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كلية اآلداب  -جامعة ادلرقب

ادلقدمة:

شهدت البالد الليبية نصيباً وافراً من ِ
الرحالة ا١تغاربة الذين دونوا
الرحالت ٕتاوز العشرات من ّ
ّ
رحالهتم ومذكراهتم هبذه البالد سواء عند ذىاهبم أو إايهبم(.)1
ونظرا ١توقع ىذه البالد يف منتصف ا١تسافة بُت أىل ا١تغرب األقصى ومصر واٟتجاز فقد
كانت ٤تطة راحة بعد عناء سفر كما حيكي صاحب الرحلة القادرية حُت يصف اجتماع الركباف من
اٞتانبُت بقولو " :وهبذه البلدة ػ يعٍت طرابلس الغرب ػ ٕتتمع الركباف من كل جانب ومكاف :ا١تشرقيوف
وا١تغربيوف؛ ألف إ اَّبف انفصاؿ اٟتجاج عن مصر ىو خروج أىل ا١تغرب من مغرهبم ،فيحملوف للقادمُت
من الشرؽ الرسائل واألماانت من الرسائل والثياب واألزواد وغَت ذلك .)2("...
الرحالة ا١تغاربة الذين زاروا ليبيا وكتبوا عنها على الرغم من صعوبة
وىناؾ من حاوؿ حصر ّ
ذلك؛ ألف ا٠تزائن العامة وا٠تاصة ال تزاؿ مليئة هبا؛ إال أف ما بُت أيدينا يتجاوز العشرين ابتداء برحