :جْعرانيفي زاوية يوسف ال -
ّ
ل
َ
ُبوِلي الِوْ ف

ُ
أحمد أبو َحَجر الزليتني، : الط

وص القَماط  : وكذلك الشيخ. (1)محمد الصغّ ر القَماط : والشيخ
ُّ
عل

ْ
وص)عمران ال

ُّ
؛ (من مِد نة الَعل

ر َسنو 1364= م 1141: الذ  د َّ  في هذه الزاوية في ُحدود سنة
ْ

وقد . (2)ا هاا، وبِق  بها ما  زيد على عش

ته
ّ
ُبول  وتسليم   وإْجالل  كب ر  عند أهل مسال

َ
 ق

ُّ
، وفتاِويه مَحط  من ِطراز  ِفيع 

ً
 .كان ُمفِتيا

ي، والشيخ: الشيخ :في زاوية عبِد هللا الُدوكالي - ِ
ّ
ل
َ
أحمد : أبوَسْيف محمد التائب الشُحوم  الوْ ف

وَ : ،  والشيخ(3)املحجوب الزليتني
ْ
ْح ال

َ
يميالد بن محمد شِن ش ِ

ّ
ل
َ
ل الشيخ . ْ ف

َّ
 " شِن شح"وقد شك

ً
ناِئّيا

ُ
هذا ث

ته، وهو الشيخ
ّ
أحمد بُن عبد الرحمن ز يقان الَعّياد ؛ فكانْ  فْتوى : في الفْتوى مع أحد مشا خ مسال

ون في كالمهم العاّم ، 
ُ
ِهم، فيُقول هم وعواّمِ ته؛ خَواّصِ

ّ
ُبول والتسِليَم ب ن أهل مسال

َ
ّل  منُهما تَنال الق

ُ
ك

 ِمْن أمثاِلهموصا
ً
ال

َ
اْن : )  مث

َ
 ْزِ يق

َّ
ْح َوال

َ
ِن ش

ْ
ائق؛ : ؛ أ (َجاِتْك ِبش

َ
أنهما كانا  ْضِبطان كتابة الفتاوى والوث

 إلى كالمهما
ً
ا
ّ
ك

َ
دخل ش

ُ
 ت

ٌ
رة

ْ
غ

َ
وَجد ث

ُ
 .(4)ِبحي  ال َ نُقُض فْتواهما في الغاِلب أحٌد من أهل العلم، وال ت

ته ف
ّ
ِتين ِمْن خارج مسال

ْ
ف
ُ ْ
تهأْسماء امل

ّ
 عليها مِلشايخ مسال

ُ
ت

ْ
ل  :ي وثائق الفتاوى نفِسها التي تحصَّ

حِسن: الشيخ
ُ ْ
، و أ ُ  له فتويْ ن (زليتن)ِمْن مِد نة . محمد بن ساِلم بن عبد الحِفيظ ابن عبد امل

 .مكتوبتْ ن

 . ، و أْ ُ  له فْتوى واحدة(زليتن)ِمن مد نة . أحمد بن مفتاح بن علي املحجوب: الشيخ

 .، و أ ُ  له فتوى واحدة(زليتن)من مد نة . مد بن عبد اللِطيف بن قنونومح: الشيخ

 (زليتن)من مد نة . مفتاح بن عبد هللا ابن زاهية: الشيخ
ً
 .، و أ ُ  له فتوى واحدة

وص القَماط : الشيخ
ُّ
َعل

ْ
وص)ِمْن مِد نة . عمران محمد ال

ُّ
َعل

ْ
 .، و أ ُ  له أْ بع فتاوى (ال

 .، و أ ُ  له ثال  فتاوى (زليتن)ِمْن مِد نة .   أحمد  حومة الصا  : الشيخ

 (زليتن)ِمْن مِد نة . عبد الرحمن بن علي بن حكومة: الشيخ
ً
 .، ووجدُ  له فتوى واحدة

 (؟)محمد بن صالح القَماط ، : الشيخ
ً
 . ، و أ ُ  له فتوى واحدة

                                                             
ته في العهد ،غْي  العَرب : انظر (1)

ّ
 (. 111-114/ص)العثماني الثاني  مسال

ر)، عبد الرؤو  عبد الجواد: انظر (2)
ْ

ش
َّ
وص  ،(قْيد الن

ُّ
َعل

ْ
 قْيد النشر بمجلة الشيخ (1/ص)نماذج من فتاوى الشيخ عمران ال

ٌ
؛ بح 

 .الطاهر الزاو  

ر هذا الشيخ الطاهر الزاو  عند حد ثه على زاوية الدوكالي (3)
َ
 (. 166/ص)دان الليبية معجم البلالزاِو ، : انظر. ذك

ته في العهد العثماني الثاني  ،العرب غْي  : انظر (4)
ّ
 (. 161-161/ص)مسال
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ْفُ  له (زليتن)ِمن مِد نة . محمد بن محمد بن بَركة الفيتو  : الشيخ
َ
 .على فتوى واحدة  ، وَوق

 (؟. )محمد بن سالم البلْعز  : الشيخ
ً
 .، ووجدُ  له فتوى واحدة

 (1)(؟)محمد بن مصطفى بن محمود الحنف ، : الشيخ
ً
 .، ووجدُ  له فْتوى واحدة

 .، ووقفُ  له على فْتوى واحدة(؟)مصطفى بن محمد بن مصطفى، : الشيخ

 .َوقْفُ  له على فتوى واحدة(. بمف ي طرابل  الغر )مصطفى بن أب  بكر الحنف  : الشيخ

 

 الخاِتَمة

ها
َ
لُ  إليها ِمْن خالل البح ، وبعُض التوصيا  حيال  :هذه أهمُّ النتائج ال ي تَوصَّ

 
ً
 :النتائج: أّوال

ِلهم  -1 ما  املِد نة، وتمهُّ
َ
ُدِن القِريبِة دوٌ  كِب ٌر في تكوين ُعل

ُ ْ
ته وامل

ّ
كان لِلَزوا ا الِعلِمّية داخل مسال

تا 
ْ
 .لإلف

 من  -1
ً
َدى الناِ  ِلالْسِتْفَتا  الجَماِعّي في قضا اهم؛ فَيقصُد الواِحُد منهم عَددا

َ
ٌه عامٌّ ل َساَد تَوجُّ

وِطهم أو إمالِئهم في وِثيقة السمال نفِسه؛ 
ُ
ط

ُ
ون أْجوبَتهم ِبخ

ُ
ن املشاِ خ؛ ِلُيجِيُبوه على السمال نفِسه، وُيدّوِ

 بعد آلاخر
ً
 .واحدا

ة  لَدى السائل، وَمْن ُ نازعه كذلك؛ في زيادة تَتَمّ ُز الفتوى الجمَ  -3
َ
ن
َ
ْمم

َ
اِعّية عن الفرد ة؛ ِبَبْع  ط

ل من  ِ
ّ
د على الحكم نفِسه؛ فُيقل

َ
فاق  ب ن ُعلما  البل

ّ
اله، وُحُصوِل ِشْبِه ات

َ
ِصّحِة الجواب عن ُسم

ُصوما ، وَيحِمل الناَ  على الِرضا والتسليم
ُ
 .الخ

ِميٌّ ظاهٌر ب  -2
ْ
جاِو ة والقِريبة؛ كزليتن، هناك تواُصٌل ِعل

ُ ْ
ته، وعلما  املناطق امل

ّ
ن ُعلما  مسال

ر ِللِهجرة، وذلك ِمْن ِخالل أْجوبتهم في الوثائق نفِسها ال ي بها 
َ

وقَماطة، وطرابل ؛ في القرن الرابع عش

ته؛ مع مشا خ املِد ن
ّ
دن ألاخرى في زوا ا مسال

ُ ْ
 .ة نفِسهاالنوازُل والُعُقود، وتد يِ  عدد  من مشا خ امل

                                                             
خة سنة (1) وهي قبل القرن . ها1214: وجدُ  اسَم هذا الشيخ والشيخْ ن اللذْ ن بعده فقط في فتاوى على وثيقة سماع  ِبتحِب  ؛ مم َّ

ر الِهجر  
َ

ى حكَمه، فِلذا أد جُتها هنا -البح  محّل الد اسة في هذا  -الرابع عش
َ
وَيجُد  . بِسّ  سِن ن فقط، وما قاَ ب ال  ي  ُيعط

، فاكتفيُ  ِبَمْن ذكرُ  
ً
 أسمائهم كاملة

ُ
ه َ صُعب قرا ة  .هنا التنبيه إلى أن هناك أسما  ُمفِت ن آخرين في هذه الوثيقِة نفِسها؛ إال أنَّ
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؛ إذا عِلْمنا  -5
ً
تْه في القرن الرابع عشر الِهْجر  لْ سْ  قليلة

ّ
ْعداُد الفتاوى املكتوبِة مِلشا خ مسال

َ
أ

 ال بم  به
ً
ِ ين ِلإلفتا  كانوا عددا تصّدِ

ُ ْ
 الاهتمام بهذه الفتاوى عند . أنَّ امل

ُ
افة

َ
ْو ُوِجدْ  ثق

َ
ل
َ
مَّ ف

َ
وِمْن ث

 
ْ
ْن  ن

َ
ُرها عاّمة النا ، وإعطاِئها مِل

ُ
اُ  أو  زيد -ش

َ
ئ ِ

ْ
 .لُجِمع منها امل

 
ً
 :التوصيات: ثانيا

ته، وأْعالم الفتوى في  -1
ّ
تا  في مد نة مسال

ْ
عتقد أنَّ الد اسا  وألاْبحا  حْول تا يخ إلاف

َ
أ

ف الُعُهود ِباملد نة -مختلف ألاْزِمنة 
َ
ختل

ُ
؛ مع ُوُجود ماّدة  ال بم  بها مِل

ً
 ِجّدا

ٌ
 . قليلة

ْ
ق
َ
ه أ وّجِ

ُ
ا أ

َ
الَم وِلذ

ّك  
َ

ّية ُدون ش ِ
ّ
ل
ُ
 من إلاْحجام عنها ِبالك

ً
لَّ منها سيكوُن خ را

َ
ل هذه املواِضيع، وما ق

ْ
 .الباحِث ن ِلطْرق ِمث

ْن َ حتفظ بوثائق فيها فتاوى ِللمشا خ والعلما ؛ ِمْن هذه املِد نة أو  -1  الناِ  ِممَّ
َ
ة ُد عامَّ

ُ
ش

ْ
ن
َ
أ

ها ِلطلبة الِعلم 
َ
ل
ُ
ْن يَ  -غ ِرها؛ أن  ْبذ ُروها-عر  قْدَ ها ِممَّ

ُ
ُتُم . ؛ ح    نش

ْ
ْن َ ك ن الواحُد منهم ِممَّ

ُ
وال  ك

ِثِه  َم غ ِره في خزانة ُموّ ِ
ْ
؛ إلْمكان أن !!. ِعل ُصوصّية القِضّية ال ي فيها الفْتوى غ ُر َمْقُبول 

ُ
واحِتَجاُجهم ِبخ

؛ ُ رفع معها الحرُج، وَيحصل املرادُ   .َيشترط إبداَل ألاْسما  ِبُرُموز 

3-  
ْ
ته  ن

ّ
 في أْجياِلها  -بغي أن تكون في مِد نة مسال

ً
ِمّيا

ْ
 ِعل

ً
ُدن ال ي شِهدْ  انتعاشا

ُ ْ
ها باِقي امل

ُ
ل
ْ
وِمث

 ،  -السابِق ن 
ّ
ِجال  في الجانب البحِثي والتا يِخي؛ ِللتفِت ش عن الوثاِئق والّسِ

ٌ
صة  ٌمتخّصِ

ٌ
مراكُز ِعلِمّية

ما ، وتوثِيق شهادا  
َ
؛ في التا يخ الِعلمي والثقاِفِي والاْعتناِ  ِبتراِجم الُعل ّنِ ألاْحياِ  من املشا خ وكبا  الّسِ

ُدِنهم
ُ
 .مِل

، وآِخُر دعوانا أِن الحمُد هلل 
ً
م تسليما كث را

َّ
، وعلى آله وصحبه، وسل ى هللُا على سيدنا محمد 

َّ
وصل

  . ب العامل ن

 (1)فهرس املصادر واملراجع

ف بُن أب  القاِسم، ُ  بع]البَراِذِعي  -1
َ
ل
َ
، التهذيب في اختصار املدونة، (م1111 -ها 1422)، [ها432: دخ

ولى: تح
ُ
 .محمد ألاِم ن ولد محمد، دا  البحو  للد اسا  إلاسالمية، وإحيا  الترا ، ُدَب ، ط ألا

س الغرب (م1121)، [ها1131: عبد السالم بُن عثمان، ُ  ]التاُجو    -1
ُ
، إلاشارات ِلبعض ما ِبطراُبل

 .فائيل  ا ك ، مطبعة وال ة طرابل  في عهد الاحتالل إلا طاليزو : ، تحمن املزارات

                                                             
ِف ن (1) ِ

ّ
 الخرش ي تِجُده في(ابن)، وال (أل)با  لم أْعَتدَّ في ترت ب أسما  اململ

َ
ال في: ؛ فا   .حر  الرا : حْر  الخا ، وابن  حَّ
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ُسوِلّي  -3
ُّ
ة ، (م1111 -ها1312)، [ها 1211 :علّي بن عبد السالم، ُ   ]الت

َ
ْحف

ُّ
ْحفة )الَبْهجة في شرح الت

ُ
ت

ام املعروفة
ّ
ُحك

ْ
َعاِصِمّية البن عاصم: ال

ْ
ْحفة، مطبعة: ، وبهامشه(بال فى مصط: شرح الّتاِوِدّ  على التُّ

 .الباب  الحلبّي، مصر، ط الثانية

 ّي  -2
ْ
ُبك

ْ
ن ْيل الابتهاج بتطريز الديباج، ، (م2224)، (ها1236: أحمد بابا،  )التُّ

َ
علي عمر، : تحقيقن

ولى
ُ
 .مكتبة الثقافة الّدِ نّية، القاهرة، ط ألا

ــ الشيخ امحمد املهدي أبو(م2221 )،[معاصر] حمزة أبو فا   -5 ــ ـــ ألاْسمرية  عجيلة أحد تالميذ ، ـ

ماء؛
َ
د

ُ
ق

ْ
دا  الحكمة، ، : ِلشيخنابحوث ودراسات في قضايا فكرية وفقهية وتاريخية : ِضْمن كتاب ال

 .طرابل ، ط ألاولى

أضواء على جوانب من حياة ليبيا : ؛ ضمن كتابعبد الواحد الدكالي؛ حياته وبعض آثاره -

 .م2221، مالطا، elga: ، منشو ا العلمية

ي  -2 َرش ِ
َ
خ

ْ
ي على مختصر خليل، (د،  )، [م1121: عبد هللا، ُ  محمد بن ]ال َرش ِ

َ
، دا  الفكر، شرح الخ

 .ب رو 

ِليل بُن ِإْسَحاق  -2
َ
َحاِجب، (م2221)، [ها116: ُ  ]خ

ْ
ْرِعّي البن ال

َ
َصر الف

َ
ت
ْ
خ

ُ ْ
ْوِضيح في شرح امل

َّ
ــــ الت ـــ ، ــ

ْحِقيق
َ
ر: ت

ْ
ش

َ
ِجيب، ن

َ
ِجيَبَوْيه للمخط: أحمد بن عبد الكريم ن

َ
 .هاا 1421وطا ، القاهرة، ط ألاولى، مركز ن

ختَصر، (م2226) -
ُ ْ
 .الطاهر الزاو ، شركة القد  للتصد ر، ط ألاولى: ، تحامل

ة، (م2213 -ها 1434)دا  إلافتا  الليبية،  -9
َ
يبّية، : ، منشو ا هـ1233: فتاوى َسن ِ

ّ
دا  إلافتا  الل

 .طرابل  الغْرب، ط ألاولى

ة، (م2211ها، 1436) -
َ
و ا هـ1232: فتاوى َسن

ُ
يبّية، طرابل  الغْرب: ، منش ِ

ّ
 .دا  إلافتا  الل

ْجَراِجّي  -1 َحَسن علّي بن سعيد ] الرَّ
ْ
ما  القرن السابع  -أُبو ال

َ
اِهج ، (م2221ها، 1421)، [ِمْن ُعل

َ
َمن

ِكالتها
ْ

اِئف التأويل في شرح املدّونة َوَحّلِ ُمش
َ
ط

َ
اِئج ل

َ
ت
َ
ْحِصيل َون

َّ
ْمَياِطّ ، أبو الفضل ا: ، اْعَتَن  بهالت لّدِ

 .مركز الترا  الثقافّي املغربّ ، دا  ابن حزم، ب رو ، ط ألاولى

ْ ِد ر؛  -12 ِغير على أقرب املسالك، (م1112ها، 1312)، [ها1221: أحمد بُن محمد، ُ  ]الدَّ ْرح الصَّ
َّ

، الش

 .مطبعة مصطفى الباب  الحلبّي، القاهرة
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، حاشية الُدُسوقي على الشرح الكبير ،(م2221-2221)، [ها1232: محمد بن أحمد، ُ  ]الُدُسوقي؛  -11

ْ ِد ر  عن طبعة ع س   . مع الشرح الكب ر للدَّ
ٌ
بع على نفقة قطاع املعاهد ألازهرية بمصر، وهي مصوَّ ة

ُ
ط

 .الباب  الحلبي بالقاهرة

ة ع ،(م1112)، [معاِصر]الُدوكالي محمد نْصر  -11 ْهَجِريَّ
َ
 في أدب الرسائل امل

ُ
ة يَّ ِ

ّ
ن
َ
ف

ْ
 ال

ُ
َمات ند الّسِ

وس ي بن صالح
ُ
وٌ  فيالسن

ُ
ش

ْ
 من

ٌ
، مركز جهاد أْعمال املؤتمر ألاّول للوثائق واملخطوطات في ليبيا: ، بح 

 ، وكلية آلاداب والتربية، زليطن، الجز  الثان ، تنسيق
ُ
 .عّما   حيد : الليبي ن بطراُبل

ال  -13 ال على شرْح م، [ها1142: أُبو علّي  الحسن،  ]ابُن َ حَّ ، مع ّيارة على العاصمّية حاشية ابن َرحَّ

 ".إلاتقان وإلاحكام" شرح مّيا ة املسمَّ 

ْرُحوَمة  -12
َ
؛  ، بعض أعالم الزاوية ألاسمرية خالل القرن العشرين(م2221)، [معاصر]ُ ُحومة ُبوك

 منشوٌ  بمجلة الجامعة ألاْسمرية
ٌ

 .11: العدد ،بح 

، مركز جهاد الليبي ن تْرَبِوّي في ليبياالزاوية ألاْسَمِرّية العلمية بزليتن ودوُرها ال(: م2226) -

ولى
ُ
 .بطرابل ،ط ألا

ي إلى ما ال  ،(م2211)، [معاصران] شيد عمر ، وموس    صاع  -15 مسائل من مراعاة التهمة وما يؤّدِ

ْصِيير للُملوي 
َ
 من خالل كتاب التحرير ملسائل الت

ً
ة الجزائرّية . يجوز شرعا

َّ
 في املجل

ٌ
بح 

بر مخطوطا  ا
ْ
: ، السنة22: ، العدد13: املجلد.لحضا ة إلاسالمية، جامعة وهرانللمخطوطا ،مخ

 .م2211

ملة املعاجم العرِبّية(م1112)، [معاصر] ِ ينها   دوز  -12
ْ
محمد سِليم النعيمي، : ، تْرجمة، تك

 .منشو ا  وزا ة الثقافة وإلاعالم العراقية

ِبيدّ   -12 ، العروس ِمْن جواهر القاموستاج ، (د،  )، [ها1221: أُبو الفْيض، محمد مرتض َ   ]الزَّ

 .دا  مكتبة الحياة، ب رو 

اِن   -19
َ
ْ ق : ، وبهامشهشرح الُزرقاني على خليل، (د،  )، [ها1211: عبُد الباقي بن  وسف، ُ  ]الزُّ

َبّناِنّ  على الشرح املذكو ، دا  الفكر، ب رو 
ْ
 .حاشية محمد ال

ِلي   -11
ْ
ِ ك م للمالِ  ن، ب رو ، ط ألاْعالم، (م2222)، [م1116: خْ ر الّدِ ن، ُ  [ ]م1116: ُ  ]الّزِ

ْ
، دا  الِعل

رة
ْ

 .الخامسة عش

، دا  املدا  إلاسالم ، ب رو  لبنان، ط أْعالم ليبيا، (م2224)، [م1116: ُ  ]الطاهر أحمد الزاو   -12

 .الثالثة
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ُجْمَعة الز يق ، مكتبة دا  : ، جْمع وتحقيق، مجموعة فتاوى الطاهر أحمد الزاوي (م2226) -

 .رابل  الغرب، ط الثالثةالهدى، ط

 .، مكتبة النو ، طرابل ، معجم البلدان الليبية( م1161 -ها 1311) -

ِري  ،(م2221 -ها 1426)، [ها122: بْعد: أبو عبد هللا؛ محمد بن محمد، ُ  ]الَعْبَدِ  ؛  -11
َ
، رحلة الَعْبد

 .علي إبراهيم كرو ، دا  سعد الد ن، دمشق، ط الثانية: تح

ان  عبد الحكيم أحمد أُبو  -11 ها، وآثارها(م2212)، [معاِصر]َزيَّ
ُ
ة؛ أهّمّيُتها، ووابط َوى الشرِعيَّ

ْ
، ، الفت

ولى
ُ
 .مكتبة بن حمودة، زليتن، ليبيا، ط ألا

مة الشيخ ،(م2211 -ها 1442)، [معاصر]عبد الرؤو  عبد الجّواد  -13
َّ
ــ الَعال ـــ عمران محمد : ـــ

وص
ُّ
ة الشيخ الطاهر الز . الَعل

َّ
 منشوٌ  بمجل

ٌ
  .او  للد اسا  وألابحا ، العدد الرابعبح 

وص -
ُّ
َعل

ْ
ر بمجلة الشيخ الطاهر الزاو  . نماذج من فتاوى الشيخ عمران ال

ْ
 قْيُد النش

ٌ
 .بح 

اِز   -12 ة: (م2221 -ها 1426)، (معاِصر) عبد الهاد  التَّ
َ
ة الّرِْحالت مكة في م ة رحلٍة مغربيٍة وِرْحل

َ
، ِرْحل

 .بمكة املكرمةممسسة الفرقان للترا  إلاسالمّ  

حافظ عبد : ، تحاملختصر الفقهي، (م2214ها، 1431)، [ها123: محمد بُن محمد، ُ  ]ابُن َعَرفة؛  -15

بع على نفقة
ُ
 .ممسسة خلف أحمد الحبتو  لألعمال الخْ ر ة، ُدب ، ط ألاولى: الرحمن خ ر، ط

ِر ُّ  -12
َ
َعْسك

ْ
ل؛ الحسن بن عبد هللا،ُ  ] ال

َ
 ، (م2226)، [ها311: أُبو ِهال

ُ
ةالف

َ
غ

ُ
جمال : ، تحُروق في الل

 .مدْعمش، ممسسة الرسالة ِبب رو ،ط الثانية

ر[ )معاِصر] ِعَصام علي الخمر   -12
ْ

ش
َّ
َواِتي ،(قْيد الن

َّ
تي الل

ّ
وماني املسال

ُ
؛ ِمْن فتاوى الشيخ محمد الش

 
ً
 وتحِقيقا

ً
 ودراسة

ً
ر في مجلة الشيخ الطاهر الزاو  للد اسا  وألابحا . جْما

ْ
ش

َّ
 قْيد الن

ٌ
 .بح 

-  
ً
 وتحِقيقا

ً
 ودراسة

ً
ِتي اللواتي؛ جْما

ّ
 َمْرقوٌن؛ قْيد . ِمْن فتاوى الشيخ سالم العربي املسال

ٌ
بح 

ر
ْ

 .النش

تي وَدْور زاويِته في  (:م1112)، [معاصر]عمران عبد السالم شعيب  -19
ّ
اِلي املسال

َّ
ك عبُد الواِحد الدُّ

شر في .الحياة الثقافية بليبيا
ُ
 ن

ٌ
مركز جهاد . ل للوثائق واملخطوطات في ليبياأعمال املؤتمر ألاوّ : َبْح 

 ، وكلية آلاداب والتربية، زليطن، الجز  الثان ، تنسيق
ُ
 .عّما   حيد : الليبي ن بطراُبل

ي؛  -11 اش ِ َعيَّ
ْ
ة، (: م2226)، [ها 1212: أبو سالم عبد هللا بن محمد  ]ال اِشيَّ سعيد : تحالرحلة الَعيَّ

 .  للنشر، أبو ظبي، ط ألاولىالفاضلي، وسليمان القرش ي، دا  السويد
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ْي  عبد هللا العرب   -32
َ
ْه في العهد العثماني الثاني  ،(م2212)، [معاِصر]غ

َ
ت
َّ
، م1111-1935مَسال

 .منشو ا  املركز الوطني للمحفوظا  والد اسا  التا يخية بطرابل  ليبيا، ط ألاولى

يباج املذهب في معرفة أعيان ، (م2223 -ها 1423)، (ها111: إبراهيم بُن علّي، ُ  )ابُن فْرُحون؛  -31 الّدِ

ولى: تحقيقُعلماء املذهب، 
ُ
 .علي عمر، مكتبة الثقافة الد نية، القاهرة، ط ألا

وِمّ ؛  -31 يُّ
َ
ف

ْ
ِبير ، (م2221 -ها 1426)، [ها 112: أْحمد بن ُمحّمد  ] ال

َ
ك

ْ
ْرح ال

َّ
ِريب الش

َ
ِنير في غ

ُ ْ
ْصَباح امل ِ

ْ
امل

اِفِعيّ  ى، دا  الفكر، ب رو ،  ِللرَّ
َ
ول

ُ
 .ط ألا

حاشية الطاهر : ، ومعهتنقيح الفصول وشرُحه، .(ها1341)، [ها641: أحمد بن إد ي ، ُ  ]القَراِفي؛  -33

بعة النهضة، تون 
ْ
 .ابن عاشو  عليه، مط

ى بـ (:د،  ) - َسمَّ
ُ ْ
ُروق؛ : الفروق؛ امل

ُ
ف

ْ
َواء ال

ْ
ن
َ
ُبُروق في أ

ْ
َواُر ال

ْ
ن
َ
 : ومعهأ

ْ
َواء ال

ْ
ن
َ
ُروق على أ

ُّ
ُروقِإْدَراُر الش

ُ
 ف

اط، وبالهامش
ّ

ِهّية: البن الش
ْ
ِفق

ْ
ْسَرار ال

َ
ِنّية في ألا َواِعد السَّ

َ
ق

ْ
ُروق وال

ُ
ف

ْ
ْهِذيب ال

َ
، ملحمد علّي بن حس ن ت

ُتب، ب رو 
ُ
ك

ْ
م ال

َ
ّ ، عال

ّ
ك
َ ْ
 .امل

م الَجْوِزّية؛  -32 ّيِ
َ
ِعين عن رب العاملين، ، (ها1423)، [ها111: محمد بن أب  بكر، ُ  ]ابن ق ِ

ّ
ِإْعالم املوق

ولى: تح
ُ
 .مشهو  حسن سلمان، دا  ابن الجوز ، السعود ة، ط ألا

بدائع الصنائع في ، (م2223 -هااا 1424)، [ها111: عال  الد ن أب  بكر بِن مسعود، ُ  ]الكاَساِن ؛  -35

، ب رو ، ط (بيضون )علي معّوض، وعادل عبد املوجود، دا  الكتب العلمية : ، تحترتيب الشرائع

 .الثانية

ِمي،   -32
ْ
خ

َّ
ر: ، تحالتْبِصرة، (م2211ها، 1432)الل

ْ
واز ة ألاوقا  بدولة : أحمد عبد الكريم نجيب، نش

ولى
ُ
 .قطر، ط ألا

 .، ط الثالثة، املعجم الوِسيط (د  )َمْجَمع اللغة العربية بالقاهرة  -32

ته الجزئية،  -39
ّ
تهمْحكمة مسال

ّ
د التوِثيقا  وإلاجرا ا  ِللفترة ِإرِشيف مْحكمة مسال

َّ
-1144)، ُمجل

 (م1141
ً
ته الجزئّية حاِلّيا

ّ
 .، مْحفوظا  مْحكمة مسال

31-  
ُ
، جمعّية الدعوة إلاسالمية، ِمْن تاريخ الثقافة في ليبيا ،(م2221)، [معاصر] ُمختا  بن  ون

 .طرابل ، ط ألاولى

ة في طبقات املالكية، ، (د،  )، [ها1362: محمد بن محمد، ُ  ]مخلو ؛  -22 ور الزِكيَّ
ُ
دا  فجرة الن

 .الفكر
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21-  
ْ

ون، ُمْستش
ُ
، الهْيئة املصرية العاّمة للكتاب، ُموَجز دائرة املعارف إلاسالمية، (م1111 -ها1411)ِرق

ولى
ُ
 .ومْركز الشا قة ِلإلبداع الفكر ، ط ألا

: ، جْمع وتحقيقفتاوى ابن ُمِقيل، (م2213ها، 1434)، [ها1121: محمد بن محمد، ُ  ]ابن مِقيل؛  -21

 .ة، ط ألاولىدا  إلافتا  الليبي: نشر، جمعة الز يق 

َناِو ؛  -23
ُ ْ
: ، تحالتوقيف على مهّمات التعاريف، (م1112 -ها 1412)، [ها1231: عبد الر و ، ُ  ]امل

م الكُتب بالقاهرة، ط ألاولى
َ
 .عبد الحميد صالح حمدان، عال

ب في تاريخ طرابلس ، (د،  )، [ها 1332: أحمد بُن حس ن، ُ  ]الّناِئب ألانصا ّ ؛  -22
ْ
املْنَهل الَعذ

 الفرجان ، طرابل  ليبيا ،الغرب
ُ
 .مكتبة

اِصِرّ ؛  -25 ْبَرى ، (م2213 -ها 1434)، [ها1231: محمد بُن عبد السالم، ُ  ]النَّ
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ْ
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 امللخص 

إن د اسة الترا  إلانسان  والبح  عن املفقود منه، وهو كث ر جًدا، من املوضوعا  ال ي نال  قدً ا 

خ العلم والحضا ة كل في تخصصه وذلك ملا له من كب ًرا من اهتمام جموع الباحث ن املشتغل ن بتا ي

أهمية وقيمة معرفية لإلنسانية جمعا ، وعند الحد   عن الجانب الفكر  من هذا الترا  

وما  تعلق به من مفاهيم ومصطلحا  فإننا نمكد على أن مثل هذه ( الجانب الصوفي)وبالتحد د

  التممل والاستقرا  الروحي ح   أضحى املوضوعا  ال  فهمها إال الخاصة ممن أبحروا في مدا ا

 .خطابهم  مزًيا ال يستوعبه إال من فهم معانيه ودالالته الفكرية 

وتحد د ( الزاوية)وحد ثنا في هذه البح  عن أحد أهم املصطلحا  املتعلقة بهذا الجانب، وهو مفهوم

ا الصرح العلمي الذ  ال زال أحد أهم الزوا ا بمد نة مسالته، هذ( زاوية الشيخ عبد الواحد  الدوكالي)

ونظًرا للمكانة املرموقة ال ي .  حتضن طالبه ويعمل على تد يسهم القرآن الكريم والعلوم إلاسالمية

حظ  بها هذه الزاوية فإننا سنتناولها بالبح  والد اسة مسلط ن الضو  على تصميمها املعما   وما 

ود نية سع  من خالها لتعزيز الجانب   تضمنه من دالال  وإ حا ا  إ د ولوجية وسسيولوجية

 .الروحي في نفو  مريدها

 .الزهد -الزاوية. -التممل -التصو -الفكر-الترا  :   الكلمات املفتاحية

Abstract 

Abdul Wahed Al-Doukali's Zawiya  between Architectural Design and Intellectual 

Significance 

Studying human heritage and seeking what is lost from it - which is too much - is one of the 

topics that has received a great deal of interest from many researchers of different 

specializations related to the history of science and civilization. This interest is attributed 

importance and cognitive value of this topic for all humanity. When talking about the 

intellectual aspect of this heritage specifically (the Sufi “mystical” aspect) and related 

concepts and terms, we emphasise that such topics are understood only by those who are 
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capable of meditation and spiritual induction. Their speech has become symbolic that can 

only be understood by those who recognise its meanings and intellectual connotations. 

This research tackles one of the most important terms related to this aspect, which is the 

concept of (Zawiya). The Zawiya of Sheikh Abdul Wahed Al-Dukali is one of the most 

important Zawiyas in the city of Maslatah. This scientific edifice is still embracing its students 

teaching them the Holy Quran and Islamic sciences. Due to the prestigious position that this 

Zawiya has gained, we will discuss and study it, highlighting its architectural design and the 

ideological, sociological and religious connotations that it contains. This position facilitates to 

enhance the spiritual aspect in the souls of its frequenteres. 

Keywords: heritage - thought - mysticism - meditation - Zawia - asceticism. 

 

 :مقدمة

إن د اسة الترا  إلانسان  والبح  عن املفقود منه، وهو كث ر جًدا، من املوضوعا  ال ي نال  

قدً ا كب ًرا من اهتمام جموع الباحث ن املشتغل ن بتا يخ العلم والحضا ة كل في تخصصه وذلك ملا له 

هذا الترا   من أهمية وقيمة معرفية لإلنسانية جمعا ، وعند الحد   عن الجانب الفكر  من

وما  تعلق به من مفاهيم ومصطلحا  فإننا نمكد على أن مثل هذه ( الجانب الصوفي)وبالتحد د

املوضوعا  ال  فهمها إال الخاصة ممن أبحروا في مدا ا  التممل والاستقرا  الروحي ح   أضحى 

 .خطابهم  مزًيا ال يستوعبه إال من فهم معانيه ودالالته الفكرية 

( الزاوية)ه البح  عن أحد أهم املصطلحا  املتعلقة بهذا الجانب، وهو مفهوموحد ثنا في هذ

وتحد ًدا زاوية عبد الواحد الدوكالي إحدى أهم الزوا ا بمد نة مسالته، هذه القلعة الحضا ية  الذ  ال 

قة ال ي ونظًرا للمكانة املرمو . زال  تحتضن طالبها وتعمل على تد يسهم القرآن الكريم والعلوم إلاسالمية

حظ  بها هذه الزاوية من حي  مساهمتها في تنشيط الحركة الفكرية والعلمية في ليبيا فإننا سنتناول 

في هذا البح  دو ها املزدوج كخطاب د ني أ د ولوجي من جانب، و مما سة سسيولوجية للنص 

 .الصوفي من جانب آخر 

 : مشكلة البحث-ثانًيا

ها هذا املفهوم؟ وهل ثمة عالقة ب ن التصميم املعما   واملضمون ما املضام ن والدالال  ال ي  خفي-1

 الروحي لهذا البنا ؟

كيف  مكن فهم ازدواجية الدو  للزوا ا كخطاب د ني أ د ولوجي من جانب، و املما سة -2 

 .السسيولوجية للنص الصوفي من جانب آخر؟ 
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ا
ً
  :أهداف البحث: ثالث

ألانثروبولوجية ال ي  خفيها هذا التصميم املعما   والبح  عن بيان املضام ن والدالال  الفكرية و-1

 . الداللة املختبئة و ا ه

فهم ازدواجية الدو  للزاوية كخطاب د ني أ د ولوجي من جهة، وب ن املما سة السسيولوجية للنص -2

 .الصوفي من جهة أخرى 

 :  أهمية البحث: رابًعا

 .ثقافية ال ي حمل  لوا  الحفاظ على الُهوية إلاسالميةتعتبر زاوية الدوكالي من أهم الزوا ا ال-1

ط  الضو  على الجانب الد ني . ساهم  زاوية عبد الواحد الدوكالي في تنشيط الحركة الفكرية-2
ّ
وسل

 .والثقافي والاجتماعي في ليبيا

  :منهج البحث: خامًسا

سفة العلوم، وبما أن بما أن طبيعة املوضوع هي ال ي تفرض نوعية املنهج كما  مكد ذلك فال 

موضوع الد اسة وصف ؛ إذن سيحدد املنهج الوصف  الذ   قوم على وصف وتحليل ما هو كائن، 

وجمع املعلوما  والبيانا  عن املوضوع وتحليلها لبلوي ألاهدا  املطلوبة؛ لهذا سنبدأ  به الد اسة 

 .. تخلله املنهج التا يخي لعرض الوقائع وتتبع ألاحدا 

 : ح  إلى ثالثة مباح  بعد املقدمة، كان  على النحو التاليوقد قسم الب

 . إلاطار املفاهيمي: املبحث ألاول 

 .الدالالت املستوحاة من البناء املعماري لزاوية الدوكالي: املبحث الثاني

 . الدالالت واملضامين الفكرية لزاوية الدوكالي: املبحث الثالث 

ّ ل البح  بخاتمة  ضم  أهم 
ُ
النتائج ال ي توّصل إليها البح ، وقائمة بمهم املصاد  وأخ ًرا ذ

 .واملراجع

 
ً
 إلاطار املفاهيمي واملكون املعرفي: أوال

إن تحد د املفاهيم وتعريفها من املسائل الشائكة في البحو  العلمية؛ بل هي من أهم 

صحيح، و في هذه إلاشكاليا ؛ وذلك ملا  ترتب على هذا التحد د من أمر توظيفها داخل الد اسة بشكل 

الد اسة ال ي ب ن أ د نا سنتناول مفهوًما في غا ة ألاهمية وال بّد لنا من تحد ده؛ ألنه يعبر عن صميم 

مفهوم الزاوية وما  تعلق بهذا املفهوم ويرتبط به من مفاهيم أخرى كمفهوم : هذه الد اسة، وهو

وغ رها من املفاهيم لك  ال  ختلط علينا الكتات ب، ومفهوم الطريقة، ومفهوم املريد،  ومفهوم املسجد، 

 .أمر توظيفها
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وبما أن الحد   عن مفهوم الزوا ا ال  كتمل في جانبه املعرفي إال بالتطرق للعد د من 

التعريفا  لهذا املفهوم؛ لهذا سنعرض في هذا املبح  أهم التعريفا  اللغوية والاصطالحية له لك  

 .ه تسن  لنا صياغة تعريف جامع  مانع  ل

 .مفهوم الزاوية في اللغة -1

َزوى ال  يَ   »أن لفظة زاوية اشتق  من الفعل( لسان العرب)أشا  ابن منظو  في كتابة 

وا.... َزوى القوم بعُضهم إلى بعض ِإذا تدانوا وتضامُّ
ْ
وا ا. وان اوية واحدة الزَّ كان "وفي حد   ابن عمر . والزَّ

خرى 
ُ
قتها، وقيلأ  قُرَب  م: له أ ٌض َزَوْتها أ ٌض أ بَّض  : نها فضيَّ

َ
ق

َ
َزَو  الِجلدة في النا  ت

ْ
أحاط  بها وان

 .  (1)«واجتمعَ  

  »وفي املعجم الوسيط 
ُ
َرْين منه وَضّمْ  (: من الِبَنا ) -الّزاِوَية

ْ
ط

ُ
؛ ألّنها َجَمَع  ب ن ق

ُ
 كُنة

ف ن والفقرا.ِ...ناحيَتْ ن ى للمتصّوِ وَّ
ْ
 .(2)«. واملسجُد غ ر الجامع ل   فيه منبر ومم

انزوى بمعن  اتخذ  كًنا من املسجد لالعتكا ، والزاوية  »فيالحظ أن الزاوية جا   من الفعل 

 .(3)«. كن البنا ، وكان  تطلق على املسجد الصغ ر ويطلق على البنا  ذو الطابع الد ني: في ألاصل

قد  حيلنا إلى عّدة من خالل التعريفا  السابقة الحظنا الثرا  اللغو  الكب ر لهذا املفهوم مما 

الابتعاد والاعتكا ، : معان  ومضام ن سسيولوجية و أ د ولوجية ود نية تفيد معان  عد دة مثل

والعزلة، والانطوا ، و كن البنا  وهذه املعان  قد  تباد  ألذهاننا للوهلة ألاولى أنها ذا  دالال  متشابهة 

ا أخرى ومتقا بة من حي  املعني إال أنها في حقيقية ألامر م
ً
ا ومختلفة أحيان

ً
 .تقا بة أحيان

إن هذا املفهوم أطلق عليه عّدة تسميا  في مختلف شعاب العالم منها على : ويمكننا القول 

وهو لفظ أ جمي  جمع على خانقاها  أو خانقاوا  ( خانقاة)الشرق تسم  فف سبيل املثال ال الحصر 

مد سة د نية و دا  مجانية للضيافة، وهي بهذ ن : " أو خوانق، وقيل في تعريف الزاوية املغربية أنها

الوصف ن تشبه كث را الد ر في العصو  الوسطى، ولم تعر  الزاوية في املغرب إال بعد القرن الخام  

، كال ي بناها يعقوب املنصو  املوحد  في مراكش، ثم (دا  الكرامة ) الهجر ، و سمي  في باد  ألامر

بناه املرينيون من الزوا ا، كالزاوية العظم  ال ي أسسها أبو عنان  على ما(دا  الضيو  ) أطلق اسم 

 . (4)«املريني في خا ج فا 

                                                             

 .441دا  الحد  ، القاهرة، ص،1:ط، 4:، لسان العرب، مج(2223)ابن منظو ، - 1

 .421دا  غريب، القاهرة، ص ،1:ط، املعجم الوسيط واستد اكا  املستشرق ن،(2221)محمد داود،  - 2

 .  123ص ،دا  الخليل للنشر، املسيلة ط،. د م،1162-ه162،زاوية الهامل مس رة قرن من العطا  والجهاد (  .د)م القاسمي،عبد املنع - 3

 .21املطبعة الوطنية بالرباط، املغرب، ص ،1:ط، الزاوية الدالئية ودو ها الد ني والعلمي والسياس ي،(1164)محمد حاجي، - 4
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 .مفهوم الزاوية في الاصطالح-1

قد  تباد  ألذهاننا للوهلة ألاولى أن مفهوم الزاوية من املفاهيم البسيطة، إال أننا إذا ما تعمقنا 

الال  د نية و سياسية و سسيولوجية وثقافية و فيه وجدناه مفهوًما مركًبا يعطينا إ حا ا  ود

ا د ولوجية داخل هذا الركن أو البنا ؛ وتظل الزاوية مهما اعطتنا من دالال  ال تفهم إال في إطا ها أو 

 .نسقها الد ني والروحي 

عّر  هذا املفهوم من الناحية الاصطالحية فهو
ُ
في ألاصل ممخوذ من الانزوا   »أما إذا أ دنا أن ن

د العكو  على العبادة أو على تلق  العلم بعيًدا عن دنيا النا  ومشاغلهم اليومية، وهي أ ًضا بقص

 . (1)« باط املجاهدة في سبيل هللا وحافظ الثغو  

ه 
ً
عبا ة .... املسلمون منذ أمد بعيد، والزوا ا  »و الزوا ا هي نوع من أنواع التعليم الد ني َعَرف

قى فيها النا  على مختلف أعما هم عن حجرة أو حجرا  كان  ملحقة 
ّ
باملسجد أو في مكان ما  تل

 . (2)«املعا   والعلوم وآلاداب، وغالًبا ما كان  العلوم ال ي  تلّقاها الدا سون فيها علوًما د نية

 تضح مما سبق أن الزاوية عبا ة عن مد سة د نية تقوم بتعليم  وداها العلوم الد نية وهي 

ا لهامستقلة كل الاستقالل 
ً
للعبادة  عن مهام املسجد؛ بالرغم من أنها تتخذ  كًنا من أ كانه مكان

عن ممسسة تربوية صوفية أسس  فالزاوية عبا ة . والاعتكا  والتعبد وحلقا  ومجال  الذكر 

 .وهي تشبه إلى حد ما الد ر في العصو  الوسطى. للعبادة وإ وا  الوا د ن وإطعامهم 

 (.الطريقة الصوفية)الزاوية بمعناها الصوفي-3

بما أن موضوع د استنا  تناول مفهوم زاوية عبد الواحد الدوكالي بمد نة مسالته ودو ها في 

غر  القيم الروحية ملرديها كما سنمت  للحد   عنها؛ فإنه يستوجب علينا التعر  على مفهوم الزاوية 

  والاصطالحي، فالتعريف باملعني من خالل إطا ها الروحي أو الصوفي بعد أن تعرفنا على معناها اللغو 

الصوفي سيكون أكثر دقة وتحد ًدا من التعريفا  السابقة لك   تسن  لنا صياغة تعريف محدد ملفهوم 

 .زاوية الدوكالي موضوع د استنا

 

 

                                                             

دا  الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، ط، . دا ا والصوفية و العزابة والاحتالل الفرنس ي في الجزائر، ، الزو (2221)عبد العزيز شبهي، - 1

 . 13ص

، 1111، مالمح الحياة الفكرية والثقافية في ليبيا أواخر الحكم العثمان  ح   الاحتالل الا طالي سنة (2213)مسعود عبدهللا مسعود، - 2

 .121، ص11:املجلة الجامعة، العدد
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ويجتمعون  (1)املكان أو املقر الذ   تردد عليه أعضا  الطريقة الصوفية» الزوا ا الصوفية هي

الد نية الخاصة بالطريقة ال ي هي ألاسلوب الخاص الذ  يع ش الصوفي  فيه ملما سة شعائرهم

بمقتضاه في ظل جماعة صوفية لها شيخ مع ن، وهي تنص على مجموعة من التعاليم وآلاداب 

 . (2)«والتقاليد ال ي تختص بها جماعة من الجماعا 

إن الزاوية ... ا للجهاد، مكان للخلوة قصد العبادة، وقد كان  أساًسا  باط »وتعر  أ ًضا بمنها 

زاوية مطلقة أو منسوبة ملكان ما، بن   للعلم وأفعال البر وإلاحسان، وال : ال تخرج عن ثالثة أنواع

وهذه أحسن أنواع الزوا ا، ثم الزاوية املنسوبة إلى شخص مي  تقدسه " تنسب إلى شخص مع ن

ي هذه الحالة تمت  العامة إلى الزاوية زائرة وهو مدفون بالزاوية وتنسب إليه، وف... العامة وتحي ذاكراه 

وطالبة للبركة ال للعلم وال لإلحسان، أما النوع الثال ، وهو املنسوب إلى إحدى الطرق الصوفية، وهي 

والزاوية تحتوى عادة على مصلًى، وغرفة ..... إما زاوية الطريقة ألام، وإما فرع لها، ولكن تنسب إليها

ومد سة لتحفيظ القرآن، ويلحق بها أ ًضا الولي الصالح، ويكون هذا الولي قصر  على تالوة القرآن، 

 . (3)«في الغالب ممس  الزاوية

ساعد  على نشر  إن الزوا ا الصوفية في ليبيا تمثل مركز إشعاع حضا  ، فقد: صفوة القول 

سان على جميع الوعي داخل أبنا  املجتمع وعزز  الهوية إلاسالمية لديهم، وأسهم  في  قي حياة إلان

وزاوية الدوكالي تعتبر ممسسة لنشر العلم واملعا   . ألاصعدة الاجتماعية والثقافية والسياسية والد نية

إلاسالمية بجميع أنواعها، ومساعدة النا  املحتاج ن ومساندتهم، وهي كذلك  باط للجهاد، فقد 

 .  أسهم  في محا بة الغزو إلا طالي

 . زاوية الدوكالي-2

                                                             

على بن محمد الجرجان ، :  نظر« الس رة املختصة بالسالك ن إلى هللا تعالى من قطع املنازل والترقي في املقاما » يقصد بالطريقة - 1

مجموعة القواعد والرسوم ال ي » أو هي.  114دا  الكتاب املصر  ودا  الكتاب اللبنان ، القاهرة ب رو ، ص، 1:،التعريفا ، ط(1111)

ولكل طريقة مذهبها و ياضاتها وأساليب ذكرها ....وهي التحقق بالحق سبحانه وتعالى ،خ لبلوي املريد ن الغا ة من التصو  ضعها املشا 

، (1111)عبد املنعم الحفني،:  نظر« ن، ومراتبهم فيها، وآدابهم مع بعضهم ومع ألاغيا و مخذ بها السالك وأو ادها و بطها واملقاما  ال ي 

 . 111دا  الرشاد، القاهرة،  ص ،1:ط املعجم الصوفي،

د اسة "الليبي دو  الزوا ا الصوفية في تحقيق الاندماج الاجتماعي في املجتمع ( 2211)جمعة عمر فرج، إمحمد محمد أحمد شلفوح،  - 2

 . 124، ص6:تحليلية من منظو  أنثروبولوجي، مجلة  وافد املعرفة، العدد

زاوية سيد  أحمد املجذوب بوال ة النعامة –ثقافية للزوا ا في الجنوب الغرب  للجزائر ، ألاصول السوسيو (2211)أحمد عاشو  ، - 3

، 12، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم إلانسانية، قسم العلوم الاجتماعية،  سالة دكتو اه، ص-تلمسان-أنموذًجا، جامعة أب  بكر بلقا د

11 . 
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الزوا ا في ليبيا إلى ثال  ( د اسا  في تا يخ املكتبا  والوثائق واملخطوطا  الليبية)اب قسم كت

 :فئا   هي

ب   للطلبة، وهي غر  حول : الزوا ا البسيطة، وتتملف من مجموعة من ألابنية املتالزمة، ومنها-1 

 عليها في صحن كب ر، وفيها غر  للتد ي  واملكتبة ثم املرافق الالزمة، وتكون ألا اض ي ال
ً
 ي حولها حبسا

 .غالب ألاحيان لك  تع ش عليها 

 .الزوا ا ال ي تقوم حول ضريح ألحد املرابط ن أو ولي من ألاشرا  -2 

وعر  . الزوا ا ال ي كان  دفن فيها ولي كان يع ش فيها وسط تالميذه  ب  تعاليمه وطريقته الصوفية -3 

وتعتمد . ألنها تقوم في ألاصل على طريقة صوفية معينة  هذا النوع من الزوا ا باسم الزوا ا الصوفية؛

 . (1)الزاوية الصوفية في منهجها التعليمي على تعليم القرآن الكريم شمنها في ذلك شمن الزوا ا ألاخرى 

وبما أن الزاوية  ممسسة  قوم بتمس سها شخص ذو شمن وشخصية د نية مشهو ة بالتقوى 

د الحد   عنها هي شخصية عبد الواحد الدوكالي و زاويته والصالح فإن الشخصية ال ي نحن بصد

وهو أحد علما  املالكية . (2)املعروفة ال ي تمثل أحد أهم القالع واملعالم العلمية  بمد نة مسالته

املشهو ين في القرن العاشر الهجر ، وشيخ الزاوية ومفتيها، لكن من بناها هو الشيخ عبدهللا 

 ، (3)الدوكالي

 قول الدكتو  . نا هذا واحدة من أشهر منا ا  تحفيظ القرآن واملعا   إلاسالميةوظل  إلى  وم

إن املمس   ألاول لزاوية الدوكالي هو الشيخ عبدهللا الدوكالي، وهو سابق »عمران عبد السالم شعيب 

 إنه من تابع التابع ن ولعله من أجداد الشيخ عبد الواحد: للشيخ عبد الواحد بزمن طويل، حي   قال

                                                             

دا  امللتقى للطباعة والنشر،  ،2:ط تا يخ املكتبا  والوثائق واملخطوطا  الليبية، ،(1111)عبد هللا الشريف ومحمد أمحمد الطوير، - 1

 . 21ب رو ، ص
ون منه زيًتا . كم 121بلد كب ر  قع في الجنوب الشرقي من مد نة طرابل  بنحو  :مسالته - 2

ّ
ل
َ
وأ ضها جبلية وُيعن  أهلها بشجر الزيتون وُيغ

تقع مد نة مسالته في شمال غرب ليبيا عند نها ة الحافة الشمالية الشرقية للجبل الغرب  . القدموقد اشتهر  بكثرة الزي  منذ  ،كث ًرا

ا منطقة ترهونة أما من الغرب ومن الجنوب الشرقي منطقة زليتن وجنوبً " مد نة لبدة الكبرى "وتحدها من الشمال منطقة الخم  

املدا   ،2:ط ، ُمعجم البلدان الليبية،(2211)الطاهر أحمد الزاو ،:  نظر. كم  11فتحدها منطقة القربوللي حي  تبعد عن البحر بحوالي 

 . 11مكتبة الفكر، طرابل ، ص ط، . د ، د اسة في الواقع الجغرافي الليبي،(1161)جميل هالل،: وينظر أ ًضا .131إلاسالم ، لبنان، ص

أسس  لتحفيظ أبنا  املسلم ن القرآن الكريم . قرى مسالته زاوية مشهو ة ببلدة الزعفران ، قرية من :زاوية عبدهللا الدوكالي - 3

د َ ْيعها على الصر  منه على املدّ ِس ن والطلبة املحتاج ن كث رة ُ ِص   ولها أوقا. وبها ُحَجر كث رة لُسكن  الطلبة الغربا . وتعليمهم العلم

الطاهر أحمد الزاو ، مرجع سبق ذكره،  : نظر. ي في حياتهأّسسها الشيخ عبد هللا الدوكال. لإلعانة، وعلى ما تحتاج إليه من إصالح 

 .131ص
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ويعتبر عبد السالم ألاسمر .  (1)«والشيخ عبد هللا الدوكالي مدفون بداخل الزاوية وهو معرو  ومشهو  

 وأحمد الزو ق صاحب جامع وزاوية الز وق في  (2)صاحب الزاوية ألاسمرية بزلت ن

 

 .من ب ن أشهر من تتلمذوا على  د الشيخ عبد الواحد الدوكالي (3)مصراته

الزوا ا ننتقل للحد   عن مفهوم الكتات ب ومفهوم املساجد ملعرفة وبعد الحد   عن مفهوم 

 .الفرق الدقيق بينهما وب ن مفهوم الزوا ا

 مفهوم الكتاتيب-أ

لتعليم الكتات ب دوً ا حضا ًيا أساسًيا، في الحفاظ على القيم النبيلة، لشعبنا العرب  الليبي 

ن املشا خ الذ ن كرسوا حياتهم للعلم حي  كان  املنا ا  مبع  عز وفخر لكل من د   فيها، م

واملعرفة،  غم قلة إلامكانيا  والظرو  املع شية الصعبة وقلة املوا د، الذ ن حافظوا بدو هم على 

 .(4)نشر العلم واملعرفة عبر هذه العصو  ال ي غاب  فيها العنا ة والاهتمام بالعلم واملعرفة

تكون حجرة أو أكثر ملحقة باملسجد أو منفصلة جمع كتاب والكتات ب غالًبا ما  »هي والكتات ب

و في عر  أهل  .(5)«عنه، وتوجد في املدن والبواد  وألا يا ، لكنها كان  بشكل أكثر في املدن وضواحيها 

: أنه الجز  املخصوص في طر  املسجد أو ناحية منه، ويقال فيه أ ًضا» العلم بشمون القرآن وعلومه 

 .(6)«املكتب

                                                             

مطبعة السالمة، ليبيا،  ،1:طودو  زاويته في الحياة الثقافية بليبيا،" عبد الواحد الدوكالي املسالت ( 2222)عمران عبد السالم شعيب، - 1

 .11ص

اوية الشيخ، ومهمتها تعليم القرآن وتحفيظه، وفيها حجرا  كث رة تعتبر من أشهر زوا ا زليتن، وتعر  بز  :زاوية عبد السالم ألاسمر - 2

تمسس  هذه . كث رة في جميع أ جا  ليبيا، ونظًرا لشهرتها فقد تردد الطالب عليها من مختلف الجها   إل وا  طلبة العلم، ولها أوقا

:  نظر. سجد جد د ومعهد د ني سمي باملعهد ألاسمر  وجرى تطويرها في الفترة ألاخ رة بإقامة م( ه122)الزاوية في حياة عبدالسالم عام

 .132الطاهر أحمد الزاو ، مرجع سبق ذكره، ص

تعتبر هذه الزاوية من أشهر الزوا ا بمد نة مصراته منذ تكون  على  د  الز وق في أواخر القرن التاسع الهجر  : زاوية أحمد الزروق  - 3

ومما  دل على شهرتها اهتمامها بالقضا ا الفكرية الهامة وإعالمها بما  حصل  ،بمصراته ه وهي السنة ال ي حل فيها الز وق 116وتحد ًدا 

فما كاد أن يستقر الز وق بمصراته ح   جعل منها مركز اتصال  رتبط بكث ر من املدن ومراكز الاشعاع العلمي ... في دنيا الفكر والثقافة

مصطفى عبد الرحيم محمد  :ينظر. لك من أقص   بالد املغرب إلى مصر والحجازوذ ،له في تلك ألاماكن من مشا خ وتالميذ والروحي وما

 .311دا   باح، مصراته، ص ،1:ط،"ومضا  من تا يخ الفكر والثقافة في ليبيا" ، زاوية إلامام أحمد ز وق بمصراته(2222)أبو جيلة،

دا  الحكمة،  ،1:ط،"طرق تد يسها أساليبها أهدافها تقويمهانظامها "، تعليم الكتات ب في ليبيا (2222)عبد الحفيظ أبو  او  مروان، - 4

 . 12طرابل ، ص

 . 21، ص1:، دو  الزوا ا في الحياة الاجتماعية باملجتمع الليبي، مجلة السراج، العدد(2211)فوز  صالح الشريف، - 5

 .334، ص 12أصول الد ن، العدد، حياة الكتات ب وأدبيا  التعليم الد ني في ليبيا، مجلة ( .د)أحمد مصباح اسحيم، - 6
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مراكز تحفيظ القرآن، وتعليم أصول الد ن إلاسالم ، والعلم الشرعي » تصروتعني بشكل مخ 

 .(1)«ونشر ألاخالق والفضائل إلاسالمية

 من مفهوم الكتات ب؛ وكما قلنا 
ً
ومن الجد ر ذكره أن مفهوم الزوا ا أسبق تا يخًيا وألاكثر شهرة

ة واحدة  تسمون باسمها سابًقا أن الزوا ا مكان مخصص  جتمع فيه من يشتركون في طريقة صوفي

وتنسب إليها الزاوية، وهذا على عك  الكّتاب الذ   جتمع فيه الطالب لحفظ كتاب هللا وتدا   

معانيه؛ وإذا كان الشيخ في املسجد يعلم الطالب العلم القرآن  فإن الشيخ في الزاوية يعلم الطريقة 

 . وأو ادها وأذكا ها

اعلم أن الشيخ من حي  هو في العر   » حمه هللا-  قول العالمة أحمد بن مممون البلغيثي

: الثان . شيخ التعليم، ووظيفته إلاخبا  باألحكام وبيان ما  حتاج لبيانه: ألاول  : طلق على ثالثة أقسام

شيخ الترقية، : الثال . شيخ التربية، ووظيفته تد ج املريد في طريقه ومعالجته بما  صلح به حاله

 :وللكتات ب في ليبيا العد د من املهام منها .(2)« تعالى في إصالح املريدووظيفته التوجه إلى هللا

 . عا ة أماكن التعليم، والاهتمام بها من حي  البنا  وصيانتها عبر السن ن-1

تحب   ألا اض ي وإ قافها على هذه الزوا ا بما تشكله من دخل سنو ، يعود على هذه ألاماكن -2

 .عليها بما تحتاجه من إمكانيا ، لالستمرا  في أدا  دو ها التعليمياملخصصة للتعليم، في الانفاق 

 .ألاماكن التجا ية-3 

 .التبرعا  -4 

وأجرة أخرى ( تعر  بالخم سية)ألاجرة ألاسبوعية ال ي  قدمها الطالب عند نها ة كل أسبوع د اس ي  -1 

 . (3)(تعر  بالدخولية) دفعها الطالب عند التسجيل ألول مرة 

 .جداملسا-ب

كل : وقال الزجاج. واحد املساجد: الذ  ُيْسَجُد فيه، وفي الصحاح» قصد باملسجد املكان 

﴿ُجِعل  لي ألا ُض مسجًدا : موضع ُ تعبد فيه فهو َمْسِجٌد، أال ترى أن النبي صل هللا عليه وسلم ، قال

ُم : ، وقوله عّز وجل﴾وطهوً ا
َ
ل
ْ
ظ

َ
ن﴿ َوَمْن أ َنَع َمَساِجَد  ِممَّ   مَّ

َّ
َراِبَها ۚ الل

َ
َر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعٰى ِفي خ

َ
ك

ْ
ن ُ ذ

َ
ِه أ

اٌب 
َ
ِخَرِة َعذ

ْ
ُهْم ِفي آلا

َ
َيا ِخْزٌ  َول

ْ
ن ُهْم ِفي الدُّ

َ
اِئِف َن ۚ ل

َ
 خ

َّ
وَها ِإال

ُ
ل
ُ
ن َ ْدخ

َ
ُهْم أ

َ
اَن ل

َ
ِئَك َما ك

َٰ
ول

ُ
 .(4) ﴾َعِظيٌم  أ

                                                             

 .13عبد العزيز شبهي، مرجع سبق ذكره، ص - 1

 .341، 342أحمد مصباح اسحيم، مرجع سبق ذكره، ص - 2

 . 1عبد الحفيظ أبو  او  مروان، مرجع سبق ذكره، ص - 3

 .114:سو ة البقرة، آلا ة - 4
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 »إقامة الصالة فإنها تقوم  ويمكن القول بمن املساجد باإلضافة إلى دو ها الذ  تقوم به وهو 

بتعليم العباد أصول الد ن، وتحفيظ القرآن الكريم وبتعليم النش  خاصة والكبا  عامة مباد  القرا ة 

 .(1)«والكتابة، ومباد  النحو وإلامال  وعلم العروض عن طريق فقها  وأئمة ومعلم ن داخل املساجد

قد حرص الليبيون على تعليم أبنائهم ويجلسون في شكل حلقا   تعلمون العلوم الد نية، و 

القرآن الكريم وعلومه وال  زالون إلى  ومنا هذا، وذلك ملا للمسجد من دو  كب ر في غر  القيم 

وكان للمساجد خصائص معينة جعلتها تنقسم إلى ثال  فئا  على  .ألاخالقية والد نية في نفوسهم

 : النحو التالي 

ليصلى فيه ويتعبد، ويعلم النا  تعليًما عاًما أو اختصاصًيا املسجد الخاص الذ   بنيه صاحبه -1

 . احتساًبا لوجه هللا تعالى 

 .املسجد املتوسط الذ  تعلم فيه املرحلة التحصيلية -2

املسجد الجامع في الحواضر، و اشتهر كث ر منها ح   صا  في مصا  الجامعا  مثل جامع القروي ن  -3 

ولم تكن الجوامع مقتصرة على التعليم ألادب  . ألازهر في القاهرةفي فم ، و الزيتونة في تون ، و

 . (2)والد ني، بل كان  تعلم الرياضيا  والفلك والتجويد وإلانشا 

وبالنتيجة  مكننا القول في تحد د الفرق ب ن املفاهيم أن املساجد اختص  للصالة والعبادة، 

عانيه، في ح ن مفهوم الزاوية مفهوم أعمق من الكريم وتدا   م مراكز لتحفيظ القرآنوالكتات ب هي 

ا مخصًصا الجتماع أصحاب ذلك، فهي باإلضافة لقيامها بوظائف املفهوم ن السابق ن، تعتبر 
ً
مكان

الطريقة الواحدة ملما سة شعائرهم الد نية بمسلوب خاص يعيه املتصوفة فقط بعيًدا عن عاملهم 

 .املاد   

 لبناء املعماري لزاوية الدوكاليالدالالت املستوحاة من ا: ثانًيا

 :التعريف بالشيخ عبد الواحد الدوكالي  -1

مع أحد الشيوخ  (3)اختلف  آلا ا  حول نسبة الشيخ عبد الواحد الدوكالي؛ وبعد إجرا  املقابلة

 :أحد أهم الزوا ا بمد نة مسالته تب ن أن هناك قول ن في نسبته (4)بزاوية الجعران 

 :لي محمد نصررأي الدكتور الدوكا-أ

                                                             

 .121مسعود عبدهللا  مسعود، مرجع سبق ذكره، ص - 1

 . 26لشريف ومحمد أمحمد الطوير، مرجع سبق ذكره، صعبد هللا ا- 2

وأحد القائم ن على  ،مع الشيخ عبدهللا سالم كشيدان أحد أئمة القرآن وعلومه 11/12/2221تم  املقابلة  وم الثالثا  املوافق  - 3

 . أعمال زاوية الجعران  على تمام الساعة العاشرة صباًحا

أّسسها الشيخ  وسف الجعران  في حياته، وكان . مسالته املشهو ة ببلدة القصبا  عاصمة مسالته زاوية  من زوا ا :زاوية الجعراني - 4

الب من جميع الجها . واملقصود من إنشائها تحفيظ القرآن وتعليم العلم. ه122يع ش في سنة 
ُّ
وقد ُبن   بها حُجرا  . وكان  قصدها الط

لبة املحتاج ن، والقيام بما تحتاج إليه من إصالحُ صد  َ   ولها أوقا. كث رة لُسكن  الطلبة ألاغراب
َّ
. ْيعها على إعانة املد س ن، وإعانة الط

 .131الطاهر أحمد الزاو ، مرجع سبق ذكره، ص : نظر
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عر  ( محمد )  رى أن والد الشيخ عبد الواحد الدوكالي هو  
ُ
من علما  املغرب الكبا  من بلدة ت

الة، وقد هاجر إلى تون  في القرن الثامن الهجر ، غ ر أنه ولخال  فقهي حصل معه، 
َّ
ملخص "ببلدة ُدك

في الصالة، ومن ثم كان ال يشهد أن الشيخ محمد كان ال  رى أخذ ألاجرة على إلامامة " : هذا الخال 

ع أمره إلى مف ي الق روان آنذاك، 
ُ
صالة الجماعة معهم، إذ كان ألائمة  تقاضون أجرة على إلامامة، فرف

 بظاهر تركه للجمعة "إلامام املعرو "وهو الشيخ محمد بن عرفة املالك  
ً
؛ فحكم عليه بالفسق أخذا

  .والجماعة

ا تون  متجًها نحو املشرق، وكان ذلك بعد الا فخرج الشيخ محمد الدوكالي على إ
ً
ثر ذلك تا ك

 بقرية :  جرية، وقيل 122
ً
؛ "زعفران"إنه حينما اتجه ناحية املشرق مرَّ بمد نة مسالته، وتحد دا

هذا على ألاصح، وهو  أ  الشيخ الدوكالي محمد .  (1)فاستقر بها وأس  هناك الزاوية املعروفة باسمه

 ".كتاب مخطوط لم ُ نشرالذ  تبناه في "نصر 

 .رأي الدكتور عمران عبد السالم شعيب -ب

وهو  خالف الدكتو  الدوكالي نصر، ويرى أن ممس  هذه الزاوية الشيخ عبد هللا الدوكالي 

الذ  عاش في القرن الثال  الهجر ، وهو املدفون بالزاوية نفسها في الضريح املعرو  بالروضة و 

الة)نسب الشيخ عبد الواحد عبد هللا الدوكالي إلى  : تنسب إليه؛  قول في كتابه
َّ
باملغرب الشقيق ( َدك

الة بفتح أوله وتشد د : )وجا  في معجم البلدان. كما هو واضح من نسبته إليها
َّ
(. بلد باملغرب: ثانيه.َدك

الة : ما نصه( دكل)أما صاحب التاج فيقول تح  مادة 
َّ
انة)ُدك ُرمَّ

ً
دا  )دال وضبطه الصاغان  بفتح ال( ك

الة)الصحيح (. باملغرب
َّ
الة)أن ( وصف أفريقيا)وجا  في (. َدك

َّ
بضم الدال وتشد د الدال وفتحها (  َدك

" الدوكالي"بدون واو مع تشد د الكا ، ولكن املتعا   عليه عند عامة النا  وما اشتهر به عندنا هو 

لشهرتها " الدوكالي"النسبة ألاخ رة بتشد د الدال وضمها مع واو بعدها و أ   كما  بدو لي أن نختا  

 .  (2)ومطاوعة ألالسن لها

 من أحجا   
ً
وقد استدل من تبنَّ  القول الثان  بما ُعثر عليه بعد عملية تجد د املنا ة ممخرا

تب على أحدها عبد هللا الدوكالي 
ُ
 . جرية 324ك

كون هذه ألاحجا  وهذا ل   بالدليل القاطع الذ  ُيعتمد عليه في  د القول ألاول؛ فقد ت

إلى غ ر ذلك من ... اسُتعمل  بعد زمن  من كتابة التا يخ عليها، أو قد تكون هذه الكتابة غ ر دقيقة

 .(3)ألامو  ال ي تجعل من هذا القول أضعف من أن ُ رد به القول ألاول 

                                                             

 .112ليبيا، ص-،جمعية الدعوة إلاسالمية، طرابل 1:ط ،من تا يخ الثقافة في ليبيا، (2221)ختا  الهاد  بن  ون ،م - 1

 ..13، مرجع سبق ذكره،صالسالم شعيبعمران عبد  - 2

 .113،صختا  الهاد  بن  ون م و أ  الدكتو  . 11/12/2221 وم الثالثا  املوافق مقابلته تم   . أ  الشيخ عبدهللا سالم كشيدان   - 3
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ط وعلى كل حال،  فإن تلك ألاحجا  ال تزال موجودة، وهي مركونة في وقتنا الحالي على الحائ

 .من الخا ج" الروضة"القبلي لا 

وترى الباحثة أن الرأ  الثان  هو ألاقرب للصواب من الرأ  ألاول وذلك، استناًدا ملا وجد في 

 . كتب التا يخ والترا  إلاسالم  ما  مكد ذلك 

انتقل إلى مصر بعد تمس سه (عبد هللا الدوكالي ) أن والد الشيخ عبد الواحد : والخالصة

، املصر   »ذكر مختا  بن  ون  أن  للمنا ة، حي 
ً
الشيخ عبد الواحد الدوكالي املغرب  القرش ي أصال

، ود   بالجامع ألازهر حي  "بمصر"أ  ُولد  (1)«مولًدا ونشمة وتعلًما املسالت  داً ا واستقراً ا ومدفًنا

إلى أن أنهيا الد اسة  ه، و افقه 111، املتوفى سنة "إلامام املالك  املشهو  "التقى باإلمام أحمد بن ز وق 

 باألزهر، ثم  جعا إلى ليبيا؛ فمما الشيخ عبد الواحد فقد عاد إلى الزاوية ال ي كان قد أسسها 
ً
سوّيا

 
ً
والده، وأما الشيخ ز وق فقد انتقل إلى مصراته، وأس  هناك الزاوية املعروفة باسمه، واستقر أ ضا

، وحي  إن إلامام  بها إلى أن ما ، وقد كان إلامام عبد الواحد  كُبر 
ً
إلامام ز وق بعشر سنوا  تقريبا

ه، فمن هنا نستنتج أن سنة ميالد الشيخ  146ز وق ذكر بنفسه في أحد كتبه أن سنة مولده كان  

 .ه 142و  131عبد الواحد كان  ب ن 

كر في كتاب الوصية املنسوب للشيخ عبد السالم ألاسمر، 
ُ
تلميذ الشيخ عبد الواحد "وقد ذ

، وقد أد ك شيخنا ذا القرن ن (132)عاش  مائة كاملة وثالث ن عاًما» أن الشيخ عبد الواحد" : الدوكالي

بن عرو ، يعني ذا الشيخ ن، وقد أد ك أ ًضا أبا  او  الفحل وأبا تل   وجالسهم مراً ا، وهو من أهل 

 .  (2) «القرن العاشر، ولم  حن ظهره ولم تسقط أسنانه إلى أن ما   حمة هللا عليه

ر مختا  بن  ون  في كتابه
ُ
أن الشيخ عبد الواحد كان  له ابنة اسمها عائشة، تزوج  : ويذك

بساحل ألاحامد و زق  بالولد، وهذا غ ر ثاب  عنه، فعلى ألا  ح أن الشيخ عبد الواحد لم  تزوج 

 للتعليم والعبادة
ً
، حي  كان منقطعا

ً
 .(3)أصال

 
ً
كر  في الوصية أ ضا

ُ
 وم الجمعة في أواسط  »الشيخ عبد الواحد كان  فيأن وفاة : كما وقد ذ

 . (4) «شهر هللا  مضان ودفنوه بزعفران ببلدة مسالته

 

كر في الوصية 
ُ
ر كل من تكلم عن الشيخ سنة وفاته، وال سنة والدته أ ًضا، غ ر أنه قد ذ

ُ
ولم  ذك

 . ه عبد الواحدعندما توفي شيخ. (1) أن الشيخ عبد السالم ألاسمر كان مقيًما بجامع الناقة

                                                             

 .113مختا  الهاد  بن  ون ، مرجع سبق ذكره، ص - 1

بان  العا   باهلل إلامام الشيخ سيد  عبد السالم ألاسمر الفيتو   قد  القطب الر "، الوصية الكبرى (1116)عبد السالم ألاسمر، - 2

 .13مكتبة النجاح، طرابل ، ص ،1:طسره،

 .111مختا  الهاد  بن  ون ، مرجع سبق ذكره، ص - 3

 .13، ص، مصد  سبق ذكرهعبد السالم ألاسمر - 4



 (آفاق و أبعاد ) أعالم و ومعالم مدينة مسالتة عبر التاريخ 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  171 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 .التصميم املعماري للزاوية-1

بنا  ذو طابع عمران  مم ز ألدا  وظيفة د نية قرب قبة أو » تعرفنا في املبح  السابق أن الزاوية

ضريح لولي صالح، أو ممس  الطريقة، ومع انتشا  بنا ا  الطرق الصوفية والرابطا  تحول  إلى زوا ا 

ا على إلا  
ً
 .(2)«بعد وفاة املمس  حفاظ

و زاوية الدوكالي ذا  طابع عمران  مم ز فتصاميم أبنيتها تمخذ بمجامع القلوب بما تستشعره في 

مختلفة ألاشكال وألاحجام وتشتمل ( خلوا )نفوسنا من نقا  وصفا  املكان؛ إنها عبا ة عن مجمعا 

وتشتمل على  على غر  لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلوم الد نية من مختلف الفئا  العمرية

 .مكان مخصص للصالة داخل املسجد ولألذكا  والتعبد

هذه الزاوية العريقة تعد بحق منا ة علمية تشع  » قول الدكتو  عمران عبد السالم شعيب

نو  العلم واملعرفة منذ عّدة قرون، وكان  قبلة  توجه إليها طالب العلم من كل حدب وصوب، ومن 

املنا ة ما زال  إلى وقتنا الحاضر تمدى  سالتها السامية على أكمل  فضل هللا سبحانه وتعالى أن هذه

وجه، فنرى الطالب  فدون إليها من داخل ليبيا ومن خا جها لحفظ القرآن الكريم وتلق  العلوم 

 . (3)«الشرعية والعربية

 .وصف الزاوية -1

 :تكون من املرافق آلاتيةلزاوية عبد الواحد الدوكالي تب ن لي أنها ت. (4)بعد الزيا ة امليدانية

 (.الخلوات)الحجرات السكنية -أ

خلوة صمم  سبعة منها للشيوخ، وهي خلوا  قد مة جًدا  14تشتمل الزاوية على حوالي 

مرتبطة ببنا  الزاوية، تبلغ طولها حوالي متر ن وعرضها حوالي متر ن، وتحتو  على نوافذ ال  تجاوز 

والسبعة الباقية تم إضافتها إل وا  الطلبة الوافد ن من خا ج . ر طولها نصف متر وعرضها تقريًبا  بع مت

الزاوية، وهي حجر تتفاو  من حي  الحجم فبعضها  بلغ طوله حوالي متر ن، وعرضها حوالي متر ن، 

وتحتو  على نوافذ صغ رة توحي للناظر إليها بحياة الزهاد واملتصوفة، فجميعها تفتح على الباحة 

                                                                                                                                                                                              

ومن الحكا ا  الشائعة في طرابل  في سبب تسميته بجامع . ل من أقدم الجوامع املعروفة املشهو ة في مد نة طراب :جامع الناقة- 1

عّز لد ن هللا سافر إلى مصر سنة 
ُ
ذهُبا، فبنوا بها هذا معطاهم ناقة ُمحّملة فبطرابل  ، وقام أهلها بإكرامه،  ر ّم فه  362الناقة أن امل

وه جامع الناقة  .131الطاهر أحمد الزاو ، مرجع سبق ذكره، ص. الجامع وسّمِ

دا  الغرب ،3:طعبد الرحمن بدو ، : ، الفرق إلاسالمية في الشمال ألافريق  من الفتح العرب  ح   اليوم، تر(1111)الفرد بل، - 2

  .312إلاسالم ، ب رو ، ص 

 .34عمران عبد السالم شعيب، مرجع سبق ذكره، ص  - 3

 .نية  تعمل على تد ي  القرآن الكريم و تدا   علومهقام  الباحثة بعّدة زيا ا  للزاوية ، ومقابلة عّدة شخصيا  علمية ود  - 4
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وهذا إن دل على ش ي  فإنما  دل على  غبتهم في التعبد والتقرب من هللا والابتعاد  .الداخلية بالزاوية

 (.النظام الخشبي) على ما يعكر صفا  نفوسهم، وسقف الخلوا  بالنظام القد م

حي  تخصص كل حجرة لعدد من الطلبة ما ب ن ثالثة إلى سبعة طلبة حسب ظرو  كل  

أما شكل . تعمل كإدا ة بالسابق، وآلان تستعمل كخلوةوتوجد حجرة جانبية كان  تس. طالب مهاجر

( أمتا 3)تلك الحجرا  فهو متفاو  من حي  الحجم فمغلبها  كاد  كون مربع الشكل، وا تفاعها حوالي

لها مدخل  طل على خلوا  الشيوخ، وباب آخر  طل على ( صحن)وجميع الخلوا  تطل على باحة كب رة

 .فنا   ئ س ي للمنا ة 

 

 ى إلى خلوات الطلبةمدخل يؤد

 : خلوات الشيوخ -ب

 وجد باملبني سبع خلوا  خم  منها معروفة واثنتان غ ر معرو  عنهما ش ًئا هي على النحو  

 : التالي

 .خلوة الولي الصالح أحمد محمد عيس ى البرنوس ي املعروف بالزروق -1

و بعد . باسمه حالًيا ه تقريًبا ودفن بمصراته باملنطقة املعروفة111ه وتوفي عام 146ولد عام 

الزيا ة امليدانية للزاوية والاطالع على هذه الخلوة تب ن لنا أنها تقع أعلى املدخل املمدى إلى الخلوا  

ألاخرى، وتحد ًدا فوق مدخل ضريح الولي الصالح الشيخ عبد الواحد الدوكالي ومدخل الزاوية 

ويتم الصعود إليها عن طريق ألاد ج ( القد م)يقالقد مة، وتفتح في الفنا  الخا جي املقابل للمسجد العت

كما هو مب ن بالصو ة ، وتحو  الخلوة على باب مصنوع من الخشب  وجد في أعاله نافذة تبلغ حوالي 

عشرين سنتمتًرا و  بلغ طوله حوالي متر تقريًبا، وعرضه حوالي نصف متر تقريًبا،  وتبلغ طول الخلوة من 

 . فاع والطول والعرضالداخل حوالي متر ن في الا ت
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 خلوة أحمد الزروق 

 .خلوة عبد الواحد الدوكالي-1

ه تقريًبا وقد تفري لتعليم القرآن الكريم 112وهو من أعالم القرن التاسع الهجر  توفي عام 

وبعد الاطالع على الخلوة من الداخل . والعلم الشريف وهو شيخ الولي الصالح عبد السالم ألاسمر

ي أنها تبلغ حوالي متر ن في الطول والعرض و الا تفاع تقريًبا، وتحو  الخلوة على باب ومعا نتها تب ن ل

وتقع الخلوة في الجانب .  ئ س ي  بلغ حوالي متر في الطول ونصف متر في العرض، وال  وجد بالخلوة نوافذ

 .ألا من بالزاوية، وهي تمثل الطابق ألا ض ي تعلوها خلوة الشيخ عبد السالم ألاسمر
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 .خلوة عبد السالم ألاسمر-3 

خلوة الولي الصالح عبد السالم بن سليم الفيتو   املعرو  باألسمر ، وهو من تالميذ الولي 

. ه ودفن بزلت ن بزاويته املعروفة باسمه111ه وتوفي عام 112الصالح عبد الواحد الدوكالي، ولد عام 

تب ن لي أنها تبلغ حوالي متر ن في الطول والعرض و وبعد الاطالع على الخلوة من الداخل ومعا نتها 

الا تفاع تقريًبا، وتحو  الخلوة على باب  ئ س ي  بلغ حوالي متر في الطول ونصف متر في العرض ويوجد 

 .وهي تقع أعلى خلوة الشيخ الدوكالي جهة اليم ن. بها نافذة تبلغ حوالي نصف متر في نصف متر

 

 ألاسمر خلوة عبد السالم            

 خلوة الولي الصالح أبورواي القلعي -2

ه وهو من أعالم الصوفية، دفن بتاجو ا ، وهو شيخ الولي 131ه واملتوفي عام 111املولود عام 

تناظر هذه الخلوة خلوة الولي الصالح عبد السالم ألاسمر وتبلغ حوالي متر ن في . الصالح أحمد بن تل  

وتحو  الخلوة على باب  ئ س ي  بلغ حوالي متر في الطول ونصف متر في الطول والعرض و الا تفاع تقريًبا 

وتطل الخلوت ن على ممر  بلغ حوالي . العرض، ويوجد بها نافذة تبلغ حوالي نصف متر في نصف متر

متر ن في الطول و متر في العرض ومدخل  حمل الطراز إلاسالم ، وتقع الخلوة مقابلة لخلوة عبد السالم 

 .خلوة الولي الصالح فتح هللا أبو ا  الق روان  وهي في الجانب ألايسرألاسمر وفوق 
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 خلوة أبوراوي القلعي             

 .خلوة الولي الصالح فتح هللا أبو رأس القيرواني -5

وهو من مشا خ الصوفية، وكان مفتًيا بالق روان، من أعالم القرن الثامن الهجر ، وهو شيخ 

وتبلغ . الدوكالي، توفي في أوائل القرن التاسع الهجر  ودفن ببرتو بالسودان الولي الصالح عبد الواحد

الخلوة حوالي متر ن في الطول والعرض و الا تفاع تقريًبا وتحو  على باب  ئ س ي  بلغ حوالي متر في 

 .الطول ونصف متر في العرض، وتعلوها خلوة الولي الصالح أبو وا  القلعي 

 

 فتح هللا أبورأسخلوة الشيخ            
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 .روضة الشيخ عبد هللا الدوكالي-3

تقع  وضة الشيخ عبد هللا الدوكالي بجانب الخلوا ، وقد صمم  على الطراز إلاسالم  

، أما سقفها فهو عبا ة عن 
ً
الجميل، وهي مربعة الشكل، تبلغ حوالي ثالثة أمتا  عرًضا وأ بعة أمتا  طوال

تقريًبا، وال توجد للروضة نوافذ، إال أنه توجد بقبة الروضة قبة  صل ا تفاعها حوالي سبعة أمتا  

فتحا  للتهوية، ويوجد بالروضة ضريح الشيخ عبد هللا الدوكالي املمس  ألاول للزاوية، وتم نقل  فاة 

 .م2212الشيخ عبد هللا الدوكالي إلى إحدى املقابر سنة 

 

 روضة الشيخ عبد هللا التي كان بها الضريح

 :تيقاملسجد الع-2

أمتا ، وبجانب محراب املسجد قبة ( 4.1)قبة، وا تفاع كل قبة حوالي ( 11) حو  املسجد 

أعمدة بوسط املسجد على الطراز إلاسالم ، ( 1)كما  حو  املسجد . أمتا ( 6.1)كب رة  بلغ ا تفاعها 

تكّون ، ترتبط بعضها ببعض ل(16)باإلضافة ملجموعة أخرى ملتصقة بالحائط وبا زة عنه وعددها 

وكان . قاعدة با زة لألمام يستعملها الشيوخ للجلو  من أجل تعليم الطلبة القرآن الكريم وعلومه 

منبر خشبي من ثالثة أد ج وهو متحرك، ولكن في الوق  الحالي أصبح املسجد العتيق ( املسجد العتيق)باا

بئر )اوية بئر ما  يعر  باكما  وجد بفنا  الز . عبا ة عن فصل د اس ي لتعليم القرآن الكريم وعلومه

وهو  قع أمام املسجد العتيق، وأ ًضا حائط الجامع بنا  قد م  تم ز بعرضه  كاد  صل إلى ( الروضة

 . متر، ويحو  أعمدة ملتصقة بالحائط على أشكال وزخا   إسالمية مختلفة
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 املسجد القديم من الداخل

 املسجد الجديد-5

م متكاملة بالصو ة ال ي نشاهدها اليوم، بل إنها تطو   و ومن الجد ر ذكره أن الزاوية لم تنش

م على 2221اتسع  على مر الزمن، فقد تم بنا  مسجد كب ر بجانب الزاوية، بدأ أساسه في ما و 

الطريقة الحد ثة، و  تكون من طابق ن أحدهما أ ض ي ويحتو  على مكتبة علمية، وقاعا  د اسية 

ض متعددة، والطابق الثان   وجد به مسجد خصص  الجهة للطلبة، وقاعة كب رة تستعمل ألغرا

 .اليمن  للرجال والجهة ال سرى للنسا 

أمتا ، ( 6)متًرا وعرضه حوالي( 14)وتم  بطه باملسجد القد م عن طريق ممر  بلغ طوله حوالي   

ة وقد أسس   مد سة للثانوي.ويوجد بهذا املمر مدخالن  ربطان املسجد القد م باملسجد الجد د 

 . (1)الشرعية كما تّم صيانة الزاوية القد مة وتم إنشا  كلية بجانبها

إن هذا التصميم املتقن لهذا البنا  أو الصرح العلمي الكب ر بمد نة مسالته :  وصفوة القول 

العلمية مد نة العلم والعلما ،  قودنا إلى نتائج تستحق مًنا الوقو  عندها وتمملها والاستفادة منها، 

لتصميم وما تتضمنه من دالال  وإ حا ا  د نية و إ د ولوجية وسسيولوجية سع  من فروعة ا

خاللها لتعزيز الجانب الروحي في نفو  مريدها، فالزاوية تتم ز في بنائها بالبساطة، وتختلف في شكلها 

مثال ال املعما   والهندس ي عن املساجد وألابنية التعلمية ألاخرى، فخلوة الشيخ عبد الواحد الدوكالي 

باقي الخلوا  نوافذها بالقرب من باب الدخول، وكل هذا  وحي بالتقشف والهدو  . وجد بها نوافذ و 

 .أكثر مما  وحي بالثرا 

                                                             

 .34عمران عبد السالم شعيب، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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ا
ً
 الدالالت واملضامين الفكرية لزاوية الدوكالي: ثالث

 :مكانة الشيخ عبد الواحد الدوكالي العلمية  -1

 في 
ً
 زاخرا

ً
مختلف علوم الشريعة، فعلى الرغم من غزا ة علم كان الشيخ عبد الواحد بحرا

، ومما يشهد لذلك  -وهللا أعلم  -الشيخ ز وق إال أن إلامام عبد الواحد في ما  بدو 
ً
كان أغز  منه علما

أن إلامام ز وق كان  تردد على الشيخ عبد الواحد في زاويته كل جمعة، حي  كان   له خلوة خاصة به 

من الزيا ة مدا سة الشيخ عبد الواحد والاستزادة من علومه والصالة  في الزاوية، وقد كان هدفه

 .(1)خلفه

ر عنه أنه كان ُ دّ ِ  
ُ
وقد كان الشيخ عبد الواحد ُ دّ ِ  مختلف العلوم بزاويته؛ حي   ذك

إلى غ ر ذلك من علوم ... القرآن الكريم، والحد  ، والفقه، وألاصول، والنحو، والبالغة والتصو 

 .اللغةالشريعة و 

كر عن الشيخ عبد الواحد في الوصية أنه
ُ
إلى ما " دوال "كان ُ قر  النا  كل  وم سبع  »وقد ذ

قبل صالة العشا  ألاخ رة، وكان إذا صلى العشا  ألاخ رة  دخل خلوته، وال  مكن ألحد  أن  دخلها معه 

 . (2) «فال  خرج منها إال عند طلوع الفجر

 " حصص"أ  أنه كان ُ دّ ِ  سبع 
ً
من بعد صالة الفجر وح   صالة العشا ، وقد كان مشهودا

له بالعلم ب ن علما  إفريقيا من طرابل ، وتون ، واملغرب، وأن فتاويه كان  معروفة ب ن همال  

وقد جا ه مائة فقيه من املغرب وجادلوه وامتحنوه فمجابهم بكل علم، وكان  فتواه تعجبهم » العلما ،

 .(3)«سبحان من أنعم على إلامام الدوكالي بهده العلوم: بها، وكانوا  قولون أشد الا جاب ويعملون ... 

                                                             
 .الشيخ عبدهللا سالم كشيدان أ   - 1

 .11عبد السالم ألاسمر، مصد  سبق ذكره، ص - 2
 .11ص املصد  نفسه، - 3
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كر في الوصية أنه لم  ملف غ ر كتاب واحد 
ُ
وفيما  تعلق بمملفا  الشيخ عبد الواحد، فقد ذ

 .، وُيقال أن هذا الكتاب مملف من مائة جز ، غ ر أنه مفقود(فتح هللا أبو  ا ) كان عن س رة شيخه

 : (1)ي حياة الشيخ عبد الواحد الدوكاليالتصوف ف -1

ملا كان تعليم العلم وتد يسه يستغرق عامة نها  الشيخ عبد الواحد وأول ليله؛ فقد كان  قض ي 

 صلي في أول الليل بعد صالة  »أنه كان : بقية ليله في الذكر والتسبيح، ح   ُ قال عنه في الوصية

ذلك  ذكر اسم الجاللة سبع ن ألف مرة، ثم  قرأ أحزاب العشا  ألاخ رة مائة  كعة من النوافل وبعد 

الشيخ الشاذلي وأسما  هللا الحسن  والبردة واملرزوقية ويمخذ في الدعا  والابتهال والتذلل إلى أن يغشاه 

 . (2) «نو  ساطع  كاد  خطف ألابصا  إلى أن يغيبه عن النظر

حضر إلى الدوكالي في مسالته والزمه » د ومما تجد  إلاشا ة إليه أن الشيخ عبد السالم ألاسمر ق

طوال سبع سنوا  وتلقى على  د ه التصو  وآداب إلاسالم وقرأ عليه املختصر والرسالة ومقدمة 

 .(3)«ألاشعر  في التوحيد

ر عنه أن الشيخ عبد الواحد إلى جانب تد يسه علوم الشريعة واللغة كان ُ دّ ِ  
ُ
ويذك

ني" ى  به قلبه، فامتأل قلبه نوً ا، ومن دخل في ع ن  »،  قول الغزالي"التصو  السُّ
الصوفي من صفَّ

طرح النف  في العبود ة، والخروج من : التصو ...صفا  ومشاهدة: فالتصو ....اللذة بذكر هللا

 . (4)«البشرية، والنظر إلى الحق بالكلية

ني:) ويجد  بنا الوقو  هنا ح   نب ن معن  يخ وكان يعلمه الذ  كان عليه الش( التصو  السُّ

ني. طلبته ُ قصد به عموًما الزهد في الدنيا، والتقليل منها، وإلاعراض عن ملذاتها : فالتصو  السُّ

وشهواتها، والتفري من مشاغلها، والاكتفا  منها بما يسد الرمق ويبلغ املنزل، والاشتغال بالعبادا  

زكية  للنف ، وتطه ر  للقلب من آلافا  من ت: ، والعبادا  الباطنة...من صالة، وصيام، وذكر: الظاهرة

ه لها ْعِرض له وقلَّ من  تنبَّ
َ
 ..(5)ال ي ت

ب الحالل بما يسدُّ الحاجة وُيغني عن  على أنَّ هذا ال  تعا ض مع استقطاع وق  يس ر للتكسُّ

كل " ولكن فقط بقد  ما تدعو إليه الضرو ة"ذل السمال، وال  تعا ض كذلك مع مخالطة النا  

                                                             
 .املدفون ببرنو بالسودان( ح هللا أبو أ فت)  قال إن الشيخ عبد الواحد الدوكالي أخذ التصو  عن شيخه - 1
 .11عبد السالم ألاسمر، مصد  سبق ذكره، ص - 2

منشو ا  الجامعة الليبية،  ،1:ط،"من الفتح إلاسالم  ح   بدا ة العصر الترك " ، النشاط الثقافي في ليبيا(1111)أحمد مختا  عمر،- 3

 . 116كلية التربية،  ص

، دا  الكتاب اللبنان ، دا  الكتاب املصر ، ب رو ، القاهرة، 1: عبد الحليم محمود، ط: الضالل، تح، املنقذ من (1112)الغزالي، -4

 .164ص

  (  .مقابلة)الشيخ عبدهللا سالم كشيدان - 5
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ّيَك َحًق  »: لعبد هللا بن عمرو بن العاص -صلى هللا عليه وسلم  -وقد قال  بحَسِبه،
ً
،  افإنَّ ِلَزْوِجَك َعل

ّيَك َحًق 
َ
ّيَك َحًق  اوِلَزْوِ ك َعل

َ
 .(1)«ا، َوِلَجَسِدَك َعل

كر عنه من أن أمره كان 
ُ
ومما يشهد على أن الشيخ عبد الواحد كان على التصو  السني ما ذ

 بالكراما ال يعجب الصوفية ا
ً
ما دفعهم إلى الوشا ة به إلى الوالي . ملنحرفة الذ ن سموا الخرافا  زو ا

؛ فاستقدم الشيخ إليه بطرابل  "ولم ُيعر  من هو، ولكن أغلب الظن أنه مراد آغا"الترك  حينها، 

ق، وناقشه فيما  دعو إليه، فلما أقام عليه الشيخ الحجة بما علمه هللا، وأقنعه بما عنده من الح

أنه لو طلب من الوالي أ  ش ي  ألعطاه : أ جبه أمره وأكرمه ح   قال عنه تلميذه الشيخ عبد السالم 

 ..(2)إ اه، كما قد طرد الوالي عنه أولئك الجهلة الغفلة أصحاب املفاهيم املقلوبة وألافكا  املشوهة

غزير العلم، ذاع  و ًعا تقًيا صالًحا» الشيخ عبد الواحد الدوكاليلقد كان : وخالصة الكالم

ص ته، واشتهر شهرة ال نظ ر لها منكًبا على العلم مخلًصا لطالبه، ال يهمه ش ي  سوى نشر الثقافة ب ن 

 .(3)«طالبه واملحط ن به

ومما تجد  إلاشا ة إليه أنه قد أوقف ماله بعد وفاته، وأول   أن  قسم على ثالثة أثال ،  

 .للحجاج املا ين باملنطقة: ملنطقة، والثال لفقرا  ا: لطلبة الزاوية، والثان : ألاول 

 : ومما يستحق الذكر أن الشيخ عبد الواحد الدوكالي أخذ التصو  عن شيوخه في ليبيا وهم

،-أحمد عبدهللا بوتل   -1
ً
واملر ح أنه قد أخذ التصو  عنه بمسالته، ثم شيخه -العبد   أصال

سبع سنوا  عاد بعدها إلى الق روان، وتوفي بها أحمد بوتل   انتقل إلى واد  بني وليد ، ومك  هناك 

 . وعمره خمس ن سنة، وضريحه هناك  زا 

2- 
ً
أخذ عنه التصو  بمسالته على نحو ثاب  يساحل آل -فتح هللا سعيد أبو أ  الهاللي القرش ي أصال

 .حامد أم بمسالته

 . (4)أم بتون ؟ أبو عبدهللا محمد بن عمران أبو  او  الفحل أخذ عنه التصو  ، أفي مسالته-3

 :وظائف زاوية الشيخ عبد الواحد الدوكالي  -3

تمثل الزوا ا مراكز إلاشعاع العلمي ألاول والصو ة الحضا ية واضحة املعالم وأحد أهم  

 .املمسسا  أو القالع العلمية للتصو  السني

                                                             

 أو لم  فطر العيد ن والتشريق، وبيان تفضيل صوم  (2223)صحيح مسلم، -1
ً
باب النهي عن صوم الدهر ملن تضر  به أو فو  به حقا

 .32 ، مكتبة الصفا ، القاهرة،  ص1: ، مج1: ط (. 1111)  قم الحد    محمد بن عياد  بن عبد الحلم،: أخرجه ، وم وإفطا   وم 

 .الشيخ عبدهللا سالم كشيدان أ   - 2

 .36عمران عبد السالم شعيب، مرجع سبق ذكره، ص - 3

 .114مختا  الهاد  بن  ون ، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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وهي  وحد ثنا في هذا املبح  سيكون عن وظائف أحد أهم القالع العلمية بمد نة مسالته، 

زاوية الشيخ الدوكالي الذ  خّرج للوجود عّدة قالع علمية أخرى كالزاوية ألاسمرية بزلت ن وزاوية أحمد 

 . الزو ق بمد نة مصراته كما قلنا آنًفا

وبعد الاطالع على بعض املصاد  املتعلقة باملوضوع بالرغم من نذ تها، والزيا ا  الاستطالعية 

زاوية الدوكالي تقوم بعّدة وظائف ومهام ساهم  في حفظ البنية الليبية والتالحم واملقابال  تب ن لي أن 

ب ن أفراد املجتمع الليبي في وق  أصبحنا فيه نعان  من فراي د ني واجتماعي وتربو  وأخالقي أفض   بنا 

وجية للوقوع في أزمة أ د ولوجية كب رة نتج عنها تقمص أ دولوجيا  تختلف في مضامينها عن ألا د ول

ولعل من أهم هذه . العربية، وترتب على هذا ألامر فقد الُهوية العربية والوقوع فريسة الُهويا  الغربية

 :الوظائف ما  لي

 .الوظيفة الدينية-أ

لتعليم القرآن العد د من ألادبيا  تختلف عن أدبيا  التعلم في املمسسا  التعلمية ألاخرى، 

ي زاوية الدوكالي ال تكاد تختلف عن الزاويا  ألاخرى إال في بعض وبالنسبة ألدبيا  التعليم القرآن  ف

 .الجزئيا  البسيطة

انطلق  زاوية عبد الواحد الدوكالي على أسا  تعزيز الجوانب الروحية والد نية في نشاطاتها 

 «تحفيظ أبنا  املسلم ن القرآن وتعليمهم العلم »اليومية لطالبها الوافد ن مستندة في ذلك على أسا 

(1). 

سبع حصص في اليوم الواحد تضم جميع  »فكان منهجها في التد ي   قوم على إعطا  الطالب

وقد تتلمذ عليه . فروع الشريعة واللغة، مقسمة على أ ام ألاسبوع وتبع هذا النهج تالميذه من بعده

عنده  - حمه هللا-كان شيخنا الدوكالي :  قول الشيخ عبد السالم ألاسمر. الكث ر من أبنا  بالدنا وغ رهم

 .(2) «سبعون طالًبا  قرأون عليه في العلوم وألاحكام

 تبتد   »منهًجا مختلًفا إن الشيخ الدوكالي قد وضع
ً
لزاويته حي  كان  الد اسة  وًما كامال

صباًحا بمحو ألالواح وتجفيفها ثم  جل  الطلبة في حلقة أمام مشائخهم الذ ن  قومون بتملية القرآن 

وح ن  نتهون من الكتابة  قوم أكبر املشائخ سًنا أو أعلمهم بتصحيح ألالواح، ثم  قرأ . الكريم عليهم

 .(3)«الطالب ألواحهم فترة من الوق  إلى قرب صالة الظهر

                                                             

 .31د السالم شعيب، مرجع سبق ذكره، صعمران عب - 1

 .31، 36عمران عبد السالم شعيب، مرجع سبق ذكره ، ص - 2

 .31، صاملرجع نفسه - 3
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بعدها  مت  وق  الراحة لك   تم استئنا  الجلسة من جد د حي   قوم الطالب بعرض 

املغرب  باشرون في التالوة ح   صالة العشا  كل  وبعد صالة( تعشية ألالواح )ألواحهم، وهي ما تسم  

هذا في فنا  الساحة املطلة على املسجد، ويخلد بعدها إلى النوم ح   صالة الفجر؛ أما بخصوص  وم  

ألاحد والا بعا  فيجتمع الطالب في صحن املسجد على شكل حلقا ، ويتم اختيا  طالب  تقن ضبط 

وبعد الانتها  منه  بدأ الطالب في ( التكشك ش)عر  عندهم باااو سم ألفاظ القرآن الكريم، وهو ما ي

وفي غ رها من ألا ام ( التعتيمة)تالوة القرآن الكريم بطريقة الدو ان إلى صالة الفجر وهو ما يعر  باا

 ( .السروة) قوم الطالب مبكًرا على غ ر عادتهم وتسم  با

م: وصفوة القول  ِ
ّ
عل

ُ
القرآن الكريم وظل  كذلك ح   بعد وفاة  إن الزاوية ومنذ تمس سها كان  ت

الشيخ  حمه هللا، واستمرَّ  في تمد ة وظيفتها العلمية من تد ي  للقرآن الكريم والعلوم الشرعية إلى 

 ومنا هذا، ومع مرو  الزمن توسع  الد اسة باملنا ة؛ حي  استقل  د اسة القرآن الكريم عن بقية 

 منالعلوم الشرعية، وتحول  الد اسة بامل
ً
مد سة الدوكالي الابتدائية : نا ة إلى د اسة نظامية تشمل كال

إضافة إلى كلية الشريعة ال ي تحو  عد د التخصصا   -مد سة الدوكالي الثانوية الد نية  -إلاعداد ة 

وقد وصل عدد طلبة القرآن الكريم والعلوم الشرعية باملنا ة في الفترة . املتعلقة بعلوم الشريعة واللغة

 .(1)طالب 122م، إلى أكثر 2221م و 1111ب ن سنة ما 

 :الوظيفة الاجتماعية-ب

 مكن القول بمن جميع الزوا ا الليبية تشترك جميعها في القيام باألدوا  الاجتماعية؛ فهي تسعى 

لنشر ألامن والطممن نة ب ن أفراد القبيلة، وتسعى أ ًضا لفض املنازعا  واملشكال  الاجتماعية ب ن 

بتشكيل مجل  من الشيوخ وأعيان املناطق فيد سون القضية من  »وذلك بمن تقوم الزاوية أفرادها،

كل جوانبها وأطرافها، تم  قضون فيها إما بطريقة شرعية من خالل إصدا  ألاحكام، والاستعانة  

 لقوله «باألعرا  والعادا  والتقاليد املتبعة، أو حل القضية بالصلح وهو سيد ألاحكام
ً
جل  و امتثاال

 َبْيَنُهَما﴾ جالله﴿
ْ
ْصِلُحوا

َ
م
َ
 ف

ْ
وا

ُ
َتَتل

ْ
ْمِمِن َن ٱق

ُ ْ
َتاِن ِمَن ٱمل

َ
ِئف

ٓ
ا
َ
 .(2)َوِإن ط

بها حجر  »وزاوية الدوكالي اشتهر  باسهامها الكب ر في التكافل الاجتماعي بمختلف أنواعه فا

د س ن والطلبة كث رة لسكن الطلبة الغربا ، ولها أوقا  كث رة  صد  يعها على الصر  منه على امل

 .(3)«املحتاج ن لإلعانة، وعلى ما تحتاج إليه من إصالح

وكان للزاوية دو  با ز من في إ وا  وإطعام الفقرا  واملحتاج ن، وهذه الوظيفة ا تبط  بشكل 

وثيق بوظيفة التد ي  والتعليم، حي  كان من الضرو   توف ر املقوما  املطلوبة للتعليم كاملموى 

 .بالنسبة لطلبة العلم الوافد ن من خا ج املنطقة واملمكل واملشرب
                                                             

 .الشيخ عبدهللا سالم كشيدان أ   - 1

 .1:آلا ةمن ، حجرا سو ة ال -2

 .31عمران عبد السالم شعيب، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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 .دورها في الجهاد-ج

ضد الاحتالل إلا طالي في ليبيا، ولوال هللا تم استعداد الزوا ا  »قام  الزوا ا بدو  جهاد 

 . (1)«الجهاد  ملا استطاع الليبيون أن  صمدوا ضد إ طاليا أكثر من عشرين سنة

" الزعفرانية"ًجا يهتدى به فقد شا ك مع طلبته في معركة ويعتبر الشيخ  جب أبوجناح أنموذ 

وبشكل عام تعد زاوية الدوكالي كغ رها من الزوا ا كان  تدعو .  م1111ضد الاحتالل إلا طالي سنة 

خرِّج . (2)للجهاد ضد محاولة الصليبي ن إلاسبان احتالل شمال افريقيا؛
ُ
ما جعل الزاوية بمثابة قاعدة ت

َي لهم معالم طريق الجهاد، وتب ن لهم هدفهم ألاسم ؛ وهو القتال  املجاهد ن ألابطال ِ
ّ
َجل

ُ
بعد أن ت

َيْ ِن : لتكون كلمة هللا هي العليا، وأن غا ة أمرهم كما قال تعالى
َ
ُحْسن

ْ
 ِإْحَدى ال

َّ
ُصوَن ِبَنا ِإال َربَّ

َ
ْل َهْل ت

ُ
﴿ق

اب  
َ
ُه ِبَعذ

َّ
ُم الل

ُ
ِص َبك ْن  ُّ

َ
ْم أ

ُ
ُص ِبك َربَّ

َ
ت
َ
ْحُن ن

َ
ُصوَن﴾ َون َرّبِ

َ
ت م مُّ

ُ
ا َمَعك ُصوا ِإنَّ َربَّ

َ
ت
َ
ْ ِد َنا ف

َ
ْو ِبم

َ
 . (3)ِمْن ِعنِدِه أ

ما أسهم في الظفر بالنصر بحمد هللا، ودحِر فلول النصا ى إلاسبان بعد فشلهم الذ يع في 

 :تحقيق مطامعهم الدن ئة، وكما قال تعالى
َ
ْيِظِهْم ل

َ
ُروا ِبغ

َ
ف

َ
ِذ َن ك

َّ
ُه ال

َّ
ْ ًرا﴾﴿ َوَ دَّ الل

َ
وا خ

ُ
 . (4)ْم َ َنال

 :الوظيفة الثقافية-د

كان لزاوية الشيخ عبد الواحد الدوكالي بمسالته مكانة عالية مرموقة طوال مدة خمسة قرون 

متوالية، فهي أحد مراكز الاشعاع العلمي والفكر  في ليبيا منذ إنشائها وح    ومنا هذا، وذلك ملا تمتع 

 (5) ابرة، وإلسهامها في النهوض باملستوى الثقافي في ليبيا إلى حد بعيدبه ممسسها من علم وو ع وجد ومث

. 

 :الوظيفة التربوية-ه

إذا أ دنا أن نتكلم عن الوظيفة التربوية للزاوية فإنه  مكننا القول بمن الهد  ألاول للزاوية 

لزوا ا تتجسد في هات ن  كمن في تعزيز التربية الروحية والوجدانية للطالب واملريد ن؛ فالتربية بالنسبة ل

وبهات ن الخصلت ن  تم الشفا  والهنا  والقناعة، فف  الزاوية  جد ... الانقياد والاعتقاد، »الصفت ن وهما

الفرد املساعدة واملواساة، والاعتبا  واملساواة، والنصيحة وإلا شاد بشرط أن تحسن النية ويتم 

 . (6)«الانقياد، فالنية تحول ألاسباب إلى وسائل

                                                             

 .36صفوز  صالح الشريف، مرجع سبق ذكره، - 1

 .الشيخ عبدهللا سالم كشيدان أ   - 2

 .12:سو ة التوبة، آلا ة -3

 .21:سو ة ألاحزاب، من آلا ة- 4

 .33عمران عبد السالم شعيب، مرجع سبق ذكره، ص - 5

 .21ب رو ، ص -املغرب، 1:ط، من د وان السياسة، املركز الثقافي العرب ، (2221)عبد هللا العرو ،- 6
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ومن هنا تعتبر الوظيفة التربوية من أهم الوظائف ال ي اضطلع  بها الزاوية؛ فالتعليم والتربية 

 . لعبان دوً ا با ًزا في إثرا  الحركة العلمية وإلاشعاعية ال ي شهدتها مد نة مسالته

ومد سة لتحفيظ ...أّن الزاوية هي مد سة د نية، ودا  مجانية للضيافة،  :وصفوة القول 

ا ومواقد إل وا  الطلبة وضيو   القرآن،
ً
وتلق ن علوم الد ن وقواعد اللغة العربية، كما تضم غرف

 (.1)الزاوية والحجاج املسافرين

 على الجهاد، كما 
ُّ

م علوم الكتاب والسنة، وتح  ِ
ّ
عل

ُ
فإن زاوية الدوكالي منذ تمس سها كان  ت

 حمه هللا، واستمرَّ  في -فاة الشيخ كان  محطة للحجاج املا ين بها، وظل  الزاوية كذلك ح   بعد و 

تمد ة وظيفتها العلمية من تد ي  للقرآن الكريم والعلوم الشرعية إلى  ومنا هذا، وقد دَ   بالزاوية 

محمد العالم، وابنه الشيخ أحمد، والشيخ السنوس ي بن صالح : كث ر من علما  مسالته، منهم الشيخ 

  الد ن البود ، وكث ر من علما  مسالته؛ كما لم تقتصر الذ  هاجر إلى ألا دن، والشيخ أبوبكر شر 

الزاوية في نشرها للعلم على املنطقة نفسها؛ بل عم  بفضل هللا بركتها ما جاو ها من املناطق؛ كمد نة 

 .ترهونة، وقماطة، وغ رها

 بعهد الشيخ  جب أبوجناح الذ  شا ك مع طلبته في معركة 
ً
ضد الاحتالل " الزعفرانية"ومرو ا

ي الشيخ منصو  السنوس ي إلاندا   إدا ة الزاوية بعده، حي  د َّ  بها 1111 طالي سنة إلا  ِ
ّ
م، ثم تول

، والجد ر بالذكر أن الشيخ منصو   112سنة، وُيذكر أن عدد التالميذ عنده فاق  32أكثر من 
ً
تلميذا

 في تد يسه على القرآن الكريم فقط، في ح ن كان عدد من العلما   ُ 
ً
دّ ِ  بالزاوية العلوم كان مقتصرا

منهم الشيخ شعبان الفيتو  ، والشيخ أحمد العالم، والشيخ أحمد أبو حجر الذ  . الشرعية والعربية

معجم البلدان "كما ذكر الشيخ الطاهر الزاو  في كتابه ( وهو من علما  زليتن ) م، 1122د َّ  سنة 

 الشيخ ميالد شن شح"الليبية
ً
وهو من علما  بني وليد ) ه 1322؛ وذلك سنة ، وممن د َّ  بالزاوية أ ضا

 الشيخ عبد الواحد الدوكالي الصرا  ، الذ  سماه أبوه (
ً
عبد الواحد "، ومن علما  بني وليد أ ضا

 باسم الشيخ عبد الواحد الدوكالي" الدوكالي
ً
 ..(2)تيمنا

 

 

 

 

                                                             

، 14:ليبيا، العدد-، املعاهد واملمسسا  التعلمية في املغرب العرب ، مجلة كلية التربية، طرابل (1111)القابس ي، نجاح صالح الد ني - 1
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 خاتمة

 :ليوقد توصل  من خالل هذا البح  لنتائج مهمة، سقتها على النحو التا

ساعد  على نشر الوعي داخل أبنا   إن الزوا ا الصوفية في ليبيا تمثل مركز إشعاع حضا  ، فقد-1

املجتمع وعزز  الُهوية إلاسالمية لديهم وأسهم  في  قي حياة إلانسان على جميع ألاصعدة الد نية 

 .والاجتماعية والثقافية والسياسية

سس  زاوية عبد الواحد الدوكالي لنشر ا -2
ُ
لعلم واملعا   إلاسالمية بجميع أنواعها،  ومساعدة النا  أ

املحتاج ن ومساندتهم، وهي كذلك  باط للجهاد فقد أسهم  في محا بة الغزو إلا طالي و شا ك  مع 

 .  م1111ضد الاحتالل إلا طالي سنة " الزعفرانية"طالبها  في معركة 

ات ب مراكز لتحفيظ القرآن الكريم وتدا   إذا كان  املساجد قد أسس  للصالة والعبادة، والكت -3

ا مخصًصا الجتماع أصحاب الطريقة 
ً
معانيه، فإن مفهوم الزاوية أعمق من ذلك، فهي تعتبر مكان

 .الواحدة ملما سة شعائرهم الد نية بمسلوب خاص يعيه املتصوفة فقط بعيًدا عن عاملهم املاد   

قًيا صالًحا غزير العلم، ذاع ص ته واشتهر شهرة ال نظ ر الشيخ عبد الواحد الدوكالي و ًعا تلقد كان  -4

ومن شّدة . لها منكًبا على العلم مخلًصا لطالبه ال يهمه ش ي  سوى نشر الثقافة ب ن طالبه واملحط ن به

لطلبة الزاوية، : حبه لهم وإخالصه أوقف ماله بعد وفاته وأول   أن  قسم على ثالثة أثال ، ألاول 

 .للحجاج املا ين باملنطقة: نطقة، والثال لفقرا  امل: والثان 

إن زاوية الدوكالي ذا  طابع عمران  مم ز، فتصاميم أبنيتها تمخذ بمجامع القلوب بما تستشعره في  -1

مختلفة ألاشكال وألاحجام، وتشتمل ( خلوا )نفوسنا من نقا  وصفا  املكان؛ إنها عبا ة عن مجمعا 

م العلوم الد نية من مختلف الفئا  العمرية، وتشتمل على على غر  لتحفيظ القرآن الكريم وتعلي

 .مكان مخصص للصالة داخل املسجد ولألذكا  والتعبد

م القرآن الكريم، وظل  كذلك ح   بعد وفاة الشيخ  حمه هللا،  -6 ِ
ّ
عل

ُ
إن الزاوية ومنذ تمس سها كان  ت

علوم الشرعية إلى  ومنا هذا، ومع واستمرَّ  في تمد ة وظيفتها العلمية من تد ي  للقرآن الكريم وال

مرو  الزمن توسع  الد اسة باملنا ة؛ حي  استقل  د اسة القرآن الكريم عن بقية العلوم الشرعية، 

 من
ً
 -مد سة الدوكالي الابتدائية إلاعداد ة : وتحول  الد اسة باملنا ة إلى د اسة نظامية تشمل كال

لى كلية الشريعة ال ي تحو  عد د التخصصا  املتعلقة إضافة إ -مد سة الدوكالي الثانوية الد نية 

وقد وصل عدد طلبة القرآن الكريم والعلوم الشرعية باملنا ة في الفترة ما ب ن . بعلوم الشريعة واللغة

 .طالب 122م، إلى أكثر 2221م و 1111سنة 

املريد ن؛ فالتربية إن الهد  ألاول للزاوية  كمن في تعزيز التربية الروحية والوجدانية للطالب و -1

وبهات ن الخصلت ن  تم الشفا  ... الانقياد والاعتقاد، :بالنسبة للزوا ا تتجسد في هات ن الصفت ن وهما
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والهنا  والقناعة، فف  الزاوية  جد الفرد املساعدة واملواساة والاعتبا  واملساواة والنصيحة وإلا شاد، 

 .ول ألاسباب إلى وسائلبشرط أن تحسن النية ويتم الانقياد، فالنية تح

أسهم  زاوية الدوكالي في التكافل الاجتماعي بمختلف أنواعه، وذلك بإ وا  الطلبة الغربا ، ولها  -1

أوقا  كث رة  صد  يعها على الصر  منه على املد س ن والطلبة املحتاج ن لإلعانة، وعلى ما تحتاج 

فقرا  واملحتاج ن، وهذه الوظيفة ا تبط  بشكل وكان لها دو  با ز في إ وا  وإطعام ال .إليه من إصالح

وثيق بوظيفة التد ي  والتعليم، حي  كان من الضرو   توف ر املقوما  املطلوبة للتعليم كاملموى 

 .واملمكل واملشرب بالنسبة لطلبة العلم الوافد ن من خا ج املنطقة

 قائمة املصادر واملراجع

 .القرآن الكريم، بروا ة حفص عن عاصم

القطب الربان  العا   باهلل إلامام الشيخ سيد  "، الوصية الكبرى (1116)مر، عبد السالم،ألاس -1

 .مكتبة النجاح، طرابل  الثالثة،: الطبعة عبد السالم ألاسمر الفيتو   قد  سره،

 .ألاولى، دا  الحد  ، القاهرة: الرابع، الطبعة: ، لسان العرب، املجلد(2223)ابن منظو ، -2

ومضا  من " ، زاوية إلامام أحمد ز وق بمصراته(2222)عبد الرحيم محمد، أبو جيلة، مصطفى -3

 .، دا   باح، مصراتهألاولى: الطبعة ،"تا يخ الفكر والثقافة في ليبيا

طبعة، : ، حياة الكتات ب وأدبيا  التعليم الد ني في ليبيا، بدون (بدون :  )اسحيم، أحمد مصباح، -4

 .الثان  عشر: مجلة أصول الد ن، العدد

: ، الفرق إلاسالمية في الشمال ألافريق  من الفتح العرب  ح   اليوم، ترجمة(1111)بل، الفرد، -1

 .دا  الغرب إلاسالم ، ب رو  الثالثة،: الطبعة عبد الرحمن بدو ،

ألاولى، جمعية الدعوة : ، من تا يخ الثقافة في ليبيا، الطبعة(2221)بن  ون ، مختا  الهاد ، -6

 .اليبي-إلاسالمية، طرابل 

، املطبعة ألاولى: الطبعة ، الزاوية الدالئية ودو ها الد ني والعلمي والسياس ي،(1164)حاجي، محمد، -1

 .الوطنية بالرباط، املغرب

 .دا  الرشاد، القاهرة ألاولى،: الطبعة ، املعجم الصوفي،(1111)الحفني، عبد املنعم، -1

ألاولى، دا  غريب، : الطبعة ، املعجم الوسيط واستد اكا  املستشرق ن،(2221)داود، محمد ،  -1

 .القاهرة

 .املدا  إلاسالم ، لبنانالثانية، : الطبعة ، ُمعجم البلدان الليبية،(2211)الزاو ، الطاهر أحمد ، -12

، تا يخ املكتبا  والوثائق واملخطوطا  (1111)الشريف، عبد هللا، و الطوير محمد أمحمد، -11

 .والنشر، ب رو دا  امللتقى للطباعة  الثانية،: الطبعة الليبية،

، دو  الزوا ا في الحياة الاجتماعية باملجتمع الليبي، مجلة السراج، (2211)الشريف، فوز  صالح، -12

 .السابع: العدد



 (آفاق و أبعاد ) أعالم و ومعالم مدينة مسالتة عبر التاريخ 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  187 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

ودو  زاويته في الحياة الثقافية " عبد الواحد الدوكالي املسالت ( 2222)شعيب، عمران عبد السالم، -13

 .مطبعة السالمة، ليبياألاولى، : بليبيا، الطبعة

: ، الزوا ا والصوفية و العزابة والاحتالل الفرنس ي في الجزائر، بدون (2221)شبهي، عبد العزيز، -14

 .طبعة، دا  الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر

زاوية –، ألاصول السوسيوثقافية للزوا ا في الجنوب الغرب  للجزائر(2211)أحمد، عاشو  ، -11

، كلية العلوم -تلمسان-عة أب  بكر بلقا دسيد  أحمد املجذوب بوال ة النعامة أنموذًجا، جام

 .الاجتماعية والعلوم إلانسانية، قسم العلوم الاجتماعية،  سالة دكتو اه

 -ألاولى، املركز الثقافي العرب ، املغرب: ، من د وان السياسة، الطبعة(2221)العرو ، عبد هللا ، -16

 .ب رو 

الفتح إلاسالم  ح   بدا ة العصر  من" ، النشاط الثقافي في ليبيا(1111)عمر، أحمد مختا ، -11

 .ألاولى، منشو ا  الجامعة الليبية، كلية التربية: ، الطبعة"الترك 

ألاولى، دا  : عبد الحليم محمود، الطبعة: ، املنقذ من الضالل، تحقيق(1112)الغزالي، أبو حامد -11

 .الكتاب اللبنان ، دا  الكتاب املصر ، ب رو ، القاهرة

دو  الزوا ا الصوفية في تحقيق ( 2211)ح، إمحمد محمد أحمد، فرج، جمعة عمر و شلفو  -11

د اسة تحليلية من منظو  أنثروبولوجي، مجلة  وافد "الليبي الاندماج الاجتماعي في املجتمع 

 .الساد : املعرفة،  العدد

، املعاهد واملمسسا  التعلمية في املغرب العرب ، مجلة كلية (1111)القابس ي، نجاح صالح الد ني، -22

 .الرابع عشر: ليبيا، العدد-لتربية، طرابل ا

م، 1162-ه162،زاوية الهامل مس رة قرن من العطا  والجهاد ( بدون :  )القاسمي، عبد املنعم ، -21

 .طبعة، دا  الخليل للنشر، املسيلة: بدون 

نظامها طرق تد يسها أساليبها "، تعليم الكتات ب في ليبيا (2222)مروان، عبد الحفيظ أبو  او  ، -22

 .دا  الحكمة، طرابل  ألاولى،: الطبعة، "دافها تقويمهاأه

، مالمح الحياة الفكرية والثقافية في ليبيا أواخر الحكم العثمان  (2213)مسعود، عبدهللا مسعود، -23

 .الخام  عشر: ، املجلة الجامعة، العدد1111ح   الاحتالل الا طالي سنة 

ألاولى، : بن عياد  بن عبد الحلم، الطبعةمحمد : ، صحيح مسلم،  أخرجه(2223)النوو  إلامام،  -24

 .الثامن، مكتبة الصفا ، القاهرة: املجلد

 .بدون، مكتبة الفكر، طرابل : ، د اسة في الواقع الجغرافي الليبي، الطبعة(1161)هالل، جميل ، -21
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 :عنوان الورقة البحثية

 ومضات عن أعالم ومعالم مسالته 

 من خالل كتب الرحالت املغربية

Flashes of figures and landmarks of Msallata 

Through Moroccan travel books 

 ربيع عوادي. د

Dr. RABEE AOUADI 

 املغرب/، فاسسيدي محمد بن عبد هللا ، جامعةأستاذ باحث

University of Sidi Mohamed ben Abdillah, Fez /Morocco                 

 

 امللخص 

  التا يخية ال ي تنقل أخبا  ألامم والدول، وليبيا من البلدان ال ي زا ها تعتبر الرحلة من أهم املصاد

الكث ر من الرحالة املغا بة لتواجدها على طريق الحج، وكان  مسالته من املناطق ال ي استقبل  همال  

الرحالة فمكثوا بها فترة من الزمن، لذلك تنوع  معا فهم وأوصافهم عن مسالته وموقعها الجغرافي 

ومضا  : "تهد  هذه الو قة البحثية إلى تقد م قرا ة حول موضوع .كانها وأنشطتهم الاقتصاد ةوس

، حي  اشتمل  هذه الرحال  على "عن أعالم ومعالم مسالته من خالل كتب الرحال  املغربية

ف معلوما  متعلقة بالحياة الاجتماعية واملمهال  الاقتصاد ة وألاوضاع الثقافية وألامنية، وكذا وص

القرى وأهم الزوا ا وألاضرحة ال ي كان لها دو  في نشر الثقافة الد نية والعلمية، مع ذكر ألاوليا  

ثم الحد   عن أهم الطرق التجا ية الرابطة  .والتعريف بمهم الشخصيا  العلمية ال ي تفاعلوا معها

لة، واملنتوجا  الفالحية ب ن مسالته واملدن الليبية ألاخرى، والقوافل وألاسواق وأهم السلع املتداو 

املتوفرة من زيتون ونخيل وغ ره، مما جعل من املنطقة محطة ُمهمة في  حال  املغا بة للتزود 

تزخر كتب  .بمستلزما  الرحلة، والراحة وتجد د النف  الستئنا  الس ر نحو بالد املشرق أو املغرب

عل منها مصاد  ال غن  عنها ملقا بة الرحال  املغربية بإفادا  تا يخية وحضا ية وفكرية مهمة، تج

 .موضوع أعالم ومعالم مسالته

 .الرحال  املغربية، معالم، مسالته، أعالم، ليبيا :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

The trip is considered one of the most important historical sources that transmit news of 

nations and countries, and Libya is one of the countries visited by many Moroccan travelers 

due to its presence on the pilgrimage route. Msallata was one of the areas that hosted these 
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travelers who stayed there for a period of time, so their knowledge and descriptions of 

Msallata, its geographical location, its inhabitants and their economic activities varied. 

This paper aims to provide a reading on the topic: "Flashes of figures and landmarks of 

Msallata Through Moroccan travel books." These trips included information related to social 

life, economic qualifications, cultural and security situations, as well as a description of 

villages and important shrines that had a role in spreading religious and scientific culture, 

with mentioning the saints and introducing important scientists with whom they interacted. 

Then describing the important commercial routes linking between Msallata and other Libyan 

cities, caravans, markets, the most important traded goods, and available agricultural 

products such as olives, palms and others, which made the region an important stop on 

Moroccan trips to supply the requirements of the trip, rest and self-renewal to resume 

walking towards the East or Morocco. The Moroccan travel books are replete with important 

historical, cultural and intellectual statements, which make them indispensable sources for 

approaching the subject of figures and landmarks of Msallata. 

Key words: Moroccan trips, landmarks, Msallata, figures, Libya. 

 

 

 

 :مقدمة

طرابل  ومسالته زا  الرحالة املغا بة املشرق قد ما وحد ثا باملئا ، فمروا باملدن الليبية مثل 

وغ رها، وتركوا  حال  تضم تسجيال  عن سفرهم تختلف من حي  القيمة وألاهمية والرغبة في 

 . الاطالع على حقائق ألاشيا ، فهي وسيلة من وسائل نقل خبرا  وثقافة هذه الشعوب إلى غ رها

اة السياسية وبذلك فقد كان  كتب الرحال  من أهم الوسائل ملعرفة ألاوضاع الجغرافية والحي 

والاقتصاد ة والاجتماعية والروحية ملد نة مسالته، سيما وأن أغلب الرحالة كانوا حجاج ب   هللا 

 .الحرام، حظوا بكرم واحترام كث ر من طر  سكان املد نة وأصحاب الزوا ا و جال التصو 

اال ، حي  تكمن أهمية هذا البح  في  صد مشاهدا  الرحالة املغا بة بمسالته في مختلف املج

وصفوا أحوالها الطبيعية وألاود ة ال ي تخترقها والنباتا  املنتشرة بها، مع الحرص على ذكر التحد ا  

ألامنية ال ي كان  تعيق التنقل داخل مجاال  مسالته، وفي ألاخ ر الترك ز على وصف القرى واملناطق 

 .  آلاهلة بالسكان وأنشطتهم الز اعية والفالحية
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لبح  مقا بة إشكالية بع  كتابة تا يخ مد نة مسالته من خالل كتب الرحال  املغربية يحاول هذا او 

 .والتعريف بمهم معالم وأعالم املد نة

ويجد  بنا في سبيل توضيح إلاشكالية املطروحة أن نقدم نبذة عن محتويا  هذا البح  عبر التطرق 

 : للعناصر التالية

 املوقع الجغرافي ملسالته : مدخل 

 بيا في كتب الرحال  املغربية ا لي

 ا التنوع الجغرافي ملسالته من خالل كتب الرحال  

 ا املمهال  الاقتصاد ة ملسالته

 ا بعض الظواهر الاجتماعية بمسالته

 ا جوانب من الحياة الروحية والتصو  بمسالته

 املوقع الجغرافي ملسالته : مدخل

ليا في محيط املد نة، فإنه كان قد ما إقليما  غم انحصا  التحد د الجغرافي ملد نة مسالته حا

شاسعا متصال بسواحل البحر الليبي، يشمل منطقة العلوص في الشمال ومنطقة الخم  وكعام في 

 . 1الشمال الشرقي

إقليم على شاطئ البحر بعيد "تحد  الحسن الوزان في كتابه وصف افريقيا عن مسالته بمنه 

في كتابه إفريقيا وب ن " ما مول كربخال"د هذا التحد د كذلك ، وقد أك2"ميال عن طرابل  31بنحو 

 بعد عن طرابل  شرقا باثني عشر فرسخا، كان ألاولون يسمونه "امتداد إلاقليم إلى شاطئ البحر، فهو 

الس ر  الكبرى، وحسب بطليمو  فإن أهم مد نة فيه كان  كالوم ماكولة ال ي تقع على خط الطول 

لى خط العرض بثالث ن د جة وخمسة وأ بع ن دقيقة، وال ي تسم  اليوم بثال  وأ بع ن د جة وع

 .3"مسلة

 

                                                             
 . 21/12/2214، موقع تا يخ وأصول الليبي ن ألاصلي ن، قبائل مسالتة هوارةازطا  ايهاب، ا 1

 https://libyan.org.ly/2014/10/ 
، ترجمة محمد حجي ومحمد ألاخضر، الطبعة  الثانية، دا  الغرب الاسالم ، ب رو ، لبنان، وصف إفريقيا، (م1113)ا الوزان الحسن، 2

 .111الجز  الثان ، ص 
ة والنشر، ، ترجمة محمد حجي وآخرون، دا  النشر املعرفة، الجمعية املغربية للتمليف والترجمإفريقيا، (1114)ما مول كربخال، ا 3

 .121الرباط، الجز  الثال ، ص 
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وكان  املد نة محطة للطرق الرومانية القد مة ال ي تربط ب ن لبدة على ساحل البحر وب ن ترهونة  

، وهي بذلك تقع في موقع استراتيجي هام وسط ليبيا، وفي العصو  إلاسالمية نما 1في الداخل الليبي

وأصبح محو يا في طريق القوافل التجا ية وقوافل الحجاج، ال ي كان  تمر من طربل  في اتجاه  دو ها

 .مصراته ذهابا وإ ابا عبر ساحلها

كان  مسالته تابعة إدا يا لطرابل  وخاضعة سياسيا إلى ملك تون ، إال أنها كان  تستقل بذاتها 

يختا ون  ئ سهم من أنفسهم  قوم مقام و "كلما تقهقر  سلطة ملوك تون ، ويع ش أهلها في حرية 

، وهذا 2"ألام ر،  دبر شمون الحرب والسلم مع ألاعراب، وفي هذا إلاقليم قرابة خمسة آال  مقاتل

حي  أن عددهم بلغ ستة آال  مقاتل، " ما مول كربخال"العدد قريب من  قم املقاتل ن الذ ن ذكرهم 

نهم أصبحوا خاضع ن فيما بعد لنفوذ حاكم  حكمهم شيخ فقيه  قر  السلم والحرب، وأضا  بم

 .    3ترك 

وترجع قوة إلاقليم و غبته في التحر  من التبعية مللوك تون  إلى أسباب القوة والغلبة ال ي 

توفر  للمد نة، فهي تضم عددا من القرى والقصو  آلاهلة بالسكان، فضال على أن غالبيتهم أثريا  

، وبالتالي أهمية هذ ن العنصرين في التجا ة وتحقيق ألامن 4الزيتون لكثرة ما لديهم من أشجا  النخيل و 

الغذائ ، إضافة إلى القوة البشرية وكثرة املقاتل ن، مما جعل املد نة تنعم بحكم ذات  بقيادة أحد 

 .شيوخ أو فقها  املد نة

جبال انتشر  العد د من القرى بمختلف أنحا  إلاقليم سوا  في ساحل البحر أو على مستوى   

عن القرى ال ي تستوطن الساحل من " ما مول كا بخال"مسالته أو سفوحها، وفي هذا الصدد  تحد  

بينها عسراته وهي آخر قرية في إلاقليم، ثم هناك قرية السباق وهي على جانب البحر كذلك، كان  

نيا، ويتساكن تسم  باسم آخر قد ما، فضال عن قرية نون ال ي كان القرطاجيون  قيمون فيها حفال د 

 . 5بشواطئ هذا إلاقليم العرب والبربر، إضافة إلى وجود قرى ومنازل على الحدود مع  نوميد ا

 أوالـ ليبيا في كتب الرحالت املغربية 

كان القطر الليبي من أهم البلدان ال ي تردد ذكرها بكثرة في كتب الرحال  املغربية املدونة على مر 

 ي يسلكها  كب الحاج املغرب  نحو املشرق، وإن اختلف  مراحلها ومنازلها العصو ، ألنه ملتقى الطرق ال

لكنها تلتق  جميعها في أول البالد الليبية، وتمخذ طريق الساحل الليبي إلى حدود صحرا  برقة، ثم 

 .مواصلة الس ر عبر الساحل إلى الحدود املصرية

                                                             
 (ن.د)، مسالتةسويدان أبو بكر، ا 1

https://www.marefa.org/%D9 
 .111ا الوزان الحسن، م  ، ص 2
 .121ما مول كربخال، م  ، ص ا 3
 .111ا الوزان الحسن، م  ، ص 4
 .121ما مول كربخال، م  ، ص ا 5
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عشر وأفواج الرحالة املغا بة تقطع البالد  وهكذا فمنذ القرن السابع الهجر  إلى نها ة القرن الرابع

الليبية ذهابا وإ ابا ابتدا  بابن  شيد السب ي في القرن السابع الهجر  وانتها  بمب  إسحاق إبراهيم 

 .1ها حي  كان  ليبيا منته   حلته14إلالغي في أواخر القرن 

( ها126)وابن بطوطة ( اه611)ومن املغا بة الذ ن تحدثوا عن ليبيا ووصفوها الرحالة العبد   

والحسن الوزان الذ   حل أوائل القرن العاشر، وإذا كان ابن  شيد السب ي وأبو القاسم التجيبي قد 

ضاع من  حلتيهما الجز  املتعلق بليبيا فضّيع علينا فرصة التعر  على املستوى العلمي والثقافي بها، 

  تعرضوا لوصف املدن وكذا الفيافي املقفرة، فإن باقي الرحال  أمدتنا بمعلوما  عن هذا البلد، حي

، ووصفوا الطرق ومسا ا  الس ر سوا  2وتحدثوا عن العادا  والتقاليد واملستوى الحضا   والعلمي

 .بالساحل الليبي أو بصحرا  برقة وغ رها

وإذا كان الرحالة العبد   وهو املثقف املتطلع لإلفادة من  حلته  ح  باالنشراح ح ن  جد 

علميا  فيعا وتنافسا في الطلب والتحصيل والكرم،  صدح بلسانه بالثنا  واملدح، فإنه باملقابل  مستوى 

 صب جام غضبه على البلد وأهله، وهذا دأبه أ نما حل وا تحل، ومن هنا نفهم وصفه الصريح 

 . 3لحقيقة مشاهداته بطرابل  إال غ رة على ما الحظه من ضعف املستوى العلمي بها آنذاك

ف  أحيانا إلى ما يشاهده من املعاملة الحسنة والكرم الذ  ُ قاَبل به  كب الحاج من طر  ويلت

سكان املدن ال ي  مر بها، لذلك نجده ُيعجب بمهل مسالته ويصفهم بصفا  إ جابية ويثني عليهم 

وفي جنوب  بني حسن : "بنعو  تدل على ما ُ كنه سكان املد نة من احترام للحجاج، وفي ذلك  قول 

 . 4"مسالته، وهم قوم  برون أهل الد ن ويكرمون الحجاج، وهم على خ ر وصالح

أما بالنسبة للرحالة ابن بطوطة فقد كان وصفه للقطر الليبي محدودا جدا، حي  أوجز في 

الوصف إ جازا مخال، ولم يشر سوى لبعض أحواله مثل زواجه بعد خروجه من طرابل ، حي  أعد 

رو  الركب بمسالته ومصراته وقصو  سر ، وهناك أ اد  طوائف الغرب وليمة للركب، وحد ثه عن م

إلا قاع به وبمرافقيه في الركب لكنهم نجوا منهم، وبذلك فإنه لم  تحد  عن مسالته إال في ثنا ا 

 .5الحد   عن تنقله من طرابل  تجاه سر 

                                                             
، مجلة دعوة (نموذجا)ن البلدان املغاربية في العصور الوسطى؛ رحلة العياش ي بليبيا الرحالت عنصر تواصل بيالشاهد  الحسن، ا 1

 .، موقع وزا ة ألاوقا  والشمون الاسالمية، املغرب1111دجنبر -نونبر/ 1411شعبان  - جب 332الحق، العدد 

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8255 
 . نفسه الشاهد  الحسن، املرجعا 2
الطبعة الثانية، دا  سعد الد ن للطباعة والنشر والتوزيع،  ، تحقيق علي إبراهيم كرد ،رحلة العبدري ، (م2221)العبد   محمد، ا 3

 .414؛ 111-114دمشق، سو يا، صص
 .413ا العبد   محمد، م  ، ص 4
نعم العريان، دا  إحيا  العلوم، ب رو  ، تقد م وتحقق محمد عبد املرحلة ابن بطوطة، (1111)ابن بطوطة أبو عبد هللا محمد، ا 5

 .31لبنان، ص 
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قا، حي  اختا  ويبقى الشيخ أبو العبا  ز وق من أشهر املغا بة واملتصوفة املرتحل ن شر  

الاستقرا  بمصراته بعدما طا  باملغرب واملشرق ألخد العلم، وقصد مد نة مسالته لكونها مد نة تشتهر 

بكثرة زوا ا تحفيظ القران الكريم وتد ي  العلوم، وأشهرها وأقدمها زاوية الشيخ  وسف الجعران  

فران، وال ي طلب فيها العلم الشيخ وزاوية الدوكالي، ال ي أسسها الشيخ عبد هللا الدوكالي بقرية زع

 . قبل أن  ختا  الاستقرا  بمد نة مصراته 1أحمد ز وق 

وقد أضحى مكوثه أ ضا بهذه املد نة من عوامل شد الرحال إلى ليبيا، خاصة بعد أن صا   مركزا 

حالة للطريقة الز وقية  حج إليها املريدون لألخذ عن الشيخ، وبعد وفاته صا  ضريحه مزا ا  حرص الر 

، من أجل الزيا ة والتبرك والاستراحة من عنا  السفر، وعقد 2املغا بة على زيا ته في الو ود والصدو  

 . ألاسواق مع أعراب املد نة للتزود بمستلزما  الرحلة

م في 1611 توقف الرحالة محمد العياش ي بن الحسن اليوس ي الذ  ذهب في  حلة الحج سنة 

ف ش ر إلى إلاكراها  ألامنية ال ي  واجهها الحجاج أثنا  تنقلهم في ساحل وصفه للمدن والبالد الليبية، 

مسالته، فبعد مغاد ة الركب تاجو ا  في اتجاه مصراته أول   الرحالة باالنتباه والحذ  من السرقة في 

 . 3هذه املرحلة

جبال ووصف الرحالة كذلك واد املسيد، وهو واد موسمي ما زال ُيعر  باالسم ذاته،  نبع من  

، وبعدما اجتاز 4"ماؤه طيب جا  على وجه ألا ض: "مسالته ويصب في البحر عند القرة بلي، قال عنه

الركب الواد  وصلوا إلى شعاب النك زا  وهي مرحلة فسيحة ذا  حجر، وفي هذه املنطقة سرد 

ليها هو ما تبقى الحكا ة املتداولة حول وجود مد نة أهل الكهف، واعتبر آثا  البنا  القد م ال ي وقف ع

 . من املد نة، ولم  جد فيها املا  باستثنا  بئر بعيدة عنها

ف بها 
ّ
َوق

َ
وتحد  الرحالة كذلك عن ساحل حامل ووصفه بمنه أ ض كث رة النخيل وألابيا ، ت

الركب من أجل الاستراحة واملب   والتزود باملياه العذبة، سيما وأن املرحلة الالحقة واملعروفة بع ن 

ان  مشهو ة عند الرحالة بمن ما ها غ ر صالح للشرب يسبب الحم ، وهو أمر شائع متعا   كعام ك

 . 5لدى كل من اجتاز تلك الطريق، ثم واصلوا املس ر إلى الدفينة ثم مصراته

وفي  حلة العودة من املشرق سلك  كب الحاج نف  طريق الذهاب بمحاذاة الساحل، وقد  جل 

ته أوبتهم، فحينما وصلوا إلى مد نة طرابل  وجدوا الوبا  أكثر فتكا بها الوبا  املنتشر بمد نة مصرا

ووجدنا الطاعون في هذه ألا ض أ ضا أكثر من قبلها، : "وبنواحيها، وفي هذا الصدد  ضيف الرحالة

وجعل النا   ذهبون إلى ألاسواق واختلط النا ، ودخل جل النا  املد نة ولم  بق منهم إال 

                                                             
 .سويدان أبو بكر، م  ا 1
 .الشاهد  الحسن، م  ا 2
، تحقيق أحمد الباهي، املجمع التونس ي لآلداب والفنون ب   الحكمة، تون ، قرطاج، رحلة اليوس ي، (م2211)ا اليوس ي محمد العياش ي، 3

 .11ص 
 .11ا نفسه، ص 4
 .11ا نفسه، ص 5
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م بتون ، ودام 1611 نا ر / ها1122ألامر بالطاعون الذ  اندلع في  بيع ألاول سنة ، ويتعلق 1"القليل

، وانتشر بمد نة مسالته خصوصا وأنها تقع منتصف 2ثمانية أشهر بعد أن عم مد ن ي الجزائر وطرابل 

كان الطريق ب ن مصراته وطرابل  والوبا  كان منتشر بهما معا، فضال عن إشا ة الرحالة إلى أن الوبا  

 . منتشرا أ ضا بنواحيهما

وتبقى الرحالة العياشية من أهم الرحال  ال ي  مكن اعتمادها مصد ا للتا يخ الليبي سوا  على 

املستوى العلمي أو الاجتماعي أو الاقتصاد  أو الروحي في القرن الحاد  عشر الهجر ، فمملفها شاعر 

 . 3خصصا  على عادة علما  وأدبا  عصرهناثر فقيه صوفي و حالة، إذن فهو متعدد املواهب والت

لذلك  مكننا التعر  على مالمح أعالم ومعالم مسالته بوضوح من خالل ما تتضمنه هذه 

الرحال  من إشا ا  ومالحظا  ومعلوما  مفيدة، عن التنوع الجغرافي للمنطقة والامكانيا  

 .هتهم هناكالاقتصاد ة ال ي تتوفر عليها، فضال عن العوائق ألامنية ال ي واج

 

 ثانياـ التنوع الجغرافي ملسالته من خالل كتب الرحالت 

لقد كان الرحالة العياش ي دقيقا في وصف الطريق ال ي يسلكها  كب الحاج املغرب  في القطر 

الليبي، ومن ضمنها منطقة مسالته، ويبدو أن خريطة الرحلة  سمتها الطبيعة قبل أن  ختا ها الانسان، 

محاذ ة للساحل وبالتالي سهولة تحد د الاتجاه الجغرافي، كما أنها تمر قرب مصاد  لكون الطريق تمر 

ما  "املياه من  نابيع وآبا  وأود ة، فتبدو الرحلة وكمنها  حلة عطش ول   من الصد  أن  كون عنوانها 

 . 4"املوائد

هم تجاوزوه لذلك فبعد مغاد ة  كب الحاج مد نة طرابل  كان من عادته املب   بتاجو ا ، لكن

على ساحل البحر، ثم ا تحلوا إلى واد الرمل  الذ  وصفه " سد ا  العشا "بمميال إلى موقع  قال له 

فهاج  .5"واد مخصب من أعاله، فيه مزا ع تخرج إليه مواش ي طرابل ، هو آخر حدود طرابل "بمنه 

املسيد بعد دخولهم إلى  الحصول على املا  كان حاضرا في كل مرحلة يعبرها الركب، لذلك عبروا واد 

مثل الذ  قبله وأخصب منه، ماؤه غزير ال  نقطع صيفا وال شتا ، ويكثر "إقليم مسالته، وهذا الواد  

، ولم   ب  الركب بهذا الواد  إال بعد 6"في أوقا  السيل ألنه  جتمع إليه ما  جبال مسالته من أعالها

 . ثرة، حي  وجد بهذه البالد الخصب الكث رتجاوزه بمميال السيما وأن املا  والكأل متوفر بك

                                                             
 .113-112نفسه، صص ا 1
 .112، ص 121ا نفسه، هامش 2
 .ا الشاهد  الحسن، م  3
 .ا نفسه4
، الرحلة العياشية، تحقيق سعيد الفاضلي وسليمان القرش ي، الطبعة ألاولى، دا  السويد  للنشر (2226)ا العياش ي عبد هللا بن محمد، 5

 .111ص  والتوزيع، أبو ظبي، إلاما ا  العربية املتحدة، املجلد ألاول،
 .ا نفسه ونف  الصفحة6



 (آفاق و أبعاد ) أعالم و ومعالم مدينة مسالتة عبر التاريخ 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  195 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

وقد أفاض الرحالة الاسحاقي في ذكر ألاود ة املنتشر بمسالته والخصب الذ   رافقها، لذلك 

تفضل ألا كب الحجية النزول بضفافها ملا توفره من أسباب الراحة وضمان الحاجيا ، وفي هذ الصدد 

و واد متسع عذب املا  ال  نقطع ماؤه في شتا  وال فنزلنا املسيد ويقال له واد  الرمل، وه: " قول 

صيف، ومبدأه من الجبل قاطعا إلى البحر، البد لكل ُمشرق  جعل الجبل ُ منته أو ُمغرب  جعله 

ُيسرته، وأصل مائه من عيون تنبع في أثنائه، تبدأ من مسافة قريبة من الجبل فتجر  قليال ثم تنقطع، 

ماؤها إلى البحر، وال يعم املا  جميع الواد  إال في وق  ألامطا  عند  ثم تبدأ بعدها عيون أخرى فينتهي

 . 1"نزول السيل من الجبل

وملا كان  كب الحاج  له  و ا  املا  ويم خ الرحالة ملراحل التوقف باألود ة، فإن العياش ي واصل 

 أن ما ه قليل واد  نزل من جبال مسالته وعليه مزا ع، إال "التنقل إلى أن عبروا واد   نو ، وهو 

يستق  منه الركب إن اضطرهم العطش إليه أ ام الحر، وهو على  م ن الذاهب داخل في أصل الجبل 

 .2"قليال

وفي هذه املرحلة ذكر إحدى الكراما  املرتبطة بتوف ر املياه للحجاج وقع  ألم ر  كب الحاج 

وذهب النا  إلى البئر لم  جدوا املا  التونس ي الشيخ أب  الحسن النفات ، فحينما وصلوا إلى هذا املكان 

فترددوا في الرحيل أو املكو  هناك، ثم أخبروا أم ر الركب فممرهم باملكو ، وملا عادوا إلى البئر وجدوه 

وهي . 3قد مل  باملا  ح   كاد أن  فيض من جوانبه، فاستقى الحجاج وجميع القوافل حاجتهم في املياه

جان  قرونا قبل ذلك بعد وصوله إلى مسالته، حي  مرض بمرض ألزمه البئر ال ي نزل بها الرحالة الت

فنزلوا في هذا اليوم : "العودة إلى د ا ه من مسالته بعدما  جز عن الركوب ومواصلة الا تحال، قائال

 . 4"بالبئر املعروفة ببئر  نو ، وهي بئر معينة عذبة بسفح جبل عال

الحاج ملا  تم ز به من كثرة الخصب والنعم والحطب ويبدو أن هذا الواد  كان مفضال لنزول  كب 

وغزا ة املياه، لذلك نزل به كذلك  كب الحاج الذ  كان ضمنه الرحالة ابن الطيب الشرقي سنة 

كان في عهده يسم  بواد  التوتة أو التو ، وهو الذ  سماه " توزع "م، وباتوا في موقع يسم  1126

 .5سالم العياش ي واد  نو 

ا  حاجة ملحة وضرو ية للركب  نزل في أماكن توفره ويرتحل بحثا عنه وعن كان وجود امل

مصاد ه، وكان  مسالته غنية باملياه لوجود عدة أود ة تنزل من جبالها وتصب في البحر، تا كة معها 

ألا ض خصبة مخضرة توفر الكأل للدواب املرفقة بالركب ومياه الشرب، فضال عن توف ر املواد 

                                                             
،  حلة الوزير إلاسحاقي الحجازية، د اسة وتحقيق محمد ألاندلس ي، الطبعة ألاولى، منشو ا  (م2211)ا إلاسحاقي الشرقي بن محمد، 1

 .341-346وزا ة ألاوقا  والشمون الاسالمية، دا  أب   قراق للطباعة والنشر، اململكة املغربية، الجز  ألاول، صص 
 .111العياش ي عبد هللا بن محمد، م  ، ص  ا2
 .112-111ا نفسه، صص 3
 311،  حلة التجان ، تقد م حسن حسني عبد الوهاب، الدا  العربية للكتاب، ليبيا ا تون ، ص (م1111)ا التجان  عبد هللا بن محمد، 4
عا   أحمد عبد الغني، دا  الغرب الاسالم  ،  حلة ابن الطيب من فا  إلى مكة املكرمة، تحقيق (2214)ا الشرقي محمد الطيب، 5

 .111للد اسا  والنشر والترجمة، دا  نو  حو ان للد اسا  والنشر والترجمة، دمشق، سو يا، ص 
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و ية للسكان و كب الحاج، وفي هذا الصدد  تحد  العياش ي عن مواصلة  كب الحاج الفالحية الضر 

في أ ض مخصبة ذا  غياض وشعوب متوعرة، إلى أن بتنا تح  جبل النكازة أسفل "مس ره بمسالته 

العقبة، ووجدنا هنالك ما  طيبا غاد ته السيول في سد مبني أعظم بنا ، وبتنا في أنعم حال ب ن ما  

 .1"بوكأل وحط

وقد تحد  الرحالة التجان  قبل ذلك عن التضا ي  الجغرافية لهاته املنطقة، وال ي تتم ز 

بطابعها الجبلي وصعوبة التنقل ب ن الشعاب الصخرية ال ي  جتازها الركب بمشقة وصعوبة كب رة، 

ود وق  وكان سكان املنطقة  جمعون املياه في السد. السيما مع وجود صخو  صلبة تعيق تنقل الدواب

وشرب جميعهم من أجياب مملوكة : "الشتا  الستعمالها أ ام شح املطر، وهذا ما وضحه التجان  بقوله

لهم، تمألها السيول املنحد ة من تلك الجبال في أوقا  ألامطا ، وما و ا  هذه الجبال من قبيلها يسم  

 .2"الظاهر، وما ب ن  ديها من جهة البحر يسم  بالباطن

لة التجان  أكثر دقة في وصف الطابع الجبلي ملسالته، متمكنا من تحد د ا تفاع لقد كان الرحا

سطح ألا ض من انخفاضه، بل وأكثر من ذلك أنه ملما بتحد د اتجاه الشمال والجنوب، وفي هذا 

كان  طريقنا في هذه الرحلة متعالية عن طريقنا ألاولى إلى جهة الجنوب، وانتقلنا من : "الصدد  قول 

ملذكو ة إلى الحصن املعرو  بحصن سلمة، وهو من أ ض مسالته، فرأ   ملجم  ذكر سلم ، وهو البئر ا

، وقد استقر الرحالة بهذا الحصن ستة أ ام إلى أن تحسن  3"أعلى الجبل، وقد دا   به دو  كث رة

لجبل مغرب ن آخذ ن ذا  اليم ن مما  لي باطن ا"حالته املرضية، بعدها واصل س ره في اتجاه طرابل  

وامتد الس ر بنا إلى واد  الرمل، فكان  هذه املدة مشتملة على أ بع مراحل مما تقدم لنا في املس ر، ... 

، وهي نف  املراحل ال ي قطعها الرحالة ذهابا وإ ابا من طرابل  إلى 4"ومنه  وم السب  إلى طرابل 

 .مصراته مرو ا بم ض مسالته

ثم ا تحلنا من هناك وقطعنا : "الته وتحد  عنها بالقول وقد مر الرحالة العياش ي كذلك بجبال مس

الجبل الذ  ال نظ ر له في الدنيا طوال وعرضا، وخصبا وما  وقرى متصلة وعمران متراكب، وقبائل 

، وهو ما  مكد الطابع الجبلي ملسالته والصعوبا  ال ي  القيها الحجاج أثنا  اجتياز 5"وافرة غالبها بربر

 .صخريةشعابها ونتو اتها ال

هذا باإلضافة إلى التحد ا  ال ي كان  تواجه  كب الحاج لعبو  ألاود ة باملنطقة سيما خالل 

الفيضان والسيول، ومن ذلك ما واجه الركب الذ  كان ضمنه سالم العياش ي من صعوبا  أثنا  

مطا ، وعان عبو ه واد املسيد خالل  حلة العودة من املشرق، حي  وجدوا به ما  كث را وغزيرا لكثرة ألا 

                                                             
 .112ا العياش ي عبد هللا بن محمد، م  ، ص 1
 .311ا التجان  عبد هللا بن محمد، م  ، ص 2
 .ا نفسه ونف  الصفحة3

 .ا نفسه ونف  الصفحة4
 .111-112ياش ي عبد هللا بن محمد، م  ، صص ا الع5
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وقاس   النا  في قطعه مشقة، ولم  ترك آخر الركب إال بعد : "النا  في اجتيازه فعّبر عن ذلك بالقول 

 .1"العشا ، بل با  بعضهم في عدوته القصوى 

كان الرحالة املغا بة  جدون ضالتهم في املياه ال ي توفرها آلابا  والسدود بمنطقة النكازة ف روون 

وفي هذا الصدد  تحد  الرحالة ابن الطيب الشرقي عن وجود عدة آبا  عطشهم وعطش إبلهم، 

 .2"جبا مملو ة من املا  النم ر، أخذ النا  في الاستسقا  منه ح   اكتفى املممو  وألام ر"باملنطقة منها 

 .ثالثاـ املؤهالت الاقتصادية ملسالته

الاجتماعية لسكانها تزخر مسالته بممهال  اقتصاد ة كث رة انعكس  على تحسن الوضعية 

فظهر  عليهم مظاهر الغن ، فهي تضم ود ان دائمة أو منقطعة الجريان فضال عن وجود أ اض ي 

خصبة على ضفا  ألاود ة وبالسهول، واستغل  الجبال لز اعة أشجا  الزيتون والكروم، وقد مكنتهم 

ع  كب الحجاج أو بتسي ر هذه املمهال  من تحقيق وفرة في إلانتاج تم تصريفها عبر التجا ة سوا  م

قوافل لنقل السلع نحو مصراته شرقا وطرابل  غربا، وهذا ما جعل الحسن الوزان  صف سكان 

 .3مسالته باألثريا  لكثرة ما فيها من نخيل وأشجا  الزيتون 

انتشر  على طول أود ة مسالته مزا ع وفر  مختلف الخ را  لسكان املنطقة واملا ين عبرها، إذ 

املسيد وينو  وواد الرمل تتم ز بالخصب والاخضرا  وتوفر الكأل، مما جعلها مناطق  كان  أود ة

 .مفضلة لتوقف الحجاج ملا توفره من حاجيا  وضرو يا  الركب ملواصلة املس ر

وتوفر  منطقة مسالته على أشجا  النخيل ال ي تنتشر بالخصوص في منطقة ساحل حامد 

ومر نا على ساحل : "بة، وهذا ما أكده الرحالة الاسحاقي بقولهاملشهو  بغراسه الوف رة ومياهه العذ

 .4"حامد؛ بالد ذا  نخل كث ر ومزا ع كث رة

إال أن أهم ما تتم ز به مسالته هي أشجا  الزيتون وبها اشتهر  في كتب الرحال  وغ رها، سوا  من 

الزيتون واستخالص حي  كثرة ألاشجا  املغروسة واملناطق ال ي توجد بها، أو من حي  طرق عصر 

وكان  جبال مسالته املناطق املفضلة . الزيو  وجودته املمتازة، وفي ألاخ ر الاتجا  بهذه املادة الثمينة

بالقاعة املعروفة بقاعة شنك ، وبها أشجا  زيتون متفرقة "لغر  الزيتون حي  كان  تنتشر  ز اعته 

 . 5"هي مثمرة إلى آلانمن بقا ا الغر  القد م الذ  كان هنالك قبل الاسالم، و 

أشا  الرحالة إلى وجود أشجا  قد مة تعود إلى ما قبل الاسالم؛ أ  أكثر من سبعة قرون ألن 

م، وهو ما  دل على أهمية هذه املنطقة بالنسبة للحضا ت ن 1326/ ها126الرحالة قام برحلته سنة 

                                                             
 .122ا العياش ي عبد هللا بن محمد، م  ، املجلد الثان ، ص 1
 .111ا الشرقي محمد الطيب، م  ، ص 2
 .111ا الوزان الحسن، م  ، ص 3
 .314ا إلاسحاقي الشرقي بن محمد، م  ، ص 4
 .311ا التجان  عبد هللا بن محمد، م  ، ص 5
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ا أن لبدة ال تبعد كث را عن مسالته الرومانية وإلاغريقية في إنتاج زي  الزيتون وغ ره، خاصة إذا علمن

 . وكان  سلة غذائها

وقد تحد  الرحالة الحشائ  ي كذلك عن منطقة الساحل ووصف هاته البلدان وألا اض ي بكثرة 

 .1النخيل والزيتون 

كان سكان مسالته يستغلون الفجوا  ب ن الجبال وألا اض ي القريبة من القرى لز اعة وغر  

نتاج والحصول على غلة وف رة، سيما وأن هذا املحصول كان  د  مداخيل أشجا  الزيتون، لتكث ر الا 

أن حصن سلمة تحيط "هامة على سكان املنطقة منذ القدم، وفي هذا الصدد  ذكر الرحالة التجان  

 .2"به دو  كث رة، وتحف بهذا الجبل مغا   زيتون وكرم ومزا ع، وهي كلها في ثنا ا وأود ة ب ن جبال وعرة

قة مسالته بتوفر عدد كب ر من أشجا  الزيتون، وهذا ما حتم عليها التوفر على عرف  منط

معاصر، وعادة  ما تمتلك كل قرية أو مجموعة بيو  معصرة توضع غالبا في ملتقى الطرق، وكان عصر 

 2.1و  2الزيتون  تم بطرق بدائية قد مة، حي   وضع الزيتون في جدا  مدو  في الحجر، قطره ما ب ن 

ا تفاعه أكثر من نصف متر، ويدخل فوقه عمود حد د، وفي الوسط نوع من الذ اع تشده خز ة متر و 

مدو ة، وُيربط أمام الذ اع حيوان أو إنسان ُ دّو ها باستمرا  حول محو ها، بحي  تقوم الخز ة بعصر 

لقى وسط السطح املدو ،  ثم ُ جمع الزي  الكثيف املخلوط بتفل الزيتون وُيم
ُ
أل في عدة الزيتون امل

 .3قرب توضع بعضها على بعض وتحتها برميل  صفى فيه الزي 

: وقد أ جب الرحالة العياش ي كث را بزيو  مسالته ومذاقها اللذ ذ الحلو، وعلق على ذلك بالقول 

وزي  هذا البلد من أطيب الزيو  مذاقا، سيما ضرب منه يسمونه ضرب املا ، يعصرونه باملا ، وال "

 .4"ذلك، ال تكاد تم ز ب نه وب ن السمنأد   كيف  صنعون ب

شجر حر ناعم النبا  شد د الخضرة إلى سواد، "وتنمو بمناطق مسالته كذلك شجر العشا ، وهو 

 نب  صعدا، وله أو اق عظيمة ونوا  مشرق حسن املنظر كنوا  دفلى، وثمر أخضر كاألترج، تمأل 

بما حش   به املرافق والوسائد، و بما صنع    ... الواحدة  د حاملها، وهي مملو ة ب  ي  يشبه القطن 

، وهذا النبا  ال تمكله الحيوانا ، ويخرج منه صمغ حلو كريه الرائحة  قال له سكر العشر، 5"به ثياب

 .وينب  هذا الشجر وسط ألاود ة

                                                             
 .216، ليبيا في كتب الجغرافيا والرحال ، دا  ليبيا للنشر والتوزيع بنغاز ، ليبيا، ص ( .د)وإحسان عبا ،  ا نجم محمد  وسف1
 .311ا التجان  عبد هللا بن محمد، م  ، ص 2
املركز ، طرابل  الغرب في كتابا  الرحالة خالل القرن التاسع عشر امليالد ، الطبعة ألاولى، منشو ا  (2221)ا ألابيض  جب نص ر، 3

 .211الوطني للمحفوظا  والد اسا  التا يخية، دا  الكتب الوطنية، بنغاز ، ليبيا، ص 
 .112ا العياش ي عبد هللا بن محمد، م  ، املجلد ألاول، ص 4
 .341ا إلاسحاقي الشرقي بن محمد، م  ، ص 5
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ومن النباتا  البر ة املنتشرة بكثرة نواحي مد نة مسالته وبالساحل الحلفا ، ال ي تنمو بشكل 

، وكان  الحلفا  تصد  بكثرة إلى الخا ج، وهذا ما أشا  إليه الرحالة 1دونما تدخل من الانسانطبيعي 

 . 2"وبتنا جوا  بلد الخم ، وهي مرس   تمتيها السفن ألخذ الحلفا : "الحشائ  ي بقوله

وفر  املواد الفالحية الطبيعية املنتجة بكثرة في مسالته سلعا غذائية ثمينة ومطلوبة من قبل 

ا ، لذلك تزا د الاقبال عليها لجودتها العالية وللحاجة إليها خصوصا من طر   كب الحاج املغرب  التج

الذ  يعبر أ اض ي مسالته، وكان  تعقد أسواق تعرض فيها القبائل سلعها، وتستغل مرو   كب الحاج 

ترهونة فرصة سانحة لذلك، وفي هذا الصدد انعقد سوق ب ن  كب الحاج الناصر  وأعراب العدول و 

 .3ُعرض  فيه الكث ر من الابل وغ ره مما  حتاجه الحجاج واملسافرون

في ح ن ُعقد سوق ب ن  كب الحاج الذ  كان ضمنه العياش ي بمنطقة النكازة تحد  عنه الرحالة 

، وهو 4"وهناك تسوقنا أهل جبال مسالته بزي  كث ر طيب  خيص اشترى النا  منه حاجاتهم: "بقوله

 .و  مسالته كمادة غذائية وتجا ية تحقق أ باحا طائلة على مر العصو  لسكان املد نةما  مكد قيمة زي

كان الحجاج في كث ر من ألاحيان  صحبون معهم موادا وسلعا لإلتجا  بها في املدن واملحطا  ال ي 

ع  مرون بها، إذ كانوا  زاوجون ب ن  حلة الحج والتجا ة، لذلك تجدهم  قبلون على شرا  مختلف السل

ال ي  كثر عليها الطلب، مثل ألالبسة وألاثواب والنعال ومختلف السلع والحاجيا  خفيفة الحمل 

وغالية الثمن، فيبيعونها في املدن والاسواق ال ي تعقد في طريقهم للحج، ويشترون سلعا أخرى لبيعها 

نون بها في محطا  قادمة، فعوض حمل النقود وألاموال  حملون سلعا تحقق لهم أ باحا يستعي

م بشرا  الحياك 1131لتغطية نفقا  الرحلة، وفي هذا الصدد أول   الرحالة الحضيك  الحجاج سنة 

ل منها أ باحا طائلة في املحطا  القادمة بمناطق مسالته  السودا  والطواقي من طرابل  ألنه سيحّصِ

 .5وغ رها، إال أنه نبه في املقابل إلى كراهية مزاولة الحاج للتجا ة

كان مسالته  قصدون املدن املجاو ة لتصريف منتوجاتهم الفالحية وبيعها هناك سوا  في وكان س

أسواق مصراته أو طرابل ، وفي هذا الجانب تحد  الرحالة الحشائ  ي عن أسواق مصراته ال ي تمتيها 

القبائل للتجا ة من كل البالد وعلى مسافة خمسة أ ام وأكثر، بل وح   سكان طرابل   قصدون 

تتجمع به ألو  من : "ق املد نة للتزود بكل ما  حتاجونه مرو ا عبر أ اض ي مسالته ويضيف قائالأسوا

العرب خصوصا في فصل الربيع كعروش و غلة، العادة، ترهونة، وعرب بني وليد، والجبل، وأهل 

                                                             
 .211ا ألابيض  جب نص ر، م  ، ص 1
 .216ا نجم محمد  وسف وإحسان عبا ، م  ، ص 2
، د اسة وتحقيق محسن أخريف، الطبعة ألاولى، الرحلة الناصرية الصغرى ، (م2211)ا الناصر  الد عي محمد بن عبد السالم، 3

 .111منشو ا  وزا ة ألاوقا  والشمون الاسالمية، دا  أب   قراق للطباعة والنشر، اململكة املغربية، ص 
 .112ا العياش ي عبد هللا بن محمد، م  ، ص 4
، ضبط وتعليق عبد العالي ملدبر، الطبعة ألاولى، مركز الد اسا  وألابحا  الرحلة الحجازية، (2221)  محمد بن أحمد، ا الحضيك5

 .11إحيا  الترا ، دا  ألامان للنشر والتوزيع، الرباط، ص 
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جيد ويباع بها السمن ال... طرابل  نفسها، وأهل زليتن والخم  والساحل وغ ر ذلك، وتعظم أسواقها 

 .، وغ رها من املواد الز اعية والحيوانية1"الصافي عد م النظر، والعسل املصفى، والزي  الحلو الطيب

وجد ر بالذكر أن كبا  تجا  طرابل  كانوا  متلكون بيوتا تجا ية، منها البيوتا  اليهود ة ال ي ضم  

ر عدد من القوافل التجا ية تجا ا يهودا، كان  لهم أمالكا واسعة ونشاطا  كب رة ساعدتهم على تسي 

عر  بقافلة 
ُ
لنقل البضائع من طرابل  إلى غ رها من املدن، وعلى سبيل املثال كان  هناك قافلة ت

مسالته ممجرة للتاجر اليهود  معتوق املالط ، وهي أسبوعية تنقل الخمو  والشا  وتمت  بالزي  

 .2والصناعا  الحد د ة مختلفة ألانواع

 الاجتماعية بمسالته رابعاـ بعض الظواهر 

 ـ ألاوضاع ألامنية1

 مكن الحد   في البدا ة عما تناولته كتب الرحال  عن ليبيا من انعدام لألمن وكثرة قطاع 

الطرق وانتشا  اللصوص هنا وهناك، ومرد ذلك إلى ضعف السلطة من جهة وإغا ة النصا ى على كث ر 

 .3ُ حدثه ألاعراب من عمليا  السرقة والنهبمن السواحل والقرصنة وألاسر من جهة ثانية، ثم ما 

وهكذا تحد  العياش ي عن أحدا  السرقة والنهب في أماكن متفرقة من ليبيا، إال أننا سنركز على 

بعض ما كان  حد  بمسالته من أعمال السرقة والنهب وتخو  الحجاج منها، وانتباههم وحذ هم من 

بعض ألاشيا  الثمينة أو غ رها من الحاجيا  ال ي  الوقوع ضحية لها خصوصا وأنهم مسافرين  حملون 

تكون مغرية للصوص، بل وكان حذ هم  منعهم من الشعو  بالراحة وألامن النفس ي أثنا  املرو  ببعض 

مناطق مسالته، ويحرمهم من النوم و الراحة، وفي هذا الصدد  تحد  الرحالة العياش ي عن منطقة 

ب ن ما  وكأل وحطب، لوال ما من شمنه من سهر النا  خو  السرقة وبتنا في أنعم حال : "النكازة بقوله

، وهذا التخو  كان له ما  بر ه إذ تعرض الرحالة 4"لكون املحل كث ر ألاحجا  وألاشجا  بسفح الجبل

ُسرق  لنا تلك الليلة سطلة عظيمة عان نا املص بة : "في  حلة إلا اب إلى السرقة بنف  املنطقة قائال

 . 5"ان  تكفينا في أشغال كث رة أعظمها تسخ ن املا  للطها ة، ألن الفصل وق  بردبها، ألنها ك

وقد عان معظم الرحالة الذ ن مروا بهذه الطريق من مخاطر السرقا  وكانوا  حتاطون لذلك 

كث را، بل إنهم  حجمون عن السفر إال بعد تمكدهم من سالمة الطريق من أ  مخاطر أمنية تهددها، 

الركب الذ  كان ضمنه ابن الطيب الشرقي  مك  بروضة الشيخ سالم القلعي إلى غا ة  وهذا ما جعل

وبقوا هناك  نتظرون تتابع ألا ام لتعذ  تتابع الس ر ب ن : "تحسن ألاحوال ألامنية، وفي هذا الصدد  قول 

 . 6"تلك الجبال

                                                             
 .213ا نجم محمد  وسف وإحسان عبا ، م  ، ص 1
 .161ألابيض  جب نص ر، م  ، ص  -2
 .  ا الشاهد  الحسن، م3
 .112ا العياش ي عبد هللا بن محمد، م  ، ص 4
 .122ا العياش ي عبد هللا بن محمد، م  ، املجلد الثان ، ص 5
 .111ا الشرقي محمد الطيب، م  ، ص 6
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مانع مرتبط باملناخ  وإذ  كان الرحالة لم  فصح عن املانع الذ  منعهم من مواصلة املس ر هل هو 

أو بجغرافية املنطقة وصعوبتهما، خصوصا وأنها تتم ز بشعاب وصخو  صلبة، أم ألامر مرتبط بالجانب 

ألامني وتخو  الحجاج وخشيتهم من السرقا  في هذه املنطقة املشهو ة بذلك، لكن الرحالة عاد وملح 

، وهو 1"وبتنا في أنعم ع ش وأنعم حال: "إلى السبب الذ  منعهم من الا تحال بعد وصوله إلى لبدة قائال

ما  مكد   حان املخاو  ألامنية من  جوم ألاعراب وغ رها من عمليا  النهب والسرقة على غ رها من 

 .العوامل ال ي  تعرقل مواصلة الا تحال

كان الرحالة  تخوفون كث را من املرو  بهذه املنطقة ويركزون على ذلك في  حالتهم، ويتركون 

  للرحالة الذ ن سيمتون من بعدهم، على اعتبا  أن الرحال  كان  بمثابة دليل للسفر  رجع له توصيا

املقبل على السفر ملعرفة مراحله، والاحتياط من ألاماكن الخط رة ال ي تكثر فيها السرقا ، وكذا معرفة 

اليوس ي في  حلته أماكن توفر املياه ومحطا  النزول، وفي هذا الصدد  ول ي الرحالة محمد بن الحسن 

واحذ  على نفسك من السرقة في هذه الدا  فإنهم يسرقون : "ويحذ  من السرقة قرب واد املسيد قائال

 .2"هذب ألاشفا 

كث را ما يستغل اللصوص ضعف نفود السلطة املركزية على ألاقاليم البعيدة ليعيثوا فيها فسادا، 

وتهد د أمن الطرقا ، ويقطعوا سبيل املسافرين فيبدؤوا بالتمرد على عامل إلاقليم وإثا ة الفوض   

ويعترضون لهم لنهب وسرقة حاجياتهم، ومن ذلك مقاتل ن من أحزاب سيف النصر خرجوا عن طاعة 

أم ر طرابل  وأثا وا الفتن بالبالد، واعترضوا للركب الناصر  قرب شر  حسان فمخذوا بعض الجمال 

 . 3يل و ماة الركب إلى أن استنقذوا منهم كل ذلكوما تحمله، وكانوا نحو خمس ن فا سا تبعهم خ

لكن إقليم مسالته القريب من طرابل  كان  نعم باألمن وألامان في عهد أم رها القو   وسف 

باشا القرمانلي، فرغم انشغاله بحروبه الخا جية ضد السفن ألامريكية فإنه اهتم بتمم ن ألاوضاع 

أصبح النا   جرؤون على السفر فرادى بالليل والنها  دون  الداخلية وضمان املواصال  ب ن املدن، إذ

 .أ  حما ة تذكر

وهذا ما أكده الرحالة الناصر  الذ  ظل في زاوية ابن عامر ملدة خمسة أ ام متخلفا عن الركب 

ثم ا تحلنا في  من هللا وأمانه : "الذ  سافر إلى طرابل ، فلحقه  فقة أوالد عامر وعلق على ذلك بالقول 

    سا قا وال محا با وال مختلسا ليال ونها ا، مصاحبا لنا في ذلك أوالد عامر إلى طرابل ، وإ الة ال نخ

طرابل  في هذه السنة في غا ة ألامن وألامان من أجل اشتداد شوكة أم رها  وسف على ألاعراب، 

لوا  من غ ر  اع ال عك  ما كان  عليه أ ام والده في حجتنا ألاولى، فلقد وهللا نجد إلابل وحدها في الف

 . 4" تعرض لها أحد، زاده هللا قوة على أعدا  الد ن برا وبحرا ونصره وقو  جنده ومد في أجله

                                                             
 .نفسه ونف  الصفحةا 1
 .11ا اليوس ي محمد العياش ي، م  ، ص 2
 .111ا الناصر  الد عي محمد بن عبد السالم، م  ، ص 3
 .221ا  222ا نفسه، صص 4
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فشتان ب ن إلابل ترعى في الخال  وحدها وب ن من يسرق لك أغراضك من فوق إلابل ومن تحتها 

لى استتباب ألامن ويتصيد الفرص للنهب والخطف، فرغم انشغال الباشا بحروبه الخا جية عمل ع

 .الداخلي وضمان سالمة التنقل ب ن املدن، وهذا ما جعل الرحالة  نبه إلى ذلك ويدعو لألم ر بالنصر

 ـ بعض املالمح الاجتماعية لسكان مسالته 1

تحد  الرحالة املغا بة عن سكان مسالته والدو  والقرى والحصون ال ي يسكنون بها، وتناولوا 

 .ا عنا تهم وكرمهم بالضيو أوضاعهم الاجتماعية وكذ

قطن بمسالته خليطا من القبائل ألاصلية القد مة ال ي تنحد  من بطون قبيلة مسالته أحفاد   

هوا  بن بران  بن مازيغ، وهذه القبائل هي خلفون،  مومن، سلمة، قريم، مس ندا ة، مراد، بنو سليم، 

دغ   بن مازيغ، وتتفرع هاته القبائل قماطة، زعفران، الشوا ع، فضال عن قبيلة لواتة من شعب ما

إلى أقسام متعددة، هذا باإلضافة إلى القبائل الوافدة على مسالته سوا  من و غلة أو من املغرب أو 

 .1من الشرق ألاوسط أو غ رها

وقد التقى الرحالة بمعضا  من هذه القبائل خالل تنقلهم في أ ض مسالته، وفي هذا الصدد 

، 2"بئر  نو   بتد  الشرق مع قطع الشعرا  املعروفة بشعرا  قماطة"نطالقا من  خبرنا التجان  بمنه ا

كما أن الرحالة الناصر  نزل خالل  حلة العودة عند أوالد عامر في زاويتهم مدة خمسة أ ام، وصاحبوه 

 .3إلى طرابل 

جمع املصاد  التا يخية ال ي تحدث  عن سكان مسالته على أنهم في أحسن حال وأنهم  
ُ
ما سوا ت

مهنا وأنشطة وفر  لهم أ باحا طائلة، وهذا ما جعل الحسن الوزان  صفهم بالسكان ألاثريا ، وقد 

فنع  أهل هذا إلاقليم باألغنيا ، وعلل سبب ذلك بكثرة ما  توفرون عليه " ما مول كربخال"أكد ذلك 

 . 4من أشجا  النخيل والزيتون 

ن، وقد كان  هذه القرى منتشرة في مناطق وكانوا يسكنون بالقرى والقصو  آلاهلة بالسكا

مختلفة من مسالته سوا  في الساحل أو الجبل، ومن ذلك حصن سلمة الذ  كان  ضم ملجم يسم  

بنف  الاسم، وهو  قع أعلى الجبل تحيط به دو  كث رة، وتحته في مساحة مستوية قرية صغ رة تعر  

 .5جاو ة لها، تشتمل على مبان  ضخمة مقا نة بالقرى امل"بتاغرم "

ُعر  عن أهل مسالته العنا ة بالحجاج وإكرامهم، أل سووا هم زوا  ب   هللا الحرام وقبر نبيه  

عليه السالم، لذلك تجدهم  نتظرون مرو   كب الحجيج على مسالته في الذهاب أو إلا اب، سوا  

بل  من أجل إلاتجا  معهم الركب املغرب  أو الجزائر  أو التونس ي، وكذا الركب الليبي املنطلق من طرا

                                                             
 .ا ازطا  ايهاب، م  1
 .311ا التجان  عبد هللا بن محمد، م  ، ص 2
 .221ا  222ا الناصر  الد عي محمد بن عبد السالم، م  ، صص 3
 .121؛ ما مول كربخال، م  ، ص 111ا الوزان الحسن، م  ، ص 4
 .311ا التجان  عبد هللا بن محمد، م  ، ص 5
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والتبرك بالشيوخ والعلما  املرافق ن للوفد، واقتنا  بعض السلع ال ي أتووا بها من الحجاز، وفي كث ر من 

 ألاحيان كانوا  قدمون الطعام واملمن لحجاج ب   هللا ويكرمونهم، وقد حفل  كتب الرحالة بكث ر من 

 .1الحجاج والعابرينالقصص عن كرم أهل مسالته واستضافتهم لهمال  

بمنهم قوم  برون أهل الد ن ويكرمون الحجاج، "وفي هذا الصدد ذكر العبد   عن سكان مسالته 

، ونف  املعاملة الحسنة تلقاها الرحالة الناصر  من طر  أوالد عامر بزاويتهم، 2"وهم على خ ر وصالح

ذا الكرم بساحل حامد عّبر عنه ، وتكر  ه3"وبالغوا في إكرامنا وإسدا  املعرو  إلينا: "حي  قال

 .4"ما أشد فرحهم بالحاج وتبركهم به وإكرامهم له: "الرحالة بالقول 

وكان الحجاج  بادلون الكرم بالكرم ويحتون على ذلك في نصوصهم الرحلية، ويوصون بحسن  

ألاعراب املعاشرة ومكا م ألاخالق والصبر وتحمل ألاذى في الطريق مع الحجاج والخدام ن والجمال ن و

أن هذا الطريق طويل  نال : "وغ رهم، وهذا ما أكده الرحالة الحضيك  ح ن وصل إلى مسالته بقوله

فيه املشقة القو  والضعيف  حتاج إلى زيادة صبر واحتمال، السيما مع البداوة والجمال ن فإنهم 

عاطى معهم  حرصون على استخراج أدنى ش ي  منك، وا ع د نك وصن عرضك واحفظ مرو تك، وال تت

ِ إليهم كرا هم، ثم أحسن إليهم ولو بقليل من 
ّ

املساو  فإنهم أشحا  على الخ ر وألسنتهم حداد، َوَو 

، كان  هذه النصائح بمثابة 5"طعامك، تفز باألجر مع هللا ومن الرحمة منهم، وألن جانبك وال تغلظ

 . ون والتآخي والتكاملميثاق للسفر  نسجم مع القيم إلاسالمية السمحة ال ي تنص على التعا

 خامساـ جوانب من الحياة الروحية والتصوف بمسالته

قدم  الرحلة املغربية معلوما  مهمة عن الحياة الروحية بليبيا، نتعر  من خاللها على الزوا ا 

وألاضرحة املنشرة على طول الساحل الليبي وفي الداخل، كما تب ن الدو  الهام الذ   نهض به شيوخ 

تربية املريد ن الذ ن تعج بهم الزوا ا ألخد الطريق وقرا ة ألاو اد والوظائف املختلفة،  التصو  في

وكان  الزوا ا فضال عن ذلك كله منطقة لتوقف الركب لالستراحة والزيا ة والتزود باملمن، هذا دون 

 .إغفال دو  الزوا ا في تقد م الطعام لزوا ها

فة تجسد  على ألا ض الليبية، ومد نة مسالته لم تحذ عن وبالتالي فالزاوية كان  لها أدوا ا مختل

هذا التوجه، إذ ُعرف  املد نة بانتشا  العد د من الزوا ا وألاضرحة في مختلف ألانحا ، منها زاوية عبد 

الواحد محمد الدوكالي، وهو من أبرز فقها  املالكية بالغرب الاسالم  في القرن العاشر الهجر ، انتفع 

في ليبيا وتون ، سلك منهج التصو  والعرفان، وكان حريصا على مما سة التصو   بعلمه الكث ر 

السني املوافق للشريعة إلاسالمية، من تالمذته الشيخ أحمد ز وق وعبد السالم ألاسمر، دفن بقرية 

                                                             
 .2211 وليوز  21، موقع بوابة إفريقيا إلاخبا ية، وريتانيين في التواصل الحضاري بين ليبيا وموريتانيادور الرحالة املا املعلول محمد، 1

http://www.afrigatenews.net/a/78800 
 .413ا العبد   محمد، م  ، ص 2
 .222ا الناصر  الد عي محمد بن عبد السالم، م  ، ص 3
 .112ا نفسه، ص 4
 .12، ص ا الحضيك  محمد بن أحمد، م  5
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زعفران في مسالته، والتزال زاويته تظل بظاللها الطلبة واملريد ن، وتعمل على تد ي  القرآن الكريم 

 . 1العلوم إلاسالميةو 

وقد زا  الرحالة العياش ي زاوية تلميذه عبد السالم ألاسمر في زليتن بالقرب من مسالته، وقد كان  

زاويته مقصد الزائرين من جميع جها  ليبيا، ملا تواتر من كراما  عن الشيخ وصالحه،  قول الرحالة 

ث ر الكراما  عالي املقاما ، والغالب عليه هو  جل من أهل املائة العاشرة ك"سالم العياش ي معرفا به، 

 . 2"الجدب في أول أمره وآخره، وله تصر  قو  

والزاوية الثانية هي ألحد أصدقا  عبد الواحد الدوكالي، ويتعلق ألامر بزاوية أحمد ز وق بمصراته، 

  في الذهاب وهي من أشهر الزوا ا بليبيا حينئذ، كان  قصدها كل املغا بة الذ ن  رتحلون للمشرق سوا

أو إلا اب، وكذلك الليبيون، ويذكر الرحالة العياش ي أنه وجد الزاوية غاصة بالحجاج، وكان الركب  نزل 

 .3بها في الذهاب وإلا اب فيطيل إلاقامة للدعا  والتبرك

كان  أضرحة ألاوليا  والزوا ا مكانا مفضال  قصده الحجاج والرحالة على حد سوا  للقا  العلما  

بهم، واشتهر  مسالته بتعدد ألاوليا  حي   ذكر الرحالة التجان  أنه زا  قبر ص با  املوجود  والتبرك

بعالية عند سفح الجبل، وُيعر  هذا املوضع به، فصا  القبر اسما علما له، وهو لرجل من العرب ثم 

قومه  من دباب ثم من بني ع س  ، واسمه شهوان بن ع س   بن عامر، وكان هذا الرجل ذو  ياسة في

حكى عنه كراما  أو دها الرحالة التجان  ونقلها عنه الاسحاقي، 
ُ
وص   بعيد، واشتهر بالكرم في وقته، ت

ألاعراب آلان إذا نزلوا هناك ولم  كن لهم زاد قاموا على قبره فنادوه  ا شهوان  ا بن ع س   أقر "منها أن 

 . 4"ح لهم أو بضالة  لقونها أو غ ر ذلكأضيافك، فيذكرون أنهم لم  ب توا قط دون عشا ، إما بصيد  تا

وزا  الرحالة الناصر  كذلك بعد مغاد ته تاجو ا  سيد  عبد الكريم وولده علي النفات  

كما زا  إلامام . بزاويتهما، حي  بالغا في إكرامه، وأذن للسيد محمد بن علي بتلق ن الو د الناصر  

عبد العاط  صالح في البنا  املشهو  عليه، ثم التاجو  ، وملا دخل أ ض مسالته با  بساحة السيد 

انتقل إلى ساحل حامد حي  فرح النا  بالحجاج وتبركوا بهم، هذا في الوق  الذ  حرص الرحالة 

الناصر  على زيا ة سيد  على الفرجان  وأب  الحسن علي بن عبد الصادق شا ح املرشد، واستقبله 

 . 5نتقل إلى مصراته نزل بضريح الشيخ ز وق أوالدهم بالفرح والسرو  والاكرام، وحينما ا

وفي  حلة العودة من الحج حرص الرحالة كعادته في  حلة الذهاب على زيا ة كل الزوا ا وألاضرحة 

ال ي  مر منها  كب الحاج، فبعد مغاد ته مصراته وخروجه من ضريح الشيخ ز وق نزل بزاوية ابن عامر 

لزاوية في إكرامه والاهتمام به، ثم ا تحل  فقة أوالد بن عامر وأقام بها خمسة أ ام، حي  بالغ شرفا  ا

                                                             
 .2211 نا ر  11، زاوية الدوكالي، موقع أهل الب   في ليبيا، (ن. د)ا 1

http://www.ahlulbayt-libya.com/amp/2018/01/19/814/ 
 .112ص ألاول، ا العياش ي عبد هللا بن محمد، م  ، املجلد 2
 .ا الشاهد  الحسن، م  3
 .341شرقي بن محمد، م  ، ص ؛ إلاسحاقي ال311ا التجان  عبد هللا بن محمد، م  ، ص 4
 .112ا112ا الناصر  الد عي محمد بن عبد السالم، م  ، ص 5
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إلى طرابل ، وفي الطريق نزلوا بزاوية املحجوب بمسالته، ثم إلى زليتن حي  استقبلهم مفتيها الشيخ 

محمد، قبل أن  رتحلوا إلى ساحل حامد واملب   هناك بدا  الفقيه ابن مكرم الضرير الذ  أكرمهم 

إلى املنزل أوالد سيد  علي الفرجان  وأوالد بن عبد الصادق، ثم  حلوا إلى قبة  كث را، وقدم عندهم

السيد عبد العاط  حي  لم  جد الرحالة بهذه القرية ال داعية وال مجيب، ثم انتقلوا لتاجو ا  ونزلوا 

 .1بزاوية النفات 

ملعلوما  حول الولي عّر  الناصر  بكث ر من زوا ا وأضرحة مسالته، وهو وإن لم  ذكر الكث ر من ا

املتوفى والطريقة الصوفية ال ي  تبعها أو ح   اهتماما  الزاوية، إال أنه على ألاقل أمدنا بمسرد 

لألضرحة والزوا ا والقبو  املنتشرة بمسالته من تاجو ا  غربا إلى مصراته شرقا، فكان يعقد لقا ا  

تبرك به سكان مسالته على اعتبا  أنه كان من علمية بنفحا  صوفية ويلقن ألاو اد ويتبرك باألوليا ، وي

 . شيوخ الطريقة الناصرية وأنه حاج قاصد ب   هللا الحرام

 :خاتمة

 تضح لنا من خالل هذه الد اسة أن الرحالة املغا بة الذ ن اجتازوا القطر الليبي ذهابا وإ ابا نحو 

ى وجه الخصوص، على اعتبا  أن الحجاز، قد تركوا لنا معلوما  دقيقة عن ليبيا عموما ومسالته عل

كل الرحالة الذ ن سلكوا الطريق البر ة نحو املشرق مروا بم ض مسالته، فكان  فرصة لهم للحد   

 . عن أعالمها ومعاملها من الناحية الحضا ية والاجتماعية والاقتصاد ة والجغرافية والروحية

املختص في د اسة تا يخ وحضا ة وهذا ما جعل من كتبهم الرحلية مصاد  ال غن  عنها للباح  

مسالته، سيما وأن منهجها أعم وأشمل الكتب التا يخية املوضوعية، ألن الرحالة  كون شاهد عيان 

 . للحد  املوصو  أو طرفا فيه

مكن املوقع الجغرافي ملسالته وكذا ممهالتها الطبيعية والبشرية والاقتصاد ة من لعب أدوا ا هامة 

انتشر  ز اعة الزيتون والنخيل مما وفر للسكان املحلي ن فرصة إلاتجا  مع  كب في التا يخ الليبي، و 

الحاج واملدن املجاو ة، واحتضن  مسالته العد د من الزوا ا وألاضرحة وقبو  ألاوليا  واملتصوفة، 

 .كان  قبلة ومقصدا للزوا  من داخل ليبيا ومن  كب الحجيج  بغية الزيا ة والتبرك

 

 :املراجعو  املصادر  قائمة

 ازطا  ايهاب، قبائل مسالتة هوا ة، موقع تا يخ وأصول الليبي ن ألاصلي ن.  

           https://libyan.org.ly/2014/10/  

  ،إفريقيا، ترجمة محمد حجي وآخرون، دا  النشر املعرفة، الجمعية (1114)ما مول كربخال ،

 .ة للتمليف والترجمة والنشر، الرباطاملغربي

                                                             
 .221ا222ا نفسه، صص 1

https://libyan.org.ly/2014/10/
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  ،وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد ألاخضر، الطبعة  (م1113)الوزان الحسن ،

 .الثانية، دا  الغرب الاسالم ، ب رو ، لبنان، الجز  الثان 

  ،(ن.د)سويدان أبو بكر، مسالتة 

           w.marefa.org/%D9https://ww       

  الشاهد  الحسن، الرحال  عنصر تواصل ب ن البلدان املغا بية في العصو  الوسطى؛  حلة

دجنبر -نونبر/ 1411شعبان  - جب 332، مجلة دعوة الحق، العدد (نموذجا)العياش ي بليبيا 

 .، موقع وزا ة ألاوقا  والشمون الاسالمية، املغرب1111

           alhaq/item/8255-http://www.habous.gov.ma/daouat      

  ،حلة العبد  ، تحقيق علي إبراهيم كرد ، الطبعة الثانية، دا  (م2221)العبد   محمد  ،

 .سعد الد ن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سو يا

 حلة ابن بطوطة، تقد م وتحقق محمد عبد املنعم (1111)محمد،  ابن بطوطة أبو عبد هللا  ،

 .العريان، دا  إحيا  العلوم، ب رو  لبنان

  ،حلة اليوس ي، تحقيق أحمد الباهي، املجمع التونس ي (م2211)اليوس ي محمد العياش ي  ،

 .لآلداب والفنون ب   الحكمة، تون ، قرطاج

  ،العياشية، تحقيق سعيد الفاضلي وسليمان  ، الرحلة(2226)العياش ي عبد هللا بن محمد

 .القرش ي، الطبعة ألاولى، دا  السويد  للنشر والتوزيع، أبو ظبي، إلاما ا  العربية املتحدة

  ،حلة الوزير إلاسحاقي الحجازية، د اسة وتحقيق (م2211)إلاسحاقي الشرقي بن محمد  ،

لشمون الاسالمية، دا  أب   قراق محمد ألاندلس ي، الطبعة ألاولى، منشو ا  وزا ة ألاوقا  وا

 .للطباعة والنشر، اململكة املغربية

  ،حلة التجان ، تقد م حسن حسني عبد الوهاب، الدا  (م1111)التجان  عبد هللا بن محمد  ،

 .العربية للكتاب، ليبيا ا تون 

  ،حلة ابن الطيب من فا  إلى مكة املكرمة، تحقيق عا   (2214)الشرقي محمد الطيب  ،

مد عبد الغني، دا  الغرب الاسالم  للد اسا  والنشر والترجمة، دا  نو  حو ان للد اسا  أح

 .والنشر والترجمة، دمشق، سو يا

  ، ليبيا في كتب الجغرافيا والرحال ، دا  ليبيا للنشر ( .د)نجم محمد  وسف وإحسان عبا ،

 .والتوزيع بنغاز ، ليبيا

  ،في كتابا  الرحالة خالل القرن التاسع عشر  ، طرابل  الغرب(2221)ألابيض  جب نص ر

امليالد ، الطبعة ألاولى، منشو ا  املركز الوطني للمحفوظا  والد اسا  التا يخية، دا  الكتب 

 .الوطنية، بنغاز ، ليبيا

https://www.marefa.org/%D9
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8255
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  ،الرحلة الناصرية الصغرى، د اسة وتحقيق (م2211)الناصر  الد عي محمد بن عبد السالم ،

ولى، منشو ا  وزا ة ألاوقا  والشمون الاسالمية، دا  أب   قراق محسن أخريف، الطبعة ألا 

 .للطباعة والنشر، اململكة املغربية

  ،الرحلة الحجازية، ضبط وتعليق عبد العالي ملدبر، (2221)الحضيك  محمد بن أحمد ،

 .الطبعة ألاولى، مركز الد اسا  وألابحا  إحيا  الترا ، دا  ألامان للنشر والتوزيع، الرباط

  املعلول محمد، دو  الرحالة املو يتاني ن في التواصل الحضا   ب ن ليبيا ومو يتانيا، موقع

 .بوابة إفريقيا إلاخبا ية

           http://www.afrigatenews.net/a/78800  

 (ن. د)زاوية الدوكالي، موقع أهل الب   في ليبيا ،. 

           libya.com/amp/2018/01/19/814/-http://www.ahlulbayt  
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 :عنوان الورقة البحثية 

وصون حضارتها ةالتدوين والتوثيق التاريخي ودوره في حفظ موروث ألام  

(مناقب علماء مسالته ألاخيار وطيب سيرهم من ألاخبار)في كتاب فن التراجم ألادبية   

 لنصر الدين البشير العربي

Recording and historical documentation and its role in preserving the nation's heritage and 

preserving its civilization 

The Art of Literary Translation in a Book The great virtue of the scholars Msallata and their perfect 

biographies from news. 

For Nasr Al-Din Al-Bashir Al-Arabi 

اليمن –ن ي  ب  جامعة أ   -عضو هيئة التدريس المساعدة ماجد قائد، . ذ  

aboskher1982@gmail.com 

 

 :امللخص

( ألاخبا  من س رهم وطيب ألاخيا  مسالته علما  مناقب) كتاب في ألادبية التراجم دو   البح  اهذ تناول 

 على في ألادبية والتراجم التوثيق دو   من البح  إشكالية وانطلق  العرب ، البش ر الد ن نصر ململفه

 وتوسل والتنويرية، لعلميةا بمدوا هم والتعريف علمائها، دو   وإبراز تراثها، على والحفاظ ألامة هوية ترسيخ

 والتراجم التوثيق دو   ألاول  املبح  تناول  مبحث ن، إلى وقسم والتحليلي، الب بليوغرافي باملنهج البح 

 مسالته علما  مناقب) كتاب الثان  املبح  وقا ب املعا  ، ونقل العلوم حفظ في والب بليوغرافيا ألادبية

: منها النتائج من مجموعة إلى البح  خلص وقد ب بليوغرافية، مقا بة( ألاخبا  من س رهم وطيب ألاخيا 

 كما نهضتها، مظاهر من ومظهر ثقافتها، من  تجزأ ال جز  وتوثيقه لألمة الفكر   الترا  تدوين عملية إن

 وصون  مسالتة، ومفكر   علما  بمقاما  التعريف في با زا دو ا الكتاب في ألادبية التراجم فن لعب

 العلما  بمو و  املتعاقبة ألاجيال وعرف  بالحاضر، املاض ي و بط  آثرهم،م وتخليد جهودهم،

 وأحواله عصرهم سما  وعكس  والعلمية، الحياتية مس رتهم عن متكاملة خا طة و سم  السابق ن،

 .وألادبية والاجتماعية والثقافية والتا يخية الد نية وخلفياته

 .ألامة ترا  الب بليوغرافيا، مسالته، علما  ألادبية، التراجم التوثيق،: املفاتيح الكلما 

Abstract: 

This research deals with the role of literary translations in the book (The virtues of the 

scholars of his observance the good guys and their good conduct from the news) by Nasr Al-

mailto:aboskher1982@gmail.com
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Din Al-Bashir Al-Arabi, The research problem arose from the role of documentation and 

literary translation in consolidating the nation’s identity, preserving its heritage, highlighting 

the role of its scholars, and introducing their scientific and enlightening roles,The research 

used the bibliographic and analytical method, divided into two parts, The first topic dealt 

with the role of documentation, literary translation and bibliography in preserving 

knowledge and transferring knowledge, The second search boat (The great virtue of the 

scholars Msallata and their perfect biographies from news) Bibliographic study. The research 

concluded with a set of results, including: The process of writing down and documenting the 

intellectual heritage of the nation is an integral part of its culture and a manifestation of its 

renaissance, The art of literary translations in the book also played a prominent role in 

defining the positions of the scholars and thinkers, Preserving their efforts, immortalizing 

their exploits, linking the past with the present, introducing successive generations to the 

legacy of previous scholars, drawing an integrated map of their lives and scientific journey, 

and reflecting the characteristics of their era, conditions and religions, Historical, cultural, 

social and literary backgrounds. 

Keywords: Keywords: documentation, literary translation, Msallata scholars, bibliography, 

the nation's heritage. 

 

 

 مقدمة

اتجه إلانسان منذ بدا ة الخلق إلى إثبا  وجوده وتكري  هويته، وتوثيق كل ما  مر بحياته بطرق 

ومواقفااااه شاااااهدة عليااااه، ونقاااال خبراتااااه وتجا بااااه لآلخاااارين، فنماااا  وتطااااو   مختلفااااة، قاصاااادا تاااارك آثااااا ه 

مها اتااااه الفكريااااة، وأضااااح  اللغااااة وساااايلة الااااتعلم ال ااااي ُ نقااااال بهااااا املعرفااااة، وملااااا اهتاااادى إلااااى علاااام الكتاباااااة 

الطريقاااااااة  -علااااااام الكتاباااااااة والتوثياااااااق –والتااااااادوين والتوثياااااااق تمكااااااان مااااااان توثياااااااق املعاااااااا   والخبااااااارا ، وكاااااااان 

ان الخلااف ماان الوصاول إلااى أخبااا  الواضاحة والوساايل
ّ
ة النا حاة فااي حفااظ العلاوم، وصااون املعااا  ، وتمك

الساالف وآثااا هم، والتعاار  علااى الحضااا ا  والثقافااا  السااابقة ونتاجاتهااا الفكريااة والثقافيااة والد نياااة، 

فااااااالتوثيق أداة ماااااان أدوا  حفااااااظ مااااااو و  ألاماااااام، وصااااااناعة الحضااااااا ا ، وقنطاااااارة عبااااااو  الفكاااااار والعلااااااوم 

 . من السلف إلى الخلف، ووسيلة لتعميق الانتما  وترسيخ الهويةوالثقافة 
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أضاااااحى دو  التوثياااااق مهماااااا فاااااي الحفااااااظ علاااااى الهوياااااة الوطنياااااة والد نياااااة والعربياااااة فاااااي ظااااال املتغ ااااارا  

املتساا عة فاي عاوالم التقنيااا ، وفضاا  العوملاة والانفتاااح الثقاافي، فهاو مصاد  موثااوق فاي ضابط املعرفااة، 

 . الحقيقة وطريق صحيح موصل إلى

ساجال تا يخياا حاافال، ووثيقاة ( مناقب علما  مسالته ألاخيا  وطياب سا رهم مان ألاخباا )يعد كتاب 

معرفياااااة محكماااااة، حاااااو  تاااااراجم أدبياااااة قيماااااة، جمعاااااا  معلوماااااا  مهماااااة وقيماااااة، ووثقااااا  لحركاااااة العلاااااام 

رفااا  بهااام، فاااي والتناااوير لقااارن ن مااان الزماااان فاااي مد ناااة مساااالته الليبياااة، و صاااد  أعاااالم الفكااار والعلااام، وع

 حلاااااة شااااايقة وشااااااقة بااااا ن أزقتهاااااا وحوا يهاااااا وأماكنهاااااا ومسااااااجدها ومقاماتهاااااا ومد اساااااها وزوا اهاااااا وكتاتيبهاااااا 

للبحا  عان الحقيقاة املعرفياة، وكشاف عاوالم املد نااة ومعاملهاا، وبياان فضال علمائهاا، وإباراز أدوا هام فااي 

إشااكالية الد اسااة، املتمثلااة فااي ساامال ترساايخ القاايم واملباااد  العظيمااة، وتنااوير ألامااة، وماان هنااا انطلقاا  

مفاااده مااا هااو الاادو  الاااذ  لعبتااه الترجمااة ألادبيااة فااي التعرياااف بمد نااة مسااالته، وإبااراز علمائهااا، وكشاااف 

هويتهاااااا الثقافياااااة ودو هاااااا العلماااااي والتناااااوير ؟ ولإلجاباااااة علاااااى إلاشاااااكالية توسااااالنا باملقا باااااة البيليوغرافياااااة، 

 .وقرا ة معطياته، وتحليل مضامينه، وكشف جمالياته واستعنا بمنا ج أخرى لتشريح الكتاب،

قسامنا الد اساة إلااى مبحثا ن، تنااول املبحاا  ألاول دو  التوثياق والتاراجم ألادبيااة والب بليوغرافياا فااي 

حفااظ العلااوم ونقاال املعااا  ، وعنااون املبحاا  الثااان  كتاااب مناقااب علمااا  مسااالته ألاخيااا  وطيااب ساا رهم 

 .فية، وختم  الد اسة بخاتمة لخص  أهم نتائجهامن ألاخبا  مقا بة ب بليوغرا

 دور التوثيق والتراجم ألادبية والبيبليوغرافيا في حفظ العلوم ونقل املعارف: املبحث ألاول 

عندما نتحد  عن التدوين والتوثيق فال بد من إلاشا ة إلى بادا ا  هاذه الفناون والعلاوم، ومعرفاة 

ألانساااااب وغ رهااااا فااااي بدا اتااااه  وائيااااا شاااافاهيا، وكاناااا  الروا ااااة نشاااامتها، فقااااد كااااان نقاااال املعااااا   والتااااا يخ و

الشفهية هي الوسيلة لنقل ألاخبا  واملعا  ، إلى أن ظهر  الكتابة والتدوين والتوثيق، فمضح  الكتابة 

بمدواتهااااا املختلفااااة الوساااايلة الحاملااااة للتاااادوين والتوثيااااق، ونقاااال املعااااا  ، وتقريبهااااا لآلخاااارين بشااااكل دقيااااق 

 سااار التااادوين نقااال العلااام واملعرفااااة إلاااى أ  مركاااز كاااان دون الحاجاااة إلاااى الرحلاااة، وبااااذلك  "وصاااحيح، وقاااد 

 . 1"يستطيع املر  الحصول على املعرفة عن طريق الكتب

بحاااااااااا  إلانسااااااااااان منااااااااااذ بدا اتااااااااااه علااااااااااى وسااااااااااائل وأدوا  لحماااااااااال املعااااااااااا   والعلااااااااااوم والنتاااااااااااج الفكاااااااااار  

والتوثيق ضالته بواسطة الكتابة باعتبا ها للمجتمعا ، وصونها، ونقلها لآلخرين، فوجد بعلم التدوين 

                                                             
 .11، ص1112، 2صالح أحمد العلي، التدوين وظهو  الكتب املصنفة في العهود إلاسالمية ألاولى، مجلة املجمع العلمي العراقي، ع - 1
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 حتاج إلافصاح عن مكنونا  الفكر والعاطفة، عند إلانسان املتحضر إلى صو  "الحامل لذلك، حي  

ولساااان وحااارو  لتسااامية ألاشااايا  ووصااافها، والتعب ااار عماااا يعااان لاااه مااان خاااواطر وأفكاااا  وخلجاااا  ومشااااعر 

وصاله إلاى تلاك الحصايلة غاد  فاي مسا   الحاجاة إلاى وأفعال، فلما بلغ إلانسان مد جا من الحضاا ة، أ

تااادوين، بغياااة الحفااااظ عليهاااا مااان النسااايان والتشااات  والضاااياع والتحرياااف والتحاااوير، وبغياااة الانتفااااع بهاااا 

ومااااع ابتكااااا  الكتابااااة . 1"لتنااااوير ألاذهااااان وتهااااذ ب نفااااو  ألاجيااااال الحاضاااارة والقابلااااة كاناااا  والدة التاااادوين 

رحلاة جد اادة مان التطااو  والحضاا ة، باعتباا  الكتابااة أداة التادوين، ونقاال انتقال املجتماع إلانسااان  إلاى م

 .املعا  ، وصون الترا 

إن التاادوين هااو تسااجيل مااا  ااراد حفظااه وتدوينااه فااي الكتااب، للرجااوع إليااه وقاا  الحاجااة، وهااو أحااد 

حااااا ، العلاااوم القيمااااة واملهمااااة والحيويااااة، ال ااااي تحفااااظ تااااا يخ ألاماااام وحضااااا تها وعلومهااااا ماااان الطماااا  وإلام

وتصون نتاجها الفكر  وتراكمها املعرفي مان الضاياع، وتنقلاه لألجياال املتعاقباة لالساتفادة مناه فاي تادب ر 

شاامون حياتهااا، وتطااويره، ومعرفااة تااا يخ ألامااة، وترسااايخ هويتهااا، والتعاار  علااى علما هااا ومفكريهااا الاااذ ن 

 .كرسوا حياتهم في خدمة العلم واملجتمع

بين  الد اسا  آلاثا ية أن "بدا ا  التدوين في صو ه ألاولى، فقد  توجد جذو  معرفية أشا   إلى

قد عرف  أصول التدوين قبل أ  منطقة في العالم، وذلك قبل أكثر ( او وك)الحضا ة العراقية الو كا  

من املد نة املذكو ة، وفي أحد معابدها، علاى ( ب)من خمسة ألف سنة، حي  عثر على الطبقة الرابعة 

م طينااااي، تتضااامن وثاااائق اقتصاااااد ة بمقااادم أناااواع الكتاباااة، وبمبسااااط أشاااكالها، وهاااي الكتابااااة أكثااار مااان  قاااي

لقااااد باااادأ  . 2"ساااانة قباااال املاااايالد، فاااي العصاااار املساااام  الشااابيه بالكتاااااب  2122الصاااو ية، وذلااااك فااااي حااادود 

 مرحلة الكتابة صاو ية، ثام انتقلا  إلاى الكتاباة باالخط املساما   الاذ  دون اللغاة الساومرية، فانتشار 

لذا  صح أن نطلق اسم الكتابة املسما ية على "فيما بعد في مناطق مختلفة من بالد حضا ة الرافد ن، 

ثاام جااا  دو  . 3"الكتاباة فااي أدوا هااا املتطاو ة، ولكاان ماان الصااعوبة إطالقهاا علااى الكتابااة فااي مراحلهاا ألاولااى

قااااااادامى التاااااادوين، وكااااااان لهااااااام اللغااااااة آلاكد ااااااة والبابلياااااااة وآلا اميااااااة، وقااااااد عااااااار  اليونااااااانيون واملصااااااريون ال

ويبدو أن دو  الكتبة ومكانتهم الاجتماعية والثقافية لم  كن مقتصرا "إسهاماتهم القيمة في هذا املجال، 
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فااي بااالد الرافااد ن، باال تعاادى ذلااك الاهتمااام إلااى ألاقطااا  املجاااو ة، حياا  تاام اسااتدعا  بعااض الكتبااة ماان 

 . 1"استنساخ النصوص والتمليفا  ألادبيةبالد الرافد ن إلى عدد من تلك البلدان للقيام ب

كاناا  لهاام آثااا هم "كااان للعاارب قباال إلاسااالم معرفااة بااممو  التاادوين، وخصوصااا عاارب الاايمن، حياا  

ومعاباادهم، وقالعهاام، وساادودهم، ونقوشااهم، وخطهاام الخاااص، وكااانوا  ااذكرون فيهااا مختلااف الفعاليااا  

، أمااااا عملياااااة 2"لحصاااااون، والحمااااال  العساااااكريةماااان أعماااااال الااااد ن، والجزياااااة، وبنااااا  ألاساااااوا ، واملعابااااد وا

التدوين عند العرب في العصر إلاسالم  فقد بدأ  مع الرسول صلى هللا عليه وسلم، وترسخ  في عهد 

أبااا  بكااار الصاااد ق وخصوصاااا ماااا  تعلاااق بتااادوين القااارآن الكاااريم وجمعاااه فاااي مصاااحف واحاااد بعاااد أن كاااان 

   وتوثيقها، وزاد الاهتمام بالتدوين مع توسع الدولة متفرقا، وكان فتحا كب را على تدوين العلوم واملعا

إلاسااااااالمية، وانتشااااااا  العلاااااام فااااااي ألامصااااااا ، فكااااااان تاااااادوين الحااااااد   الشااااااريف، والشااااااعر، وعلااااااوم التفساااااا ر، 

فااي الحضااا ة إلاسااالمية عربيااا دون ماامثر خااا جي، اسااتمد مقوماتااه كغ ااره ماان "وغ رهااا، فقااد نشاام التاادوين 

، ونشم  مدا   للتدوين أشهرها مد سة 3"ريم والحد   النبو  الشريفالعلوم العربية من القرآن الك

 .املد نة ال ي اهتم  بالس ر واملغاز ، ومد سة العراق ال ي اهتم  بم ام العرب وأحداثها

انطلق الكتاب واملم خون والعلما  املسلمون في تدوين ترا  ألامة إلاسالمية باعتبا ه منجزا فكريا، 

يجااب الحفاااظ عليااه، وماان باا ن املاادونا  فاان التااراجم، الااذ  يعتباار فنااا أدبيااا  تناااول  حماال هويااة ألامااة، و 

سااا رة علااام مااان ألاعاااالم فاااي مجاااال العلااام أو ألادب أو الثقافاااة أو السياساااة، ابتااادا  بمولاااده ومااارو ا بنشااامته 

فااان -إنهاااا وحياتااه وتعليماااه ونتاجاتاااه وآثاااا ه وانتهاااا  بموتاااه، وياااتم الترك ااز علاااى الجواناااب املهماااة مااان سااا رته، 

ذلاااااك النااااوع مااااان ألاناااااواع ألادبيااااة الاااااذ   تنااااااول التعريااااف بحيااااااة  جااااال أو أكثاااار تعريفاااااا  طاااااول أو " -التااااراجم

، ويعرفهاا عاز الاد ن 4" قصر، ويتعمق أو  بدو علاى الساطح تبعاا لحالاة العصار الاذ  كتبا  فياه الترجماة

جااال  شخصاا ته والكشاااف ترجمااة الحيااااة هااي الكتابااة عااان أحااد ألاشااخاص الباااا زين ل: "اسااماعيل بقولااه

فالترجمااة فااي  –إن وجااد  فااي الشخصااية املتاارجم لهااا  –وجوانااب الانحطاااط ...عاان عناصاار العظمااة فيهااا 

الواقاع عملياة تحليلياة لكال مركاب مان عناصار كث ارة مختلفاة هاو شخصاية ومان خلال هاذا التحليال تبارز 

وهي عمل مهم من . 5"طالع عليهاالقيم إلانسانية ال ي تنطو  عليها هذه الشخصية وال ي يهم آلاخرون الا 
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أعماال التاادوين والتوثيااق  مخااذ مادتاه ماان التااا يخ واملواقااف والتجاا ب إلانسااانية ألعااالم سااخروا حياااتهم 

 .في خدمة ألامة

إن التراجم فن قد م بقدم إلانسان، فقد كان  ألامام تحتفال باذكريا  أبطالهاا و موزهاا وأعيانهاا، 

تابيااااا فااااي املعاباااد، وعلااااى الصااااخو  والحجاااا ة، واملعااااادن املختلفااااة، فااااي صااااو  مختلفاااة ك"وتساااجل كاااال ذلاااك 

وشاافويا توا ثااه الاارواة وعامااة النااا ، و ددوه فااي مجااالهم وأحاااد يهم، ولهجااوا بااذكريا  أشااخاص عاشااوا 

و كاز  هاذه التاراجم علااى الشخصايا  العظيماة ال اي منحاا  . 1"بيانهم، وخلفاوا ماآثر تاذكر، وأخبااا  تاروى

ماااا دوناااه قااادما  املصاااري ن علااااى "ن أ ااارز ماااا كتاااب فاااي هاااذا الناااوع ألادبااا  فاااي القاااد م الحيااااة معنااا ، ولعااال مااا

أحجا  املعابد واملقابر وألاهراما  من تراجم لعظما  الحكاام والقاواد، وكاذا فعال آلاشاو يون والباابليون 

 فااي التااا يخ القااد م، فكاناا  بصاامة إلانسااان علااى الحجاار فااي ذلااك الوقاا  املبكاار، محاولااة للتعلااق بإحاادى

، وكاان 2"صفحا  الخلود أمام القسوة البالغاة ال اي كاان  راهاا ألصاابع الفناا  وهاي تمحاو كال شا ي  أمامهاا

ملرحلاااة الكتاااب املقدساااة دو ا فااااعال فاااي تجسااايد هاااذا الفااان، فقاااد اعتنااا  بتاااراجم ألانبياااا ، وذكااار كراماااا  

ا كب اارا لفاان التااراجم ألاوليااا ، ونحاا  منحااا  وحيااا، وهاادف  إلبااراز القاادوة وإصااالح النفااو ، ومثلاا   افااد

 . الغ ر ة

حظ  فن التاراجم عناد للعارب باحتفاال باالغ، فقاد كاان لهام دو  كب ار فاي ظهاو ه، وتطاو ه، انطالقاا 

مااان اهتماااامهم الكب ااار فاااي معرفاااة ألانسااااب وتتباااع أخباااا  الوجهاااا  والعظماااا  وامللاااوك والعلماااا  وألادباااا ، فاااا 

ة، تعاااااد ظااااااهرة متم ااااازة فاااااي التااااامليف عناااااد العااااارب، فقاااااد التاااااراجم علااااام التاااااا يخ لألعاااااالم واملشااااااه ر والقااااااد"

حرصااااوا منااااذ العصاااار الجاااااهلي علااااى تاااادوين ألاحاااادا  وإلاشااااادة بالرجااااال الااااذ ن اشااااتهروا بااااالحلم والجااااود 

والشااجاعة واملواقااف النبيلااة، ولااام تكاان آنااذاك الكتاباااة وسااائلها متااوفرة لااديهم، وكاااان الشااعر هااو املجاااال 

وقااااد شاااهد فااان التااااراجم تطاااو ا كب ااارا مااااع . 3"هم فاااي السااالم والحاااربالاااذ  دوناااوا فياااه كاااال ماااا  حفاااظ تااااا يخ

مجيااااي  إلاسااااالم، وتوسااااع  قعااااة الدولااااة إلاسااااالمية، ومااااا حااااد  ماااان نهضااااة علميااااة وأدبيااااة وفكريااااة شاااامل  

جميع نواحي الحياة، استدعى علما  ألامة ومم خيها إلى تدوين تا يخ أمجادها وتوثيق مآثرهاا، والاهتماام 
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 ر وترجما  أعالم الفكر وطبقاتهم، ال ي سجل  حياواتهم، وخلاد  ماآثرهم، وتفنناوا والعنا ة الكب رة بس

 . فيها باعتبا ها أصدق صو  التعب ر، وأوثق أداة في نقل املعا  

نمطاا مان أنمااط الكتاباة التا يخياة ال اي ظهار  مناذ باواك ر التادوين "يعتبر فن التراجم فناا  فيعاا، و

، ويهااااد  إلااااى فكاااارة ترساااايخ أمجاااااد ألامااااة وعلومهااااا 1"وتنوعاااا  مادتهااااا عناااد املساااالم ن ثاااام تزا ااااد  أعاااادادها

و موزهااااا و وادهاااااا وأعالمهااااا، وبقاااااا  آثااااا هم واساااااتمرا يتها، وكااااان الباعااااا  الكب اااار لفااااان التااااراجم فاااااي العصااااار 

تعد السا رة النبوياة أوساع التاراجم إلاساالمية، وأقادمها ظهاو ا، "إلاسالم  علم الحد  ، ملعرفة  جاله، و

اعتماام املام خ ن والكتااب، فقاد كانا  املحاو  الاذ  تادو  حولاه حيااة إلاساالم ونشامته واتسااعه وأوالها ب

أحاذ  "، تام تطاو  فان التاراجم فشامل  مجااال  معرفياة كث ارة، و2"وتطو ه وانتشا ه بالغزوا  والفتاوح

الكثارة فاي  تظهر منذ القرن الثان  للهجرة على توالي العصو ، تكثر أنواعها ويعظم عددها ح   بلغا  مان

 .3"الترا  العرب  إلاسالم  حدا لم تبلغه في ترا  أمة أخرى معروفة في التا يخ القد م والحد  

منااذ أن "باادأ العاارب بالعنا ااة بفاان التااراجم مااع توسااع  قعااة الدولااة إلاسااالمية، وانتشااا  العلااوم ، فااا  

يخ الحيااااااة العربياااااة، واملعرفاااااة اتسااااع نطااااااق املعرفاااااة، وكثاااار عااااادد ألاعياااااان الااااذ ن كاااااان لهااااام أثاااار باااااا ز فاااااي تااااا  

إلاسااااااالمية، والفناااااااون ألادبياااااااة، فكاااااااان أن نشاااااام  أنمااااااااط الكتاااااااب ال اااااااي تتاااااارجم ألعياااااااان العلماااااااا ، وعظماااااااا  

الشخصاااااايا  فااااااي مختلاااااااف العصااااااو ، وكااااااان نقطاااااااة البدا ااااااة فاااااااي ذلااااااك تاااااادوين تاااااااراجم الصااااااحابة وطبقاااااااا  

لاااى جاناااب ألادباااا ، والشااااعرا ، املحااادث ن، ثااام اتساااع ذلاااك فشاااامل الفقهاااا  والحفااااظ والقااارا  واملفساااارين، إ

 . ، والقضاة، والنسابة، والفنان ن، واللغوي ن، والفالسفة، وغ رهم4"وألاطبا ، والحكام، والنحوي ن

فاااال  مكااان أن "أساااهم  حركاااة التاااراجم فاااي تااادوين تاااا يخ التااارا  العربااا  إلاساااالم ، و بطاااه بحاضاااره، 

ثلاااوا اتجاهاتاااه، وأثاااروا تيا اتاااه الفكرياااة، نحسااان فهااام املاضااا ي دون أن نعااار  اشااايا  عااان الرجاااال الاااذ ن م

ونستدل على شخصياتهم من أحاد يهم و ساائلهم، وماا  اروى عانهم مان الناواد  وألاخباا ، وال شاك فاي أن 

؛ لهااااذا تمكناااا  التااااراجم ماااان مااااد جسااااو  5"بعااااض عظمااااا  الرجااااال كااااانوا فااااي التااااا يخ قااااوة ال  مكاااان نكرانهااااا

سااااااااتقبلها، وتناولاااااااا  أغلااااااااب مناااااااااحي الحياااااااااة العلميااااااااة املعرفااااااااة باااااااا ن ماضاااااااا ي ألامااااااااة وحاضاااااااارها، وأسساااااااا  مل

والاجتماعيااااااااااة والسياسااااااااااية وألادبيااااااااااة، و صااااااااااد  حركااااااااااة الفكاااااااااار العرباااااااااا  إلاسااااااااااالم ، و كااااااااااز  علااااااااااى أهااااااااااام 
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الشخصاايا  الفاعلااة واملنتجااة واملاامثرة فااي املجتمااع، و فااد  املكتبااا  بمااادة علميااة غزياارة وثاارة، شاامل  

 .رب  املسلمجميع الجوانب الفكرية والثقافية للمجتمع الع

إن عملية الترجما  ل   باألمر السهل، فهو عمل شاق ومضن،  حتااج إلاى معرفاة واساعة، ومهاا ة 

امتااز  "فائقة، وبذل املزيد من الجهد والوق ، من أجل الوصول إلى معلوما  دقيقاة وصاحيحة، وقاد 

 ، واعتمد  في بنائها التراجم الحد ثة بالدقة في تحر  ألاحدا ، والتنقيب عن املعلوما  جل  أو هان

على مختلف العلوم الحد ثة، ولم تهمل قوى البص رة للوصول إلى بع  الشخصية املترجمة بعثاا قريباا 

وقااد تنوعا  التاراجم با ن التاراجم الذاتيااة ال اي  كتبهاا املام خ والكاتاب عاان . 1"مان الحاق والصادق والحيااة

 .م خ عن آلاخرين، وقد تكون فرد ة، أو جماعيةنفسه، وب ن التراجم الغ ر ة ال ي  كتبها الكاتب أو امل

فاي إطاا  الكتاباا  التا يخياة ( مناقب علما  مساالته ألاخياا  وطياب سا رهم مان ألاخباا ) ند ج كتاب 

ال اااي تتمحاااو  فاااي فااان التاااراجم ألادبياااة الغ ر اااة الجماعياااة، ال اااي جااادد  هاااذا الناااوع مااان الكتاباااة فاااي القطااار 

ومزجاا  فيااه لااون ألادب بالتااا يخ، ونقلاا  القااا   إلااى عااوالم جماليااة، الليبااي، وبعثاا  فيااه  وح إلاشااراق، 

كتابااة التااراجم فان نثاار   ماازج با ن التااا يخ ألادب، وهااي أشاد التصاااقا باااألدب منهاا بالتااا يخ، ألن املاام خ "فاا

قاااد  لتاااازم بمباااادأ التجاااارد املوضاااوعي، ويجعاااال معرفااااة الحقيقااااة  ائاااادة، فتصااابح عبا اتهااااا جافااااة عا يااااة ماااان 

أمااا كتابااة الترجمااة الذاتيااة أو الغ ر ااة فإنااه يسااعى إلااى تلااوين كتاباتااه بمحساانا  وصااو  بيانيااة، الطااالوة، 

وقااد سااا  الكاتااب علااى منهجيااة علميااة دقيقااة، اتبعهااا فااي تاادوين . 2"تجعلهااا أقااوى تاامث را فااي نفااو  املتلقاا ن

ن ن مااان الزماااان، تاااراجم ألاعاااالم واملشاااهو ين مااان العلماااا  والفقهاااا  و جاااال الاااد ن فاااي مد ناااة مساااالته لقااار 

فجااا  الكتاااب غنيااا باملعلومااا  القيمااة واملعااا   املهمااة، ال ااي بعثاا  جاايال أصاايال فااي جسااد ألامااة الليبيااة، 

وجسااااد  مواقفااااه ومعطياتااااه، وسااااطر  تا يخااااه املشااااع بنااااو  العلاااام واملعرفااااة، وجعلتااااه نااااو ا تسااااتهد  بااااه 

 .ألاجيال، وتسترشد به في بنا  حضا تها

 ب علماء مسالته ألاخيار وطيب سيرهم من ألاخبار مقاربة بيبليوغرافيةكتاب مناق: املبحث الثاني

وحصااار "تساااهم الد اساااا  الب بليوغرافياااة فاااي توثياااق املعلوماااا ، وتااادوين املعاااا  ، وترسااايخ العلاااوم، 

، فقااااد أضاااحى علاااام الب بليوغرافياااا علمااااا ومنهجاااا تطبيقيااااا، لاااه أسسااااه ومقوماتااااه 3"تااارا  الفكاااار إلانساااان 

ته قاد ا على الولوج إلى عوالم املعرفة فاي جمياع حقولهاا، وتعناي املقا باة الب بليوغرافياة وآلياته ال ي جعل
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ملنجااز معرفااي إبااراز قيمااة املعلومااا  واملعااا   املتراكمااة فيااه، وتقريبااه للمتلقاا ، وساانحاول ماان خااالل هااذا 

ل ي تفانن فيهاا املقا بة كشف أسرا  املعرفة في الكتاب، وعرض محتواه عرضا شامال، وتوضيح الكيفية ا

الكاتب في سبر أغوا  كتاباتاه، وجماع معلوماتاه مان مضاانها، والتعرياف بكوكباة مان أعاالم مساالته الاذ ن 

وضعوا بصماتهم الخالدة واملشرقة في مجاال  العلم واملعرفة والتنوير والثقافة، فالكتاب سجل تا يخي 

تخلياااد مجاادهم وعلاااومهم، فللمقا باااة وأدباا ، حفااال بإحياااا  ذكريااا  العلماااا ، وحفاااظ مااآثرهم وتاااا يخهم و 

 . البيليوغرافية قد ا  كب رة، تض ي  للقا   املناطق املهمة في الكتاب، وتبرز قيمته وجمالياته

اعتمدنا في مقا بتنا الب بليوغرافية على املنهجياة العلمياة ال اي أ سااها فرياد ألانصاا  ، فقاد صانف  

املرجعياااة الساارد ة وتقاااوم بسااارد اململفاااا ، وتقتصااار علاااى : ل ألاو : املرجعيااة البيليوغرافياااة إلاااى أ بعاااة أناااواع

املرجعيااااااة : املعلومااااااا  الظاااااااهرة للكتاااااااب، كعنوانااااااه، ومملفااااااه، ومكااااااان طبعااااااه وتا يخااااااه، وحجمااااااه، والثااااااان 

: الوصاااافية، وتزيااااد علااااى املعلومااااا  الظاااااهرة للكتااااااب بعاااارض مضاااامونه ومحتااااواه علااااى إلاجمااااال، والثالااااا 

املرجعيااااة : ة، وتركااااز علااااى قضااااا ا وإشااااكاال  معينااااة فااااي الكتاااااب، والرابااااعاملرجعيااااة املوضااااوعية أو التحليلياااا

 . 1النقد ة، وتعمد إلى تقويم إجمالي للكتاب

 املرجعية السردية

اسااااام : تحتااااو  املرجعيااااة الساااارد ة الب بليوغرافياااااة علااااى معلومااااا  توثيقيااااة مهماااااة عاااان الكتاااااب، وهااااي

نصااااار الاااااد ن البشااااا ر : خباااااا ، اسااااام الكاتااااابمناقاااااب علماااااا  مساااااالته ألاخياااااا  وطياااااب سااااا رهم مااااان ألا : الكتااااااب

: ليبيااااا، الطبعااااة -طاااارابل : دا  الحكمااااة للطباعااااة والنشاااار والتوزيااااع، مكااااان النشاااار: العرباااا ، اساااام الناشاااار

  .، ويقع الكتاب في ثالثمائة وواحد وسبع ن صفحة من القطع الكب ر2222: ألاولى، تا يخ النشر

 املرجعية الوصفية

ى الشكل املاد  للكتاب وعتبا  وحوافه، املتمثلة بالغال  وما  حتويه ستركز املرجعية الوصفية عل

من العنوان واسم اململف ودا  النشر، والتصد ر، وإلاهدا ، واملقدما ، والفها  ، باعتبا ها معطيا  

أوليااه  نثرهااا الكاتاااب فااوق معطاااى الكتاااب، وهاااي بناا  فنياااة ساااهم  فاااي تاامليف الكتااااب وتشااكله، وتساااويره 

إلاحاطاااة بااه إحاطاااة شاااملة، وتولياااد خطابااا موازياااا لااه،  ث ااار القااا  ، ويسااااعده فااي الولاااوج إلاااى وحما تااه، و

بنيااااا  لغوياااة وأ قونيااااة "عاااوالم الكتاااااب، وكشاااف  العالقااااة الحميمياااة باااا ن الكتااااب وصاااااحبه، فالعتباااا  

                                                             
، 1دا  البيضا ، املغرب، طمحاولة في التمصيل املنهجي، منشو ا  الفرقان، ال: فريد ألانصا  ، أبجد ا  البح  في العلوم الشرعية - 1

، وانظر 212، ص1116، 1مصر، ط/ ، وانظر أحمد بدو ، أصول البح  العلمي ومنا جه، املكتبة ألاكاد مية، القاهرة61، ص1111

 .243شعبان عبد العزيز خليفة، كتاب الببليوجرافيا أو علم الكتاب، ص 
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ع ن وسنسااات. 1"تتقااادم املتاااون وتعقبهاااا لتناااتج خطاباااا  واصااافة لهاااا تعاااّر  بمضاااامينها وأشاااكالها وأجناساااها

 .باملنهج السيميائ  لتفكيك خطاباتها املوازية وعالماتها الرامزة

 خطاب الغالف 

تنطلااااااق د اسااااااة العتبااااااا  ماااااان الغااااااال  باعتبااااااا ه العتبااااااة ألاولااااااى ال ااااااي تصااااااافح عاااااا ن القااااااا  ، وتمتلااااااك 

عند مشاهدتك للغال  ألامام  للكتاب . محفزا  بصرية وموجها  قرائية، وتمنح الكتاب هويته وتم زه

 نقلك إلى تخّيل أغلفة الكتب التراثية، فقد جا  في لوحة تشكيلية بلون أخضر داكن للداللة على  فإنه

الحيااااااة والخصاااااب والنماااااا ، باعتباااااا ه واحاااااة خصااااابة باملعلوماااااا  واملعاااااا  ،  حاااااد الغاااااال  إطاااااا  مااااااز كش 

منحا  اللوحاة بالنقوش والتلوينا  املزخرفة في زوا اه وجوانبه، مستمدة من مو وثنا الزخرفي العربا ، 

بعاادا جماليااا، وحاادد الغااال  باااللون ألاسااود وكمنااه سااو   حمااي مااا بداخلااه، اعتلااى لوحااة الغااال  عنااوان 

، وفااااي السااااطر الثااااان  (مناقااااب علمااااا  مسااااالته)الكتاااااب موزعااااا علااااى ثالثااااة أسااااطر، كتااااب فااااي السااااطر ألاول 

ل، وبلااون ذهبااي،  ااوحي ، بخااط حاار عااريض مائاا(وطيااب ساا رهم ماان ألاخباا )، وفااي السااطر الثالاا  (ألاخياا )

بقيمااااة العلاااام، والعنااااوان فاااااي مسااااتواه التركيبااااي  تشاااااابه مااااع عناااااوين الكتااااب التراثياااااة، ماااان حياااا  الجناااااا  

الناااااقص، الااااذ  خلااااق جرسااااا موساااايقيا  ث اااار سااااماع املتلقاااا ، أمااااا ماااان الناحيااااة الدالليااااة فااااالعنوان  حماااال 

فان الترجماة ألادبياة والسارد ة كثافة داللية ا تبطا  بمضامون الانص، وحملا  بعادا تجن سايا يشا ر إلاى 

في وسط لوحة (. مصالته)، وبعدا مكانيا (ألاخبا )، وبعدا تا يخيا (مناقب علما ، طيب س رهم)الس ر ة 

كاال ( تاامليف الاادكتو  )، مساابوقا بصاافته العلميااة (نصاار الااد ن البشاا ر العربا )الغاال  وضااع اساام اململااف 

يمثاال اساام الكاتااب عتبااة قرائيااة، وإشااا ة تث اار فقاارة فااي سااطر، وبخااط حاار عااريض مسااتو، وبلااون ذهبااي، و 

الكث اااااار ماااااان التعالقااااااا  الذهنيااااااة عاااااان هويتااااااه الجغرافيااااااة والتا يخيااااااة، وانتما اتااااااه املعرفيااااااة، وخصائصااااااه 

صاااامم الغااااال  . ألاساااالوبية، وقااااد ماااانح اللااااون الااااذهبي لوحااااة الغااااال  بريقااااا وملعانااااا، وزادهااااا أناقااااة وجماااااال

لية عميقة متناسقة باا زة وبديعياة، تحمال بعادا جمالياا وفنياا ألامام  بشكل احترافي، فبدا لوحة تشكي

 . ودالليا، وتدهش القا  ، وتشبع عينه

حاااااو  صااااافحة الغاااااال  الثانيااااااة ال اااااي تلااااا  صاااااافحة الغاااااال  ألاماااااام  بيانااااااا  نشااااار الكتااااااب، املتمثلااااااة 

النشر، وأ قام  بعنوانه، واسم كاتبه، ودا  النشر، والطبعة، والعام، و قم إلا داع القانون ، وعنوان دا  

الهواتاااف الخاصاااة ملااان أ اد التواصااال معاااه، وهاااذا املعلوماااا  منحااا  الكتااااب الصااافة القانونياااة، وأكااااد  

                                                             
، 1النقد  املعاصر، الدا  العربية للعلوم ناشرون، ب رو ، لبنان، ط وسف إلاد يس ي، عتبا  النص في الترا  العرب  والخطاب  - 1

 .21، ص2211
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جا   لوحة الغالفة الخلفية بلون الغال  ألامام ، خالية من أ  عالما ،  غم . حقوق امللكية الفكرية

، ولكااان الكاتاااب قصاااد التمساااا ي ماااا تتيحاااه تقنياااا  الطباعاااة الحد ثااااة مااان إمكانياااا  تنمياااق أغلفاااة الكتااااب

 . بمغلفة الكتب التراثية، وقام الغال  الخلف  بمهمة غلق الفضا  الو قي، وحما ة الكتاب وتسويره

 خطاب التصدير

: استهل الكاتب الكتااب بعتباة التصاد ر الغ ار  مدبجاة بالبساملة قصاد التبارك، مقتبساا قولاه تعاالى

ًمـا 
ْ
ـْل َرِبّ ِزْدِنــي ِعل

ُ
ها با ن ماازدوجت ن وبخاط د اوان   اادل علاى علاو شاامنها، وغلاق فضااا  وقااد وضاع، 1﴿َوق

، واسااااام الساااااو ة و قااااام آلا اااااة، وهاااااذا  اااااوحي للقاااااا   أن الكاتاااااب  تحااااارى (صااااادق هللا العظااااايم)التصاااااد ر باااااا 

التوثيق منذ الانطالقة ألاولى للكتاب، ويهد  الكاتب من توظيف عتبة التصد ر القرآن  واستلهام آلا ة 

ا  طاقاتهااا الدالليااة والرؤيويااة ال ااي تعباار عاان اسااتيحائه ملعناا  العلاام وقيمتااه وفوائااده، السااابقة إلااى اسااتثم

وتوسااله بالاادعا  ماان أجاال الحصااول عليااه، و غبتااه فااي الاسااتزادة منااه، والتفقااه فيااه، كمااا تااوحي بثقافتااه 

 .الد نية، وتش ر إلى تواضعه ونكران ذاته أمام أنوا  املعرفة، وهذه من صفا  العلما 

 هداء البو يخطاب إلا 

إن الاهتمام بعتبة إلاهدا  قد م بقدم تمليف الكتب، فهي عتبة فكرية وثقافية، وعر  كتاب ، لاه 

أبعاد تداولية تتجلى فيه العالقة الحميمية، ال ي  نسجها الكاتب للبوح عن مشاعره تجاه املهدى إليهم، 

، وتبااا ن دالالتهااا، فهاااو بوابااة فنياااة ويقااو  صاالته بهااام، وأبعاااد  مزياااة تسااتدعي مااان القااا   الوقاااو  عناادها

وهااو محفااال  تباا ن القاااا   "تكماان قيمتهاااا فااي تموقعهاااا علااى صااافحة منفااردة، يعبااار منااه القاااا   إلااى الااانص، 

 .2"بواسطته مالمح الذا  الكاتبة، وهواج  الكتابة وهمومها

حملاا   و د إلاهاادا  فااي الكتاااب علااى شااكل اعتاارا  وامتنااان وتقااد ر وعرفااان بعبااا ا   قيقااة مكثفااة،

إشاااا ا  عااان املقاماااا  العلمياااة للمهااادى لهااام، وأضاااا  إلاااى عبا اتاااه نصاااا شاااعريا، فجاااا  إلاهااادا  مشاااحونا 

بالعاطفااااة الصاااااادقة واملشااااااعر الدافئااااة، موجهاااااا إلاااااى علمااااا  وفقهاااااا  وأهااااال مسااااالته، وقاااااد تصاااااد  بالفعااااال 

مسااالته، وأذكااارهم أهااد  هاااذا الجهااد املقااال إلااى جمياااع العلمااا  والفقهاااا ، وأهلااي بمد ناااة : " قاااول ( أهااد )

                                                             
 .114: سو ة طه، آلا ة - 1
 .222، ص2221، 1عبد امللك أشهبون، عتبا  الكتابة في الروا ة العربية، دا  الحو  للنشر والتوزيع، الالذقية، سو يا، ط - 2
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ح ن  1"بلد  مسالته"بقول الدكتو  العالمة الدوكالي محمد نصر في قصيدته الشه رة املوسومة بعنوان 

 :قال

ـــــــــــــــــــواها ال يحــــــــــــــــــول   فــــــــــــــــــؤادي مــــــــــــــــــن هــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدني مـــــــــــــــــــــــــــــــــالم  فعنهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ال يباعــــ

 أحــــــــــــــــــــــــــبكم ظلمتـــــــــــــــــــــــــــــــــم أم عـــــــــــــــــــــــــــدلتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــاؤها صــــــــــــــــــــــــــــــافي زالل  بــــــــــــــــــــــــــــــالدي مــ

ـــــــــــــــــــــــــل يســــــــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــــــــاء  وذي أمــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــاه فـــــــــــــــــــي ربـــــــــــــــــــــــاناإذا حلـــــــــــــــــــت خطـــ

ـــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــعود بكــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــوت  تناديــ

ــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــالته رجـــــــــــــــــــال  أمامــــــــ

 إذا فيشـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــي التـــــــــــــــــــاريخ عـــــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــــــت جمعهــــــــــــــــــم بكيــــــــــــــــــد  وان مــــــــــــــــــا رمــــــ

 وكيــــــــــــــــــــف يــــــــــــــــــــالم بالتقصــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــوم

 بمنــــــــــــــار علــــــــــــــم قــــــــــــــد وصــــــــــــــفنا.. نعــــــــــــــم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــام قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــــــــــــــــــف ل ـــــــــــ  إذا أكـــــــ

 

 

 

 

 

 ال يميــــــــــــــــــــلوجســــــــــــــــــــمي عــــــــــــــــــــن رباهــــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــــــــــــــدول  ــــــــــــــــــــــــــــــادعني عــــ  وفيهـــــــــــــــــــــــــــــا ال يخـــــ

ـــــــــــــــــــــدول  ـــــــــــــــــــــم عــ  فمــــــــــــــــــــالي عــــــــــــــــــــن محبتكــ

ــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــاف ظليـــــ  يــــــــــــــــــــروق وظلهـــــــــــــــــــــا ضــ

ــــــــــــــــــــــول   ودمــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــين منهمـــــــــــــــــــــر هطـــــ

ــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــمول  ــــــــــــــــــــــه بشـــــــ  أهـــــــــــــــــــــل بوجهــــ

ــــــــــــــــــول   وصـــــــــــــــــوت الحـــــــــــــــــظ مبـــــــــــــــــتهج يقــــــــ

ـــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــام لهــــــــــــــــــــــم نزيـــــــ  كــــــــــــــــــــــرام ال يضـــــ

ـــــــــــــــــــــــــــول   بعــــــــــــــــــــــــــزتهم تســــــــــــــــــــــــــابقت الفصـــــــ
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استحضااااار الشااااااعر ألابياااااا  الساااااابقة فاااااي إهدائاااااه، فاااااي عااااار  إهااااادائ  جد اااااد، وقاااااد وجاااااد بهاااااا ضاااااالته، 

رها املفعماااة بالحاااب الصاااادق الخاااالص تجااااه مساااالته فاساااتثمرها للتعب ااار عااان عواطفاااه الجياشاااة ومشااااع

فااماد ، هواهااا، ال  حااول، ال )وأهلهااا وعلمائهااا، وألابيااا  حافلااة بالاادالال  العاطفيااة تترجمهااا الاادوال فااي 

، وتتجلاااى ألانساااق املعباارة عاان تااا يخ مسااالته وفضااال ( مياال، ال  باعاادن ، ال  خااادعني، أحاابكم، محبااتكم

الته،  جااال، كاارام، فتشاا ، فااي التااا يخ عاانهم، بعاازتهم، تسااابق  الفصااول، بااالد ، مساا)علمائهااا فااي قولااه 

، وإلاهاادا  فاااي الكتااااب عااام، وجهاااه ملجموعاااة معينااة مااان الناااا ، أفصااح عااان حالاااة (فضااائلهم، مناااا  علااام

الكاتب النفسية، وعن العالقة الحميمية مع املهدى لهم ، ووقع عقد القرا ة مع القا  ، وأشا  بوضوح 

تاااب، وتكهاان بفاان الترجمااة ألادبيااة داخاال الكتاااب، ونسااج عالقااا  باا ن اململااف والقااا  ، إلااى مضاامون الك

وبااا ن العناااوان والاااانص، وأملاااح إلاااى اعتاااازاز الكاتاااب بقيماااة عملااااه، فهاااو يهد اااه لآلخاااارين، وال ُيهاااَدى إال ال اااا ي  

 .القيم

 بطاقة الشكر
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، والثنااا  عليااه، فهااو ماان تلاا  عتبااة إلاهاادا  عتبااة الشااكر والتقااد ر، باادأها الكاتااب بحمااد هلل وشااكره

يسااااتحق الحمااااد، كونااااه م ساااار أسااااباب تاااامليف الكتاااااب، بعاااادها خااااص بالشااااكر كاااال ماااان مااااد لااااه  ااااد العااااوم 

واملساعدة خالل مراحل بحثه وجمع مادة الكتاب، وخص أسر العلما  والفقها  املشمول ن في الد اسة، 

حاا  ساليم عثماان، وختمهاا ممن تعاون معه، وقد خص بذكر مجموعة من ألاسما  ابتدأها بالشايخ فر 

كشف  عتبة الشكر عن نبل أخالق الكاتاب، وثقافتاه الد نياة ألاصايلة فاي . باملهند   ون  عبد الصمد

 د الجمياال، وحفااظ الصاانيع، وحملااا  معااان  الشااكر والعرفاااان ملاان أساادوا لاااه معروفااا ومعرفااة، ومنحاااوه 

كتاباا، وخاتم كلماة الشاكر بالادعا   معلومة، وأعانوه على جمع مادته العلمية، ح ا  اساتو  علاى عودهاا

 .لهم

 خطاب املقدمات

املقدمااة ماان أهاام تقنيااا  الكتابااة، فهااي العتبااة ألاسااا ، ال ااي تقااود القااا   إلااى الاانص املركااز ، وهااي 

، وهي خطاب عتبات  افتتاحي تمهيد  1"وعا  معرفي وإ د ولوجي تختزن  ؤية اململف وموقفه من العالم"

مليف لتعلن عن ألوانه؛ فهي عتبة مان عتباا  أخارى يساتغلها اململاف لتوجياه وقطعة تمت  في بدا ة الت"

القا   انطالقا من جملة من املكونا  ال ي  جمعها جمها واعيا، ويرسلها لتحقق مقاصدها عند املتلق  

 . 2"الذ  بدو ه،  فهمهما على أنها إضا ا  ال بد من إلاملام بها قبل اقتحام املتن

قد مياااااة بااااا ن املقااااادما  الغ ر اااااة ال اااااي خطهاااااا الكتااااااب الاااااذ ن قااااادموا للكتااااااب، تنوعااااا  الخطاباااااا  الت

مااااذ ال بقلاااام ( تقااااريظ)ومقدمااااة ذاتيااااة صاااااغها الكاتااااب نفسااااه، وأول الخطابااااا  التقد مااااة جااااا   بعنااااوان 

ألاساااتاذ الاااادكتو  محمااااد منصااااف القماااااط ، وهااااو تقاااد م غ اااار  بسااااط دواعااااي التاااامليف ومحتااااوى الكتاااااب 

بااادأه بالبساااملة والحمدلاااة والتصااالية، وتحاااد  عااان أهمياااة التاااا يخ كشااااهد  وأسااالوب الكاتاااب ومنهجيتاااه،

نصر . عيان على الحياة الاجتماعية للمجتمعا ، ودو  إلانسان في صناعة التا يخ، وأشاد بدو  املم خ د

ساااليل آل العربااا  بمساااالته، الاااذ ن عرفاااوا بااامنهم أهااال القااارآن والعلااام، لااام "الاااد ن العربااا ، وقاااد وصااافه باااا 

، كماااا أشاااا  إلاااى مكاناااة الكاتاااب العلمياااة والوظاااائف ال اااي 3"وياااه، فكاااان ممااان كتاااب لاااه التوفياااقيشاااذ عااان ذ

شغلها، وتحد  عن قيمة الكتاب، فقد جمع ب ن دفتيه كوكبة من أهل القرآن والعلم بمد ناة مساالته 

سابيل ملدة قرن ن من الزمان،  مثلون أجياال متعاقبة، وأشا  إلى ما قدموه من خدما  علمية جليلة فاي 
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تعلاام القاارآن والعلااوم الشاارعية، وأوماااى إلااى أحااوال عصااو هم، وأوضااح جهاااود الكاتااب فااي جمااع معلوماااا  

اتبااع اململااف منهجيااة لاام  حااد عنهااا، فحاادد : "الكتاااب، واملنهجيااة ال ااي اتبعهااا فااي الد اسااة والتوثيااق  قااول 

وثوقاة غازيااا ألاقااوال مكاان مترجميااه وزمااانهم ووظاائفهم وأعمااالهم، واسااتقرأ شخصاياته بكاال الوسااائل امل

إلااى أصااحابها، محااددا تااا يخ مقابالتااه للاارواة، ذاكاارا مااا يعرفااه عماان لحااق بعاام، حاكيااا مااا  -بكاال أمانااة  –

وأساااالوب اململااااف العلمااااي املتاااامدب التصااااوير ،  حفاااال : "، ويصااااف أساااالوبه بقولااااه1"ساااامعه وشاااااهده ماااانهم

ملاااف و ثاااه ماان أسااااتذته ومشاااا خه بالشااواهد ألادبياااة الشااعرية، وذلاااك أمااار مااملو  عناااد أهااال العلاام، وامل

لعب الخطاب التقد مي الساابق دو ا . ، وختم تقريظه بالدعا  للكاتب بالتوفيق وألاجر واملثوبة2"و واته

عتباتياااا كب اااارا فااااي التعريااااف بالكتااااب، وماااانح القااااا   تصااااو ا أوليااااا عااان مضاااامونه، وأساااالوب كاتبااااه، وهتااااك 

لتاااامليف، وأعاااارب عاااان أساااالوب الكاتااااب، ومكانتااااه أساااارا  نصوصااااه، وأفصااااح عاااان محتااااواه، وبااااّ ن منهجيااااة ا

العلميااااة،  مكننااااا أن نقااااول إنااااه خطاااااب تقااااد مي مكثااااف، اختاااازل الكتاااااب، وقربااااه مااااع كاتبااااه إلااااى القاااااا  ، 

 .وشوقه إلى القرا ة

، موقعااااا بقلاااام ألاسااااتاذ الاااادكتو  الهاااااد  املبااااروك (تقااااد م)جااااا  الخطاااااب التقااااد مي الثااااان  معنونااااا بااااا 

، وهاااااو (م2211. 1.2طااااارابل  )لجامعاااااا  الليبياااااة، وماااااذ ال بزماااااان ومكاااااان كتابتاااااه الااااادالي أساااااتاذ التاااااا يخ با

تقااااد مي غ اااار ، باااادأه كاتبااااه بالحااااد   عاااان ليبيااااا وتعاااادد حواضاااارها، وتنااااوع مراكزهااااا الحضااااا ية والتراثيااااة 

والثقافيااااة، وماااااا تمثلاااااه الد اساااااة فاااااي الكتااااااب مااااان قيمااااة علمياااااة فاااااي إباااااراز الجاناااااب العلماااااي والثقاااااافي ملد ناااااة 

وقد بذل الكاتب جهدا : "وإلاشادة بمعالمها من العلما  والفقها ، وأشا  إلى جهد الكاتب بقوله مسالته،

مضااانيا ال شاااك أناااه أخاااذ مناااه زمناااا طاااويال، اساااتغرقه فاااي البحااا  والتنقياااب والترحاااال والاساااتطالع وإجااارا  

من قيمة علمية  ، وعبر عن سعادته بالكتاب، وما  حمله من زاد معرفي، وما أسداه3"املقابال  الشفوية

ل الخطاب التقد مي السابق ممهدا قرائيا، حاول . للمكتبة الليبية، وختمه بالدعا  والتوفيق للكاتب
ّ
مث

مالمسة بعض جوانب التمليف، وأومض للقا   بقيمة الكتااب، وأشاا  إلاى جهاود الكاتاب فاي جماع مادتاه 

 .العلمية

ناه الادكتو  بناصار محماد الفيتاو  ، أسااتاذ ، دو (توطئاة)عناون الخطااب التقاد مي الغ ار  الثالا  باا 

اللغاااااااة العربياااااااة بكلياااااااة آلاداب والعلاااااااوم بمساااااااالته، وقاااااااد ذ لاااااااه باسااااااامه وصااااااافته الساااااااابقة وتاااااااا يخ كتابتاااااااه 

، وقاااااااد كتباااااااه بلغاااااااة أنيقاااااااة وبعباااااااا ا   شااااااايقة، وتعااااااااب ر بليغاااااااة، بااااااادأه بالبساااااااملة والحمدلاااااااة (21/4/2211)
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والادكتو  نصار الاد ن العربا  صااحب : "إ اه بقولهوالتصلية، مفصحا عن اسم الكتاب ومملفه، واصفا 

هااذا الكتاااب ماان صاافوة ألابنااا  املخلصاا ن الااذ ن أنجبااتهم مد نااة مسااالته، وهااي تتشاار  بااه وبممثالااه ماان 

أبنائهاا الباار ة، وكتاباة هااذا جاد ر بكاال إشاادة وتقااد ر، وهاو بحااق لبناة ماان اللبناا  الكث اارة ال اي يشاااد بهااا 

ال ي ضرب  جذو ها في أعماق التا يخ، وأثمن هذا املجهود الطيب الذ  صرح مد نة مسالته املجاهدة، 

بذلاااه صاااااحب هااااذا الساااافر فااااي ساااابيل إظهااااا ه إلااااى ح ااااز الوجااااود، وهااااو فااااي هااااذا العماااال كااااان مباااادعا ومم خااااا 

، ثاام 1"وأسااتاذا ماان أساااتذة التااا يخ البااا زين الااذ ن  ضاارب بهاام املثاال فااي الجااد واملثااابرة والعماال الاادؤوب

علمي، الذ  خدم مسالته، وترجم لشيوخها وفقهائها ألاجال ، وأبرز دو هم في التنوير، وصف العمل بال

م جهد الكاتب وتعبه في تقصا ي املعلوماا ، والتنقال  وساهم في إثرا  املعرفة والحياة الفكرية، وبّ ن املقّدِ

قيااااااة،  جاااااار  فاااااي الااااااد وب والحااااااوا   وألازقااااااة والااااادا ا  واملساااااااجد والكتات ااااااب، بحثااااااا عااااان املعلومااااااة الحقي

قد حمله ثقايال، وكاان باه : "املقابال ، ويستمع إلى الروا ا ، ويوثق لألخبا ، وختم املقدم توطئته بقوله

، وأنهاااه 2"جااد را وكفاايال، فمخااذ باألسااباب، وتوكاال علااى العزيااز الوهاااب، فجمااع مصاانفه كاال مااا لااذ وطاااب

اشاافة عاان الكتاااب والكاتااب، وقاادم شااكل الخطاااب التقااد مي السااابق مك. بالادعا  للكاتااب باااألجر والثااواب

 .إشا ا  عميقة وبليغة، تط ر بالقا   إلى عرصا  النص، ف سائله، ويتب ن قيمه ودالالته وجمالياته

جاااا   مقدماااة الكاتاااب الذاتياااة بلغاااة أدبياااة بليغاااة وبعباااا ا  عميقاااة، شاااد  القاااا  ، وجذبتاااه نحاااو  

حاااذو العلمااااا  والكتااااب القاااادامى، فضاااامنها  الانغماااا  فااااي عملياااا  القاااارا ة، وقاااد حااااذا الكاتااااب فاااي كتابتهااااا

 تبدى تمث ر الخطاب الد ني في تصاد ر املسالم ن لكتابهم مان خاالل العناصار "بالحمدلة والتصلية، حي  

، وهااذه املكونااا  تشااكل 3"البسااملة، والتصاالية، والحمدلااه: ألاولااى ال ااي تسااتفتح بهااا، وماان أباارز مشااموالتها

 . 4"يعتبر الركن ألاسا  الذ  وجب أن تقوم عليه كل مقدمةو "القسم ألاول التمهيد  من املقدمة 

تحاااد  الكاتاااب فاااي مقدمتاااه عااان تاااا يخ ليبياااا الثقاااافي والعلماااي، وعمقهاااا الحضاااا  ، وماااا تزخااار باااه مااان 

قاماااااا  وأعاااااالم سااااااهم  فاااااي صااااانع هاااااذا التاااااا يخ، وا تااااامى أناااااه  جاااااب علاااااى البااااااحث ن واملمسساااااا  البحثياااااة 

ماا تمتلكاه مد ناة مساالته مان أ   كب ار تركاه العظماا  فاي كال مياااد ن الاهتماام بهاذه الكناوز والاذخائر، و 

العلام واملعرفااة كفياال بالبحا  والد اسااة والاهتمااام؛ كاا  ال ُ نسا   ويطماا  ماان ذاكارة التااا يخ، ويظاال إ ثااا 

تساتفيد منااه ألاجياال، وأشااا  إلاى مااا تزخار بااه مسااالته مان زوا ااا وكتات اب كاناا  مناا ا  تباا  العلام فااي كاال 

                                                             
 .16-11املصد  نفسه، ص - 1
 .11املصد  نفسه، ص - 2
 .32 وسف إلاد يس ي، عتبا  النص في الترا  العرب  والخطاب النقد  املعاصر، ص - 3
 .21املفهوم واملوقعية والوظائف، مرجع سابق، ص: مصطفى سلو ، عتبا  النص - 4
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فقااد ذاع صاايتها، واشااتهر  نفائسااها، وكاال ذلااك بفضاال علمائهااا وفقهائهااا وكتابهااا ألاخيااا ، وقاااد أنحا هااا، 

 :ضمن مقدمته بب   للشاعر أحمد شوقي،  قول فيه

 1فالذكر لإلنسان عمـــــــــــــــــر ثان*** ارفع لنفسك بعد موتك ذكرها

ه فااي م اازان حسااناته، مسااتعينا واختاتم مقدمتااه ملتمسااا قبااول جهااده املتواضااع، داعياا هللا أن  جعلاا

باهلل، وطالبا توفيقه، ومصليا على حب به ألاعظم محمد صلى هللا عليه وسلم، وقفلها بتناص قرآن  مع 

ِنيـــــب : قولاااااه تعاااااالى
ُ
ْيـــــِه أ

َ
 َوِإل

ُ
ـــــت

ْ
ل
َّ
َوك

َ
ْيـــــِه ت

َ
ـــــِه َعل

َّ
 ِبالل

َّ
ـــــْوِفيِقي ِإال

َ
ـــــا ت ، والتنااااااص القرآنااااا  يعضاااااد أقوالاااااه 2﴿َوَم

نصااار الاااد ن . د)لتبااارك، وذ ااال خاتمتاااه باااذكر صاافته واسااامه ومكاااان كتاباااة مقدمتاااه السااابقة، ويااادل علاااى ا

 (. بني لي  -محلة الفاس ي –البش ر الصادق العر ب ، مسالته 

وّضح الكاتب فاي خطااب مقدمتاه أساباب تامليف الكتااب ودوافعاه، وعوامال نشامته، ومراحال تكوناه، 

الفكريااة فااي الكتاااب، وحاااول تلخاايص أفكااا ه،  وظاارو  تطااو ه، ومختلااف أدوا ه، وأشااا  إلااى أهاام القضااا ا

وبيان  ؤيته وتصو ه، وتوضيح منهجيته، فاملقدمة في الكتاب خطاب تقد مي افتتاحي، تم ز بلغة أدبية، 

وبصنعة بيانية، وبمسلوب فني بليغ، ممزوجا بالتناصا  الشعرية والقرآنية، وحافل باإلشا ا  العميقة 

كل الكتاااااب، كبنيااااة النشاااامة، والتكااااون، والسااااياق، والاستكشااااا ، ال ااااي اسااااتعرض ماااان خاللهااااا بنيااااا  تشاااا

ااال الكتااااب، 
ّ
وأشاااا  إلاااى القضاااا ا الفنياااة والداللياااة والجمالياااة، إن مقدماااة الكاتاااب ناااص مكثاااف حااااول تمث

واختزال فكرته ومسا  تشكله، فهي موجه قرائ  تشويق  أثا  خيال القا  ، ودفعه إلى  حاب النصوص، 

 . تصيد د  ها وآللئها

يما  تعلق بمحتوى الكتاب، فلم  ام  فاي فصاول وال مباحا ، بال جاا  موزعاا علاى خمسا ن ترجماة ف

الشااايخ املف اااي محماااد بااان محماااد : لخمسااا ن علماااا،  تااابهم الكاتاااب ترت باااا عمرياااا تصااااعد ا علاااى النحاااو آلاتااا 

علي م، الفقيه  جب 1113 - 1112: م، الشيخ الفقيه  مضان بن محمد الرويمي1161 - 1112: الفرجات 

م، الشايخ الفقياه محماد بان أحماد 1131 - 1141: م، الشيخ  مضان بلعيد فن ار1142 - 1141: أبو جناح

: م، الشيخ محمد  ن محمد العرب 1144 – 1164م، الشيخ أبو بكر أحمد البود  1131 - 1112: العالم

ي بااااااان م، الشاااااايخ ألاد اااااااب محمااااااد السنوسااااااا 1161 - 1112: م، الشاااااايخ محماااااااد علااااااي الشاااااااعاب1142 - 1161

م، الشاااااااايخ عبااااااااد السااااااااالم محمااااااااد 1161 - 1112: محمااااااااد التااااااااوم |م، الشاااااااايخ سااااااااالم 1143 - 1112: صااااااااالح

م، الفقياه الفيتاو   1116 - 1112: ، الشيخ الفقيه ألاد ب محماد بان محماد الشاومان "  . د: "القاض ي

                                                             
 .111ص، 3، ج1111ط، . ودة، ب رو  لبنان، دأحمد شوقي، د وان أحمد شوقي، دا  الع - 1
 .11: سو ة هود، آلا ة - 2
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الساالم م، الشايخ علاي عباد 1166 - 1111: م، الفقياه إمحماد حسا ن عباد العاالي1161 - 1111: كشايدان

: م، الشايخ أحماد العاالم الكراتا 1116 - 1122: م، الشيخ  وساف محماد الجعراتا 1114 - 1111: الكو 

م، الشاااايخ الفقيااااه إمحمااااد عبااااد القاااااد  1112 - 1121: م، الشاااايخ حامااااد أحمااااد عماااار  حااااا1161 – 1121

خ محمد زه ر م، الشي1111 - 1124: م، الشيخ شعبان محمد الغرا   1116 - 1121": املهون "أ وألاجرا 

م، الشاااااااايخ عمااااااااران حساااااااان 1111 - 1121: م، الشاااااااايخ الهاااااااااد  عبااااااااد هللا الرويمااااااااي1166 - 1126: أبااااااااو  ا 

: م، الشيخ علي بن حسان العربا 1114 - 1111: م، الشيخ الطيب محمد العرب 1111 - 1121: الفرجان 

 - 1111: لقناااد م ، الشاايخ عباااد السااالم ا1111 - 1111: م، الشاايخ مصااباح حسااا ن الزيااا 1111 - 1111

 - 1111: م، الشيخ الفقيه عبد املجيد محمد العربا 1111 - 1111: م، الشيخ سالم محمد العرب 1111

: ، الشاايخ متصااو  السنوساا ي إلاناادا   2224 – 1116: م، الشاايخ الفقيااه إمحمااد املهااد  أبااو  جيلااة1111

م، 1111 - 1111: الفاس يم، الشيخ صالح أحمد 2221 - 1111: ، الشيخ عبد هللا الخمر  1111 – 1111

 - 1111: الكاساااااح" ، عباااااد هللا علاااااي عباااااد هللا 1111 – 1111: الشااااايخ الهااااااد  بااااان محماااااد ساااااعود املساااااالت 

م، 1111 - 1121: م، الشاااااااايخ عباااااااااد هللا علااااااااى التاااااااااويمي2211 – 1124: م، الشاااااااايخ معتااااااااوق العماااااااااا   1111

م، 1111 – 1121: زقاااااوز م، الشااااايخ ساااااالم محماااااود ال1111 - 1121: الشااااايخ الفقياااااه نصااااا ر ساااااالم نصااااا ر

م، الشااايخ 2226 - 1121: م، الشااايخ صاااالح املهاااد  قاااالص2222 - 1121: الشااايخ علاااى عباااد هللا أباااو قيص

م، الشااايخ الفقياااه  مضاااان 2221 – 1134: م، الشااايخ ساااليمان الااارويص2224 - 1121: فاارج خليفاااة إنبياااة

، الشااااااايخ أحماااااااد ساااااااليم م2211 - 1134: م، الشااااااايخ مختاااااااا  الطااااااااهر الطب اااااااب1112 – 1134: معمااااااار  ح ااااااار

م، الشااااااااااايخ إبراهاااااااااااي، محماااااااااااد 2213 - 1136: م، الفقياااااااااااه ساااااااااااعيد مساااااااااااعود إنبااااااااااايص1112 - 1136: عثماااااااااااان

م، الشاااايخ صااااالح 2221 - 1131: ، الشاااايخ عبااااد السااااالم العااااالم216. م2211 - 1136: املصاااارات " الزنيقاااار  

ا يخ امليالد ، ولم يعتمد م، وممخذ  عليه أنه اعتمد الت 2221 - 1142": زي ب " عبد السالم الفيتو   

 .التا يخ الهجر  

 خطاب عتبة الهوامش

تعاد الهاوامش خطابااا عتباتياا شاا حا يعضااد الانص ألاصاالي ويفساره، وهاي عالمااا  سايميائية تضاا ي  

حاااوى الكتااااب . الااانص، وتوضاااح بعاااض املنااااطق املعتماااة واملبهماااة والغامضاااة فياااه، وتثااار  دالالتاااه ومعانياااه

لومااا  إضاااافية قيمياااة، ا تبطاا  باااالنص ألاصاالي بعالقاااا  متبادلاااة، مجموعااة مااان الهااوامش تضااامن  مع

وهاااادف  إلااااى تفصاااايل املجماااال، وشاااارح املاااابهم، وقاااادم  توضاااايحا  وتاااامويال  فككاااا  العالمااااا  املبهمااااة فااااي 

املااااتن، كااااالتعريف باااابعض ألاعااااالم، وإلاشااااا ة إلااااى أصاااال الاقتباسااااا  سااااوا  أكاناااا  ماااان كتاااااب، أو مقااااابال  
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ب ماااع بعااااض العلماااا  أو مااان لااااه صااالة بهااام، وإ ااااراد التاااوا يخ الدقيقااااة، أو شخصاااية مباشااارة أجراهااااا الكاتااا

التعريااف بمصااول الوثااائق ال ااي اعتمااد عليهااا الكاتاااب، أو وصااف الفتاارة ال ااي عاشااها العااالم املتاارجم لاااه، أو 

التعرياااف باألمااااكن كجاااامع الزيتوناااة بتاااون ، ومد ساااة ابااان بركاااة وزاوياااة املااااعز  ومساااجد ابااان الساااملق  

إ راد مقاطع  شعرية، أو شارح بعاض ألاحادا  واملواقاع التا يخياة كاالثو ا  والانتفاضاا  ال اي بليبيا، أو 

قاام باه أهاال مساالته فاي ذاك الزمااان، وسارد بعاض أعااالم القاادة وصافاتهم، أو إ ااراد بعاض آلا ا   لعلمااا  

و تفس ر لبعض الحق ن تحدثوا عن جيل سابق، أو توثيق لزيا اته امليدانية، أو وصف  حالته البحثية، أ

املصاطلحا  واملفااهيم، أو ذكار الروا اا  ال ااي اعتماد عليهاا فاي نقال أخبااا ه، أو وصاف للقبيلاة ال اي  نتمااي 

إليهااااا العااااالم املتاااارَجم لااااه وذكاااار بعااااض عاداتهااااا، أو التعريااااف باااابعض املاااادا   العلميااااة ونشاااامتها وتا يخهااااا، 

 . أفكا ه وتفس ر معانيهوجميعها إضا ا  اهتدى بها القا   ملتابعة النص، واستنطاق 

شااكل  الهااوامش فااي الكتاااب خطابااا مسااتقال، ا تاابط بااالنص، وتفاعاال معااه بنيويااا ودالليااا، وأضااف  

عليااااااه بعااااااادا واقعياااااااا ومرجعياااااااا، واثرتااااااه فكرياااااااا وذهنياااااااا وجمالياااااااا، و فااااااد  القاااااااا   باملعلوماااااااا  التوثيقياااااااة 

 .ادة تشكيله من جد دوالتفس ر ة والتعليقية عن النص، وساعدته في فهمه واستيعابه، وإع

 عتبة الفهارس

الفهرسة مكون بنائ  في هيكل النص إلابداعي، وعتبة ختامية كاشافة لتفاصايل مضامونه، وإلاباالي 

عن محتواه، فهي مدخل عتبات ، يسهل على القا   معرفة محتوى الكتاب، ويدفعه إلى معرفة النص، 

ة في ألاعمال إلابداعية، فهي ذا  أهمية خاصة الفهرسة سنة واجب"ويوجهه نحو اختيا  مبتغاه منه، فا 

وملحاااة وظيفتهاااا تساااليط الضاااو  علاااى النصاااوص الداخلياااة، والتعرياااف بهاااا، ومسااااعدة القاااا   فاااي اختياااا  

 . 1"كنهها

احتوى فهر  الكتاب على جميع عناصره وتفاصيله ابتدا  باإلهدا  والشكر والتقد ر والتقد ما   

لهاام ماااع تااا يخ ماايالهم ووفااااتهم، انتهااا  بخاتمااة الكتااااب ال ااي لخصاا  أهااام ماارو ا بمسااما  العلماااا  املتاارّجم 

نتااائج الد اساااة فااي الكتااااب، وختاماااا بقائمااة املصااااد  واملراجاااع، واملالحااق ال اااي حاااو  تسااعا وثالثااا ن صاااو ة 

لطائفة من العلما  والفقها  املترَجم لهم، في هيئا  مختلفة، تغلب عليها طابع اللبا  التقليد  الليبي، 

خصوصاا الجلبااب والعماماة والقبعاة ال اي كاان  رتاديها الفقهاا  آناذاك، كماا احتاو  املالحاق علاى وثاائق و 

ومخطوطااا  تا يخياااة  بلاااغ عاااددها اثنااا ن وسااات ن وثيقاااة، تتعلاااق  بعضاااها بنساااب بعاااض الفقهاااا  والعلماااا  

                                                             
عتبة الحواش ي والهوام  أنموذجا، مجلة  -ة، وأسعد مك  داود، بنا  العتبا  في القرآن الكريم، عتبة الفهرسةدهنا  جواد عبد السا - 1
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تبااا  توثيقيااة، وبعضااها تتعلااق بااموامر وتعي نااا  فااي املناصااب إلادا يااة ال ااي شااغلوها، وبعضااها تتعلااق بمكا

وبعضاااااها مساااااودا  لخطااااااب وقصاااااائد شاااااعرية، وكلهااااااا بخاااااط أقالمهااااام، وبعضااااااها تتعلاااااق بصاااااو  لشااااااهادا  

وإجازا  علمية وشهادا  تقد رية وتكريمية لبعض العلما ، وأخرى لصو  من واجها  كتاب، أو صو  

تاااب، إن الفهاار  فااي الكتاااب خطاااب كاشاف ومشااوق، قاارب القااا   ماان محتااوى الك. مان باادا ا  فصااوله

 .وساعده في تشكل صو ة أولية وانطباع عام عن مضمونه ومواضيعه، وشوقه إلى القرا ة واملتابعة

 املرجعية التحليلية

تركااااز املرجعيااااة التحليليااااة علااااى أهاااام القضااااا ا الفكريااااة، والخطااااوط الرئ سااااة ال ااااي تناولهااااا الكاتااااب فااااي 

ته في ما  قاا ب قارن ن مان الزماان، وقاد الكتاب، وتتمثل بالترجمة ألادبية لخمس ن علما من أعالم مسال

صاي الكاتب ترجماته بمسلوب أدب  أنيق، وبلغة بليغاة، وبعباا ا  مساكوكة بديعاة، بادأها باذكر الصافة 

العلمية للمترَجم واسمه ونسابه كاامال، ومكانتاه العلمياة، ومقاماه الرفياع با ن أهال زماناه، ثام  اذكر تاا يخ 

تعلمه، وبعض املدا   والكتات ب ومجال  الفقها  ال ي تلقى بها ومكان والدته، مس رة نشمته، ومراحل 

تعليمااه وحفظااه للقاارآن الكااريم، وتمكنااه ماان العلااوم الشاارعية وألادب، وعاارض بعااض  حالتااه العلمياااة، 

و صاااد تد جاااه فاااي الوظاااائف العلمياااة، كاااالتعليم وإلافتاااا ، وإ اااراد مقطوعاااا  وقصاااائد شاااعرية  للااابعض،  

وذكر  زمان ومكان وفاته، وبعض ألاقوال ال ي نعته وتحدث  عن مناقباه بعاد وينهي تراجمه بالدعا  له 

 .موته، وبعضها أبيا  شعرية، تكاد تكون هذا املنهجية ال ي اتبعها الكاتب في ترجماته بصفة عامة

ساامعرض لقطاااا  ماان بعاااض ترجماتااه،  قاااول  فاااي ترجمااة الشااايخ املف ااي محماااد باان محماااد الفرجاااان  

شيخ مسالته ومف اي الاد ا  الطرابلساية : "وصفاته الجميلة وخصاله الحميدة متحدثا عن صفته ونسبه

الشااايخ محماااد بااان محماااد بااان عباااد املطلاااب حسااان الفرجاااان ، عاااالم إلاساااالم، مااان نخباااة العلماااا  ألاعاااالم، 

العاالم الجلياال وإلاماام املف ااي، بال عالماااااة باالده، نخاااابة ألاخياا ، وصاافوة ألابارا ، كااان ألهال عصااره عالمااة 

اااااائل العلام فهامااااة، ال تنقصاه مارو ة وال شاهامة، وال تشاوب تحقيقاتاه عياوب وال بهاماة، كاان مجلسااه مس

ماارام العلمااا ، وعااذب كالمااه مااراد الزعمااا ، كااان  حمااه هللا فااي غا ااة الاجتهاااد، ال يغااره بنفسااه أ  اعتاازاز، 

ائاال، إذ كسااه هللا باامبه   فصاله عان الاختيااال كال ابتعاااد، كاان عاان الظلام مائاال، وعان مما سااة الجاو  ع

، ويخااااتم ترجمتاااااه 1"الشاااامائل، وّحلااااى كسااااوته بمجاااال الفضااااائل، جعااااال هللا أعمالااااه ألعظاااام ألاجااااو  نوائاااال

وهو في غا ة السعادة والسرو  إال أن ألاجال لام  مهلاه ففاا ق الحيااة : "للفقيه  جب علي أبو جناح بقوله

لغيوم الااادكنا ، حيااا  أفاقااا  كماااا أفاااااق م، حيااا  تلباااد  أجاااوا  مد ناااة مساااالته باااا1314فاااي أواخااار عاااام 
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 فااي 
ً
النااا  فيهااا علااى صااو  نعااي فاااجع هااز جنباتهااا، وحاارك سااواكن أهلهااا باااأللم املمااض، الااذ  باارز كالحااا

أنحاااا  املد ناااة بوفااااة شااايخها، ومحياااي تاااد ي  القااارآن فيهاااا الشااايخ الفقياااه  جاااب أباااو جنااااح، الاااذ  غربااا  

ن نصاف قارن تنشار الاد   والنماا  وإلاشاراق فاي برحيله عن سما  مسالته شم  مشعة كانا  وألكثار ما

زاويااااة عباااادهللا الاااادوكالي وفااااي زاويااااة عبااااد السااااالم ألاساااامر باااازليتن، وبااااذلك النباااام الفاااااجع  حاااال عاااان حلقااااا  

التاد ي  فقياه وشايخ اشااتهر بحسان التلقا  وكمااال التبلياغ، بعاد أن عماار فاي هاذه الاادنيا الفانياة أكثار ماان 

، أنفااااق جلهاااا فااااي تاااد ي 
ً
القااارآن الكااااريم، وباااذل الجهااااد فاااي التوفياااق واصااااالح ذا  البااا ن باااا ن  ثماااان ن عاماااا

 . 1"النا  بمد نته

كاااااان الكاتاااااب أحياناااااا  قفااااال ترجمتاااااه بمبياااااا  شاااااعرية يساااااتع رها مااااان أحاااااد الشاااااعرا ،  قاااااول فاااااي ختاااااام 

 - حماه هللا  –ونختم القاول فاي ترجمتاه ومسا رة حياتاه العطارة وصادى نعياه : "ترجمته للفقيه أبو جناح

 :شاعر في  ثا  أحد العلما  من أمثالهبقول ال

 وصيحة من قد نعاه عل *** وقالوا إلامام قاااااااض   نحبه 

 ولكناااااااااااااه أمة قد خاااااااااااااااااااال *** فقل  فما واحد قد مااض   

بعاااااد جهااااااد مشااااار ، ال يشاااااغله عااااان تاااااد ي  القااااارآن ماااااا شاااااغل غ اااااره مااااان أماااااو   - حماااااه هللا  -فماااااا  

 .2"وجعل الجنة منقلبه ومثواه - حمه هللا  –دفن في مقبرة زعفران بمد نة مسالته الحياة، و 

 : "يشاااايد الكاتااااب فااااي ترجمااااة الشاااايخ  مضااااان فن اااار عاااان شاااااعريته،  قااااول 
ً
 وخطيبااااا

ً
وكااااان شيخاااااااانا إمامااااا

 ولاااه العد اااد مااان الحجاااج واملقاساااما  املكتوباااة بخاااط  اااده، وامتااااز كاااذلك باااإقراض الشاااعر ولد اااه 
ً
وموثقاااا

، وأو د له مقطوعا  من قصائده، ووثق لوفاته، واختتمها 3"د من القصائد واملنظوما  الشعريةالعد 

م وتم  1311ه املوافق 1122سنة في سنة 14توفي الشيخ  مضان فن ر عن عمر  ناهز : "بالشعر،  قول 

قائاال ماان الصااالة عليااه بمسااجد العياااد  بمسااالته، وو ى جثمانااه الثاارى بمقباارة زاويااة السااماح، هلل د  ال

 :قدما  الشعرا  وهو ما  نطبق على مترجمنا

 به الخطب إال وهو للقصد مبصر*** ولكن أخو الحزم الذ  ل   ناااااااااااازال 

                                                             
 .33املصد  نفسه، ص - 1
 .املصد  نفسه، الصفحة نفسها - 2
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 1إذا سااااااااااد منه منخااااار جاش منخاااار*** فاااااااذاك قرياااااااع الدهر ما عااااااش حول 

  ا شيخنا وجزاك هللا وعان 
ً
 وميتا

ً
 ومادافعا عان طب  حيا

ً
 متقناا

ً
املسالم ن خ ار ماا  جاز  باه هللا عاملاا

 .2"إلاسالم وعن أهله وأبنا  أمته

ومان مواضااع النها ااا  الترجميااة ال ااي ختمهااا باسااتثما  الشااعر قولااه فااي ترجمااة الشاايخ علااي باان حساان 

ثاا  أحاد بقول الشاعر فاي    - حمه هللا –وأختم القول في ترجمته وس رته العطرة، وصدى نعيه : "العرب 

 :3العلما  الفضال  أمثاله

 وصيحااااة من قد نعاه عل ***   وقالاااااااااااوا إلاماااام قض   نحابااااه    

 ولكنااااااه أماااااااة قاااااااااااااااااااااد خلااااااااااا ***    فقلااااا  فما واحااااااد قد مضااى   

املتااااارَجم ن الاااااذ ن أو د لهااااام الكاتاااااب مقطوعاااااا  يعااااد الشااااايخ الفقياااااه محماااااد بااااان أحماااااد العاااااالم أكثااااار 

وأسااااهم املتاااارجم بإنتاجااااه فااااي  ياااااض الشااااعر : "ومقتطفااااا  ماااان منظوماتااااه وقصااااائده الشااااعرية،  قااااول فيااااه

املزهاااارة الخصاااابة، وجاااااد  باااابعض القصااااائد القصااااا  والطااااوال والنتااااف فااااي بعااااض املناساااابا ، وكااااان ماااان 

  ماان الشااعر نظمااا، وهااذه بعااض أبياتهااا، نو دهااا ب اا 1222، وتحتااو  علااى "زباادة فاان آلااة العلاام: "أشااهرها

 :للتمثيل

 قد وضعوه نحاااااااااااو سلني تستفيد***         كالماااااااااااااانا لفظ مركب مفااااااااااااااااااااااايد        

 اااااااااااااو دعاااااااااا زبد وهااااال  ااااااااااااااااااااااااااااااااترائ نحاااااا***        وأقااااااااااااااااسمه للخبر وإلانااااااااااااااااااااااااشاااااا        

 4ااااااااااااهامفااااااااااااااااااااااااااااارد قااااااااااااااااااول جااااااعفر مثالاا***        وجااااااااااااااااازؤه كلاااااااااااااامة وحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااادها       

لقاااد ضااامن الكاتاااب أغلاااب ترجماتاااه باألبياااا  الشاااعرية الدالاااة علاااى الحكماااة، واملقطوعاااا  الشاااعرية 

الدالة على الرثا ، وتعظيم ذكرى مولد النباي صالى هللا علياه وسالم، وذكار فضال العلام وأهلاه، والابعض 

، لتعضاايد ألافكااا ، وتقويااة  رجااع قولهااا إلااى املتاارجم ن، والاابعض آلاخاار اسااترفدها الكاتااب بشااكل تناصااا 

 .املعن ، وإثرا  الدالال 

                                                             
 .31، ص2223، 1ط لبنان، عبدالرحمن املصطاو ، دا  املعرفة، ب رو ،: تمبط شرا، د وان تمبط شرا، تح -1
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كماا حضار التنااص القرآناا  فاي بعاض الترجماا ، نجااد ذلاك فاي ترجماة الشاايخ الفقياه ألاد اب محمااد 

بن محمد الشومان ،  تحد  الكاتب إن الشيخ عندما سمل أفضل طعام وهو ل   من طعام الدنيا وال 

 :التاليمن طعام آلاخرة وكان السمال على النحو 

 حسااادا ملا أ وك أن  كاشف املعاااااااااااااان ***   اسمك الاشمون  لكن حرفوه للشومان     

 ما طعام فضلوه ما له في الفضل ثان***    ا شوماااااااااااااااااااان   ا شومااااااااااااااااااااان   ا شوماااااااااااااان     

 بااااااااااااااااال وال ماااااااااااااااااااااااااااان طعااااااااااااااااااااام الجاااااااااااااااااااااااااانان***   ااااااااا  مااااااااااااان طعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام الااااااااااااااااااااااااااادنيا    ليااااااااااااااااااااااااااااااااا

 في إلاجابة عن السامال املطاروح، وخاالل وهلاة مان الازمن أخذ الشيخ السمال و جع إل
ً
ى ب ته مفكرا

ى اْبـَن َمــْرَيَم َهــْل : 1والتفك ار فاي إلاجابااة تاذكر قاول هللا تعااالى فاي محكام آ اتااه  َيـا ِعيســ َ
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 :ومن هنا تفطن شيخنا لإلجابة فما كان منه إال أن صاي الجواب في أبيا  شعرية قال فيها

 في آلافااااااااااااااااااااااااااق وألانااااااااااااااااااااااااااااااااام***   أيها الحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابر املعلى    

 سئل عن أفضاال طعاااااااااام***   عن سمال     هذا جواب 

 3مع حوا يياااااااااااااه الكااااااااااااااااااااااااااارام***    طعااااااااااام  ب  لااااااااااااااااااااااااع س     

 ختتم الكاتب أحيانا ترجمته بإ راد تناص قرآن ، نجد ذلك في ترجمة الشيخ عبد هللا علي عبد هللا 

وماااااا ماااااا  مااااان تااااارك و ا ه كااااال هااااااذه آلاثاااااا  مااااان حملاااااة القااااارآن العظااااايم مااااان القااااااا ئ ن : "،  قاااااول "لكاساااااحا"
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إن . 1، وجعااال قباااره  وضاااة مااان  يااااض الجناااة آمااا ن  اااا  ب العاااامل ن حااام هللا شااايخنا وأدخلاااه فسااايح جناتاااه

حضااو  التناصااا  القرآنيااة فااي نصااوص التااراجم كساااها بعاادا قدساايا، ومنحهااا قيمااة تصااد قية، ناهيااك 

 .عن ثرا  املعان  الداللية والجمالية

مش، صبغ الكاتب أغلب التراجم ألادبية بالنصوص الشعرية على مستوى النص ألاصلي، وفي الهوا

وفااي مالحااق الصاااو ، ويباادو أن الكاتاااب كااان مستحضااارا ذلااك ألامااار بعنا ااة ووعاااي، وهااو ماااا أكسااب تراجماااه 

بعااااادا أدبياااااا عميقااااااا، ناهياااااك عااااان لغتااااااه الشااااااعرية البليغاااااة املشاااااارقة، وانزياحاتهاااااا التركيبياااااة وألاساااااالوبية، 

عااه ملواصالة القاارا ة وأسالوبه العمياق، وعرضااه الشايق، املتم از بلمسااة ألاد اب، الااذ   مسار القاا  ، ويدف

والاساااااتمتاع بجمالياااااا  الترجماااااة املمزوجاااااة بعباااااق التاااااا يخ، و وحانياااااة العلااااام، وطياااااب العلماااااا  والفقهاااااا ، 

 .وموائدهم الدسمة والشهية باألخبا  وألاشعا  والحكم واملعان  القيمة

 املرجعية النقدية

النوعية له، من خالل إصدا   تهد  املرجعية النقد ة إلى إبراز القيمة العلمية للكتاب، وإلاضافا 

ألاحكام النقد ة، ولو عدنا إلاى القارا ا  املتعاددة للكتااب مان خاالل املقادما  الغ ر اة، وتوسالنا بنظرياة 

جماليااة التلقااا  ال اااي تهااتم بالقاااا  ، وتجعااال مناااه محااو  العملياااة النقد اااة، لوجاادنا أن الكتااااب قاااد حظااا  

قاااد وصااافه ألاساااتاذ الااادكتو  محماااد منصاااف بقااارا ا  فاحصاااة مااان قبااال قااارا  متعااادد  التخصصاااا ، ف

، وهااو 2"جمااع فيااه كوكبااة ماان أهاال القاارآن والعلاام بمسااال  ملاادة قاارن ن ماان الزمااان"القماااط  بمنااه كتاااب 

 . بهذا الوصف  جعله موسوعة علمية قيمة

ماااا  –وأنااا أقاادم هاااذا الكتاااب  –ولساا  أخفااا  "  قااول عنااه ألاساااتاذ الاادكتو  الهاااد  املباااروك الاادالي 

 تعانيه املكتبة  يغمرن  من
ً
 هائال

ً
مشاعر السعادة والبهجة والسرو ، ألنه سيمأل بهذا العمل القيم فراغا

 . 3"الليبية، وألنه بحق إضافة غنية س ستفيد منها الباحثون وعموم القرا 

بقد   –وال شك  –إنه لعمل علمي جليل قد أسهم : " صفه الدكتو  بناصر محمد الفيتو   بقوله

د نة مسالته وأهلها، فقد احتوى هذا املصنف القيم على تراجم ملجموعة من الشيوخ كب ر في خدمة م

فااي إثارا  الحركااة العلميااة والثقافيااة، ونشاار  –بعااد هللا تعااالى  –والفقهاا  ألاجااال  الااذ ن كااان لهام الفضاال 

 لقااد غطااى هااذا الكتاااب جانباا: "، ويقااول "الااوعي الفكاار  والااد ني باا ن أبنااا  مد نااة مسااالته وخا جهااا
ً
ا مهمااا
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من الجوانب ال ي ما ازل  تحتاج ملزيد مان البحا  والد اساة، وكشاف لناا ثارا  الحيااة الفكرياة والعلمياة 

وألادبية في مد نة مسالته في العصر الحد  ، وعلى وجاه التحد اد فاي القارن ن التاساع عشار والعشارين، 

كان لهم دو  با ز، وفضل  ذكر وذلك من خالل ترجمته لثلة من أبرز شيوخها وفقهائها وعلمائها الذ ن 

ف شاااكر فااااي نشااار التعلاااايم، وتحفااايظ كتاااااب هللا الكاااريم ماااان خاااالل املساااااجد والزوا اااا والكتات ااااب واملعاهااااد 

إن السفر : وأقول لصاحبه بصدق. الد نية ال ي ساد  وانتشر  في أ جا  ليبيا في تلك الفترة من الزمان

الااادكتو  نصاااارالد ن تحقيقااااا، وأفعمااااه تاااادقيقا، عظااايم، وفضااااله علااااى مد نااااة مساااالته عماااايم، فقااااد مااااأله 

 .1"فجمع فيه ب ن الروا ة والد ا ة

يعاااد الكتااااب مرجعاااا ب بليوغرافياااا مهماااا،  حمااال ذخ ااارة معرفياااة ومعلوماااا  دقيقاااة، ومتحفاااا تا يخياااا 

حافال بالصو  ال اي تعكا  ثقافاة املجتماع الليباي املساالت ، وتبارز قيماه وعاداتاه، ودو  علمائاه وفقهائاه، 

موسااوعة معرفيااة قيمااة فااي فاان التااراجم ألادبيااة التا يخيااة الهادفااة، وينبااوع معرفااي نقاال لنااا السااما   إنااه

والخصائص الشخصية والعلمية للفقها  والعلما  من  جال الد ن، وعمل على إظها هم على حقيقتهم، 

م الاجتماعية وحشد طائفة من أقوالهم، ود   ب ئاتهم العلمية، وأحاط بنشمتهم العلمية، وألم بظروفه

اااار  فااااي تكااااوين شخصااااياتهم، ونشاااار اتجاهاااااتهم ومااااذاهبهم، فهااااو كنااااز تااااا يخي 
ّ
وأوضاااااعهم الشخصااااية ال ااااي أث

وأدب  مائز، جمع ب ن دفتيه قطا  دانية من الثما  اليانعة وشتال  من ألازها  العبقة، إنه واحاة غناا  

يلااة، وعطو هااا الفواحااة، ال ااي تاانعش  تنقاال القااا   باا ن أفيائهااا وأفوافهااا، ويسااتمتع بااملوان و ودهااا الجم

 .الفكر، وتمد الوجدان باملتعة والسعادة

 مثااااال الكتااااااب ناااااواة ملشاااااروع معرفاااااي وطناااااي وعربااااا ، يعتاااااد بماااااو و  ألاماااااة، ويجااااادد تا يخهاااااا، ويضااااا ي  

فاااي ماانهج علماااي دقياااق  صااا ن،  تسااام بالدقااة والعماااق وإعماااال الفكااار، لهاااذا . فضااا اتها املعرفياااة والفكرياااة

اتاااب املجااد املباادع، وأ باا  علاااى كتفااه؛ ملواصاالة مشااروعه املعرفاااي القاايم، وإضااا ة تاااا يخ أشااد علااى  ااد الك

ألاماااااة، والتعريااااااف بمو وثهااااااا القاااااايم، وماااااا أحوجنااااااا اليااااااوم إلااااااى ترجمااااااة سااااا ر ألاعااااااالم ماااااان العلمااااااا  العظمااااااا  

 !.والفقها  النبال  في وطننا العرب ، وتدوين س رهم، وتوثيق مآثرهم

 خاتمة

ا  الفكر  لألمة وتوثيقه جز  ال  تجزأ من ثقافتها، ومظهر من مظاهر نهضتها، إن عملية تدوين التر 

وإلاشاااااادة بمقاماااااا  العلماااااا  واملفكااااارين، وصاااااون جهاااااودهم، وتخلياااااد ماااااآثرهم، و باااااط املاضااااا ي بالحاضااااار، 
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وتعريف ألاجيال املتعاقبة بمو و  ألاجيال السابقة، وإضا ة تا يخ ألامة، وتجد اد إ ثهاا وحضاا تها، وهاو 

 .جسدته الكاتب في كتابهما 

لعباااا  الخطاباااااا  املوازياااااة دو ا كب ااااارا فااااي بناااااا  الكتااااااب، وتسااااا يجه، ومنحتااااه هويتاااااه، وماااااد  القاااااا   

بإشاا ا ، سااعدته فاي تشااكيل تصاو  أولاي عاان الكتااب، وإلاملاام بفكرتاه ومضاامونه، وسااهم  فاي إضااا ة 

 .مسحة جماليةاملناطق الغامضة فيه، وتسهيل تمويله، وأضف  عليه قيمة داللية، و 

تم از  منهجيااة الكاتااب فااي تراجماه باااملنهج العلمااي الاادقيق املوثاق، وتراتبيااة ساارد ألاحاادا  والوقااائع، 

والانتقال السل  في نقل الصو  وألافكاا ، وتحويال ألافكاا  واملعاا   مان الشافاهية إلاى الكتاباة املوثقاة، 

كالروا ة املباشرة وألاسانيد والزيا ا ، وقد والاعتماد على نقل املعلومة من مصاد ها ألاصلية املوثوقة، 

غطااا  املقاااابال  الشخصاااية أغلاااب املاااادة العلمياااة، وتم اااز باااالحرص علاااى وصاااف كااال التفاصااايل املتعلقااااة 

بمترجمه بدقة كب رة، فجا   ترجماته في صو  حية، حرك  خيال القا  ، وجعلته يع ش النص واقعا 

الكتااب لغاة الكاتاب الفصايحة، وأسالوبه السااحر، وملساته  مع شا، ومماا  زياد أهمياة التاراجم ألادبياة فاي

ألادبياة، ال اي كشاف  خلفيتاه املعرفياة املوساوعية، وأفصااح  عان خبرتاه ود ا تاه الكافياة بفان التااراجم، 

وحسه النقد  املرهف، فتمكن من ضبط مادته، وتجسيد ألاحدا  والوقائع، وسْوق ألاخبا  والروا ا  

 .في إ راد الكث ر من النصوص الشعرية والسرد ةممزوجة بنفحة أدبية، تجل  

تمكن الكاتب من صبغ التا يخ بصبغة إنسانية علمية، ومساحة أدبياة جمالياة آسارة، أعااد  خلاق 

الشخصية املترجمة، وبعثتها فاي حلاة جد ادة، كشاف عان مكانتهاا ومركزهاا الاجتمااعي، ومكانتاه العلمياة، 

ة والعلمية منذ الوالدة إلى الوفاة، وعكس  سما  العصر و سم  خا طة متكاملة عن مس رتها الحياتي

 .وأحواله وخلفياته الد نية والتا يخية والثقافية والاجتماعية وألادبية

 قائمة املصادر واملراجع

 القرآن الكريم 
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 :عنوان الورقة البحثية

 القرآني مِ  والتدريُس  ُس رْ الدَّ 
َ ْ
ِ ن خالل حياة الشيخ عبد هللا امل

ّ
 ّي ك

The Qur’anic Lesson and Teaching Through the Life of Sheikh Abdullah Al-Makki 

 محمد محمد أبو عجيلة. د: إعداد

 بكلية آلاداب والعلوم بمسالته، جامعة املرقب، ليبيا( الحديث وعلومه)أستاذ محاضر في تخصص 

 

 امللخص 

 الحاضر القرن  وأوائل املاض ي القرن  من ألاخ ر النصف في املتم ز ن العلما  من  شيد املك  هللا عبد الشيخ

 تلك في الليبية والجامعا  واملعاهد القرآنية للزوا ا أنموذجا  مثل وتد يسه ود استه والقرآن، العلم في

 والتحصيل املنا ج حي  من املتمخرة العصو   أفضل من البحتة العلمية الناحية من تعتبر ال ي الفترة

 لطريقة خاصا وصفا  أ ضا تتناول  والد اسة أ امنا، في منه العلم طلبة  تعجب الذ  املوسوعي والتعليم

علم ومنهج
َ
 ما علىٰ  يسر    وهو بمسالته، وادنه بقرية الهمالي زاوية وهو الكريم القرآن لتد ي  التا يخي امل

 من هللا بإذن ويظهر ليبيا، غرب في الكتات ب عليه ملا عاما وصفا وتتناول  بمسالته، ألامر عليه كان

 القسوة وفي  ووقفه، و سمه ضبطه من التام والتمكن و القرآن حفظ قوة في تتمثل مهمة مزا ا الوصف ن

 ش ي  ذكر مع ذكر، الذ  الوصف علىٰ  حفاظا أنتج  ال ي واملعنو   املاد  التشجيع  صحبها ال ي املثمرة

 أسقط وقد املاض ي، القرن  خمسينيا  فترة في الكتات ب دو   تحس ن املحفظ ن بعض محاوال  من

 .ذلك أغلب علىٰ  ومد سا دا سا املك  هللا عبد الشيخ حياة باح ال

ته  - املك  هللا عبد - القرآن: املفتاحية الكلمات
ّ
ّتاب - مسال

ُ
ك

ْ
 ال

Abstract 

Sheikh Abdullah al-Makki Rashid is one of the distinguished scholars in the 

second half of the last century and in the beginning of the current century in the 

relgious science and Qur'an. His study and teaching represent a model for the 

Qur'anic schools and the institutes and universities of Libya in that period, which 

is considered from a purely scientific point of view as the best period in terms of 

curricula, achievement, and encyclopedic education that students admire in our 
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days. The study also covers a special description of the method and approach of 

the historical teacher for teaching the Holy Qur’an, which is the Zawiyat al-Hamali 

in the village of Wadnah in Mesallatah, and it applies to what it was like in 

Mesallatah. Also, the study includes a general description of how the Qur'an 

zawiyat were look like in western of Libya, and by Allah willing, the two 

descriptions show the important advantages represented in the strength of 

memorizing the holy Qur’an and the comprehinsive mastery of scripting manner 

and recitation stopping of Qur’an, and in the fruitful cruelty that is accompanied 

by the materialistic and moral encouragement that was produced in order to 

preserve the mentioned description, with mentioning some of the attempts of 

some Qur’an teachers to improve the role of the Qur’an zawaya in the fifties of the 

last century, and the researcher has projected the life of Sheikh Abdullah Al-Makki 

as a student and a teacher to most of that. 

 

 مقدمة

م، سيدنا محمد  علىٰ الحمد هلل الذ  علم بالقلم، وصلى هللا 
َّ
من أحيا به دا   من َعِلم وعل

م
َّ
 .وعلى آله وأصحابه وحفظة الكتاب الكريم  وسل

زَّ ﴿ :فيقول هللا تعالى: أما بعد
َ
ْحُن ن

َ
ا ن  ِإنَّ

َۖ
وَن

ُ
ِفظ

ٰ
َح

َ
ُهۥ ل

َ
ا ل َرَۖ َوِإنَّ

ْ
ك ِ

ّ
لذ

ََ۬
َنا ا

ْ
 [1: الحجر] ﴾٨ ل

َمهُ »(: 1221:  قم)وفي البخا   
َّ
َم الُقْرآَن َوَعل

َّ
َعل

َ
ْم َمْن ت

ُ
ْ ُرك

َ
 .«خ

ي ِللُمشاَ كة في  عْنَون بِااااوهذا ِإْسهاٌم ُمتواِضٌع ِمّنِ
ُ ْ
ِمي امل

ْ
ُم ومَعاِلُم مدين" : املمتمر الدولي الِعل

َ
ة أْعال

ته عبر التاريخ؛ آفاٌق وأْبعاد
ّ
لّية التربية ومكتب الثقافة بمد نة مسالته؛ مع "مسال

ُ
ُمه ك ِ

ّ
نظ

ُ
؛ الذ  ت

 .املركز الد ُمقراِط  العربّ  بمملانيا

 ِلبحثي
ً
ْرُ  عنوانا

َ
ْرُس والتدريس القرآني من خالل حياة الشيخ عبد هللا املكّي : " وقد اخت

". الدَّ

ته البا ِزين في زمنه وهذا الشيُخ أحد أْعالم
ّ
 .مد نة مسال

ْحَو  الخام ؛ ِمْن محاو  املمتمر ِ
ْ
 .وَيْند ِج الُعنواُن تْح  امل
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 :أهداف البحث

 :ا إلاشادة التا يخية بدو  بعض املعالم والشخصيا  ال ي كان لها دو   ائد في التعلم والتعليم1

 .ا إلاعالم بمثر املنا ج والتحصيل في تكوين العلما  2

 .تض يق ُهّوة اليم  من محاكاة علما  املاض ي القريب : الية البحثإشك

قسم الباح  العمل من حي  املبدأ إلى مباح  ومطالب،  تناول الد   : خطة البحث

ِمّي من : فكان العنوانوالتد ي  القرآن ، ويتناول الد   والتد ي  العلمي أ ضا،  الد   والتد ي  السَّ

املكَ ، ثم  أى  الباح  أن ذلك سيطول، فاكتفى بما  تعلق بالقرآن في خالل حياة الشيخ عبد هللا 

علم دون سائر العلم، فكان العنوان
َ
 :علىٰ فقام البح  الد   والتد ي  القرآنّ ، : العالم وامل

 :علىٰ ، ويشتمل تمهيد

 عن زاوية الهمالي إحدى معالم مسالته العلمية ا نبذة مختصرة1

2  
َ
 .م محل الد اسةا نبذة مختصرة عن الَعل

ب البح  في
ْ
 من املطالب: ثم جا  ُصل

ٌ
 .مبحث ن، وتحتهما جملة

 : ، وتحته خمسة مطالبتحصيل القرآن الكريم: املبحث ألاول 

 .د   القرآن الكريم بالكتات ب: املطلب ألاول 

 .مزا ا إلامال  القد م:  املطلب الثان 

 .نظام املراجعة بالكتات ب: املطلب الثال 

تاب القد م: رابعاملطلب ال
ُ
 .أثر القسوة والتشجيع على طلبة الك

 .أوليا   تحس ن دو  الكتات ب بمسالته: املطلب الخام 

 :، ويشتمل على ثالثة مطالبتدريس الشيخ للقرآن: املبحث الثاني

الي: املطلب ألاول   .تد ي  الشيخ بزاوية السيد الهمَّ

 (. لوط)تد ي  الشيخ بمسجد العما   : املطلب الثان 

 .تالميذه من طلبة القرآن علىٰ أثر علم الشيخ : املطلب الثال 

 . ثم الخاتمة والتوصيا 

م
َّ
ى هللا على سّيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسل

َّ
 .وصل
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 تمهيد

ْعلم: أوال
َ
اِلي (1)زاوية: امل  :(2)الَهمَّ

سه السيد الهمالي ،  نسب إلى ممس(3)زاوية ومسجد قد م بقرية وادنه بمسالته مازال على حاله 

املطلب بن عمر بن عبد املطلب بن عثمان بن أحمد الشريف الوادن  املسالت  الذ  أسسه  بدبن ع

،  ذكر الشيخ حمزة أبو فا   عمن نقل 1123و 1122على نفقته الخاصة، ولعل ذلك كان ب ن سن ي

ن الزاوية أ ضا ل   عن الحاج امحمد حس ن الغزال  املولود آخر القرن التاسع عشر أنه يعر  مكا

 .عليها بنا 

وكان بناؤها تلبية لرغبة خاله عبد السالم ابن الشيخ عبد الدائم، فهي أمن ته،بل تعدى ألامر  

، ثم (4)مرحلة  ألامنية والنية  إلٰى مرحلة الشروع و الفعل، فقد بدأ في تجميع حجر بنائها في حياته

ن إتمام ذلك، فتعهد له ابن أخته السيد الهمالي عدم التمكن م علىٰ حضرته الوفاة فمظهر التحسر 

 .بفعل ذلك، و بتوفيق هللا فعل ذلك وأتمه

للصالة، وأوقف للصر  عليها ثل  أمالكه من زيتون، قيل   (5)ثم ألحق بها السيد الهمالي مسجدا

نا ، ومن بلغ ألا بعمائة زيتونة مع كث ر من ألا اض ي داخل القرية وخا جها، ثم زاد وقفها من عامة ال

وكان السيد أحمد أبو القاسم شعيب أول وكيل لها، ثم آل ( 6)شرا  الزاوية نفسها عن طريق الوكال 

من القرية وكيل، وكان جد  الحاج املك   شيد والد ( لحمة )ألامر بعد ذلك إلٰى خمسة وكال  من كل 

ج عبد هللا العا   العرب  الشيخ عبد هللا آخر الخمسة، ثم آل  بعد  جزه إلٰى وكيل واحد وهو الحا

سبط السيد الهمالي املمس ، ثم أ اد  أوقا  مسالته أن تجعله ناظرا لكل أوقا  القرية بمنحة فمبى 

أن  ضيف إلٰى وقف الزاوية وقفا آخر، فلما ألحوا عليه  وأبى جعلوا لوقف القرية جميعا  جال آخر بما 

، وهو أمر  عرض بعض (7)منه واستالم من الجد دفي ذلك وقف الزاوية، ا وهو أعظمها ا  دون تسليم 

 .وقف الزاوية للضياع

                                                             
 : الزاوية هي الخلوة املنفصلة أو التابعة ملسجد، وتطلق إطالقا  عدة ( 1

ٰ
أماكن مدا   تحفيظ القرآن و تحصيل العلم، ومنها  منها

  .الذكر عند الصوفية، وألامر  دو  حول املعن  اللغو  للكلمة وهو الركن
وتعر  بزاوية سيد  عبد الدائم جد الهمالي ألمه، وهذا املشهو  عند النا ، بل  أ   الشيخ فرحا  الغزال أحد محفظ   (2

 .الصيد بحفظ القرآن الكريم ومعلمي الزاوية  كتبها زاوية سيد  عبد الدائم في شهادته للشيخ محمد إبراهيم
شعر  كمنني خرج  من الدنيا، وما زال  ا بفضل هللا ا مسجدا : قال أحد الزائرين للشيخ حمزة أبو فا   ملا دخلها ألول مرة (3

 .للصالة ولها دو  في تحفيظ القرآن
 . ذكر ذلك ألاستاذ أبوبكر التوم  شعيب عن جده ألمه الحاج منصو  أحمد شعيب (4
 .ألاول فبق  يعر  بزاوية الهمالي أو زاوية سيد  عبد الدا م ب عليه الاسموغل (5
 .خشية أن تتحول أمالك القرية إلٰى وقف ؛مشا خ القرية الوكال  من الشرا  لحساب الزاوية ح   منع بعض (6
 .أخبرن  بذلك العا   عبد هللا العا   العرب  ابن الحاج عبد هللا املذكو   (7
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وقد قام  الزاوية بدو ها في تحفيظ القرآن وتد ي  العلم حق القيام، فكم أنتج  من حفظة 

 .أ د  مشا خ عظم هللا  شمنهم وكّرم علىٰ مسالته كلها وقف إلامام الهبط   علىٰ داخل القرية، وبسط  

 :في القرآن الكريم أهم مشايخها:  أوال

ا الشيخ  3. ا  الشيخ علي بن جويلي الو فلي 2حمودة  مضان أبو جيلة جد والد ، : ا الشيخ1

: ا الشيخ1. محمد أبو  ا  الس ندا   : ا الشيخ4.   مفتاح دعوب  املعرو  باأل يبع شيخ القرآن والوقف

ا الشيخ عبد 1. املهد  أبو جيلة ا الشيخ امحمد  1فرحا  امحمد الغزال : ا الشيخ6. علي محمد فرة

 .ا الشيخ عبد هللا سليم، وبعض املشا خ الشباب12. ا الشيخ  مضان علي فره1.  هللا املك 

 :أهم مشايخها في العلوم الشرعية: ثانيا

، من أكابر العلما  د   بزاوية الهمالي حاشية (1144)ا الشيخ أبوبكر شر  الد ن البود  1

املختصر للد د ر، وجوهرة اللقان  وغ ر ذلك، وكان من أبرز  علىٰ شرح الكب ر  الصف ي، والرسالة، وال

تالميذه الشيخ محمد محمد الشومان  والد شيخنا الشيخ املهد  الشومان ، والشيخ علي املسالت  من 

بني لي ، والشيخ امحمد أبو جيلة من القرية نفسها، وما من شيخ اليوم في مسالته إال وهم مشا خه 

 . (1)رة أو غ ر مباشرة، فمن لم  كن أحدهم شيخه فهو شيخ شيخه أو أعلى من ذلكمباش

 (.2224)الشيخ امحمد املهد  أبو جيلة  2

عمل إماما بالزاوية ومحفظا للقرآن بها فترا  متقطعة، قرأ  عليه في إحداها، وجل  معلما 

ا عاد إلٰى التد ي  بالزاوية مرة للعلم بعد وفاة شيخه أب  بكر البود  فترة طويلة، وبعد انقطاع أ ض

أخرى حي  د   ش ئا من الشرح الكب ر للشيخ الد د ر بعد صالة املغرب صحبة تلميذه الشيخ حمزة 

 .، كما د   صحيح إلامام البخا   صحبة الشيخ حمزة أ ضا(3)حضرنا أكثره  (2)أبو فا  

 (:2221)ا الشيخ عبد هللا املك   شيد 3

                                                             
مسالته في العهد العثمان  )أجراها ألاستاذ غي  العرب  مع السيد علي شر  الد ن البود  ضمنها ألاستاذ كتابه انظر مقابلة  (1

ته في العهد الُعثماني الثاني ،(م2212)، غي  العرب : (الثان 
ّ
 تا يخيةمنشو ا  املركز الوطني للمحفوظا  والد اسا  ال، مسال

يار ،(م2222)، نصر الد ن العرب : ، و(116/ص)، بطرابل  ليبيا، ط ألاولى
ْ
ته ألاخ

ّ
وطيب سَيرهم من  مناقب علماء مسال

عجيلة  الشيخ امحمد املهدي أبو ،(م2221)، حمزة أبو فا   :، و(41/ص)  دا  الحكمة بطرابل  الغرب، ط ألاولى، ،ألاخبار

َدماء
ُ
ق

ْ
، دا  الحكمة، طرابل  الغرب، فقهية وتاريخيةبحوث ودراسات في قضايا فكرية و : هِضْمن كتاب ،أحد تالميذ ألاْسمرية ال

  (.413/ص)
ُ
 . كر عر  واستفاض ب ن أهل قرية وادنهو كث ر مما ذ

كان ذلك ضمن ختم قرا ة الشرح الكب ر وختم البخا  ، البد  كان بب   الشيخ حمزة ثم كان  القرا ة : قال الشيخ حمزة (2

 .ب   الشيخ حمزة إلٰى ختمهمابالزاوية  في حضو   عام،  ثم عاد  القرا ة إلٰى 
َدماءعجيلة  الشيخ امحمد املهدي أبو، حمزة أبو فا  : انظر (3

ُ
ق

ْ
بحوث ودراسات في : هِضْمن كتاب ،أحد تالميذ ألاْسمرية ال

يارم، نصر الد ن العرب  :و، (412/ص)، قضايا فكرية وفقهية وتاريخية
ْ
ته ألاخ

ّ
 ،وطيب سَيرهم من ألاخبار ناقب علماء مسال

 .(141/ص)
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بعضا من موطم إلامام مالك، وكان الحضو  كث را من  1112رب سنة د   بها بعد صالة املغ

العامة والخاصة، من أشهر الحضو  الشيخ حمزة أبو فا   وألاستاذ أحمد بون ، وألاستاذ  مضان 

املنصف أبو فا  ، وألاستاذ نصر الد ن محمد بون ، وكاتب هذه   محمد أبو جيله، وألاستاذ عبد

 .سبب املضا قة ألامنيةالحرو ، ثم انقطع  الد   ب

 :ا الشيخ حمزة أبو فا   4

قبل صالة العشا  و التراويح عبر سنوا ، توقف د سه  عند باب « الشرح الصغ ر»دّ   بها 

اليم ن، ودّ   بها كتبا أخرى في أوقا  مختلفة خاصة  بعد الثو ة استفاد منها كل  من حضرها 

 .وخص د سها  بالقصد والتيمم

م: ثانيا
َ
 . الشيخ عبد هللا املكي رشيد :الَعل

« وادنه»ولد الشيخ العالمة الخال في الرتبة وألاب في  التربية والصحبة  وم الخم   في قرية 

، وحفظ القرآن ما ب ن زاوية الهمالي بوادنه قريته، وزاوية الشيخ الدوكالي (1)1144سنة « مسالته»با

امحمد الغزال بقريته، والشيخ منصو  السنوس ي فرحا  : أ ضا علٰى الشيخ ن« مسالته»با« زعفران»با

ّنة« زليتن»م ذهب إلى مد نة 1162ا  1111بمسجد الشيخ الدوكالي، وفي سنة  في زاوية  (2)ليقرأ السُّ

ثالثة ابتدائ ، وثالثة إعداد ، وثالثة : تسع سنوا ، أغلبها على النظام الجد د« زليتن»الشيخ ألاسمر با 

 .م1161محمد مختا  جوان وغ ره، وتخرج  منها سنة ثانو ، تح  إدا ة الشيخ ا

م إلى الجامعة إلاسالمية بمد نة البيضا  فقض   أ بعة سنوا  في كلية 1161 حل الشيخ سنة 

 .أصول الد ن قسم التفس ر 

، حي  منحته (3)قسم اللغة العربية والد اسا  إلاسالمية/ تخرج الشيخ من الجامعة الليبية

م، وكان ألاول علٰى دفعته طيلة 1112، في  ونيو (ممتاز)ل الد ن بتقد ر د جة الل سان  في أصو 

 .السنوا  ألا بع

في التفس ر، ومباشرة ( املاجست ر)، منحته جامعة ألازهر للشيخ إلاجازة العالية 1111وفي سنة 

سجل بالجامعة نفسها أطروحة الدكتو اه في  تفس ر القرآن أ ضا، ثم حال  ظرو  الحرب ب ن مصر 

 .وليبيا وقتها عن إتمامها

                                                             
  .في نف  السنة توفي الشيخ أبوبكر البود ، توفي عالم وولد عالم (1
العلوم الشرعية وعلى  أسها الفقه، وقد  كان سائدا في ذلك الوق ، أصله تسمية بعض كتب الحد   بالسنن  تعب ر عن د اسة (2

 .كسنن أب  دواد وغ ره
  .تغ ر ألاسما  في تلك الحقبة أمر ألفه الليبيون  ( 3
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فعاد الطالب النجيب إلى جامعته ليعلم فيها كما علمته، ولم تكن الفترة طويلة، إذ اختا ته 

م،  1114م، ثم أمينا لها أ ضا بالخم  ح   سنة 1111مسالته أمينا للجنة الشعبية للعدل بها سنة 

 . وما 11سياسيا  حي  أبعد الشيخ عن منصبه في نها ة ممسفة ختم  باعتقال الشيخ

فعاد الشيخ محاضرا بالجامعا  الليبية ا طرابل  ا ألاسمرية ا كلية الدعوة إلاسالميةا كلية 

 .م2221/ 1الشريعة بمسالته، إلى أن تقاعد في شهر 

وكان ب ته معهدا  متيه الطلبة من كل مكان يعلمهم ويحنو عليهم، أما مسجده  فكان حلقة 

يع ن الطلبة في موادهم، ويعلم من جا ه طالب علم، لينهل من بحر ال  علمية تد   فيه كل العلوم،

 .تكد ه الدال 

للكبا  والصغا ، وصبر علٰى تعليم كث ر من ألامي ن من كبا  ( الهّمالي)جل  معلما للقرآن في زاوية 

سجد السن، وجل  قبل وبعد لنف  ألامر بمسجد العما  ، وقد حفظ القرآن علٰى  د ه  بالزاوية وامل

 :جماعة أشهرهم

 .أحمد محمد بون : ا الدكتو  1

 .محمد محمد أبو جيلة : ا الشيخ 2

 .عز الد ن عبد هللا املك   شيد: ا الشيخ3

 .السنوس ي مجاهد: ا الشيخ4

 .علي امحمد املشفط: ا الشيخ 1

م إلى وفاته، حي  خطب 1116من سنة « وادنه»تقلد منصب الخطابة  باملسجد الكب ر بقريته 

ر من عشرين عاما، ما استعمل و قة في حياته، كان  مقدمة خطبته تبهر ألاسماع وتمخذ باأللباب، أكث

كمنها قطعة أدبية من الطراز ألاول، مع براعة استهالل، نصح في خطبه وأف   وأ قظ وعالج الكث ر مما 

  رون يهم النا ، فانطبع في أذهان من  حضره نمط جد د من خطب العلما  القدامى جعلهم ال 

بل وفي ( مسالته)، ظهر في (ظهر الصباح فمطفئ القند ال: )لخطيب غ ره ش ئا، فلسان حالهم  قول 

غ رها من بالغته وقوة بيانه وإمساكه بناصية العربية ما جعل غ ره  مسك عن الحد   أمامه، وتسا ع 

الذ  افتتح أعظم  ومحيطها يستدعونه الفتتاح جد د مساجدهم أو املجددة، فهو ( مسالته)النا  في 

 .وهو مسجد الشيخ الدوكالي( مسالته)مسجد جدد في 

ب سفر يس ر بممره، أو حفل فيه من 
ْ
كان خطيَب كل صلح  حضره، أو عقد زواج ُيشهره، أو َ ك

 .  قد ه حق قد ه

، بل كان قطب  حاها، إن غاب محاضر سد مكانه، وفي (مسالته)شا ك في د و   مضان با

غربا في  مضان وغ ره عبر مساجدها ( صبراته)شرقا وإلى ( مصراته)د عطاؤه إلى سنواته ألاخ رة امت
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من العلما  ما فيها، وكان  الشيخ خ ر شاهد على ما تواتر في ( مسالته)وزوا اها، فعر  أهلها أن في 

 . أم العلما ، كما وكيفا على السوا ( مسالته)ألاسماع، وتناقله النا  في كل البقاع، من أن 

 وال تخرج ، و ائد الصلح فيها، حي  كان  عن  أ ه ال(بني وليد)و( ترهونه)و( مسالته)موثق  وكان

 .فترة من الزمن( مسالته)، وكان ممن دا  عليه إلافتا  في (1)تحيد، تضعه سيا ة وتمخذه أخرى 

العلم مهما « تبسيط»كان الشيخ موسوعة علمية بحق، تعجب من سعة اطالعه وقد ته على 

 .تشعب ودّق 

كان عاملا بالنحو والصر  والبالغة والحد   والفقه والعقيدة مشا كا في كل فن، ح   قال 

 . (2)إذا تكلم في ش ي  تقول هذا تخصصه: فا   عنه الشيخ حمزة أبو

أما تخصصه ألاكاد مي فهو تفس ر القرآن الكريم، وقد كان  فيه  جبا، تسمله عن معن  آلا ة 

 .أعد فيها د سا واتبع فيها سببا فيها   كما لو كانفترى منه 

 :من أشهر تالميذه

 .أبو فا   حمزة: ا فضيلة الشيخ1

 محمد محمد أبو  جيلة : ا الشيخ 2

 .عبد هللا الدوكالي: ا الشيخ3

 .ا مجموعة كب رة من املشا خ الشباب الذ ن د سوا عليه في الجامعا  واملساجد4

ومريديها من وقته الكث ر، ح   ضاق الوق  وفوق ذلك كله كان شيخ طريقة ع ساوية يعطيها 

 .عن أشغاله، فكان يعمل عمل هيئة أو مجموعة من العلما   حمه هللا

 2221م، وبعد عودته من الحج آخر 2221 افق الحجاج مرشدا أكثر من مرة، آخرها حجاج سنة 

يل موته بمسبوع، بالتحد د جل  الستقبال النا ، ولم يعد ملما سة أعماله املعتادة إال قب 12شهر 

( صبراتة)عدا خطبة الجمعة فقد عاد إليها بمجرد عودته، خطب ثال  جمع، با  ليلة ألا بعا  بمد نة 

 .(3)بعد أن د   أحبابه د سا في التصو 

 

                                                             
 .حي  توفي بعد ساعا  فقط من عودته من صلح كما سيات  (1
 .قاله في مقابلة مع الشيخ حمزة بعد وفاة الشيخ عبد هللا (2
 .أخبرن  بذلك وا   أخالقه تلميذه الشيخ خم   سليمان في لقا  معه عن الشيخ (3
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، فخرج (1)ويوم ألا بعا  خاتمة أ امه من هذه الدنيا كان على موعد مع أهل ترهونة في فض نزاع 

عبد اللطيف العرب   حمه هللا، ثم عاد الشيخ ليال إلى ب ته، وما لب  أن إليها صحبة الشيخ القاض ي 

، وما هي إال لحظا  ح   كان الرجل الذ  (مسالته)عاودته حالة مرضية قلبية نقل منها إلٰى مستشفى 

م، فإنا هلل وإنا إليه 11/1/2221كان مل  السمع والبصر جثة هامدة، كان ذلك قبل فجر  وم الخم   

، (2)دفن عصر الخم   وصلي عليه ابنه الشيخ عز الد ن عقب صالة العصر في جنازة مهيبة اجعون،

 .فجزى هللا خ را كل من خصه بدعوة خ ر وله استغفر وعليه ترحم

 :تحصيل القرآن الكريم: املبحث ألاول 

 .درس القرآن الكريم  في الكتاتيب: املطلب ألاول 

ي سائر أنحا  ليبيا أثنا  فترة الحكم العثمان  وكان دو ها انتشر  الكتات ب ا منهل العلم ألاول ا ف

با زا في تحفيظ القرآن، وتعليم أصول الشريعة، وتعريف النش  مباد  النحو والقرا ة والكتابة، وهي 

، وهذه البدا ا  كان  النواة ال ي هيم  (3)غالبا ما تكون حجرة أو أكثر ملحقة باملسجد أو منفصلة عنه

 قول ألاستاذ علي . نوا بعُد أئمة في التفس ر والحد   والفقه وأصوله واللغة وعلومهاللنا  طلبة كا

إن النهضة : الفقيه حسن عن النصف الثان  من القرن العشرين  ويقصد أواخر عهد اململكة الليبية

العلمية اليوم في ليبيا أصبح  في تقدم مستمر، فقد أنشئ  فيها الكث ر من املدا   الابتدائية 

وهذه النهضة قام  بعد استقالل ليبيا ... والثانوية في جميع أ جا  اململكة كما أنشئ  جامعة عصرية

، وفضال عن ذلك فإن البعثا  الجامعية ترسل كل عام إلٰى الجامعا  (4)أ  منذ ستة عشر عاما فقط

 .(5)في القاهرة وب رو  و لندن وبا ي  وأنقرة وغ رها

 :بوصف طريقة الحفظ في الكتاتي

 :قسم ن علىٰ  قوم هذا الوصف  

                                                             
بصبراته  ونها  ألا بعا  كان في فض نزاع بترهونة   الثالثا  كان له د   بزليتن،  وبالليل د   ،انظر حسن خاتمته نحسبه كذلك (1

اَل  [2142:  قم]في ُسننه  أخرج إلامام الترمذ  .عاد منها ليال  وبعد ساعا  توفي 
َ
   ق

َ
ن
َ
ُه : من حد   أ

َّ
ى الل

َّ
ِه َصل

َّ
اَل َ ُسوُل الل

َ
ق

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
هُ »: َعل

َ
ْ ًرا اْسَتْعَمل

َ
ُه ِبَعْبد  خ

َّ
َ اَد الل

َ
ا أ

َ
ِقيَل  «ِإذ

َ
اَل : ف

َ
ِه؟ ق

َّ
ُه َ ا َ ُسوَل الل

ُ
 َيْسَتْعِمل

َ
ْيف

َ
ْوِ  »: ك

َ
ْبَل امل

َ
ُقُه ِلَعَمل  َصاِلح  ق ِ

ّ
قال : «ُ َوف

 َصِحيٌح : الترمذ 
ٌ

ا َحِد  
َ
 .َهذ

 .ملخص من د اسة يعدها الباح  عن خاله الشيخ عبد هللا املك  (2
  ،فة العثمانية في ليبيامذهب املالكية في عهد الخال أم السعد املان ، : انظر (3

َّ
جهود العلما  : عدد خاص بعنوان ،مريةة ألاْس املجل

 (.62 /ص) الليبي ن في خدمة املذهب املالك 
 .أ  قبل أن  نقلب كل ش ي  في ليبيا بقليل (4

ة أصول الد نحياة الكتاتيب وأدبيات التعليم الديني في ليبيا ،(م2211)أحمد مصباح سحيم، : نقال عن (5
ّ
، الجامعة ، مجل

 (. 331 /ص) ألاسمرية،
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وما  1112بزاوية الهّمالي وق  قرا ة الشيخ عبد هللا بها سنة   تناول وصفا خاصا: القسم ألاول  

 .بعدها

 تناول وصفا عاما للزوا ا واملساجد في الغرب الليبي، وفيه ش ي  من التفصيل : القسم الثان  

 . هللا  أو تد يسهوننزل عليه ما  ناسبه من حالة د   الشيخ عبد 

 :الوصف الخاص: أوال

كنا نحضر أذان الفجر إلٰى زاوية الهّمالي وبعد الصالة نبدأ قرا ة : (1)قال الشيخ محمد علي فره

 .القرآن، الطلبة الكبا   كتبون صباحا من حفظهم، والصغا   كتبون مسا  بطريق إلامال 

ر تعود القرا ة إلٰى قرب صالة العصر، وتستمر القرا ة من الفجر إلى الظهر، وبعد صالة الظه

 .وقرب صالة العصر يعرض الطلبة حفظهم على شيخهم ويمحون ألواحهم

وبعد صالة العصر  رجع الطلبة إلى بيوتهم لتناول وجبة الغدا ، ثم يعودون إلى املسجد  قرؤون 

صالة العشا ، وبعد إلٰى غروب الشم ، ثم  صلون املغرب ثم  تلون إلى + تعشية ألالواح=قرا ة تسم  

 .صالة العشا   رجعون إلى بيوتهم

ويخص ما ب ن املغرب والعشا  من  وم ألا بعا  كل أسبوع بما يعر  بالتعتيمة وسيمت  التعريف 

بها، وكل ما قاله الشيخ محمد فره  نطبق تماما على الشيخ عبد هللا فهما قرينان في السن والد اسة 

الباح  عن كث ر من التفاصيل خشية إلاطالة والتكرا  مع ما  ذكر في ، وأعرض (2)مكانا ووقتا ومشا خ

 .الوصف العام

 .ثانياـ الوصف العام

اللوح، فل   الحفظ من املصحف أو النقل عنه  علىٰ حفظ القرآن في ليبيا يعتمد على الكتابة 

مجل  إلامال  هو ألاخذ عن الشيخ بطريقة املشافهة في  بمعرو  في ذلك الوق ،بل السائد واملعرو 

الذ  أثب  أنه ألامثل منذ فجر تا يخ حفظ القرآن والسنة، وستظهر دالئل ذلك في طيا  هذا البح  

أنها الطريقة املثلى،  علىٰ إنها تقليد ة فيكاد  جمع املحفظون في بالدنا : بإذن هللا تعالى، ومهما قال قائل

                                                             
 ، وصلى عليه الشيخ حمزة أبوفا   .21/12/2221وأنا أ اجع البح  بعد املمتمر توفي الشيخ محمد علي فره  وم (1
القرآنية  وانظر تفصيال للد اسة 1/3/2211نهلقا  مع زميل الشيخ عبد هللا وهو الشيخ محمد علي فره بالجامع الكب ر بواد (2

مسالته غي  العرب ، : ، وحفظ القرآن الكريم بطريقة ألالواح الفيتو   محمد شعيب،: ا وأدواتها وكل ما  تعلق بهاومصطلحاته

وفيه مقابلة شفوية أجراها الباح  مع الشيخ املبروك محمد العما   عضو لجنة  (162ا -111/ص) الثاني في العهد العثماني

 .خ ر كث ر، فشكر هللا جهد ألاستاذ غي  كتابة املصحف، وهو  جل لو ضاع   وا ته لضاع
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 (1)أصولها من قبل فجر اليوم علىٰ لقد مة والواقع في مثل هذا خ ر شاهد، خاصة إذا طبق  الطريقة ا

 . (2)القرآن  إلٰى ما بعد صالة العشا 

وقد بدا لي أن الوصف العام  ظهر واضحا جليا ا بإذن هللا تعالى ا من خالل مزا ا إلامال  القد م 

 .وألاقدم

 : مزايا إلامالء القديم: املطلب الثاني

 الشيخ في الغالب على املتحرك ولوكان1
ُ

في آخر آلا ة مخالفا بذلك قواعد الوقف لتنبيه  ا وقف

الطالب على حركة الحر  ألاخ ر ح    حفظ الطالب آلا ة صحيحة الحركا  ويمديها صحيحة وإن 

خف  عليه إعرابها، وتم  الحاجة إلٰى ذلك إذا أ اد الطالب وصلها باآل ة ال ي تليها في بعض تالوته، 

عراب، وقد  بقى طول عمره ال يعر  إلاعراب، ثم إن في اختال  خاصة والطالب في البدا ة ال يعر  إلا 

َبْل ُهَو ﴿: الشيخ املحفظ امللتزم بالقرا ة تحمال وأداً  كما في قوله تعالى علىٰ القرا ا  ما  حتم ذلك 

ِجيٞد  ْرَ اٞن مَّ
ُ
  ٠٦ ق

َۖ
ۖ

ُُۢ
ْحُفوظ ْوٖح مَّ

َ
 نعتا للقرآن في قرا ة نافع، و ٠٠ ِفے ل

ٌ
يقرؤها ﴾ فيقرؤها الشيخ محفوظ

ِتَنا ﴿: قرا ة عاصم، وغ رها كث ر كما في قوله تعالى علىٰ ُمعلم آخر محفوظ  نعتا للوح 
ٰ
ِفے َ اَ  َوالِذ َن َسَعْو 

ِليٖمَۖ 
َ
ن ّ ِْجز  أ اٞب ّمِ

َ
ُهْم َعذ

َ
ِئَك ل

َٰٓ
ْول

ُ
ِجِزيَن أ

ٰ
ن ﴿: قرا ة نافع ويقرؤها عاصم علىٰ ، [1: سبم]﴾ ١ ُمَع اٞب ّمِ

َ
ُهۡم َعذ

َ
ل

ِلي
َ
 .(3)﴾، بالرفع صفة لعذاب ال لرجز١ مٞ ّ ِۡجز  أ

من حي  حذ  ألالف  (4)ا البيان وإلالزام بما  تعلق بالرسم،  وهو أمر توقيف  عند الجمهو  2

أو تسهيل ،  سم إلامام الدان  املعمول به في غرب ليبيا علىٰ  (5)مثال أو  ثبوتها أو ما يعر  باملخصص

أو غ ر ذلك، ح   احتاج املعلمون إلٰى ضوابط وقواعد، مثل  (6)الهمزة أو إبدالها أو ما يعر  بالتغد رة

 :تردادهم قول الدنفاس ي

ا﴿
َ
ذ
ََٰٰ۟
إال في الواقعة تح   ﴾ في السطر  ا إخوان أ

                                                             
تخبرن  عن خالي الشيخ عبد هللا محل الد اسة أنها كان  تذهب به قبل الفجر إلٰى زاوية الهمالي خوفا  - حمها هللا  -كان  جدت   (1

 .عليه من ظلمة الليل لصغره
 .لدواعي ألامن، فتلك مص بة حل  بطالب القرآن أما منع فتح املساجد بعد صالة العشا  إلٰى صالة الفجر في العهد السابق (2
 .من سو ة الجاثية 12ومثلها آلا ة  (3
وبآخر الكتاب نقل اململف قرا ا  كبرى املجامع  63انظر  سم املصحف وضبطه ب ن التوقيف والاصطالحا  الحد ثة ص  (4

 . الفقهية والبحثية في مصر والسعود ة القائلة بالتوقيف
كلمة من القرآن الكريم  بدأ بسو ة البقرة  136شكل خ مقلوبه  وجد في س  وثالث ن ومائة  علىٰ  رسم  حذ  مم ز لأللف (5

هذه الكلمة خصها أبو عمرو الدان  بالحذ ، وهي تش ر إلٰى خاصية وإشا ة : وينتهي بسو ة الفجر، ممخوذ من قول أهل الرسم

=  =                       .وضع ليبي كما ذهب  إلٰى ذلك لجنة مصحف ليبياتتعلق بتلك الكلمة، و سمها بهذه الطريقة  ر ح أنها من 

انظر التعريف بمصحف ليبيا الذ  كان يعر  بمصحف الجماه ر ة برئاسة املرحوم الشيخ مصطفى قشقش، وانظر ألامر 

 .ألالف املخصص عند الداني علله وأسرارهمحمد بن سليمان الغان ، : مفصال في
 .انظر املصد  السابق. تسهيل الهمزة، وإلامالة،و الاختال  وغ ر ذلك:   بالتغد رة، ولها دالال  مختلفة مثلهذا  سم يعر  (6



 (آفاق و أبعاد ) أعالم و ومعالم مدينة مسالتة عبر التاريخ 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  246 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 .الرحمان

ايعني ترسم ﴿
َ
ِئذ

َٰ
 .﴾أ

ولذلك بإمكانك أن تعر  الطالب الذ  قرأ في الكتاب من غ ره من خالل ما  بثه املشا خ ب ن 

الرسم ح   أصبح عندهم من املعلوم من الرسم بالضرو ة، فلك أن تسمل مثال عن  طالبهم من علوم

سمل، فعبا تهم في ذلك مشهو ة وقاسية ال  مكن أن  نساها من قرأ في الكتاب : حذ  ألالف في مادة

 .أبدا

وعلى العك   من ذلك في بعض غرائب الرسم  فإنها تعظم وتصحبها الابتسامة، فلو سمل  عن 

وا  في القرآن، فإْن عرفها املسمول مع ابتسامة معهودة فاعلم أنه من طلبة الكتاب القد م، شيخ الوا

فهي  أو ممن د   عنهم، وهذه الواو غريبة خالف  أخواتها فكل ما جا  في القرآن من قصة موس   

ْم ﴿
ُ
َ ك

ٓ
ْبَنا

َ
ُحوَن أ ّبِ

َ
ُحوَن ﴾ إال في سو ة إبراهيم ﴿ُ ذ ّبِ

َ
نس   حفظ  عند الطلبة ﴾ بالواو، وح   ال تَوُيذ

 :بممرين

 .أا تسميتها بهذا الاسم

ب ا طريقة كتابتها، حي   ممر الطالب إذا وصل إليها أن  كتب في بعض الكتات ب تلك الواو 

 .بطر  أصبعه لتكون با زة واضحة

ا الاعتنا  بما يسم  بالتنز ل، وهو أن  ذكر الشيخ للطالب عدد املرا  ال ي تكر  اللفظ فيها في  3

التفريق ب ن املتشابها  عند تالوته، أو إذا : القرآن، ويذكر له نكتا في التفريق ب ن املتشابها ، وفائدته

في وق  واحد عند إلامال ، ويكون ذلك غالبا في ( ألاثمان)أصبح الطالب بعد ذلك معلما تجتمع عليه 

اللوح مباشرة، ومنها ما  ضوابط نثر أو نظم  ضبط به لطالب املواضع املشتبها ، منها ما  كتب في

 حفظ خا ج اللوح، وكث را ما يستع ن الشيخ املعلم بمنظومة الشيخ إبراهيم  الدنفاس ي في ذلك من 

 : مثل قوله

نة لقد أتى بالكسر  ثالثة قد صح فافهم واد  مبّ ِ

 وسو ة الطالق خذ صواب  في سو ة النسا  وألاحزاب

 :ومثل قوله 

 ة  ا سائلي قد جمع أ بع كل نف  بعدها ما كسب 

 و ابع إبراهيم قد أتان  في البكر والعمران قل حرفان
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وهو باب مفتوح ومتجدد، فقد  خطر على بال كل حافظ طريقة يستع ن بها على ضبط ما يشكل 

  .عليه بطريقة تخصه لم يسمعها قبل من ُمعلم

ذلك  علىو مر بنا حرصهم ، وقد وال هوادة عند املشا خ  املتقدم ن في  الضبط والرسم الصحيح

ة )من خالل التكرار في إلامالء 
ّ
وإعادة الطالب عليهم، وكثرة املراجعات واليسميع ألاول وألاخير، (املل

واملراجعة ألاسبوعية إلىو غير ذلك، فإذا حصل خلل خاصة وقت إلامالء أو الحفظ واطلع عليه 

 . الشيخ عنف الشيخ الطالب تعنيفا كبيرا

بد هللا مع سماحته وهدوئه من أشد النا  غضبا إذا حد  ش ي  من ذلك، وقد كان الشيخ ع

 :وخاصة فيما  تعلق باإلعراب أو الرسم الخاص باإلمام الدان 

أا كن  أ ام تد يسه بزاوية الهّمالي أكتب من سو ة البقرة، وأعد  عليه امللة فقل  معيدا للملة 

َ ُهۥ ﴿: لقوله تعالى
ٓ
ُفُروَن ِبَما َوَ ا

ْ
 َوَيك

َۖ
ا َمَعُهْم

َ
ِ
ّ
 مل

ٗ
قا َحقُّ ُمَصّدِ

ْ
ل
ََ۬
ٌق »﴾ َوْهَو ا َحقُّ ُمَصّدِ

ْ
ُفُروَن ِبما َو اَ ُه َوُهَو ال

ْ
َوَيك

 ، برفع ﴿«مِلا َمَعُهْم 
ٗ
قا اُمَصّدِ

ً
 .﴾، فغضب وكاد  ضربني، وأسمعني كالما غليظ

ك  في كنا مع الشيخ عبد هللا امل: ب ا وفيما  تعلق بالرسم أخبرن  الشيخ السنوس ي مجاهد قال

، وكان من ضمن الطلبة إبراهيم أحمد العرب ، وكن  متقدما (لوط )إمال  القرآن  بجامع  العما   

ْسِنيم  ﴿: عليه، فقل  له وهو  كتب قوله تعالى
َ
مزاجه مخصص،  :[21: املطفف ن] ﴾٠١ َوِمَزاُجُهۥ ِمن ت

م الكلمة، فغضب غضبا شد دا فكتبها كذلك، وملا كان الشيخ  تنقل ب ن الطلبة ناظرا ألواحهم ملح  س

فخنس  ولم أخبره بمن  أنا من أملى عليه ذلك خوفا : هذا لعب، من أمالك هذا؟ قال السنوس ي: وقال

 .منه، وخا  إبراهيم أ ضا فلم  خبره خشية عواقب غضبه عليهما

هذا إذا كان الخطم من الطلبة الذ ن  رجو حفظهم وإمامتهم بعد ذلك، أما ما  كون من كبا  

َويحا، فقال له : لسن أو العوام فيغلب حلُمه غضَبه كالعادة، قال له أحدهم  وما  ادا امللةا
ُ
إنا أ سلنا ن

 .وهي كلمة عامية ليبية تفيد الغا ة في التعجب!! ِتّرِْك : الشيخ ضاحكا

ا  حذ  الشيُخ  اململي الطالَب من بعض السو  أو ألاثمان الصعبة ليحفظها الطالب حفظا 4

تببي ولد عرا ، وقلم ز  املخطا ، ودوا ه ز  : سو ة ألاعرا : )بدا ة حفظه،  قول له مثالجيدا من 

ر (سالخة الجلود:  ون  وهود: )، ويقول له عن سو ت   ون  وهود(الغرا  ِ
ّ

، ويقول له عن ثمن ﴿َبش

ر  خلي وجه الطالب مقشر: )املنافق ن﴾ ِ
ّ

ْٔ ِعَباِدَ   ﴿۞: ، ويقول له عن ثمن(َبش
ّّبِ
َ
ى الطالب ): ﴾ن ِ

ّ
ي  خل ّبِ

َ
ن

ي ي، ولوحه معّبِ  (.مبّهِ

، وهو في أغلبه وقف جيد،  تعلم منه الطالب تمام املعن  ومواقع (1)ا تلق ن الوقف الَهبط 1

لَّ في مسالته من  حفظ الوقو  الهبطية، ولذلك ملا كان الشيخ مفتاح علي دعوب ألا يبع 
َ
إلاعراب، وق

 را ما  كون هو املوقف للطالب الذ  أماله شيخ آخر، قال الشيخ الوادن  هو املتقن لهذه الوقو ، كث
                                                             

 .ها 132الهبط  املغرب  املتوفى  نسبة ألب  عبد هللا محمد بن أب  جمعة (1
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ويصحح له الشيخ  (2)كن  أمليه أنا: الوادن  املسالت  عن الشيخ عبد هللا املك  (1)محمد إبراهيم الصيد

فرحا  الغزال ويوقف له الشيخ ألا يبع، وكان الشيخ ألا يبع كفيفا، وطريقته أن يسمع من الطالب 

تبه، فإذا وصل الطالب إلٰى موضع الوقف  فع الشيخ  ده عند موضع الوقف، وكذلك الثمن الذ  ك

 . فعل في املقدا  الذ  يسمعه من الطالب الحافظ للقرآن كله إذا أ اد تعلم الوقف بعد الحفظ

 خبر الشيخ عبد هللا الذ  حفظ تلك الوقو  أنه عندما ذهب إلٰى ألازهر  وجل  أمام مشا خه 

بول وطلبوا منه قرا ة أول سو ة آل عمران، قال الشيخ ومع معرف ي بمن في أولها وقفا ال في امتحان الق

ٞ  ﴿:  رتضونه إال أن  نس   ووقف  عليه، وهو عند قوله تعالى
ٰ
 َ اَ 

َۖ
َب ِمْنُه

ٰ
ِكَت

ْ
ل
ََ۬
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َ
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َ
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َ
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ِبهَٰ 
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ش
َ
ُر ُمت

َ
خ

ُ
ِب َوأ

ٰ
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ْ
ل
َُ۬
 ا

َۖ
 [1: آل عمران]﴾ ٞ 

 .، فتعرض  لنقد من املشا خ كن  في غن  عنه وال أ يده في ذلك املوقف(منه )علىٰ فوقف  : قال

تقليل املحفوظ من أجل إلاتقان، حي  ال يسمح الشيخ للطالب أن  زيد على ثمن قرآن  وهو  -6

ي ذلك فهناك استثنا  ال نصف الربع فيما هو معلوم اليوم، مهما كان  قد ة الطالب، ومع  التشدد ف

 منح إال لبعض النوابغ، أخبرن  الشيخ املرحوم محمد إبراهيم الصيد أن شيخهم الشيخ فرحا  

: سمح للشيخ عبد هللا املك   شيد أن  كتب  بعا كل  وم، وقال( وادنه)الغزال في كتاب زاوية الهّمالي با

 .ألنه كان ذكيا بإفراط: لم  مذن لغ ره، قال الشيخ محمد

: ا  ممر الطالب بحفظ لوحه مباشرة بعد إلامال  والتصحيح والتوقيف إن وجد، ويقال للطالب1

إن اللوح البد أن  قرأ وهو أخضر، أ  بعد الفراي مباشرة، فمسملة املسا عة  إلٰى الحفظ ال هوادة فيها 

 .أبدا

لب لحفظ الثمن، ا ترداد الثمن املكتوب أ بع مرا  أو خمسا في مجل  إلامال  قبل قصد الطا1

الحفظ، ح   إن أذكيا  الطلبة  كفيهم ذلك لحفظ ما كتبوا فال  تم إلامال  إال وقد  علىٰ يساعد 

هللا املك  كان من همال  كما شاع عند كث ر من زمالئه، وكذلك كان  حفظوا  ذلك الثمن، والشيخ عبد

إهتمامك بمحمد الصيد أكثر ما سر  : قل  لوالد : الشيخ محمد الصيد،  قول الشيخ محمد علي فره

 ا ولد  هذا  كتب لوحه ويحفظه قبل أن تتم أن  كتابة : من غ ره ؟ فمجابني مب نا سر اهتمامه

 .لوحك

أما عموم الطلبة فيتفاوتون في عدد ما  جب تكرا ه لكل ثمن باختال  قد ا  الطالب وأحوال 

ن خمس ن فما فوق قبل التسميع على الثمن املكتوب سهولة وصعوبة، ويرى بعضهم أال  قل التكرا  ع

الشيخ عبد هللا فهو ممن  حفظ بسرعة وال : الشيخ خشية النسيان، واملسملة نسبية، ومصداق ذلك

                                                             
 .طالب علم متم ز يعرفه طلبة العلم الذ ن د سوا في أحمد باشا (1
 .يخه في إلامال الطالب املتقدم يع ن ش (2
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 نس   بسرعة كما قد  حد  للبعض، فقد كنا في  مضان نعر  مواضع توقفه عن مواصلة التالوة، 

قويا وما كان غ ر ذلك كان كذلك وهو  فحفظه هو هو كيوم  مى اللوح كما  قولون، فما كان قويا كان

 ا شيخ أحمد إن خالي الليلة سيقف : قليل، قل  مرة للدكتو  أحمد بون  وكنا نقرأ مع الشيخ التراويح

ِهَۖ ﴿: عند قوله تعالى
َّ
لل

َُ۬
ْبُن ا ُ۪

ُ
َيُهوُد ُعَزْيُر ا

ْ
ل
َ۬
ِ  ِا

َ
ال

َ
طعمها، وبعد الصالة قال لي َوق

ُ
﴾، وفعال وقف الشيخ ح   أ

، وغ ر ذلك معرو  عن الشيخ في مواضع يعلمها من  نتبه، وأثر الطريقة !سبحان هللا: الشيخ أحمد

 .القد مة  ظهر واضحا في ثبا  الحفظ والرسم في أذهان من قر وا بها ولو طال عليهم ألامد

فقد عاد الشيخ لتد ي  القرآن بعد أكثر من عشرين عاما من حفظه للقرآن، وقد شغل فيها 

 .يل، وكان في عودته آ ة في الحفظ  وضبط الرسم القرآن بالد اسة والتحص

م ثم أصبح 1111وهذا الشيخ محمد علي فّره وكان من زمال  الشيخ عبد هللا ختم القرآن سنة 

خذ في الخدمة العسكرية  إلالزامية وبعد عشرين عاما  خرج من معسكر ترهونه إلٰى 
ُ
فالحا مع أبيه، ثم أ

م ويدخل الامتحان التحرير ، وبعد  وم 1111علن  عنها ألاوقا  سنة مسابقة مد س ي القرآن ال ي أ

الشيخ مصطفى قشقش عليه  حمة هللا ويسمي له عشرة أثمان، فرأى  علىٰ  دخل الامتحان الشفو  

منه ما أ جبه من قوة حفظه، فباد  من فو ه إلٰى تبش ره بالنجاح في الامتحان الشفو ، وبعد أ ام 

 .(1)حفظه ألاول  علىٰ من العشر ألاوائل اعتمادا  تخرج النتيجة فإذا به

وكان الشيخ عبد هللا  حك  لنا عن ذلكم الحافظ الذ  لم يستطع إخوانه أن   ربكوه أو أن 

 توقف في آ ة أو تختلط عليه آ ة  بمخرى مهما كثر  شبيهاتها، فلما  ئسوا منه طمعوا في نيل ذلك عند 

 طه: )، فقام منز جا وهو  قول ( ْك  ِ ْك : )نومه، فم قظوه من نومه قائل ن
ً
 ، ﴿(زا

َۖ
ۖ

َُۢ
زا

ْ
﴾ آخر سو ة مريم ِ ك

 و﴿
َۖ
َه

َ
 .الطريقة القد مة علىٰ ﴾ أول سو ة طه، فهذه ثمرة الحفظ املت ن ط

البدأ من آخر املصحف في الحفظ، حي   بدأ  الطالب في الحفظ  من قصا  السو  لسهولتها  -1

، وال  بدأ من أول املصحف إال وقصرها وقلة تشابهها وسهولة  سم ألفاظها، 
ً
ثم  تد ج الطالب صاعدا

 .في التسميع باألجزا  أو القلم الثان  وما بعده 

فالطالب حينما  نتهي من كتابة :  بط السو  والجز  وألاثمان بعضها ببعض في الحفظ -12

بالنسبة للسو ، الثمن اليوم   كتب آ ة أو نحوها من أول الثمن التالي ويسم  باملبدأ وكذلك  ألامر 

فعس   أن  كون مشا خنا  مما نالتهم خ ر ة من  تعلم وعلم  كما جا  في حد   عثمان في  البخا   

 .ومسلم

 :نظام املراجعة في الكتاتيب: املطلب الثالث 

إن املسملة : نظام املراجعة في الكتات ب  ختلف من منطقة إلى أخرى، ولكن  مكن القول عموما -

 :أساس ن كما  قول بعض الدا س نأمرين  علىٰ تقوم 
                                                             

 .2221/ 11/12وثق  هذا عن الشيخ نفسه في ب ته  (1



 (آفاق و أبعاد ) أعالم و ومعالم مدينة مسالتة عبر التاريخ 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  250 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 .ا ا متابعة الشيخ1

 . ا جهد الطالب  2

وهي ليلة في آخر ألاسبوع وهي ليلة ( التعتيمة)هناك في الكتات ب ما يسم  با : ا  متابعة الشيخ1

الخم   عادة  جتمع الطلبة حلقة حول الشيخ، ويبتد  الشيخ بسمال من بيمينه عن محفوظه، ثم 

 مم
ً
من أ  موضع من جملة محفوظه، وعادة ما  كون الثمن كما  (1)ا يعر  بثمن الحلقة ختا  له ثمنا

ذكرنا من أصعب ما تتوصل إليه قريحة شيخ دّ   القرآن عقودا، فمواضع قصة موس   وفرعون في 

 في مقدمة ما يسمل الطالب عنه، فيتلوه الطالب ح   إذا انته  تال 
ً
ألاعرا  ويون  وطه والشعرا  دائما

ألاول من جد د، وهي مسملة  راد منها إحراج الطالب إلٰى ب الذ   ليه، وهكذا ح    رجع الدو  الطال

أمام زمالئه فيكون دوما مستعدا، ثم إن كان الحفظ قويا، أذن الشيخ للطالب بمواصلة الكتابة 

ن والزيادة على حفظه، وإن كان حفظه ضعيفا أو تبدل الحفظ على ما علمه الشيخ أوقف الطالب ع

الكتابة ح    تمكن من املراجعة والتسميع من جد د ح    مذن له الشيح في الكتابة من جد د، وقد 

كان ألاولون  حذ ون الطالب من الفتح باملصحف بل  فاتح غ ره من الطلبة أو الشيخ، كان الشيخ عبد 

وقد كان الشيخ عبد  خذها من داب وال تمخذها من كتاب،: هللا في تد يسنا  قول ما  تردد ب ن املشا خ

 :هللا متبعا للطريقة القد مة معنا ومنه ليلة التعتيمة، وأذكر أمرين

أ ا كان بعض كبا  السن ليلة التعتيمة قد طلب الشيخ منه قرا ة سو ة النبم فقرأها، وملا وصل 

 جال  إلٰى آخر آ ة منها وصلها بسو ة النازعا  دون بسملة ح    قرأ قد ا أكبر من القرآن محبة من

 .شبه أمي ن لكتاب هللا وطريقة الشيخ عبد هللا  في تعليمهم

ب ا كان بعض كبا  السن الذ ن أعر  مواضع ضعف حفظهم لبعض السو  أو ألاثمان، إذا  

كان  ليلة التعتيمة ووصل دو هم أطلب من الشيخ الخال أن يسند أمرهم إلّي، وكان الشيخ  د ك 

قوم أنا بسمالهم عن تلك السو  وألاثمان ال ي ال  تقنون حفظها املغزى من ذلك، فيوافق مبتسما فم

فيقعون في حرج شد د، فكانوا إذا اقترب  ليلة التعتيمة  رجون مني عدم التدخل، أو أن أسملهم  عما 

 !. تقنون من محفوظهم، وأحيانا يستعملون معي الوعد أو الوعيد

ظ كل حسبما ما لد ه من حفظ، تصل إلى وهو املعول خاصة في أول سنّي الحف: ا جهد الطالب2

ختمة كل  وم ن عند من أكملوا أو كادوا، واملراجعة تكون في غ ر وق   الكتابة، ويساعد صحن الزاوية 

أو املسجد الطالب على املراجعة بطريقة امل  ي والدو ان، فإنه أدفع للنعا  وأطرد للكسل خاصة في 

منا وآلاخر يسمع املراجعة الطويلة، ويساعدهم أ ضا املراج
ُ
عة باالقتران، وهو أن  قرأ أحدهم ث

 كمنه  قليل،  علىٰ والعك ، أو  قرآن معا، والاقتران أعون بالتجربة 
ً
املراجعة، فكث ر القرا ة  مر سريعا

                                                             
 . دو  حول نفسه من كثرة متشابهاته (1
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وكان الشيخ عبد هللا  فعل ذلك  بمسجد الشيخ  الدوكالي مع  فيقه في التالوة الشيخ املرحوم  مضان 

 . (1)زب ب الفيتو   

طريقة الدو ان في صحن   علىٰ وكان الشيخ  حك  لنا عن  جل من أهل القرية كان  راجع القرآن 

، وهي منطقة تتبع ترهونه !لو كن  في الطريق لوصل  إلٰى الداوون: زاوية  الهمالي ويقول عن كثرة دو انه

 
ً
 .تبعد عن مسالته بنحو عشرين كيلومترا

الحفظة بعد اكتمال حفظهم القرآن، وهو املراجعة باألجزا  وهناك نوع آخر من املراجعة يسلكه 

، وقد فعل  ذلك "أخ  الشقة"على مشا خهم أو غ رهم، وعادة ما  تم بعد القلم الثان  ويعر  با 

الشيخ عبد هللا حي  قرأ  عليه القرآن كله في جلسا  متعددة بزاوية الهمالي  ما ب ن  علىٰ شخصيا 

حس"املغرب والعشا  إال حزب   .، فقرأته عليه في بّرّية القرية في حفل صغ ر"ّبِ

ان متوازيان،  (2)وما جرى عليه العمل في زاوية الهمالي بل في ليبيا كلها 
ّ
أن الحفظ واملراجعة خط

فالحفظ متواصل ما دام  املراجعة للمحفوظ مستمرة،فإن التوقف للمراجعة والتفري لها  مخر 

حفظ بال مراجعة نوع من العب ، فال بد للطالب من ألامرين و الطالب عن الزيادة في محفوظه، وال

فثمرة النظام الثمني في الحفظ هي دوام املراجعة مع قوة املحفوظ، وهذا   كون ما دام . التوازن بينهما 

 على التوازن، فإذا اختّل  الحفظ ترّ ح  املراجعة دون الحفظ،  قول املشا خ
ً
امَحى : الطالب محافظا

 .، والحكمة ضالة كل مسلم(3)التجربة عبر السن ن علىٰ وهي ِحكم ووصا ا مبنية . د امبّندوسّند،  قع

 .طلبة الكتاتيب  واليشجيع علىو  أثر القسوة : املطلب الرابع

 : القْسوة: أوال

، ولو خالف  الحكم (4)كان  القسوة والعقوبة الشد دة أمرا متعا فا عليه ومحمودا في الكتاب

مغاد ة الكتاب والانفصال عن الحفظ من أساسه،  علىٰ و حمل  كث را من الطالب الفقهي أحيانا، أ

 ؤوسهم،   علىٰ فكث ر من النا   تحدثون عن تركهم زاوية الهّمالي بسبب ضربهم من أحد املشا خ باللوح 

، أو الذ ن !وال بقى  في الغالب  إال الذ ن  جبرون من أهليهم الذ ن يعتبرون عصا الفق  من الجنة

                                                             
 .أخبرن  بذلك الدكتو  ضو بون  في لقا  معه عن الشيخ (1
  .بل ألامو  كلها متشابهة خاصة في غرب ليبيا ( 2

، طريقة الليبي ن جهادمجلة البحو  التا يخية، مركز ، بح  ب1112ا  1111 أوضاع التعليم في ليبياطا ق املصرات ، : انظر (3

، واللقا  مع الشيخ محمد حفظ القرآن الكريم بطريقة ألالواحالفيتو   شعيب، : ولها من طريقة،التحفيظ باأللواح ما أجم

 ا. علي محمد فره، وما اشتهر لدى عامة النا  بمسالته

تاب القد م ومادحيه علىٰ ه الشيخ علي الطنطاو  جام غضب ولقد صبَّ  (4
ُ
/ 1) ،ذكريات علي الطنطاوي ، علي الطنطاو   :انظر. الك

 .وما بعدها (314
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 د كون بالتجربة  أن الفق  الشد د تكون نتائجه طيبة،  ثم إن أوليا  ألامو   ظهرون  ضاهم عن 

 :ذلك حادثتان علىٰ املعلم املتشدد مهما كان  شدته، ويكف  في الداللة 

ا دخل أحد آلابا  الزاوية املذكو ة فوجد ابنه معلقا من  جليه في حلقة بالحائط،  ضربه الفق  1

  إذا أصابه إلاعيا  استراح قليال ثم عاد إلٰى ضربه مرة أخرى، فنظر الداخل إلٰى املعلق ضربا شد دا ح 

 !.وعر  أنه ابنه، فقض   حاجته من ميضمة املسجد ثم خرج ولم   نطق بكلمة

قسوة الفق ، وتلفظ ب  ي   علىٰ ا صد    وما من أحد  أوليا  الطلبة ش ي  من عدم الرض   2

 .إنه سرعان ما  عاد للفق  معتذ ا نادما مستلطفا سي ، وهذا  حد  ناد ا،  ثم

 : تشجيع الحفظة: ثانيا

 

 قصدناكم بالبركه   ........ جيناكم البيت اهل يا

 هللا رسول  يا 1بجاهك   ........... هللا قاصدين نحن

 يجر بيش الوادي خل............املطر سخر رب يا

 الرباح الهاشمي وعلى ..........احاملستفت هللا باسم

  صباح وكل مسا كل       

 املختار النبي عن صلوا  ..........رصغا ويا كبار يا

 ألانوار شارق  محمد,............نهار وكل عشية كل

 للكفار النار صهد ............رالنا صهد من يمنعنا

 هللا رسول  شفاع شفنا..............هللا بيت حجاج يا

 هللا كتاب في يقروا.................وعلي فاطمة ـشفنا
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وقّل أن  حفظ الطالب ( الشقة)عندما  قترب الحافظ من ختم القرآن في القلم ألاول ويسمونه     

كل عندما  قترب من حفظ  علىٰ بالقلم ألاول إال أن  كون بدأ الحفظ كب را،  أو كان شد د الذكا ، 

: من آخر آل عمران( فاستجاب لهم  بهم)ه إلٰى أعاله  بشر بمثل قولهم إذا وصل إلٰى ثمن القرآن من آخر 

ِ  الز دة  ا بابا)
ّ
ا له (يستبشرون وت  كبش طويل قرونه: )، أو قولهم(فاستجابا َوت

ًّ
العجلة  علىٰ ، حث

 .بإتمام الحفظ، وقرب ما  مملون من خ ره

تمة، تحف زا للطلبة علٰى ختم القرآن، وذلك عندما أما التشجيع ألاكبر فعن طريق ما يعر  بالخ

 زفونه إلٰى النا  كمنه في عر ، حي   وكل إلٰى الطلبة الكبا   سم الختمة علٰى لوح الطالب الذ  أتم 

اللوح فيها آ ا  من القرآن  تفنن الطلبة  علىٰ القرآن وشهد له شيخه بالحفظ املت ن، وهي نجمة ترسم 

ميل شكلها، وفي املوعد  خرج عموم الطلبة  تقدمهم الشيخ والطالب الحافظ، في كتابتها وضبطها وتج

ويسند إلٰى الطلبة البا زين حْمُل اللوح الذ   سم  عليه الختمة  طوفون جميعا  علي منازل القرية، 

 (1)وال  كلفون أحدا ش ئا، فمن كان ذا سعة وأعطاهم ش ئا أخذوه

 : وينشدون أمام البيو  النظم آلات 

 .وهكذا بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب سلك املحفظون مع طالبهم ما  أوه السبيل ألاقوم

 . أوليات تحسين دور الكتاتيب في مسالته:امس املطلب الخ

كث را ما  ذكر بعض أهل العلم وأهل العنا ة بالعملية التعليمية أن من إخفاقا  التعليم 

إطالقه، فقد  علىٰ التقليد  عدم الاعتنا  بالعلوم املساعدة وانعدام العلوم الحد ثة، ولكن هذا ل   

أن الشيخ  (2)ن القرن املاض ي أخبرن  الشيخ محمد الصيدوجد  بدا ا  لهذا في بدا ا  الخمس نا  م

حاشية الصف ي وميا ة الصغرى والرحبية، : فرحا  الغزال كان بعد العصر  د سهم الكتب آلاتية

واستعمل لنا السبو ة ألول مرة،  وأعطى الشهادة : إضافة إلٰى بعض العلوم الرياضية والجغرافيا، وقال

زاوية ملن أن  منه إتقان حفظ القرآن، وهذا أمر اشتهر عن الشيخ بتوقيعه وتوقيع أحد وال  ال

فرحا ، فقد كان من العلما  ح   ع ن قاضيا شرعيا فترة من الزمن، فكان الطلبة الذ ن د سوا عليه 

ُمون (3)لهم م زة عن غ رهم ممن لم  كن شيخهم طالب علم
ّ
، واملشا خ الذ ن ل   لهم إال القرآن ال يعل

ولكن إلاحراج  قع لهم إذا سئلوا من الطلبة وخاصة عن معان  بعض الكلما  القرآنية، إال القرآن، 

وعندها إما أن يسكتوا محرج ن وهو ألاكثر، وإما أن  حسنوا التخلص بم  ش ي  كالذ  سئل عن 

، وإما أن  جيبوا بجهل مركب كالذ  سئل عن (4)الحبك ش ي في السما ال تعرفه أن  ال أنا: الُحُبك فقال

 .مصّقع، فيا لي  من جهل  تعلم أو سك  ولم  تكلم فيا ال يعلم: أجاجا، فقال: عن  قوله تعالىم

                                                             
 .1111وصف الشيخ محمد علي فره أحد زمال  الشيخ عبد هللا املك  في الكتاب، والخاتم للقرآن سنة  (1
 .ذكر  هذا للشيخ حمزة أبو فا   في مربوعته فمقره (2
 .الذ ن تم زوا بمخذ القرآن عن الشيخ عبد هللا املك  علىٰ كما سيظهر  (3
ِمي ال تعرفه ان  وال أن  الحبك: في بعض قرى مسالته  قولون  (4  .ش ي في الّسِ
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 :تدريس الشيخ للقرآن: املبحث الثاني 

 :التد  ي  بزاوية السيد الهمالي :  املطلب ألاول 

من حسن شمائل الشيخ الخال أنه  د الجميل لكل كّتاب أو مسجد أو معهد أو جامعة د   

اب ألاول الذي درس فيهنها فيها، وم
ّ
ت
ُ
 :زاوية الهمالي الك

إلٰى مسجد الدوكالي الذ  كان فيه  1111بعد أن غاد  الشيح عبد هللا زاوية الهمالي سنة 

البصما  ألاخ رة لحفظ القرآن علي  د الشيخ منصو  السنوس ي في سبعة أشهر،غاد  الشيخ إلٰى املعهد 

ل ي انته  باملاجست ر من ألازهر وبدا ة الدكتو اه به، و في سنة ألاسمر  بزليتن ليبدأ  حلته العلمية ا

عاد الشيخ إلٰى زاوية الهمالي معلما للقرآن حسبة مع انشغاله وقتها بممانة العدل في مسالته  1112

والخم ، وهي الفترة ال ي كان  بدا ة استقرا ه بمسالته، وهي فترة تجفيف منابع تد ي  القرآن 

 .والعلم في بالدنا

 .ـ وقت التدريس1

ملا كان الشيخ مشغوال بممانة العدل وقتها فقد كان أمينا للجنة الشعبية ألمانة العدل بالخم ، 

فإنه خصص للطلبة الوق  من صالة العصر إلٰى إقامة صالة العشا  ال ي تتمخر في ألاغلب عن وقتها، 

 (1)باستثنا   وم الجمعة فال تد ي  فيه، كما سن عمر بن الخطاب

 :طريقة التدريس 1

بسبب قناعة الشيخ بالطريقة ال ي أخذ بها القرآن في نف  املعلم زاوية الهمالي طبق  مع طالبه  

نف  الطريقة القد مة في الوقف الذ  خصصه لتد ي  القرآن، فلم  ختلف عن الطريفة القد مة إال 

لكتاب قد ما  مخذ معظم نها  في ِقصر الوق  لعدم وجود الفترة الصباحية، ب نما كان التد ي  في ا

 : النحو التالي علىٰ الطالب وش ئا من الليل، وقد كان  معالم طريقته 

 .أ ا أكثر الطلبة  قرؤون بطريقة ألالواح، وسمح الشيخ لبعضهم باستعمال الكرا 

 علىٰ بط  الكبا ، واشتد  علىٰ ب ا ملا كان الطلبة من كل ألاعما ،  شم الشيخ للصغا ، وصبر 

 .سط ناملتو 

ج ا كان إلامال  بالطريقة القد مة سيد املوقف ثم  ليه التصحيح والتسميع ألاول على الشيخ، 

 .وملا كان العدد كث را، كن  أعينه في التصحيح والتسميع ألاول 

 .طريقة إلامام الدان  أمر ال هوادة فيه علىٰ د ا الالتزام بالرسم القرآن  

 .قرآن ما حصلوا من علىٰ بالتعتيمة ليطمئن  ها ا تعامل مع طلبته بما يعر  قد ما

                                                             
 .وقد ذهب بعض املعاصرين إلٰى القول ببدعة ذلك(. 2/222) التراتيب إلاداريةمحمد عبد الحي الكتان ، : انظر (1
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فسبحان من أعطاه التواضع وهو ألاستاذ الجامعي الذ  تسند إليه عظائم العلوم تحليال 

 !وتد يسا

 :الطلبة

وعلى مستويا  وأعما  مختلفة، لكني أذكر منهم من حفظ القرآن أو كان عدد الطلبة كث را 

 .عضاأغلبه أو ثّب  حفظه علٰى الشيخ كال أو ب

 .بون  ا أحمد محمد1

 . محمد محمد أبو جيلة 2

 .ا عبد الحكيم أحمد الطل س ي 3

 .ا عطية أبوفا  6

 .ا أبو بكر أبوفا   1

 .إضافة إلٰى مجموعة من املثقف ن وخريجي الجامعا  ممن حفظ الربع أو أزيد 

حفظه من ومجموعة أ ضا من كبا  السن وشبه ألامي ن الذ  استفادوا تصحيح ما  جب عليهم 

 .ما عندهم علىٰ الفاتحة وقصا  السو ، أو أ ادوا الزيادة 

ما أجمل ذلك املنظر  وم  فرح أحد أولئك الكبا  بختمه لحزب سبح اسم  بك ألاعلى أو : قل 

جز  عم، وهو  رى نفسه كمنما ختم القرآن كله، ويحضر الطعام والفاكهة في سعادة غامرة، أسعد هللا 

 .شره وألحقه   وم العرض بصالح ألامممن أسعدهم في لحده وح

وِطي"التدريس بمسجد العماري ويعرف أيضا بالجامع :  املطلب الثاني 
ُ
 .(1)"ل

عندما هدم الجامع الكب ر في  1111كان الشيخ قد أعاد لهذا املسجد حضو ه في  مضان سنة 

في  مضان فقط ثم بدأ الشيخ  صالة التراويح واملغرب علىٰ القرية لتجد ده، وبدا ة كان ألامر فيه قاصرا 

يهتم باملسجد حسا ومعن  فجدد له بنا ه حسا ومعن  ح   انتهي به ألامر إلٰى أن أصبح أعلى منا ة 

 (2)علمية غ ر  سمية بمسالته 

ومما عّمر به الشيخ هذا املسجد أن كان مد سا للقرآن فيه حسبة في البدا ة ثم ألحق باألوقا  

 .كومة وقتها إال بالرسميا  تبعا للمسملة ألامنيةبعد ذلك، ملا لم تسمح الح

                                                             
كان الشيخ قد د   فيه القرآن قبل زاوية الهمالي من صالة العصر إلٰى صالة العشا ، فلما كثر الطلبة اضطر إلٰى التد ي  في  (1

ما   توسعة عاد الشيخ مد سا مكان أوسع فاختا  زاوية الهمالي، ثم ملا أصبح الشيخ إماما لجامع العما  ، وحد  لجامع الع

 .للقرآن به للمرة الثانية
 .ويفصل ألامر أكثر بإذن هللا في د اسة يعدها الباح   عن الشيخ في هذا  وما سبق وما سيلحق بل  في جميع نواحي حياته  (2
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فقد عينْته أوقا  الخم  وقتها معلما للقرآن، فد   القرآن مع الشيخ عبد هللا سليم والشيخ  

 .خم   سليمان

 :منهج الدراسة

الطريقة القد مة ال ي تعلم  بها  الشيخ ال تختلف عنها  في ش ي  القتناعه بها  علىٰ املنهجية كان  

 .ما  تعلق بالوق  لظرو  الطلبة واملعلم ن إال 

إلٰى الظهر فيها املراجعة ومحو ألالواح بعد العريضة، قال الشيخ  (1)الفترة الصباحية علىٰ العمدة 

كان الشيخ عبد هللا هو الرك زة، فإذا حصل عذ  في الصباح يعوض بالقيلولة وأحيانا : عبد هللا سليم

 .بعد املغرب

 :املشايخ في تلك الفترة علىو الطلبة الذين درسوا 

ر الطلبة، ولكن نكتف   ببعض الطلبة الذ ن حفظوا القرآن أو أغلبه
ُ
ث
ُ
 :ك

 ا عز الد ن عبد هللا املك  وهو ابن الشيخ1

 .(2)ا الجيالن  عبد هللا املك  وهو ابن الشيخ أ ضا 2

 .ا محمد مختا  شعيب وهو صهر الشيخ 3

 .ا السنوس ي عمر مجاهد 4

 .، وأبوه أ ضا من طلبة الشيخ في القرآن والعلم.مد املشفطا علي امح 1

 .(3)الشيخ ا إبراهيم أحمد العرب  وهو ابن صد ق6

 :تالميذه من طلبة القرآن علىو أثر علم الشيخ :  املطلب الثالث

ملا كان الشيخ عبد هللا عاملا كب را وخاصة في تفس ر القرآن فقد كان  فيد الطلبة كث را بسمال 

 .، فهو  ذكر بالزمن ألاول (4)غ ره علىٰ مال، فقرا ة القرآن عليه ل س  كالقرا ة وبغ ر س

الكتات ب في الزمن ألاول كان  قوم عليها علما  كبا ، حي  كان ألاطفال : قال بعض الدا س ن

 نهلون منهم ش ئا من العلوم إلاسالمية، إضافة إلٰى القرآن الكريم، وهذا ما افتقدته الكتات ب في 

 .(5)و  الالحقةالعص

                                                             
م ن فقط، هذا بعد فترة هذا في فترة العطلة الصيفية، وفي وق  الد اسة كان مد سو الجامعا  وقتها  د سون  وما أو  و   (1

 .العدل
 .قرأ  من العنكبو  إلٰى ألاعرا : قال (2
 .إنه صد ق ، وكان زميال للشيخ في صالة التراويح: سمع  الشيخ  قول  (3
لَّ أن تجد غ ره ممن كانوا أساتذة بالجامعا  من يعكف   (4

َ
 .تد ي  القرآن علىٰ وهي م زة انفرد بها الشيخ، فلن تجد أو ق

 . ب القرآنية نشمتها ودو ها في املجتمع املسلم، آلسية بنسلمون،  ابطة العلما  السو ي نالكتات (5
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كان الشيخ كث را ما يسمل عند إلامال  أو التصحيح أو التسميع : قال ألاستاذ السنوس ي مجاهد

ما  ضيع من  علىٰ عن معان  الكلما  والنحو والبالغة، وكان  العنا ة بالتفس ر أكثر، وقال متحسرا 

 .ن عناكان كث را ما يشغله املستفتو : وق  الشيخ  عند غ رهم ولو كان  في خ ر

 َما  سملني أ ام الطلب تلك عن إعراب املحصنا  في ثمن ﴿۞: وقال
َّ

 ِإال
َٰ۟ٓ
َسا ِ

ّ
لن

ََ۬
ُ  ِمَن ا

َٰ
ْحَصن

ُ ْ
َوامل

 
َۖ
ْم

ُ
ُنك ْ َمٰ

َ
ْ  أ

َ
ك

َ
انظروا إلٰى ذكا  الشيخ يعلم أن تحزيب القرآن قد  فرق ب ن العامل : (1)﴾؟، قل َمل

أنها نائب فاعل لحرم  في الثمن السابق، فهي  ىٰ علواملعمول، فم اد أن  نبه الطالب أن الكلمة مرفوعة 

ْم ﴿: عطف على ما تقدم من املحرما  من قوله تعالى
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 علىٰ وجمعكم ب ن ألاخت ن واملحصنا ، ول س  مرفوعة : معطو  على املصد  املمول السابق أ 

 .الابتدا  كما قد  توهم، أو  هو ضعيف

سملنا مرة عن سبب اختال  : وهو أمر كث را ما  تعرض ملثله الشيخ، قال مجموعة من طلبته

ا َبَياٌن ﴿: حركا  إلاعراب في قوله تعالى
َ
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اِ  َوُهدٗى َوَمْوِعظ فلم [. 131: آل عمران]﴾ ِللنَّ

 .يعرفوا السبب فب نه الشيخ لهم

دخل الشيخ عبد هللا : وقد ُيسمل عن التفس ر وعلى خب ر يسقط السائل، قال الشيخ السنوس ي

ِرِق  ﴿۞: علينا وأنا في املّحا ا  أمحو لوحي، فسملته عن معن  الجمع في قوله تعالى
َٰ
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 علىٰ فمجابني بمقوال عدة للمفسرين وما بق  في ذهني أن الجمع  [42: املعا ج] ﴾١٤ َوامل

 .تعدد املشا ق واملغا ب بحسب ألا ام والشهو  

مسجده  علىٰ ملتردد ن وهكذا كان الشيخ مهتما بتعليم طلبته  غم كثرة مشاغله، ومنها كثرة ا

وكان الشيخ عبد هللا املك  مشغوال أ ضا بإفتا  : للسمال أو قرا ة الوثائق، قال الشيخ عبد هللا سليم

 .النا  الذ ن ال  نقطعون عنه

والذ ن لق  هللا في حاجتهم ليلة  التاسع عشر من شهر هللا املحرم، سنة ثالث ن وأ بعمائة : قل  

 .من أسلمبعد ألالف الهجر  تا يخ 

 

 

                                                             
 .محمد أبو جيلة (1
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 :الخاتمة

ا ال  زال املد سون في املدا   العامة  فرقون ب ن طالب الكتات ب وطالب املدا   العامة، وكان 1

 .غ رهم واضحا ال  حتاج إلٰى كب ر عنا  علىٰ تم ز طلبة الكتات ب 

 أو ضعف دو ها فيها ظهر و  2
ً
اضحا تدن  التحصيل ا في الفترا  ال ي خل  من الكتات ب كلية

 .العلمي، وخاصة في الرسم إلامالئ 

 .غ رها في حفظ القرآن وثبا   سمه علىٰ ا أثبت  الطريقة القد مة أنها املقدمة  3

: ا  فرض الواقع اليوم أن تمزج الطريقة القد مة بطرق التد ي  الحد ثة بما  حفظ أمرين4

 علىٰ ة القد مة، وإتقان التجويد، والاطالع الحفظ املت ن  للقرآن مع  سوخ  سمه ويكون بالطريق

القرا ا ، والتزود بالثقافة العامة، ومجا ا  العصر، ويكون بالطرق الحد ثة، فمن  لزم هذا املنهج 

 .أد ك سره وبه ألزم

 :الوصايا

ال ا املزيد من الاهتمام بمعالم ليبيا ومعاملها، كهذا املمتمر ونحوه، فإن كث را من املعالم وألاعالم 1

 زال مغمو ا ال  كاد يعرفها النا  فضال أن  قد وها حق قد ها، أو  هي تعر  معرفة  ضئيلة الجهل 

 .خ ر منها

ا الاهتمام بعلم التجويد من بدا ة التعليم في تعليم القرآن ح    تعلم الطالب النطق الصحيح 2

فخيم مفخمها وترقيق من أول حفظه فيكون سهال عليه، فمع ألا ام اند   علم مخا ج الحرو  وت

مرققها خاصة إذا تجاو  ، وعند ذلك   حفظ الطالب الحر  املفخم مرققا والعك ، وإن تعلمها 

بعد ذلك كان  عسرة عليه ويتكلف لها كل تكلف، ومع ذلك ال  كاد يغاد ه الخطم، ومع أن الاهتمام 

قشقش  تحد   وما في بالتجويد أمر انتشر آلان في الكتات ب، ح   إنني  سمع  الشيخ مصطفى 

إن القرآن اليوم انتشرا كما وكيفا، وكان في املاض ي »: اختتام مسابقة عبر إلاذاعة املرئية الليبية  قول 

عيوبها بالنسبة ألحكام  علىٰ ، ولكن ما زال  بعض الكتات ب تعلم بالطريقة القد مة « نتشر كما فقط

 .التجويد خاصة الدقيق منها

لدو ة للمشا خ الحفاظ الذ ن ال يعرفون من علم التجويد إال القليل ح   ا إقامة الدو ة تلو ا 3

ألسنة  علىٰ تستقيم ألسنتهم بالقرآن، ويضيفوا الكيف إلٰى الكم في حفظ القرآن الكريم، ح   نرى ذلك 

 أبنائنا من أول حفظهم القرآن

أمر بدأ  تظهر  ا الاهتمام بقطاع النسا  في د   القرآن وتد يسه بالضوابط الشرعية، وهو 4

 .أولياته في العهد القريب
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املمتمر جميعا  من  ئ سه إلٰى آخر  من سعى وقدم،  علىٰ هذا وباهلل التوفيق، وشكر هللا القائم ن 

 .وهللا أعلى وأعلم

 محمد محمد أبو جيله ا جامعة املرقب كلية آلاداب والعلوم مسالته. د 

 املصادر واملراجع

 .ن عن نافعبروا ة قالو  القرآن الكريم -1

حياة الكتاتيب وأدبيات التعليم الديني في ليبيا قراءة ، (م2211)أحمد مصباح سحيم،  -2

، مجلة أصول تاريخية للدرس الديني في بنغازي ونبذة عن أعالمه في القرن العشرين

 .الد ن، الجامعة ألاسمرية إلاسالمية

: بح  في مجلة، ملسلمالكتاتيب القرآنية نشأتها ودورها في املجتمع اآسية بنسلون،  -3

 .، العدد الثال مقا با  ال ي  صد ها املجل  إلاسالم  السو  

،ضمن الشيخ امحمد املهدي أبوعجيلة أحد تالميذ ألاسمرية، (م2221)حمزة أبو فا  ،  -4

 .بحو  ود اسا  في قضا ا فكرية  وفقهية وتا يخية، دا  الحكمة، الطبعة ألاولى: كتاب

 .صية أْجراها الباح  مع عدد من املشا خ وا ا  شفوية ولقا ا  شخ -1

رسم املصحف وضبطه بين التوقيف والاصطالحات ، (م2221)شعبان محمد إسماعيل،  -6

 .، دا  السالم،الطبعة الثانيةالحديثة

م، مجلة البحو  التا يخية ا مركز 1152ـ 1995أوضاع التعليم في ليبيا طا ق املصرات ،  -1

 .جهاد الليب ن

، 1111ـ 1935مسالته في العهد العثماني الثاني ، (م2212) ، غي  عبد هللا العرب -1

 .منشو ا  املركر الوطني للمحفوظا  والد اسا  التا يخية بطرابل  ليبيا، الطبعة ألاولى

، دا  الوليد حفظ القرآن الكريم بطريقة ألالواح، (م2212)الفيتو   محمد شعيب،  -1

 .للطباعة والنشر طرابل ، الطبعة ألاولى

، دا  ألالف املخصص عند الداني علله وأسراره، (م2212)ن سليمان الغان ، محمد ب -12

 .الكتب الوطنية بنغاز ، الطبعة ألاولى

عبد هللا الخالد ، د  ألا قم ا : ، تحقيقالتراتيب إلاداريةمحمد عبد الحي الكّتان ،  -11

 ب رو ،الطبعة الثانية

ة الجامعة ألاسمرية إلاسالمية،  -12
ّ
علماء الليبين في خدمة املذهب جهود ال، (م2211)مجل

 .، عدد خاصاملالكي
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، دا  مناقب علماء مسالته ألاخيار وطيب سيرهم من ألاخبار، (م2222)نصر الد ن العرب ،  -13

 .الحكمة، طرابل  الغرب، الطبعة ألاولى
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 :الورقة البحثيةعنوان 

مدينة مسالته دراسة في جغرافية املدنالطبيعية و أثرها علي موقع  العوامل  

Natural factors and their impact on the situation and site of the city of Musalatha, a 

study on the geography of cities 

أبراهيم صالح شلغوم 1  

فرج الجعران  عثمان 2  
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 امللخص
 

لعوامل الرئ سية لظهو ها ا كان ا البح  فيما إذبوخاصة من املنظو  الجغرافي إن د اسة املدن      

وتكوينها هي عوامل طبيعية أو بشرية له أهمية كب رة من حي  الكشف عن أهمية املوقع واملوضع و 

 . في نشوئها اكثر العوامل تمث را

طبيعية تمث را في نشم  و فة اكثر العوامل المعر  تتلخص فيو ال ي  كز هذا البح  على أهدافه      

الوصف  و التحليلي   باملنهج و مراحل النشمة و التطو   باستخدام املنهج التا يخي لتتبع  تطو  املد نة

في الجز  إحدى املدن الليبية الواقعة مسالته لد اسة اثر العوامل الطبيعية علي موقع و موضع مد نة 

كان ملساهمتها الفعالة أثر في و ال ي  اقليمها الجغرافيمكانة مهمة في  من لها املالشمالي الغرب  لليبيا 

 كواحدة من أهم املراكز الحضرية في غرب ليبيا ،
ً
 وثقافيا

ً
تكمن  ب ئتها املحلية وإلاقليمية اقتصاد ا

ض عر يو اهمية البح  في معرفة انماط التمركزا  العمرانية و اثر الظرو  الطبيعية علي انتشا ها 

كما وقد نتج من ع املد نة ضها تمث ر كب ر في تحد د موقع ومو البح  أهم العوامل الطبيعية ال ي كان ل

كان له الاثر البا ز من ب ن العوامل الطبيعية الاخرى علي نمط  العامل الطبوغرافي خالل البح  ان

 الانتشا  و التمركز للمد نة و مجاو اتها 

 (مد نة مسالته –املوضع  -املوقع )  الكلمات املفتاحية
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  ملقدمةا

فاااي املعرفاااة إلانساااانية وألاسااااليب . وكاااان ظهو هاااا مااارتبط بتقااادم , كظااااهرة عمرانياااة قد ماااة ناملاااد نشااام 

وقااد , الشااراع واساتخدام العجلااة فاي النقاال ك ا ختراعااالا الفنياة املسااتخدمة وخاصاة اسااتخدام املعاادن و

م فااااي متقااااد حضااااا    ترتااااب علااااى ذلااااك زيااااادة كب اااارة فااااي إلانتاااااج والنقاااال فواكااااب ذلااااك ظهااااو  املاااادن كمظهاااار 

 1.التا يخ البشر  

                                                             
 571ص . ت . د . بيروت , الجغرافية البشرية –فتحي محمد ابو عيانة  1

Abstract :  

    The study of cities from a geographical perspective, especially by researching whether the 

main factors for their emergence and formation are natural or human factors, is of great 

importance in terms of revealing the importance of location and location and the most 

influential factors in its emergence. This research focused on its objectives, which are 

summarized in the knowledge of the most influential natural factors in the emergence and 

development of the city using the historical method to trace the stages of emergence and 

development and the descriptive and analytical method to study the impact of natural 

factors on the situation and site of the city of Maslatah, one of the Libyan cities located in the 

northwestern part Libya because of its important position in its geographical region, whose 

effective contribution had an impact on its local and regional environment, both 

economically and culturally, as one of the most important urban centers in western Libya. It 

had a significant impact in determining the location and position of the city, as it was 

concluded through the research that the topographical factor had a prominent effect among 

other natural factors on the pattern of spread and concentration of the city and its 

neighborhoods. 

Keywords :  (site- situation - Masllatah city)  
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باااأل ض وإلانسااان ألنهمااا وجهااان لعملااة واحاادة باال إن لااب هاااذا  و لقااد ساالط الجغرافيااوين اهتمااامهم    

  علااااوم نظاميااااة املوضاااوع هااااو محصاااالة التفاعاااال بااا ن هااااذ ن الااااوجه ن فكليهمااااا قااااد  ااادخل فااااي اختصاصااااا

ماان الد اسااا  الااي ابااراز اهاام املاامثرا  الطبيعيااة لنشاامة و قيااام أ   و لقااد سااع  العد ااد ,تحليليااة متفرقااة

مد ناااة مااان خاااالل البحااا  فاااي خصائصاااها الجغرافياااة املتمثلاااة فاااي طوبوغرافياااة الساااطح و ناااوع الترباااة لهاااذا 

 .و نمط املناخ السائد فيها  السطح 

املمثر في نشمة و تطو  مد نة مسالته ضمن الطبيعية  لقد جا  هذا البح  للترك ز علي اهم العوامل     

فااي هاااذا املحاايط بنااا  علاااي معطيااا  و مااامثرا   تاامثر نطاقهااا الجغرافااي و مكوناتهاااا البشاارية و ال ااي اثااار  و 

التمركز و الانتشا  و اتجاها  النمو الحضر  للمد نة و التجمعا  الحضرية املكملة بيئية تحدد نمط  

 لنطاقها الجغرافي 

 البحث مشكلة: اوال

من املعلوم ان الانسان  ال  ختا  مكان اقامته و سكنه الدائم بشاكل عشاوائ  و ان نماط الانتشاا  الاذ  

تتشاااكل عليااااه التجمعااااا  البشاااارية لاااام  كاااان محظااااا للصاااادفة و انمااااا كاناااا  هناااااك العد ااااد ماااان العواماااال و 

لد اساااة الظااواهر فقاااد  كاااز فاااي املكاااان و انتهاجااا للبحااا  الجغرافااي   الاسااباب ال اااي اد  الااي نتيجاااة الاسااتقرا

مد نة مسالته و مجاو اتها مان املنااطق  تموضع  ال ي ادة الي الطبيعة  البح  علي د اسة اهم الاسباب

 في مكانها الحالي و ما اكثر هذه العوامل تم ث را و البح  عن اسباب نشمتها و تطو ها   التابعة لها

 البحث من الهدف

 التوزيع املكان  للتجمعا  الساكانيةو  التموضع ملد نة مسالته  ةتهد  الد اسة  الي الكشف عن صو   

و العوامااال ال اااي سااااعدة فاااي تكاااوين هاااذه الصاااو ة و معرفاااة اكثااار العوامااال الطبيعياااة تااااث را علاااي   املجااااو ة 

 مسالته ضمن ظه رها الاقليمي و الادا    لقرى  نمط التركز و التوزيع

  البحث أهمية

تكمن اهمية البح  في تسليط الضو  علي اهم العوامل الطبيعية ال ي كان لها الاثر الكب ر علي تحد د  

موقااع وموضااع مد نااة مسااالته و مجاو اتهااا كمااا ان ماان اهميااة البحاا  وضااع تصااو ا  مسااتقبلية لشاااكل 

وفر مان مقوماا  و الانتشا  الذ  تتكون عليه املد نة و التجمعا  السكانية في املساتقبل بناا  علاي ماا  تا

   ممثرا  طبيعية  
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  املصطلحا  و املفاهيم

 تضااامن الا اضااا ي ال اااي تحااايط باملد ناااة وال اااي تعتبااار فهاااو يشااامل علاااى مسااااحة أكبااار  : site  املوقـــع .1

  الجغرافي جز ا من اقليمها او ظه رها

موضااااع املد نااااة هااااي مساااااحة محاااادودة تقااااوم عليهااااا املد نااااة ضاااامن حاااادودها  : situation املوضــــع .2

 الادا ية او تلك ال ي تحتلها مساحتها املعمو ة

فهااي  الشااكل الااذى تنااتظم بموجبااه القاارى و التجمعااا  السااكنية  قصااد بااه : pattern  الــنمط .3

 اوانتشا هكذلك في صو  توزيعها  و   أحجامهاتتاب ن فى اعدادها و 

 املنطقة املتعا   عليها حاليا بمركز املد نة مسالته، هي :القصبات  .4

وهااااي عااا ن املااااا  الطبيعياااة ال ااااي ترشاااح منهااااا املاااا  فااااي فتااارا  صااااقوط الامطاااا  بااااوفرة الزل  :الســـانية .1

 البعض منها  رشح باملا  ح ي الان

 هاااي  يااااح محلياااة تهاااب مااان الجناااوب الغربااا  تتم اااز بهبوبهاااا فاااي اواخااار الربياااع و بدا اااة:الـــريح القبلـــي  .6

 الصيف تث ر الاتربة و ترفع د جة الحرا ة و تعمل علي اتال  املحاصيل 

و هي الرياح الشمالية الغربية عرف  بالبحر  النها تات  من ناحية البحر و تتم ز  :البحري الريح  .1

 في الصيف الحراة تكون ممطرة في فصل الشتا  و تساعد علي تلطيف د جة بالبرودة و غالبا ما

  واملوضع املوقع

 Situation واملوقااع Site مفهااوم  املوضااع وقااد حاااول العد ااد ماان الجغاارافي ن توضاايح الفااا ق باا ن        

بينهمااا  حياا  اوضااح ان  موضااع املد نااة هااي  تبياا ن الفاارق  اتاازل الفضاال فااي  و لقااد كااان للعااالم .للمد نااة 

اماا , مسااحة محادودة تقاوم عليهاا املد ناة ضامن حادودها الادا ياة او تلاك ال اي تحتلهاا مسااحتها املعماو ة 

بمساااحا  اوسااع  عالقاتهااااملوقااع فيمثاال د اسااة مساااحة أوسااع ماان ذلااك تكشااف عاان مركااز املد نااة وعاان 

  1,تحيط بها 

ا د اساااااة الظاااااواهر الطبيعياااااة املتمثلاااااة فاااااي علااااى انهااااا ضـــــعااملو تعريااااف  ن  مكااااافقااااد اشاااااا  حمااااادان الاااااي اناااااه  

 خطا  أل واملياه ومصاد ها واملناطق املعرضة ل للتربة الجيولوجي التركيبالتضا ي  ود جة انحدا  ألا ض و 

واحتمال تعرضها للهزا  ألا ضية والبراك ن ومن ثم الطق  واملناخ لأل ض ال اي  ا الفيضانك الطبيعية 

وصاف للمنطقاة ال اي ت  ساة الظاواهر الطبيعياةد ا فايمكن تعريفاه باناه  قـعااملو أماا ,   تقاوم عليهاا املد ناة
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بهاا وذا   ةوال اي تارتبط بصاال  وثيقا بهااأو املنطقاة املحيطاة  Hinterland هااإقلايم املد ناة أو ظه ر  بانهاا 

 . ا تمث را  متبادلة معه

وهناك أنواع عد دة ملواقع املدن  منها ما أوجدتها طبيعة التضا ي  وأخرى خلقها نشاط إلانسان ومن 

 1هذه ألانواع

وماان أمثلتهااا املاادن ال ااي تقااوم عنااد تالقااي ألانهااا  او تقاااطع الود ااان ومماارا  وفتحااا   : املواقــع العقديــة

 , الجبال فهي مواقع عقد ة طبيعية 

وهي املدن ال ي تقع في الوسط الهندس ي للسهول املنبسطة حي  تمثل مركز استقطاب  : املواقع البؤرية

 وسكو قلب سهول شرق أو با ومن أمثلتها برل ن بم ة السهل ألاملان  وم. لتلك السهول 

وهااي تقتاارب ماان فكاارة البم يااة الا انهااا قااد تتوسااط ب ئااا  متبا نااة كمااا هااي الحااال فااي  : املواقــع املركزيــة

 بغداد حي  تتوسط العراق والقاهرة ال ي تحتل موقعا وسطيا ما ب ن الدلتا والصعيد

ومن أمثلتها , ن بيئت ن او إقليم ن هام ن وهي تلك املواقع ال ي تمد  الى نشو  مدن ما ب  : املواقع البينية

ساانغافو ة مااا باا ن املحيطاا ن الهاااد  والهنااد  ودمشااق ال ااي تقااع مااا باا ن الساااحل السااو   وا ض مااا باا ن 

 النهرين ذا ما تم تمي ز أنواع من املواقع 

ع غ اار ولاا   بالضارو ة ان تكااون الهامشاية مواقاا. وهااي ال ااي تقاع علااى حافاة ألاقاااليم  : املواقـع الهامشــية

فكث اارا ماان مواقااع املااوانئ تمثاال مواقااع هامشااية الا انهااا بوابااا  لظه اارة واسااعة تقااع  ,ذا  أهميااة فعالااة 

 .خلفها كما هو الحال في موقع بوين  أ ر  كبوابة للسهول البمبا  الغنية 

و  مكاااااان ان  نطباااااااق هاااااااذا الااااااانمط علااااااي مد ناااااااة مساااااااالته باعتبا هاااااااا الظه اااااار الاقتصااااااااد  ملد ناااااااة لبااااااادة       

الرومانية حي  كان  مز عة زاخرة بالثروا  لز اعية و الرعوية و هو ما اكدته الشواهد علي وجود اثا  

باار ماان اهااام ملعاصاار  ومانيااة متنااااثرة علااي ساافوح الاااتالل السااتخدامها فااي عصااار محاصاايل الزيتااون ل اااي تعت

 الثروا  في ذلك العصر و الي وق  قريب ابان الاستعما  الا طالي لليبيا في بدا ة القرن 
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 : جغرافيا باملنطقة التعريف

ليبيا عند نها ة الحافة الشمالية الشرقية للجبل الغرب     من غربالشمال الفي تقع منطقة مسالته        

 منطقة الخما  ويحدها , (نفوسة)
ً
 منطقاة ترهوناة,  مان الجناوب الشارقي منطقاة زلياتنو ,  شماال

ً
,  وجنوباا

 ح ي منطقة 
ً
 .كم  11وتبعد املنطقة عن سواحل البحر املتوسط حوالي  , القره بوللي     ب نما تمدد غربا

, مقسمة إلى إحدى عشرة محلة هي القلعة 1(2كم 1212)ألف هكتا   121تقد  مساحة املنطقة بحوالي 

 .واد  اوعيني الخشش, قصر الجد د, سم الدي , بن ناصر, املسيد, ألاشرا , الدوكالي, السوق 

 13 41وتقع املنطقة ب ن خط  طول 
ْ

ۖ – 14 14 
ْ

 ودائرت  عرض  ۖ
ً
 21شرقا

َ
ۖ32 

ْ
ۖ-36 

َ
ۖ32 

ْ
ۖ  

ً
 .شماال

 , ومركز املنطقة مد نة مسالته
ً
حيا  تتاوافر بهاا معظام املرافاق الصاحية , (القصابا )ويطلق عليها أحيانا

كما أنها , القصبا  هي املركز التجا   الداخلي لقرى مسالته املتعددة" , تجا ية والتعليميةوالخدمية وال

 .2"حلقة الاتصال التجا ية ب ن املنطقة وألاسواق ألاخرى 

 املوقع الجغرافي ملنطقة مسالته 1خريطة 

 

,  م  1111,  ةمصلحة املساح. امانة التخطيط . املصد  من عمل الباح  استنادا الي الاطل  الوطني 

 26ص,  1ط

                                                             
 .  18ص,  5ط,  م  5793,  ةمصلحة المساح. امانة التخطيط . االطلس الوطني  1
 88ص , جميل هالل. دراسة في الواقع الليبي  2



 (آفاق و أبعاد ) أعالم و ومعالم مدينة مسالتة عبر التاريخ 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  267 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 :  تا يخيا باملنطقة التعريف

 ويدل على ذلك و جود العد د من الشواهد التا يخياة , في املنطقة إلى فترا  قد مة  التوطنيعود تا يخ 

فقااد , وألاجانااب والاارحال  الجغرافيااة للرحالااة العاارب , واململفااا  القد مااة, فااي العد ااد ماان الكتااب ذكار  

 .كان  املنطقة محطة هامة على الطريق الرومانية القد مة ب ن لبدة وترهونة 

و حاااااال  الحجاااااااج , وقاااااد و د ذكااااار املنطقاااااة فاااااي كتاااااب الااااارحال  ال ااااااي قاااااام بهاااااا الرحالاااااة العااااارب املسااااالمون 

ففاا   حلااة , القااادم ن ماان املغاارب الااذ ن  ماارون عباار السااواحل الليبيااة قباال مااا  زيااد عاان ساابعمائة ساانة 

  1211العبااد   ساانة 
ً
 بااارون وهاام قااوم , وفااي جنااوب بنااي حساان مسااالته :"    تحااد  عاان املنطقااة قااائال

 .1"وهم على خ ر وصالح , أهل الد ن ويكرمون الحجاج 

, املنطقة وتضا يسها ونشاطها الز اعاي ,    1321-1326تجان  في  حلته ال ي امتد  من سنة وصف الِ 

وهااو مااان ,  2*لمةوانتقلنااا ماان البئااار املااذكو ة  ااوم السااب  إلااى الحصااان املعاارو  بحصاان ِساا" ... حياا  أفاااد 

وتحاااف بهاااذا الجبااال مغاااا   زيتاااون وكااارم , وقاااد دا    باااه دو  كث ااارة , أعلاااى جبااال وهاااو علاااى, أ ض مساااالته

فااي ( ليااو ألافريقاا )وهااذا الرحالااة العرباا  املعارو  بااا  3..."وهااي كلهااا فااي ثنا اا وأود ااة باا ن جبااال وعارة , ومازا ع

 أناااه ( وصاااف أفريقااا)كتابااه الشااه ر 
ً
 ذاكاارا

ً
 جغرافيااا ً دقيقاااا

ً
قلاايم علاااى  قااع هاااذا إلا"  صاااف املنطقااة وصااافا

 مان طارابل  
ً
, وهاو مكاتظ باالقرى الغنياة , البحر ألابيض املتوسط علاى بعاد حاوالي خمساة وثالثاون مايال

والحاظ هناا أن الكاالم هاو وصاف إلقلايم , 4"وبه كثرة من أشاجا  الزيتاون والنخيال , والسكان , والحصون 

 كااان يشاامل املنطقااة ماان وهااذا ماارده إلااى أن اساام مسااالته , مسااالته بمنااه  قااع علااى البحاار املتوسااط 
ً
قااد ما

 لساحل البحر
ً
 محاذ ا

ً
 ح   الخم  شرقا

ً
 .املمتدة من القره بوللي غربا

ومن همال  ألاملان   ولف  الذ  , كما و د ذكر منطقة مسالته في كتب الرحالة واملستكشف ن ألاو بي ن 

 حي   صف الطريق ب ن لبادة ,    1161-1161قام برحلته في أفريقيا ب ن عام  
ً
وهاذا " ومساالته قاائال

 .5"الطريق ذو مناظر  ومانتيكية عد دة وإطالال  مفاجئة 

 
ً
 نطلاق مان مساالته طرياق " ويصف الطريق ب ن مسالته وطرابل  عبر منطقاة قاريم غربا  مساالته قاائال

 ويمتد على امتداده ح   قصر قريم, تمتد على طول سفوح الجبال ح   واد  قريم , عبر حقول خصبة 

                                                             
1
 . 551م ص  5783بنغازي  . التوزيع دار ليبيا للنشر و , احسان عباس , محمد نجم , ليبيا في كتب الجغرافيا و الرحالت  
 و هي قرية تقع شمال غرب المدينة علي تخومها المجاورة لقصر االخيار*  2
 .559م ص  5783بنغازي  . دار ليبيا للنشر و التوزيع , احسان عباس , محمد نجم ,ليبيا في كتب الجغرافيا و الرحالت  3
 .  159ص . م  5791.  1ط. ر طرابلس دار مكتبة الفك. علي فهمي خشيم , نصوص ليبية  4
طرابلس , منشورات مركز جهاد الليبين , مشاهدات الرحالة االلماني رولفسل  في ليبيا و برنو و خليج غينيا , عماد الدين غانم , رحلة عبر افريقيا  5

 .  511ص , م  5778, 5ط. 
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و فااي كتااب املستكشااف البر طاان  فااي منطقااة , 1" الاذ   قااوم علاى صااخرة علاى الضاافة اليمنا  ماان الاواد  

 ,  1111غرياان وترهوناة ومساالته سانة 
ً
 و أشاجا  الزيتاون املحيطاة , و د ذكار املنطقاة كث ارا

ً
فيقاول واصافا

وهاي تلاوح وكمنهاا ثاال  ( صابا الق)  إلاى الشامال الشارقي , بديع تحتنا  لنا منظرٌ   حال  2* ومن القمة" بها 

 , قارى غا قاة با ن أشاجا  الزيتاون 
ً
وكاان هاذا هاو املنظار الوحياد الااذ  , وتقاع علاى بعاد سابعة أمياال تقريباا

 إلاااى خصاااوبة املنطقاااة واشاااتها ها بمشااااجا  3 "القرياااة أثناااا  بقاااائ  فاااي املرتفعاااا  أ تاااه ملاااا يشااابه 
ً
ويشااا ر أ ضاااا

 نا على بعد ميل منا بسات ن الزيتون في مساالته ودخلناا لتوناا  أ 4*وبعد أن خرجنا من الواد " الزيتون 

وكان  هناك في كل مكان بسات ن , في أ ض تختلف عن ألا ض القاحلة ال ي كنا نس ر فيها ب ن املرتفعا  

 فياااه أشاااجا  معمااارة , خضااارا  جميلاااة مساااو ة 
ً
بااال إن طبيعاااة ألا ض وشاااكلها  مكااان , وكاااان بعضاااها واساااعا

 يشبها السهول 
ً
 .5"الطباش ر ة في انكلترا أ ضا

فااااي ( نائااااب طاااارابل )ململفااااه محمااااد ناااااجي ( طاااارابل  الغاااارب)كمااااا و د وصااااف جغرافااااي للمنطقااااة فااااي كتاااااب 

 
ً
ويقاع علاى بعاد أ باع سااعا  مان " بحا  عناوان قضاا  مساالته : اسطنبول أ اام الحكام التركا  لليبياا قاائال

 
ً
وهاااو يعتباار مااان ,   آلاال  مااان أشااجا  الزيتااون وبااه مئااا, وهااو مبنااي علاااى تااالل صاااخرية , مركااز الوال ااة غرباااا

 .6..."ويتم ز أهله بالنشاط , الباقع الجميلة في الوال ة 

 بما البعض منها يعود لحضا ة قد مة، ومن , و مما سبق   تضح أن املنطقة لها جذو  تا يخية عميقة 

 مان الاهتماام ،والتطاو ، كماا أن املنطقااة
ً
تجماع با ن البادو، والحضاار  تعاقاب الفتارا  نالا  املنطقاة نوعااا

، ولهااا عالقاااة وثيقااة باااملراكز الحضريةااا مثااال ( بالقصاابا )حياا   تركااز الحضاار فااي مركاااز املنطقااة املعروفااة 

 والخماا  فااي الاتجاااه الشاارقي  كمركااز حضاار ، متوسااط، شاامنها فااي ذلااك شاامن ترهونااة ولهااا 
ً
طاارابل  غربااا

بمنااااا ة )واملنااااا ة املعروفااااة . ،والشااااريعةشااااهرة علميااااة قد مااااة ،وخاصااااة فااااي مجااااال تحفاااايظ القاااارآن الكااااريم 

، وتتم اااز مد ناااة ( وساااف)وسااايد  ( عباااد الااادا م)وزاوياااة , ال اااي اشاااتهر  بهاااا خ ااار دليااال علاااى ذلاااك ( الااادوكالي

مسالتة بالتنظيم في مركزها ،والطارق ال اي أغلبهاا معبادة وخاصاة ال اي تاربط با ن املراكاز الثانوياة التابعاة 

، وغ رهاااااا، كماااااا تتم اااااز بالز اعاااااة البعلياااااة، واملروياااااة )لواتاااااه(، )بناااااي ليااااا (، )وادناااااه(، (زعفاااااران)للمركاااااز مثااااال 

وأشجا  الزيتون ذا  النشمة القد مة، واملتم زة بكبر حجمها إذا ما قو ن  بمثيالتها في املناطق املجاو ة 

                                                             
طرابلس , منشورات مركز جهاد الليبين , مشاهدات الرحالة االلماني رولفسل في ليبيا و برنو و خليج غينيا , عماد الدين غانم , رحلة عبر افريقيا  1

 513ص, م  5778, 5ط. 
 يقصد بها قمر رأس المسيد الذي يقع جنوب غرب المنطقة علي الحد االداري بين مسالتة و ترهونة *  2
 .  88ص , طرابلس , مكتبة الفرجاني , انيس زكي حسن , إالهات الجمال  مرتقعات 3
 يقصد به وادي وعيني علي مقربة من حدود المنطقة مع ترهونة يقع جنوب غرب مسالته* 4
 71ص, طرابلس , مكتبة الفرجاني , انيس زكي حسن , مرتقعات إالهات الجمال  5
 575ص , م  5798, طرابلس , فكر دار مكتبة ال, محمد ناجي , طرابلس الغرب  6
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، كمااااا تحتااااو  املنطقااااة علااااى مساااااكن قد مااااة مبنيااااة ماااان الطاااا ن ،والحجاااار، (الخضاااارا )و( القصاااايعة)مثااال 

 .سقفها من فروع وأغصان الزيتون، وما زال الكث ر منها  حكى قصة الترا  ،وألاصالةوالج ر، 

  املد نة موضع علي اثرها و التضا يا 

يعتبااار الجبااال الغربااا  مااان الساااما  التضا يساااية الباااا زة ملظااااهر الساااطح فاااا  شااامال غااارب ليبياااا ، ويسااام  

 نساابة إلاى املنااطق الواقعاة علياه ، كمر 
ً
تفعاا  غرياان ، وجباال ترهوناة ، ومرتفعاا  بمسما  محلياة أ ضاا

ح ااا  منطقاااة النقااااازة غاااارب الخمااا  بطاااول  بالدمساااالته ، وتمتاااد هاااذه املرتفعاااا  مااان الحااادود الغربياااة للااا

وبمااااا أن منطقااااة مسااااالته تقااااع علااااى الحافااااة الشاااامالية الشاااارقية لهااااذه املرتفعاااااا  فااااإن سااااطح . 1كاااام  122

باساااااتثنا  بعاااااض املنااااااطق ال اااااي يساااااتو  فيهاااااا الساااااطح حيااااا  تنتشااااار املنطقااااة يغلاااااب علياااااه الطاااااابع الجبلاااااي 

املرتفعا  والتالل فاي أغلاب أنحاا  املنطقااة ، تقطعااها بعاض ألاود اة موسامية الجرياان وال اي  تجاه أغليهاا 

م ، ويكاااااون أكاااااثر 312-222نحاااو الشاااامال باتجاااااه ساااااحل البحاااار ، ويبلاااغ ا تفااااع منطقاااة مسااااالته ماااا بياااان  

 باال
ً
علاى نقطاة تجاه صوب ترهونة في مناطق التداخل والتشابك للمرتفعا ، ب نماا  بلاغ ا تفااع أا تفاعا

 2م فوق مستوى سطح البحر فا  جنوب املنطقة،  461حوالي باملنطقة جبل املسيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املظاهر التضاريسية ملنطقة مسالته1خريطة 

 

                                                             
 . 18ص –جامعة قاريونس  –منشورات المنشأة الشعبية للنشر  –جغرافية ليبيا البشرية  –محمد المبروك المهدوي  1
 – 5ط –( الهادي ابو لقمة ، سعد القزيري –تحرير )–الجماهيرية دراسات في الجغرافيا –التضاريس والجيومورفولوجيا –فتحي  احمد الهرام  2

 . 577ص  –م 5771 –سرت  –الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع 
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النتاااج   arc mapو باسااتخدام برنااامج  26ص املصااد  ماان عماال الباحاا  اسااتنادا الااي  الاطلاا  الااوطني  

 تضاااح ماااد  تااامثر  مركاااز املد ناااة و الطوبوغرافياااة للمنطقاااة  باااالنظر  الاااي الخريطاااة و     الخااارائط الرقمياااة

العامل الجغرافي كمحدد ضواحيها املنتشرة علي سفوح التالل و في مقدمة الاود ة الجافة ال ي تخترقها ب

و ال ااي  ئ سا ي ملواضاع تركزهاا و امتادادها فجغرافاي املكاان و ماا تمتااع باه مان مظااهر مختلفاة للتناوع البيئاي 

تمثلاااا  فااااي الا اضاااا ي املنبسااااطة ال ااااي تتماشاااا   مااااع مجااااا   الاود ااااة و ال ااااي كاناااا  ذا  تاااااث ر واضااااح فااااي قياااااام 

لجاناااب الجناااوب شااارقي للمنطقاااة علاااي العكااا  مااان النشااااط الز اعاااي و الرعاااو  و ال اااي تتركاااز معظمهاااا فاااي ا

الحاال فاي الجاناب الشامال الغربا  مان املنطقاة و الاذ   تم از بالتضار  الشاد د و الاذ  يعاد ب ئاة  عويااة 

للمواش ي و  قل فيه انتشا  النشاط الز اعي الا ان موقع التجمعا  السكانية وخاصة مركز املد نة يعد 

 مكن استغالل النشاط الز اعي و الرعو  في ذا  الوق  حي  مزيجا من النوع املتضر  السهل حي  

كانااا  حرف اااي الرعاااي الز اعاااة اهااام الحااار  البدائياااة ال اااي قاااام عليهاااا النشااااط البشااار  فاااي منطقاااة مساااالته 

 . بشكل خاص ( القصبا )عموما و في مركزها 

كمااااا ان ماااان اباااارز املظاااااهر التضا يسااااية باملنطقااااة و ال ااااي ساااااعد  بشااااكل اساساااا ي فااااي نشاااامتها هااااي الاود ااااة 

املوساامية ال ااي تجاار  خااالل فتاارة سااقوط الامطااا  فناار  العد ااد ماان التجمعااا  السااكانية تركااز  بااالقرب 

الاي ادوا  الحفار من الاود ة و ال ي تتم ز اغلبهاا بوجاود عياون للميااه الجاا   فيهاا فبال اكتشاا  الانساان 

الحد ثااااة لالباااااا  الا توازياااااة فقاااااد اشااااتهر  العد اااااد مااااان العياااااون فاااااي محاااايط املد ناااااة و ال اااااي كانااااا  تساااااتخدم 

الاساااااتاذ اساااااامة العزوماااااا   )ففااااا  مقابلاااااة خاصاااااة ماااااعللشااااارب و ساااااقا ة املواشااااا ي و الاساااااتخداما  الاخااااار  

ناتج نظارا الضامحاللها بسابب ذكر ان هناك العد د من العيون ال اي غمار  و ال اي لام تعاد ت" 1(ابوعائشة

 (ساانية الزعفرانياة)لاا الزيادة في استهالك املياه الجوفية من الابا  الا توازية بشكل مفرط كما هو الحال 

و عاا ن بمحلااة القلعااة  (سااانية ساايد   وسااف)اغاارب املد نااة بمحلااة الاادوكالي و كااذلك السااانية املعروفااة باا

ركاااز املد ناااة ناحياااة الجناااوب كيلاااو متااار مااان م 2لاااي بعاااد باااواد  الجد اااد بمحلاااة قصااار الجد اااد ع( الخروباااة)

 "الغرب 

 (سانية مومن –سانية الزعفرانية )تبين بعض العيون الناضبة    1صورة رقم  

                                                             
 .  1715/57/18 –مقابلة شخصية   –باحث  في علم االثار والتاريخ القديم   –اسامة العزومي ابو عائشة . ا 1
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من واقع الدراسات امليدانية لالماكن الاثارية   من ارشيف الاستاذ اسامة العزومي ابوعائشة

 بمنطقة مسالته

هناا تجاد  الاشاا ة الاي اتخااذ مد ناة مساالته و مجاو اتهاا نماط التوزياع املنتشار و الاذ   تااثر بالعوامال  و    

الطوبوغرافية للمنطقة حي  تتخذ اغلب التجمعا  السكانية مناطق مرتفعة نسبيا بتحقيق اكبر قاد  

و الحما اااة و مااان بااا ن الشاااواهد علاااي ذلاااك املتمثلاااة فاااي مراكاااز الرصاااد و الحما اااة كموقاااع القلعاااة ماان الامااان 

كمااااا هااااو حااااال قصاااار قااااريم و قصاااار ساااالمة و قصاااار سااااعادة و قصاااار  املتناااااثرةومجموعااااة القصااااو   إلاسااابانية

و غ رهاااا مااان القصاااو  و الحصاااون ال اااي كانااا  شااااهدة علاااي قااادم  وقصااار املسااايد املعماااو ة و قصااار الجد اااد 

 تا يخ تموضع الانسان بمنطقة مسالته 
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و  و الحصون القريبة احد جوانب القلعة الاسبانية)علي املرتفعات  ز تمثل التمرك  1صورة رقم  

 (املساكن القديمة

     
 

  

مــــن واقــــع الدراســــات امليدانيــــة لالمــــاكن الاثاريــــة   مــــن ارشــــيف الاســــتاذ اســــامة العزومــــي ابوعائشــــة

 بمنطقة مسالته

  : الجغرافى التوزيع انماط

الشااااكل الااااذى تنااااتظم بموجبااااه القاااارى و التجمعااااا  . فااااى هااااذه الد اسااااةpattern ( الاااانمط) قصااااد ب        

. اوانتشا هتتبا ن كذلك في صو  توزيعها  أحجامهاالريفية فى اعدادها و و مثلما تتاب ن املراكز  . السكنية

و منهاا ماا تنتشار علاى  قعاة واساعة مان ماع امتاداد الانهاا  و طارق النقال  فمن القرى ما تمتد بشكل خطا 

  . الا ض او متباعدة عن بعضها البعض
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ظاة مان خاالل املالحمنطقاة مساالته للقارى فاى  الجغرافاي مكن التعر  على صاو  او انمااط التوزياع          

 املنطقااااااااة  اط شاااااااايوعا فاااااااايو لعاااااااال اكثاااااااار الانماااااااا. ائط ذا  العالقااااااااةاملباشاااااااارة او تحلياااااااال الاحصااااااااائيا  و الخاااااااار 

مااع تااوفر مصاااد  املياااه  والساايما حياا  مظاااهر الا ض املتقطعااة و التضااا ي  املتبا نااة((( املنتشاار))الاانمط

  .كاهم عامل للتوطن والاستقرا 

 منطقة مسالتهب التجمعات السكانيةانماط التوزيع املكاني لبعض  3خريطة 

 
من عمل الباحث اسينادا الي معطيات الصورة الفضائية ملنطقة الدراسة باستخدام برنامج 

google earth   و برنامجarc map 

الااااى جملااااة عواماااال طبيعيااااة و بشاااارية؛ و فااااي  للقاااار  و املحااااال  فااااي املنطقااااة ويعاااازى هااااذا الاااانمط املنتشاااار      

ب العواماااااال الاقتصااااااااد ة و مااااااط توزيعهااااااا و تضاااااار  الا ض الاااااااى جاناااااااملااااااوا د املائياااااااة و نمصاااااااد  : مقاااااادتمها

 .كان لها اثر علي هذا التوزيع  الاجتماعية و كذلك السياسية

  مسالته ةمد ن موضع علي يةاملناخ العواملاثر 

نشاامة و  بشاار  البااد ماان الاخااذ بعاا ن الاعتبااا  الظاارو  املناخيااة و دو هااا فااي  تجمااعأ   عنااد الحااد   عاان

فاي د اساة فقد اشا  الهيثي الي ان العد د مان العلماا  العارب اولاوا اهتماماا بالغاا فاي ،  تطو  املجتمعا  

 منااااخ الاقااااليم و املااادن و اعااادادها و الجباااال و مظاهرهاااا و حالاااة الطقااا  فيهاااا و الاااذ  كاااان مااان ابااارز مااان

حوقاال و املسااعود  و اباان خلاادون الااذ  كتااب فااي مقدمتااه عاان  ناشااا وا الااي هااذا الجانااب ماان العلمااا  اباا
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ها تاقعهاااااا مااااان حيااااا  مالئمتهاااااا ملزاولاااااة انشااااااطاهااااام العوامااااال ال اااااي تااااامثر فاااااي نشااااامة التجمعاااااا  البشااااارية و مو 

  1 الاقتصاد ة و الاجتماعية بنا  علي الظرو  املناخية لكل تجمع بشر  

علاي موضاع املد ناة فسا تم عارض اهام العناصار املناخياة و املتمثلاة  تمث رهاوامل املناخ في و من اهمية ع

فااي د جااا  الحاارا ة و الامطااا   الرياااح و الرطوبااة ملنطقااة الد اسااة لتوضاايح الصااو ة ال ااي اد  الااي تموضااع 

 ي مد نة مسالته و مجاو اتها في و ضعها الحالي بنا  علي املمثر املناخي لنطاقها الجغراف

  : الحارا ة ا أ 

إن د جااا  الحاارا ة تشااهد أعلااى معاادال  لاهاااا خاااالل فصاال الصاايف ب نمااا تهاابط إلااى أدنااى ماان املعاارو     

حي   صل متوساط ( أغسط  ) معدالتها خالل فصل الشتا  ، فتساجل أعلاى د جا  الحرا ة في شهر 

حياااا  (  نااااا ر ) الحاااارا ة تساااجل خااااالل شاااااهر ْم ، ب نمااااا أدنااااى د جااااا   26.4الحااارا ة خاااااالل هااااذا الشااااهر إلاااى 

لااااد جا  الحاااارا ة ، ب نماااااا  بلاااااغ املتوسااااط الساااانو   مْ  12.1متوسااااط الحاااارا ة فااااي هااااذا الشااااهر ال  زيااااد عااااان 

 2 .ْم  11.2باملنطقة حوالي 

 متوسط الحرا ة الشهرية بمنطقة مسالته( 1)جدول  قم 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الشهر

 12.6 17.6 21.8 24.6 26.4 26.2 24.8 20.7 18 14.5 11.9 10.7 متوسط الحرا ة

طرابلس  –منشورات مجمع الفاتح للجامعات  –ليبيا الجديدة  –سالم علي الحجاجي : املصدر 

 191ص-1191

املتوساااطا  الشااهرية والفصلياااة لااد جا  الحاارا ة باملنطقااة فااي فتاارة قيااا  امتااد   وضااح (1الجاادول )     

الااذ  ( 1الشااكل )و الااذ  ماان خاللااه امكاان اسااتنتاج الشااكل البيااان  لثالثاا ن ساانة ماان القاارن العشااارين ، 

أن منحنااااي متوساااطا  د جااااا  الحااارا ة الشااااهرية  باااادأ فاااي الا تفااااااع ماااع نها ااااة فصااال الربيااااع ، ح اااا    وضاااح

ى أقصاا   ا تفاااع لااه فااي فصاال الصياااف ، ثااام  مخااذ هااذا املنحنااي فااي الانخفاااض فااي فصاالي الخريااف  صاال إلاا

 .والشتا  

 متوسط د جا  الحرا ة الشهرية بمنطقة مسالته ب ن (1 )الشكل 

                                                             
 3ص  –جامعة بغداد  –جغرافية المدن  –صبري الهيتي و صالح فليج  1
 .  137ص-5737طرابلس  –منشورات مجمع الفاتح للجامعات  –ة ليبيا الجديد –سالم علي الحجاجي  2
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 1من عمل الباحث اسينادا الي بيانات الجدول 

 مختلفاة  مناشاط بشارية  إلقاماة تب ن ان معدال  الحرا ة ملنطقة الد اسة تعتبر مالئماة من خاللهما  و   

نماااط اساااتغالل املاااوا د الز اعياااة و حضااارية  فمااان الطبيعاااي ان  كاااون لد جاااة الحاااراة اثااار علاااي  تجمعاااا و 

لحااااال فاااي منطقااااة مسااااالته ال ااااي تعااااد ماااان اهاااام الب ئااااا  املالئمااااة هااااو ا و ه اثاااار فااااي تصااااميم العمااااا ة كاااذلك لاااا

للز اعة البعلية و انتاج الحبوب و استغرا  الاشجا  املثمرة في مجا   الود ان و في املساحا  السهلية 

ز اعية في املنطقة بنا  علي   املنبسطة فهناك العد د من الشواهد ال ي تش ر علي قيام الانسان ملناشط

كب رة  بمهميةملحاصيل و تطو  تقنيا  انتاجها في كل عصر مما جعل منطقة مسالته تحظى الوفرة في ا

 كمنطقة ظه ر اقتصاد  في العد د من املراحل التا يخية ال ي مر  بها 

 –مملف كتاب الاستيطان الز اعاي الا طاالي فاي ليبياا ( ج ر  ل ن فاولر)اشا ة الي ما تقدم فقد ذكر          

 314,222و خصاااص حااااوالي . للز اعااااة املساااتقرة فااااي جبااال نفوسااااة أكباااار منطقاااة  دتوجااا"   منطقاااة طاااارابل 

تعتماااد علاااي ميااااه الامطاااا  و العياااون الطبيعياااة و تعتبااار هاااذه , لز اعاااة الاشاااجا  املنتجاااة و الحباااوب , فااادان 

اضاا ي اصااغر مسااحة و اقاال عادد للسااكان و اكثار تباعاادا و تقاع الا  , بمقا نتهاا بالواحااا  السااحلية , القارى 

و تقااع .  اعااة  حياا  توجااد مصاااد  املياااه املناساابة و التربااة الكافيااة لاادعم الز, الز اعيااة باا ن املسااتوطنا  

و خصص  في هذه . و في جبل غريان و جبل  فرن ( القصبا )اكبر مناطق الز اعة املستقرة في مسالته 

 1....." ثمرة مساحا  شاسعة لغراسة اشجا  الزيتون و غ رها من الاشجا  امل, املناطق 

                                                             
 21ص . م  1111. 1ط .منشو ا  مركز د اسة جهاد الليب ن ضد الغزو الا طالي , منطقة طرابل   –الاستيطان الز اعي الا طالي في ليبيا  -ج ر  ل ن فاولر 1
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 :ألامطا  ا ب

  عتاااادلبمعاااادل أمطااااا  م مسااااالتهتتمتااااع منطقااااة 
ً
، ويرجااااع هااااذا إلااااى عاماااال الا تفاااااع ومواجهااااة الرياااااح  نسااااابيا

 على كمياة ألامطاا  الساقطة، وكذلك توزيع. املمطرة 
ً
 كب را

ً
ها ويعتمد املوسم الز اعي في املنطقة اعتمادا

 علااى ألامطاا ، فقلتهااا  اامد  ، كااذلك املناتظم علااى املوسام الز اعااا 
ً
 كب اارا

ً
تربياة الحيوانااا  تعتمااد اعتمااادا

( 2)، والشاكل  قام ( 2)ويظهار الجادول  قام . إلى شح املراعي مماا  زيد من ا تفاع تكلفاة إلانتااج الحياوان  

 1: م 2222 - م 1112كميا  ألامطا  الساقطة علاى املنطقة في الفترة من مجموع 

 باملليمتر 1222الي 1112الامظار في منطقة مسالتة للفترة من كميات  2 جدول  قم  
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ع 
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414 405 248 183 372 340 321 182 347 306 258 3376 
337.6 

 ملم

 بيانات غير مبينة*        محطة ارصاد الخمس  الارصاد الجوية التقرير السنوي  مصلحة: املصدر       

 باملليمتر 1222الي  1112ار في منطقة مسالتة للفترة من طكميات الام  1الشكل رقم  

 

                                                             
ص  –جامعة المرقب  –رسالة ماجستير غير منشورة  –في منطقة مسالته  الزراعي و الحيواني لإلنتاجالتحليل المكاني  -المهدي صالح بن صالح 1
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 (1)رقم  الجدول بناء علي بيانات : املصدر 

أن معاادال  ألامطااا  السااانوية تختلااف ماان ساانة إلااى أخاارى ، وهااذا  رجااع إلااى طبيعااة سااقوط   تباا ن حياا  

   بالشااامال الليبااااي عرضااااة إلااااى تباااادال أن ألامطااااا كماااااألامطاااا  علاااااى شااااامال ليبيااااا ، ال اااي تتم ااااز بالتذبااااذب ، 

تماعياااة   ناااتج عناااه تااااث را  علاااي انمااااط الحيااااة الاقتصااااد ة و الاج لهاااا اثااار سااالبي فصااالية وسااانوية ودو ياااة 

املناشط الز اعية و هي الرك زة الاقتصاد ة الاولى لسكان املنطقة مرتبطة ا تباطا اغلب  ن إذ أباملنطقة 

تامااا بمواساام سااقوط الامطااا   كمااا ان لسااقوط الامطااا  دو  فااي تااوف ر مصاااد  للمياااه املخزنااة اثنااا  فتاارا  

 . الجفا  

، و  ملم   331من ألامطا  بلغ حوال( 2222-1112)القياا  نجد أن متوساط فاترة ( 2)الجدول  قم من    

ماا  مكان تصانيفه ضامن الاقااليم املتوساط  الااذ   تم از باالحرا ة و الجفاا  صايفا و الادف  و املطار شااتا  

مما  تايح فرصاة كب ارة لنشااطا  بشارية و تناوع بيئاي كب ار حيا   بارز ذلاك الاثار فاي كثافاة الغطاا  النباا  

الااذ  يعااد  ك اازة اساسااية لقيااام النشاااطا  الرعويااة فااي مختلااف انحااا  املنطقااة علااي الطبيعااي و تنوعااه و 

ملام كمتوساط عاام  مكان ان 342تنوع مظاهر السطح فيها كما ان معدال  الامطا  ال ي تصل الي قرابة 

تتاايح فرصااة اسااتغالل الامطااا  فااي نشاااطا  اقتصاااد ة متعااددة كالصااناعا  الغذائيااة و عمليااا  البنااا  و 

ر ، و لقاااد اساااتغل الساااكان فاااي منطقاااة مساااالته قااد ما و حاااد ثا الكمياااا  الزائااادة مااان ميااااه الامطاااا  التعم اا

بتجميعهااااا فااااي الابااااا  و حجااااز مااااا  مكاااان فااااي الساااادود املقامااااة فااااي مجااااا  الود ااااان و الااااذ  ماااان شاااامنه  جااااع ماااان 

 يعية املختلفة املنطقة ب ئة مالئمة لالستقرا  و ب ئة جاذبة للمستفيد ن من ماهو متاح من املوا د الطب

الصور التالية تو ح بعض صور استغالل مياه الامطار قديما من خالل اقامة السدود و حفر 

 الابار لتجميع املياه الساقطة خالل الفترات املطيرة و الاحتفاظ بها في فترات الجفاف
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  شكل الابار تو ح  3 صور 
ً
 و السدود املقامة لتجميع مياه الامطار  قديما

        

ريااة بمنطقااة الد اسااا  امليدانيااة لالماااكن ألاثماان ا شاايف الاسااتاذ اسااامة العزوماا  ابوعائشااة  ماان واقااع 

 مسالته

  : والرياح الجو   الضغط – ج

يعتبااار الضاااغط الجاااو  مااان أهااام عناصااار املنااااخ ، فااااختال  الضغااااط الجااااو   ااامد  إلاااى حركاااة الهاااوا  مااان 

 مثر الشمال الليبي نتيجة مرو   ت على شكل  ياح ،مناطق الضغط املرتفع إلى مناطق الضغط املنخفض 

طااا  الشااتوية ألاعاصا ر علااى البحااار املتوسااط بريااااح شاامالية غربيااة  طباة ، وهااي املساائولة عاان ساااقوط ألام

كما تتعرض املنطقة في اواخر الربيع و بادا ا  الصاف لهباوب الريااح املحلياة ال اي  ..على الساحل الليبي 

 ( لقبليبرياح ا)تعر  محليا 

اساااااتنتاجا مماااااا سااااابق  تضاااااح لناااااا سااااابب تموضاااااع اغلاااااب التمركااااازا  الساااااكانية القد ماااااة باملنطقاااااة فاااااي و    

الناحياة الشامالية الشارقية مان املرتفعااا  حيا   اتم اتخااذ هااذه املرتفعاا  كمصادا  للريااح الدائمااة و 

ا يعطا  دالال  علاي اثار أ  انهاا قادماة مان اتجااه البحار و هاذا ما(  يااح البحار  )البا دة ال ي تعار  محلياا 

كمااا نالحااظ اتخاااذ العد ااد ماان املساااكن واجهااا  العواماال املناخيااة فااي تحد ااد مواقااع املناااطق العمرانيااة 

فمااان خاااالل مااااا الصاااحية الناجماااة عااان مواجهاااة الرياااااح الدائماااة  لألخطااااا  معاكساااة التجااااه الريااااح تجنباااا 

تظهره الصو ة الجوية  تضح استغالل السكان للجوانب الشرقية للتالل بدال من الغربية و ذلك تجنبا 

للتيا ا  الدائمة من الرياح الشمالية الغربية البا دة ال ي تتسابب فاي العد اد مان الاماراض نتيجاة نازال  

فغالباااا ماااا  تخاااذ ساااكان ، ساااكن و تصاااميمه البااارد و هناااا  تجلاااى التااااث ر الحقيقااا  للريااااح فاااي تحد اااد ناااوع امل

لي الحجرا  و كما ااستغالل الهوا  للدخول  ألجلمسالته و خاصة في القرى القد مة مساكن مفتوحة 
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لرياااح الشاامالية الغربيااة البااا دة و ال تفااتح فيهااا مواجااه ل كااون ت  راعااي فااي الحجاارا  الخاصااة باملب اا  ان ال

بهاا فاي اتجااه الشارق اساتغالال للتدفئاة الناجماة مان دخاول اشاعة النوافذ و تكاون اباوابهم و نوافاذهم اغل

 الشم  

   القديمة خلف التالل لصد الرياح الشمالية جمعات السكنيةتو ح موضع الت 2خريطة 

         
 11محمد املبروك املهدو  ، جغرافية ليبيا البشرية ص : املصد    

 : الرطاوبة - د

 
ً
ملوقااااع منطقااااة مسااااالته القريااااب ماااان البحاااار فإنهااااا مثاااال بقيااااة الساااااحل الليبااااي ، الااااذ   تم ااااز با تفاااااع  نظاااارا

 فصااااال الصااااايف وأواخااااار فصاااااال الخرياااااف ، بسااااابب نشااااااط عملياااااة التبخااااار ، 
ً
الرطوباااااة النسااااابية خصوصاااااا

 مان ناحياة البحر ، حي   صل معدل الرطوباة أحياناا إلاى
ً
، %  12أكثار ماان  وهبوب الرياح بانتظام تقريباا

 عند هباوب  ياح 
ً
 في بعض ألا ام ، خصوصا

ً
 شد دا

ً
وقاد  حاد  أن تنخفض الرطوبة النسبية انخفاضا

القبلااااي املحليااااة مااااان ناحيااااة الصااااحرا  ، حاملاااااة معهااااا هااااواً  مااااادا يا قا ياااااا شاااااد د الجفاااااا  ممااااا  اااامد  إلاااااى 

 1%.  12انخفاض الرطوبة إلى أقل من 

نظااارا للبااارودة وقلاااة التبخااار ، وتلعاااب الرطوباااة الجوياااة دو ا أماااا فصااال الشاااتا  فتااانخفض نسااابة الرطوباااة 

مهماااا فاااي العملياااة الز اعياااة فا تفاعهاااا  ااامد  إلاااى التقليااال ماااان الاحتياجاااا  املائياااة لجمياااع أناااواع النباتاااا  

 . وخاصة تلك ال ي تعتمد على ألامطا  

                                                             
 79ص  8جغرافية ليبيا ط, عبد العزيز طريح شرف  1
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ينة للتكيف مع هذه ان ا تفاع نسبة الرطوبة في بعض ا ام السنة جعل من السكان  تخذون انماطا مع

الظااااهرة حيااا  نالحاااظ ا ضاااا مااان خاااالل صاااو  الاقماااا  الصاااناعية ان اغلاااب الساااكان  ال  فضااالون انشاااا  

مساااكنهم فااي الاماااكن ال ااي تعلااو فيهااا نساابة الرطوبااة وزيااادة نساابة الناادى كمثااال لااذلك  هااو حااال منطقااة 

ياااة الاااي السااااعا  الاولاااي مااان النهاااا  و و هاااي عباااا ة امتاااداد للود اااان الجافاااة ال اااي قاااد تنعااادم فيهاااا الرؤ  املااازا ة

و هااو النطااااق و هاااي منطقااة تحااايط بمركااز املد ناااة    الصااقيعخاصااة فااي فصااال الخريااف حيااا  يشااتد فيهاااا 

 املستمر مع امتداد الاود ة الجافة 

  : الترباة

التربة هي الطبقة السطحية املفككة من القشارة ألا ضاية ، والتاا  تكوناا  نتيجاة تحلال الصاخو  وتفتتهاا 

وتعاااااد الترباااااة إضاااااافة إلااااااى امليااااااه أساااااا  نجااااااح العمليااااااة  أو نتيجاااااة تحلااااال املاااااواد العضاااااوية أو منهمااااااا معاااااا ،

اسااااااتقرا  املجتمعااااااا  ثر فااااااي املهمااااااة و ال ااااااي تاااااام والتربااااااة ماااااان العواماااااال الطبيعيااااااة . الز اعيااااااة فااااااي أ  منطقااااااة 

د البناا  الداخلاة فااي الساكانية حيا  انهاا تعاد اهام عاماال لقياام النشااط الز اعاي و كماا انهاا تعااد اهام ماوا

 انشا  املساكن باالضافة الي الصخو  الداخلة في نف  العملية 

د اسااة املمسسااة السااوفيتية سااايلخوزبروم   فقااد جاار  بعااض الد اسااا  الحد ثااة و ال ااي كااان ماان اهمهااا

تعتبااااار ماااان أهااااام و ال ااااي   للترباااااة فااااي شاااامال غااااارب ليبيااااا  1112عااااام  Selkhozprom Exportأكسااااا و   

ال اي شامل  منطقاة مساالته ، حيا  غطاا  هااذه الد اسااة منطقااة شاامال غاارب ليبياا الواقعااة  الد اسااا 

مليااون هكتاااا  ، وأعااااد  خاارائط لتصاانيف التربااة ، و القاااد ة  1.66ملااام ومساااحة  222شاامال خااط املطاار 

 .ة إلانتاجية لأل ض ، و الاستغالل الز اعي ألامثل لأل ض ، وخرائط التعرية ، والانجرا  ، وامللوح

 :مسالته منطقة في التربة أنواع

قاما  ممسسااه ساايلخوزبروم عنااد د اسااتها للتربااة فااي شاامال غاارب ليبيااا بتحد ااد أنااواع التاارب السااائدة فااي 

 هذه املنطقة ومعرفة خصائصها الطبيعة والكيماوية، 

التربة الحجرية  ومن أهم أنواع الترب السائدة في شمال ليبيا التربة البنية الجافة، التربة البنية الجافة،

الترباة الجافاة البنياة : أما بالنساية ملنطقاة مساالته يساود فيهاا نوعاان  ئ سايان مان الترباة هماا... الضحلة 
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املحماارة والترباااة الحجريااة الضاااحلة، وقااد تتاااداخل الترباااة البنيااة املحمااارة مااع الترباااة الحجريااة الضاااحلة فاااي 

 1.أنحا  واسعة من املنطقة

 : REDISH BROWN ARID SOIL ملحمرةا البنية الجافة التربة -1

حيااا  تتم اااز هاااذه الترباااة، بانخفااااض محتواهاااا مااان عناصااار الفسااافو ، والنيتاااروج ن، والزناااك، والحد اااد،   

واملنجن ز، ب نما تحتو  على كميا  كافية من عناصر البوتاسيوم، إال أنها تتم ز بانخفاض محتواها من 

املهمة ا  ال بم  بها من العناصر ر جيدة بسبب وجود كمياملواد العضوية، و بمن قد تها الخصوبية تعتب

 .لنمو العد د من النباتا  الطبيعية 

وألاشارا  وقرياة ( محلاة أوعيناي)ويوجد هاذا الناوع مان الترباة فاي منطقاة مساالته فاي جناوب شارق املد ناة 

ا الناوع مان ب نما هناك مناطق  تداخل فيها هذ, . زعفران غرب القصبا  ومحل ي بن ناصر وسم الدي 

 .التربة مع التربة الحجرية الضحلة كما هو الحال في مناطق شاسعة من شمال املنطقة وجنوبها

 :LITHOSOLS الضحلة الحجرية التربة -2

مااان مسااااحة املنطقاااة املد وساااة فاااي شااامال غااارب ليبياااا، وقاااد % 21.1يشاااكل هاااذا الناااوع مااان الترباااة حاااوالي 

نااا  غ اار الترابيااة، حياا  تتم ااز هااذه التربااة بضااحولتها فااال صاانفها اباان محمااود والجنااد ل ماان ضاامن التكوي

ساام، لاااذا فإنهاااا فق ااارة ماان العناصااار الغذائياااة واملاااواد  32 زيااد سااامك قطااااع تربتهاااا فااي أغلاااب ألاحياااان عااان 

العضاااااوية والنيتاااااروج ن والفسااااافو ، وتمياااااال للقاعد اااااة وذا  قاااااوام طمااااااي خفياااااف، ومعرضاااااة الالنجاااااارا  

 2.طا  النبات والتعرية، بسبب انخفاض كثافة الغ

وينتشاار هاااذا النااوع مااان التربااة فاااي املنطقااة الشااامالية الجبليااة مااان منطقااة مساااالته شاامال قري اااي سااا ندا ه 

وبنااي مساالم، وكااذلك يسااود هااذا النااوع ماان التربااة أ نمااا يسااود املظهاار الجبلااي كمااا هااو الحااال شاارق مد نااة 

فااة البنياة املحماارة فاي أجاازا  القصابا  وشامال غاارب منطقاة الخماار ، وتوجاد أ ضاام متداخلاة الترباة الجا

 
ً
 وجنوبا

ً
 . واسعة من املنطقة شماال

مناشاااااط  إلقاماااااةو بشاااااكل ماااااوجز  مكااااان ان تعتبااااار معظااااام ا اضااااا ي مساااااالته ذا  ترباااااة جيااااادة و مناسااااابة      

بشرية فيها حي   مكن ان  تم ز اعتها او استخدامها في مواد البنا  و التعم ر كما انها تربة سهلة الحفر 
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فااااي مكاااامن ا ضااااية الاباااا  و املخااااازن الا ضاااية ال اااي تحفااااظ فيهاااا املحاصااايل الز اعيااااة حيااا  تحفاااظ  إلنشاااا 

نسااابة الاااي عملياااة الطماار و الاغاااالق كماااان املسااااحا  الاااوعرة منهاااا و املتمثلاااة فاااي ( املطماااو  )تعاار  محلياااا باااا 

اسااااتخدام ساااافوح الااااتالل تعااااد مناساااابة لنمااااو بعااااض النباتااااا  الطبيعيااااة ال ااااي تسااااتغل فااااي  عااااي املواشاااا ي و 

  البعض منها في مناشط مختلفة 

 :الطبيعية النباتا 

 قصد بها تلك النباتا  ال ي لام  كان لإلنساان دو  فاي نموهاا أو ز اعتهاا، وقاد أشاا  أحاد البااحث ن إلاى       

أو اق متسااقطة )أن النباتا  الطبيعية من أهام عوامال تكاوين الترباة، حيا  تمادها باملخلفاا  النباتياة 

 فااي بعااض ( ةوجااذو  ميتاا
ً
 أساساايا

ً
وهااي املساامول الرئ ساا ي عاان املحتااوى العضااو  لهااا، كمااا أنهااا تلعااب دو ا

إن النباتا  الطبيعية تحدد نوعية املراعي الطبيعية ال ي  مكن  .1عمليا  التجوية الطبيعية والكيماوية

 العوامال املامثرة أن توفر العلف الطبيعي للحيوانا  في أ  إقليم، ويعتبر املناخ وخاصة ألامطاا  مان أهام

 أن الاختالفا  املحلية في نوع التربة واملظاهر 
ّ
، فكلما زاد  كمية ألامطا  زاد  كثافة الغطا  النبات ، إال

 عااان الاختالفاااا  ال اااي تم اااز نباتاااا  بعاااض املواضاااع عااان نباتاااا  الااابعض 
ً
الطبوغرافياااة هاااي املسااائولة غالباااا

 .سالته ال تخرج عن هذا السياقومنطقة م 2آلاخر منها في إلاقليم النبات  الواحد

 ملوقاااع منطقاااة مسااااالته القرياااب مااان البحااار، فقااااد تم اااز  مااان حيااا  الغطااااا  النباااات  عااان املناااااطق   
ً
ونظااارا

أن الحياااااة النباتيااااة الغنيااااة ال ااااي تتغطااااى بهااااا  ى املكونااااة للجباااال الغرباااا ، وباااا ن طااااريح شاااار الجبليااااة ألاخاااار 

ال  رجاع إلاى عامال الا تفااع بقاد  ماا يعاود ( ومساالته إحاداها)الجبال في بعض الجها  القريبة من البحر 

إلى الاقتراب من البحر، موضحة أن أثر الصحرا   تفوق على أثر البحر في مرتفعا  ترهونة ويفرن ب نما 

 .3  مسالته الذ  تسيطر عليه الظرو  البحرية، حد  العك  في هضاب ومرتفعا

وتتااااامثر النباتااااااا  الطبيعيااااااة باملنطقااااااة بشااااااكل كب اااااار إ جابيااااااا بتاااااادخل إلانسااااااان الااااااذ  يعماااااال علااااااى تنميتهااااااا   

واملحافظة عليها أو سلبية بتدم رها من خالل الرعي الجائر، وقطع ألاشجا ، واملسااهمة فاي تعرياة الترباة 

أن الحيااااة النباتياااة باملنطقاااة شااامنها شاامن أكثااار ألاقااااليم النباتياااة فاااي  ل، و جرافهااا بااام  شاااكل مااان ألاشااكاوان
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ليبيا، تتكون من عدة أنواع لعّل أهمها الشج را  املعمرة كالزعتر والكليل وكاذلك ألاعشااب والحشاائش 

 1. ال ي تنمو في موسم سقوط ألامطا  ثم تمو  في فصل الجفا ،

- :الطبيعية في املنطقةوفيما  لي نبذة عن بعض النباتا  

 :املعمرة النباتا 

 :السد  (أ

نبا  شوك  شائع الانتشا  في سهول املنطقة الساحلية،  صل ا تفاعاه إلاى عادة أمتاا ، وقاد أوضاح       

 ماااااا تخاااااارج عااااادة سااااايقان بجانااااااب بعضاااااها، سااااااقه وأغصااااااانه خضااااارا  مائلااااااة 
ً
إحااااادى الد اساااااا  أنااااااه غالباااااا

 وجد هذا النوع من النبا  في جمياع  . 2قه بيضاوية خضرا  مصفرللرماد ة، عليها أشواك حادة، وأو ا

مناطق مسالته، حي  ترعى عليه الحيوانا  خاصة املاعز، وتحتل النبتة الواحدة مسااحة كب ارة  صال 

قطرها إلى بضعة أمتا ، لذلك  لجم املزا عون في املنطقة إلاى قطعهاا واساتخدام هاذه املسااحة الز اعاة، 

 . في تناقص مستمر وعليه فإن أعدادها

 :الحلفا  (ب

وهااي مااان النباتاااا  العشااابية املعمااارة، أو اقهاااا ملتفاااة مدببااة، وتنماااو فاااي التااارب الصااالبة الرقيقاااة، حيااا        

تغطى التالل واملرتفعا  في املنطقة إلى جانب الشج را  ألاخرى مثل الزعتر والكليل وغ رهاا، فقاد كانا  

فترة الاحتالل إلا طالي لليبيا، إذ كان  تجمع ثم تكاب  فاي املصاانع لها أهمية اقتصاد ة كب رة خاصة في 

املوجااودة فااي طاارابل  والخماا  قباال تصااد رها إلااى الخااا ج إلدخالهااا فااي صااناعة الااو ق، وتقتصاار أهميتهااا 

ي ترعى آلان على استخدامها في بعض الصناعا  التقليد ة البسيطة، كما أنها تعتبر غداً  للحيوانا  ال 

 . 3 بعض مواسم السنةعليها في 
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 نبات الحلفاء والزعتر وهي تغطي التالل واملرتفعات في محمية الشعافيين( 2) صورة 

 
 من واقع الدراسة امليدانية ملنطقة الدراسة

 :الزعتر (ج

نباااا  معماااار  نتشاااار بكثاااارة علااااى الااااتالل واملرتفعااااا  باملنطقااااة، ويكثاااار وجااااوده بشااااكل عااااام فااااي إقلاااايم الجباااال 

الغرباا  والجباال ألاخضاار، وقااد وصاافته إحاادى الد اسااا  باامن أغصااانه كثيفااة، وأو اقااه صااغ رة، وألازهااا  

ا تفاااع هااذا  ز قااا  أو بيضااا ، وهااي توجااد فااي نها ااة الفااروع علااى هيئااة كتاال، كمااا بيناا  د اسااا  أخاارى أن

 علاى شاكل دوائاار، وتتم از أو اقاه بمنهااا ذا   ائحاة زكياة نفاااذه، 42النباا   بلاغ حااوالي 
ً
سام، وينتشار أفقيااا

وأزهاااا  هااااذا النباااا  لهااااا أهمياااة كب اااارة فاااي إنتاااااج العسااال الطبيعااااي ذ  الجاااودة العاليااااة، ألامااار الااااذ  شااااجع 

 .بعض مرب  النحل على استثما  هذه الثروة

 :الكليل (د

ر دائاااااام الخضاااااارة، أو اقااااااه صااااااغ رة إبريااااااة الشااااااكل، تخاااااارج منهااااااا  ائحااااااة عطريااااااة، وألازهااااااا  لونهااااااا نبااااااا  معماااااا

بنفساااجي، تميااال إلاااى الز قاااة، ويشااابه إلاااى حاااد ماااا نباااا  الزعتااار،  نتشااار فاااي املنطقاااة علاااى الاااتالل والهضااااب 

 أنه أقل انتشا ا من 
ّ
الزعتر فاي واملرتفعا  خاصة ألا اض ي الج ر ة وعلى املنحد ا  املواجهة للشم ، إال

 1.املنطقة، ويستعمل في أغراض أخرى متعددة
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 (:القند ل) القندول  (ه

نبااا  ذو أغصااان شااوكية متشااابكة، ولااه أزهااا  صاافرا  اللااون، وأو اقااه ثالثيااة،  نمااو فااي التربااة املتماسااكة 

املختلطااااة باألحجااااا ، ويسااااتغل هااااذا النبااااا  فااااي  عااااي بعااااض الحيوانااااا  خاصااااة املاااااعز، وهااااو نبااااا  واسااااع 

ا  فااااي مختلااااف أنحااااا  املنطقااااة، ويتضااااا ق مناااه املزا عااااون، وينتشاااار بكثاااارة علااااى الساااافوح واملااااد جا  الانتشااا

 .الهضبية والجبلية ويقل نوعا في ألا اض ي املنخفضة وألاحواض املنبسطة

هذا باإلضافة إلى وجود العد د من ألانواع ألاخرى من النباتا  املعمرة، وال ي تنتشر خاصة على التالل 

 .ملرتفعا  مثل نبا  الشعال وأشجا  الطلح والعوسج وغ رهاوالهضاب وا

 :الفصلية وألاعشاب الحشائش

 السااااااتغاللها كماااااااراع  
ً
تعتباااااار الحشااااااائش وألاعشاااااااب الفصاااااالية ماااااان أكثاااااار النباتااااااا  الطبيعيااااااة أهميااااااة، نظاااااارا

للحيواناااااااا ، أو تجفيفهاااااااا تااااااام كبساااااااها وتقاااااااد مها كعلاااااااف لهاااااااا، وهاااااااذه الحشاااااااائش وألاعشااااااااب مااااااان ألاناااااااواع 

ية، حياااا  تتعااارض للجفااااا  وتبقااااى باااذو ها فااااي طااااو  السااابا  بعااااد تبعثرهااااا وانتشاااا ها ح اااا  تتااااوفر الفصااال

الظاارو  املالئماااة لنموهاااا خاصاااة املاااا ، لااذلك فاااإن كمياااة املطااار السااانو  هااي املحااادد ألاساسااا ي لنماااو هاااذه 

ألاعشاااااب والحشااااائش، وبالتااااالي فااااإن جااااودة املرعاااال تتوقااااف علااااى كميااااة ألامطااااا  الساااانوية وماااادى توزيعهااااا 

 1وعادة ما تسود بعض أنواع الحشائش على بقية ألانواع ألاخرى . املنتظم على مختلف أشهر موسمها

 نبات املراعي الفصلية في بمحلة القلعة(  5)صورة 

 
 بمنطقة مسالتهالاستاذ اسامة العزومي ابوعائشة من ارشيف 
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 :الحا ة -أ

، وهاو 
ً
مان أهام نباتاا  املرعاى فاي املنطقاة، ويساتخدم يعد هذا النبا  من أكثار النباتاا  الفصالية انتشاا ا

 ويقدم كعلف للحيوانا ( الخرطان)لرعي الحيوانا  مباشرة، وكذلك تتم عملية كبسه بعد تجفيفه 

 :العسلوز  - ج

و نباااااا  عشااااابي حاااااولي،  نماااااو فاااااي الساااااهول وألا اضااااا ي املتوساااااطة الا تفااااااع ذا  التااااارب الرملياااااة أو الطميياااااة أ

 مااااا  نتشاااار فاااي املناااااطق املز وعااااة (ماااا   -  نااااا ر)ماااان الطينياااة، ويزهاااار فااااي الفتااارة 
ً
، ويتكاااااثر بالبااااذو ، وغالباااا

 .بمحاصيل الحبوب، وهو نبا  مفضل لحيوانا  الرعي

 :النجم -د

وهو نبا  عشابي مان ألاعشااب املعمارة،  نماو فاي الساهول واملنااطق السااحلية ذا  التارب الرملياة الرطباة 

بالسيقان ألا ضية والجذو ، ويوجد فاي املنطقاة بااألحواض وألا اضا ي أو الرملية الطينية، ويتكاثر النبا  

 .السهلية وفي أماكن تعر  بالرباطا  والحوائز، أ نما تتوفر إمكانية  كود مياه ألامطا 

 :الخب ز _اه

هااو عشاااب بااار   نماااو بكثااارة فاااي جمياااع املنااااطق البعليااة واملروياااة، وخاصاااة ألامااااكن ال اااي توجاااد بهاااا أسااامدة 

ا تفاعااه أحيانااا إلااى حااوالي متاار، وأو اقااه مسااتد رة، ويزهاار خااالل فصاال الربيااع فتظهاار لااه عضااوية،  صاال 

أزهااا  بنفسااجية وثمااا ه مسااتد رة الشااكل، كمااا  نمااو باملناااطق املرويااة، وكلمااا زاد عاارض ألاو اق دل ذلااك 

معناه غني  على جودة مكان املنب  لهذا النبا ، كما أن ميل ألاو اق إلى الخضرة الداكنة املائلة للز قة

 للحيوانا 
ً
 .املنب  بمتطلبا  النبا  للنمو، ويعد غذاً  جيدا

هااذا باإلضااافة إلااى عاادد كب اار ماان الحشااائش وألاعشاااب الفصاالية ألاخاارى ال ااي تنمااو إثاار سااقوط املطاار ومااا 

تلبااا  أن تماااو  ماااع بدا اااة موسااام الجفاااا ، لتشاااكل نباتاااا  املراعاااي ال اااي تعتماااد عليهاااا تربياااة الحياااوان فاااي 

 .املنطقة

 العيون  و الامطار مياه  املياه مصادر

تعاد املياااه ماان اهام العواماال الرئ سااية ال اي تحاادد مراكااز التاوطن البشاار  فباادون مصاد  دائاام للمياااه لاان 

و قد تم الاشا ة الي ان مسالته تعتمد بشكل  تكون هناك نهضة حضرية و بشرية في أ  مكان في العالم 
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شااااطها  الحياتيااااة  و ماااان اهاااام اسااااباب الانتشااااا  ملواضااااع القاااارى فااااي  ئ ساااا ي علااااي مياااااه الامطااااا  فااااي جميااااع منا

منطقة مسالته كان مرده  بالد جة الاولى الي  تركاز كال مجموعاة ساكانية حاول مصاد  مان مصااد  امليااه 

لك  تقوم عليها مناشط الحياة املختلفة من با ن التجمعاا  مان كاان يعتماد علاي امليااه املجمعاة فاي الاباا  

 تنشم بمقربة من املنحاد ا  لغارض حفاظ امليااه فاي فتارا  الجفاا  و الابعض كاان يعتماد و ال ي( املاجن)

علي مياه العيون و الينابيع ال ي كان  تجر  في مجا   الاود ة في فترا  سقوط الامطا  و الي زمن قرياب 

 من الان 

 احد السدود املقامة لتجميع مياه الامطار قرية مومن 2صورة رقم  

  
 الد اسة امليدانية ملنطقة الد اسةمن واقع 

تدل علي اقامة العد د من السدود لتجميع املياه و اساتغاللها فاي فتارا  الجفاا  و الا ان هناك شواهد 

اقامااة املرافااق حااول هااذه الساادود لحما تهااا ماان التخريااب  و التلااف  و قااد  اادل ذلااك علااي قيااام حضااا ا  

 نهضة ز اعية و صناعية متطو ة في زمنها زاهرة باملطقة تطو  فيها الانسان الي احدا  

  البح  نتائج

 : تكمن اهم النتائج  لهذا البح  في النقاط التالية  

و  تتم ااارز منطقاااة الد اساااة  بتنااااوع تضا يساااها حيااا  املرتفعاااا  و فااااي الناحياااة الشااامالية الغربيااااة  .1

و  تقااااال التعاااااا يجفاااااي حااااا ن ,غرباااااا ساااااطة باالنجاااااه ل ا تفاعاااااا و تاااااتقلص املسااااااحا  املنبتاااازداد الجباااااا

 .التموجا  في الجانب الجنوب  الغرب  من املنطقة

 و  في تحد د نمط التوزيع للتجمعا  السكانية تضر  الا ض د لقد كان لعنصر  .2
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انااه  تااوف ر ب ئااة مناساابة لالسااتقرا  فاي منطقااة مسااالته حياا عناصاار املناااخ دو  كب اار فاي للقاد كااان  .3

توف ر موا د متعددة للسكان و اهم عوامل الجذب و لكان العامل الرئ   في تكوين ب ئة مالئمة 

  الاستقرا  في فترا  النشمة الاولي للمنطقة 

هنااك شاواهد و اثاا  تا يخياة تاادل علاي ان الانساان اقاام فاي منطقااة مساالته مناذ فتارا  تا يخيااة  .4

   الئمة لتوطن الانسان في ذلك الوق قد مة مما  دل علي ان الظرو  املناخية السائدة كان  م

 اثر  العوامل الجغرافية في نمط العما ة وشكل البنا  في منطقة مسالتة  .1

 املراجع و املصادر

  .1111حو  الز اعية، طا، طرابل ، احمد صالح احمد، ألاعشاب في ليبيا، مركز الب .1

 .طرابل  , مكتبة الفرجان  , مال إالها  الج مرتقعا  , ان   زك  حسن  .2

  .   1116  -طرابل   -منشو ا  مكتبة الفكر.د اسة في الواقع الليبي , جميل هالل .3

منشااااو ا  مركاااااز , منطقااااة طااااارابل   –الاساااااتيطان الز اعااااي الا طاااااالي فااااي ليبياااااا  -ج اااار  لااااا ن فاااااولر .4

 .م  1111. 1ط .د اسة جهاد الليب ن ضد الغزو الا طالي 

قاال، منشااو ا  جامعااة الحخالااد  مضااان باان محمااود، عاادنان  شاايد الجناادبل، د اسااة التربااة فااي  .1

 .ا   114الفاتح،

 .   1111 –طرابل  –منشو ا  مجمع الفاتح للجامعا   –ليبيا الجد دة  -سالم علي الحجاجي .6

 .  .د .   جامعة بغداد –جغرافية املدن  – صبر  الهي ي و صالح فليج  .1

 الز اعية، الهيئة القومية مضان بن محمود، الترب الليبية تكوينها تصنيفها خواصها إمكانياتها  .1

 . 3جغرافية ليبيا ط, عبد العزيز طريح شر   .1

اسااتعماال  بعاض النباتااا  فااي الطااب  -عباد هللا عبااد الحكاايم القاضا ي، صاافية محمااد ماا بشاا نة .12

  .  1111 –طرابل   –الهيئة القومية للبح  العلمي   - الشعبي

 . م  1111.  2ط .دا  مكتبة الفكر طرابل  , نصوص ليبية . علي فهمي خشيم  .11
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مشاهدا  الرحالة الاملان   ولفسالفي ليبيا و برنو و خليج ,  حلة عبر افريقيا , عماد الد ن غانم  .12

 .م  1116, 1ط. طرابل  , منشو ا  مركز جهاد الليب ن , غينيا 

 .  . د . ب رو  , الجغرافية البشرية –فتحي محمد ابو عيانة  .13

 1111. الاسكند ية . منشمة املعا   , جغرافية الحضر  .يسر  الجوهر  -محمد السيد غالب ال .14

. 

 –منشاااو ا  املنشااامة الشاااعبية للنشاااار  –جغرافياااة ليبياااا البشاااارية  – محماااد املباااروك املهااادو   .11

 .جامعة قا يون  

 . 2221الليبية، غ ر منشو ، مسالتة،  .16

لد اساة فااي  محماد علااي فضال، الهاااد  مصاطفى أبااو القماة، املااوا د املائياة، فااي كتااب الجماه ر ااة .11

 الجغرافيا

 م  1113, طرابل  , دا  مكتبة الفكر , طرابل  الغرب , محمد ناجي  .11

. دا  ليبياااا للنشااار و التوزياااع , ليبياااا فاااي كتاااب الجغرافياااا و الااارحال  , احساااان عباااا  , محماااد نجااام  .11

 .م  1161بنغاز   

 . 2224والتربة بممانة الز اعة بممتمر القصاب، غ ر منشو ،  تقرير قسم املياه .22

 . 1ط,  م  1111, مصلحة املساحة . امانة التخطيط . الاطل  الوطني  .21

محماااااد املنتصاااااف شاااااريمة، تقريااااار عااااان وضاااااعية امليااااااه فاااااي ليبياااااا ماااااع شااااا ي  مااااان التفصااااايل عنهاااااا فاااااي  .22

 .1111هيئة القومية للبح  العلمي، مسالتة، امللتقى السابع للجمعية الجغرافية ال

 سالة  –املكان  لإلنتاج الز اعي و الحيوان  في منطقة مسالته التحليل  -املهد  صالح بن صالح .23

 .  2221جامعة املرقب  –غ ر منشو ة  ماجست ر

 باح  متخصص في التا يخ القد م  (مقابلة شخصية )اسامة العزوم  ابو عائشة . أ  .24
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 ختاما 

ان  نكون وفقانا في اعطا  ملحة بسيطة عن اهم الظواهر الجغرافياة و الظارو  املناخياة  نتمني

ال ااي ساااعدة الانساااان فااي تكاااون احااد اباارز  ماااوز الحضااا ة الانساااانية  فااي شاامال الغااارب الليبااي فاااي 

 منطقة مسالتة عموما و في مركزها القصبا  بشكل خاص 

 النبي املصطفى و علي آله و صحبه الكرام  و نختم قولنا بالصالة  و السالم علي         

      

 

 فرج الجعران  عثمان

 ابراهيم صالح شلغوم
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   آفاق .. د نة مسالته عبر التا يخ أعالم ومعالم م) ول ي املشا كون بإقامة املمتمر العلمي الدولي الثان

ذلك أن هناك محطا  تا يخية أخرى ذا  أهمية بمكان لم  تم تناولها في هذا املمتمر ، فضال ( وأبعاد

عن أن هناك عددا من أعالم املد نة وعلمائها  جب د اسة شخصياتهم وإسهاماتهم في مياد ن العلم 

 . ن املاض ي والحاضر ، استشرافا للمستقبل واملعرفة ، بما  حقق التواصل العلمي املثمر ب 

  دعوة الباحث ن وطالب الد اسا  العليا وتشجيعهم لخوض غما  البح  العلمي في تا يخ مد نة

 . مسالته وعلمائها 

  ضرو ة الاهتمام بمعالم املد نة التا يخية وألاثرية ، ملا لذلك من أهمية بالغة في إبراز الدو  التا يخي

 . مسالته  والحضا   ملد نة

  جمع وتحقيق ود اسة فتاوى علما  مسالته وفقهائها ، ونشرها في كتاب خاص ، ليكون في متناول

 . طالب العلم والباحث ن ، خاصة في مجال الد اسا  إلاسالمية ، وباألخص في الفقه املالك  

  اب خاص ونشرها في كت...( شعرا  وصحفي ن )جمع وتحقيق ود اسة إنتاج أدبا  وكتاب مسالته

 .ليكون في متناول طالب العلم والباحث ن ، خاصة في مجال الد اسا  ألادبية وإلاعالمية والصحفية 

  إعداد دليل للمعالم الد نية وألاثرية والثقافية ملد نة مسالته . 

  توثيق شهادا  العلما  والفقها  واملثقف ن وأساتذة الجامعا  ، ألاحيا  ، في كل ما  تعلق بتا يخ

 . ة مسالته العلمي والثقافي والاجتماعي مد ن

وفي هذا السياق ، ولك  التبقى هذه التوصيا  حبرا على و ق ؛  ول ي املشا كون بضرو ة وأهمية 

 ضم أساتذة الجامعا  بمد نة مسالته ، وكذلك املنحد ة ( ثقافي علمي/ فكر  )إنشا  منتدى 

أ ضا الباحث ن واملثقف ن من مدن أخرى ؛ أصولهم من مد نة مسالته ، ويمكن أن  ضم في عضويته 

 . لتنفيذ هذه التوصيا  وإخراجها إلى ح ز الوجود 

 التوصيات
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  جمع أعمال املمتمر ونشرها في كتاب خاص ، لتعم الفائدة املرجوة ، وليتحقق الهد  املنشود من

 . و ا  عقد هذا املمتمر 

 مْ  إلثا ة الفكر على جميع الاُباّحا  وطالبي الحقيقة التا يخية وألادبية أن يعا اِدّ
ُ
لجوا البحو  ال ي ق

والعلم واملعرفة ، فهي مجال  حب إلثا ة هذه آلاثا  العلمية ، لنفض الغبا  عن تراثنا العلمي وألادب  

 . والثقافي والاجتماعي 

  إنشا  وتصميم موقع إلكترون  على شبكة املعلوما  الدولية يهتم بعلما  ومعالم مد نة مسالته . 

 ة من خبرا  جامعة املرقب في إد اج مساق ومسا  أعالم ومعالم مد نة مسالته في املنا ج الاستفاد

 . التعليمية في كل فروع العلم واملعرفة ، والتعاون مع املمسسا  والهيئا  ألاكاد مية والبحثية 

  إقامة دو ا  وو ش عمل تسلط الضو  على الترا  العلمي واملعرفي للمد نة . 

 لرصد املخطوطا  ال ي كتبها أعالم من مد نة مسالته ، أو املخطوطا  ال ي  تشكيل فريق عمل

 . تناول  املد نة وأعالمها ، وتشجيع الباحث ن لتحقيقها ونشرها في املراكز ال ي تهتم بالترا  

  ،  عقد اتفاقيا  توأمة وتبادل علمي ب ن جامعة املرقب وجامعا  الوطن العرب  والعالم إلاسالم

 . لعالم ألاخرى ؛ لتبادل التجا ب والخبرا  وجامعا  ا

 

 

 

 

مسالته ، جامعة املرقب ، / أملانيا ، بالشراكة مع كلية التربية / نظم املركز الد مقراط  العرب  ببرل ن 

آفاق .. أعالم ومعالم مد نة مسالته عبر التا يخ )ومكتب الثقافة مسالته ؛ املمتَماَر العلميَّ الدولي ألاول 

م ، بقاعة شهدا   2221ديسمبر  11: ها املوافق  1443جمادى ألاولى  6: وذلك  وم السب   (وأبعاد

 . مسالته بالعهد العالي للعلوم والتقنيا  الطبية 

ألقى بعدها الدكتو  . وقد افتتح  أعمال املمتمر بتالوة آ ا  من القرآن الكريم ، والنشيد الوطني 

مسالته كلمة  حب في مستهلها باملشا ك ن والحضو  ، مثنيا على أبوبكر صالح نصر عميد كلية التربية 

 البيان الختامي
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ما قاموا ويقومون به من جهود في محافل العلم واملعرفة ، مثمنا حرصهم على املشا كة في هذا املمتمر 

 . العلمي الدولي إلبراز جوانب من التا يخ العلمي والفكر  والثقافي والاجتماعي لهذه املد نة 

الافتتاحية ألاستاذ الدكتو  شكر  عبد السالم الدبا   ئ   جامعة املرقب ،  وتحد  في الجلسة

وأكد في كلمته أن هذا املمتمر . مستهال حد ثه بتحية املشا ك ن والترحيب بهم ومحييا الحضو  الكريم 

 مت  لتحقيق البح  العلمي حول التا يخ  املتمصل في مد نة مسالته املجاهدة ، عبر إبراز معاملها 

طلق عليها 
ُ
منا ة العلم وأ ض )التجذ ة في القدم وعبر أعالمها الذ ن تزخر بهم ماضيا وحاضرا ، ولهذا أ

كما كان ملد نة مسالته دو  كب ر في نشر العلم في ليبيا كلها وفي عدد من البلدان ألاخرى من ( . الجهاد

 ملد . خالل أهم املنا ا  املوجودة بها 
ٌ

نة مسالته في تا يخ الجهاد الليبي ، حي  مش را إلى الدو  املشِرّ 

سْ  فيها أول جمهو ية عربية في التا يخ وهي الجمهو ية الطرابلسية عام  ّ
س 
ُ
م بجامع املجابرة  1111أ

ممكدا أن من ألاهمية بمكان مد جسو  التعاون العلمي ب ن املمسسا  واملراكز البحثية . بمسالته 

ا املنطلق جا  هذا املمتمر العلمي الدولي ألاول بالشراكة مع لتحقيق أغراض البح  العلمي ، ومن هذ

فكل الشكر . املركز الد مقراط  العرب  ببرل ن بمملانيا ، وكلية التربية مسالته ، ومكتب الثقافة بمسالته 

والتقد ر لهم جميعا على الجهود املبذولة إلقامة وإنجاح فعاليا  هذا املحفل العلمي املهم حول أعالم 

 . الم هذه املد نة العريقة ومع

 

وألقى الدكتو  نصر الد ن البش ر العرب   ئ   اللجنة العلمية للممتمر كلمة استهلها بتحية الحضو  

واملشا ك ن والترحيب بهم ، مثنيا على دعم وتشجيع جامعة املرقب واملركز العرب  الد مقراط  ببرل ن 

اًنا  اِمّ
ّ
جهود املشا ك ن وكل الجها  الفاعلة ال ي ساهم  في إقامة وإنجاح بمملانيا إلقامة هذا املمتمر ، ُمث

هذا املمتمر وتذليل الصعاب لتحقيق أهدافه ، مش را إلى أن املشا ك ن في املمتمر من عدة أقطا  عربية 

مة ستفتح . هي ليبيا ، املغرب ، ألا دن ، اليمن ، فضال عن أملانيا  موضحا أن ما تضمنته البحو  املقدَّ

 . قا جد دة لبحو  ود اسا  مستقبلية آفا

 

وألقى الدكتو  سالم مفتاح أبو القاسم  ئ   اللجنة التحض ر ة للممتمر كلمة  حب في مستهلها 

حي  ال تنمو ألامم والشعوب وال  باملشا ك ن في املمتمر الذ  يعتبر محطة جد دة في تطو  كلية التربية ،

الد نية   ما لم تجمع ب ن أصالة املاض ي وحاثة الحاضر بمبعاده وال تتقدم. تزدهر إال بالعلم واملعرفة 

موضحا الفكرة من و ا  إبراز دو  مد نة مسالته في املجال العلمي والثقافي من . والقومية والوطنية 

خالل التعريف بمعاملها وعلمائها ، مش را إلى أن ألابحا  العلمية تستقر  الحاضر وتستشر  املستقبل 

تعمل على خلق  ؤية علمية الحاضر وتستشر  املستقبل برؤية علمية تعمل على خلق  برؤية علمية
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موجها الشكر . آلية عملية إل سا  قواعد أساسية للتواصل ب ن ألاقسام العلمية وألاساتذة والباحث ن 

والتقد ر لكل الجها  ال ي ساهم  في إلاعداد والتنظيم لهذا املمتمر وساهم  في إنجاح أعماله 

 . داوالته وم

 

وتحد  في الجلسة الافتتاحية الدكتو  فتحي أحمد انقيطة نقيب أعضا  هيئة التد ي  بجامعة 

املرقب ، ممكدا أهمية هذه امللتقيا  العلمية وضرو تها في هذا العصر خاصة ، ومثمنا عاليا دو  

 . مد نة مسالته عبر التا يخ في الاهتمام بالعلم وأهله ، ماضيا وحاضرا 

 

قى ألاستاذ عبد اللطيف الناجم الت ر كلمة مكتب الثقافة بمسالته ، أشا  فيها إلى أهمية هذا املمتمر وأل

العلمي الدولي ألاول ، مثمنا جهود ألاساتذة والباحث ن املشا ك ن ، ومثنيا على دو  كلية التربية بمسالته 

بمهمية التعاون  وأشاد. نجاح أعماله في انعقاد هذا املمتمر وإلاعداد الجيد له وتهيئة جميع الظرو  إل 

املثمر ب ن ممسسا  العلم والفكر والثقافة ، ودو ه في النهوض باألمم والشعوب واملجتمعا  وتقدمها 

و قيها ، وأشا  في هذا السياق إلى التعاون املستمر ب ن مكتب الثقافة بمسالته والكليا  واملعاهد العليا 

 . املوجودة بها 

 

نقل في ( عبر تقنية زوم)ملد ر إلادا   باملعهد الد مقراط  العرب  ببرل ن ، أملانيا ؛ كلمة وألقى السيد ا

مستهلها تحيا  مد ر املعهد والعامل ن به ، محييا املشا ك ن والحاضرين ، ممكدا أهمية التعاون العلمي 

تطو  البح  العلمي ومِدّ جسو ه ب ن املمسسا  واملنتد ا  العلمية ، ملا لذلك من أهمية بالغة في 

وثمن عاليا التعاون املثمر ب ن املعهد الد مقراط  . وبالتالي الا تقا  باإلنسان في ش   مناحي الحياة 

 .  العرب  ببرل ن وكلية التربية بمسالته ، ممكدا استمرا ية هذا التعاون بما  خدم العلم وأهله 

 

***     ***     *** 

 

از دو  مد نة مسالته في املجال لثقافي من خالل التعريف بمعالم وعلما  والهد  من عقد املمتمر هو إبر 

مد نة مسالته ، وآلاثا  واملعالم املوجودة بها عبر التا يخ ، وإلاشادة بدو  الشخصيا  الوطنية البا زة 

من في ألاحدا  التا يخية ال ي عرفتها مد نة مسالته ، فضال عن إعادة بع  كتابة تا يخ مد نة مسالته 

فها لنا همال  ألاعالم والعلما  ، وكذلك التعريف بمهم آلاثا  واملعالم 
ّ
خالل املصاد  الرئ سية ال ي خل

 . باملد نة ودو ها عبر العصو  التا يخية 
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م املشا كون في املمتمر مجموعة من ألاو اق البحثية ، تناول  محاو   وخالل ثال  جلسا  علمية ، قدَّ

 : املمتمر ، وهي 

 ومعالم مد نة مسالته قبل الفتح إلاسالم   أعالم . 

  أعالم ومعالم مد نة مسالته خالل العصو  إلاسالمية . 

   أعالم ومعالم مد نة مسالته خالل فترة الحكم العثمان . 

  أعالم ومعالم مد نة مسالته خالل الحقبة الاستعما ية . 

  أعالم ومعالم مد نة مسالته بعد الاستقالل . 

 ول العربية في مد نة مسالته أعالم من الد. 

 

 : الجلسة العلمية ألاولى تضمن  ستة بحو  كالتالي 

 

 الباح  البح   

املوقع الجغرافي ملد نة مسالته كعامل  1

 ممثر في التا يخ

أستاذ متعاون / عبد الفتاح عبد هللا مسعود . أ 

 كلية التربية مسالته/ 

إلافتا  الجماعي في مد نة مسالته في  2

أعالم )قرن الرابع عشر الهجر  ال

 (ونماذج

 الجامعة ألاسمرية / عصام علي الخمر  . د 

قرا ة في مآثر بعض فقها  مسالته  3

 العلمية خالل القرن العشرين

 جامعة املرقب/ مفتاح بلعيد غويطة . د 

ومضا  عن أعالم ومعالم مسالته من  4

 خالل كتب الرحال  املغربية 

معة سيد  محمد بن عبد جا/  بيع عواد  . د 

 هللا بفا  ، املغرب

زاوية عبد الواحد الدوكالي ب ن التصميم  1

 املعما   والداللة الفكرية

 جامعة املرقب/ فوزية محمد مراد . د 

 

 : الجلسة العلمية الثانية وفيها تم تقد م خمسة بحو  كالتالي 

 

 الباح  البح   

 جامعة املرقب/ محمد محمد أبو  جيلة . د ة الد   والتد ي  القرآن  من خالل حيا 1
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 الشيخ عبد هللا املك 

 جامعة املرقب/ مصطفى  جب الخمر  . د  عثمان الق زان  املسالت  الصحف  املتم ز 2

/  1112الشيخ محمود عمر املسالت   3

 م علم من أعالم مسالته 1116

 جامعة الزيتونة/ خليفة محمد الدويبي . د 

 جامعة الزيتونة/   سالمه دالل النوا  .د 

التدوين والتوثيق ودو ه في حفظ مو و   4

ألامة وصون حضا تها في التراجم ألادبية 

مناقب علما  مسالته ألاخيا  )في كتاب 

لا نصر الد ن ( وطيب س رهم من ألاخيا 

 البش ر العرب 

 اليمن / جامعة أْباَ ْن / ماجد قائد . د 

جامعة العلوم إلاسالمية / محمد أبو حش ش . د   ةممدبا  ومسالته أعالم وحضا 1

 ألا دن / العاملية 

 

 

 : الجلسة العلمية الثالثة وفيها تم تقد م سبعة بحو  كالتالي 

 

 الباح  البح   

أحاد   ألاحكام في الآلل  املنظومة في  1

الفقه املالك  لناظمها فضيلة الشيخ 

الدكتو  فرج علي الفقيه أحد أعالم 

 مسالته مد نة 

الجامعة / عبد الفتاح املبروك الكاسح . د 

 ألاسمرية

الشيخ املهد  الشومان  علم جٌم وأدٌب  2

  فيع 

 جامعة املرقب/ عز الد ن عبد هللا املك  . أ 

املقتنيا  الشعبية في الباد ة الليبية  3

 وأهميتها في حياتنا الاجتماعية 

 ب جامعة املرق/ محمد أحمد الدومان  . د . أ 

الجواهر الزكية في املقا   الليبية ،  4

الشيخ منصو  السنوس ي املسالت  س رته 

 م  1111/  1111وعصره 

جامعة العلوم / محمد نصر الد ن العرب  . أ 

 ألا دن/ إلاسالمية العاملية 

 معة املرقبجا/ حيد  العائب . د دو  الشيخ عبد الواحد الدوكالي في نشر  1
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 الفقه املالك  تد يسا وإفتا ً 

إلاتحا  في ذكر الشيخ أحمد محمود  6

 العرب  نقيب ألاشرا 

املعهد العالي للعلوم / عبد هللا محمد نصر . أ 

 مسالته/ والتقنية 

العوامل الطبيعية وأثرها على موقع  1

د اسة في / وموضع مد نة مسالته 

 جغرافية املدن

 فرج الجعران  عثمان . أ 

 إبراهيم صالح شلغوم. أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصور معرض 
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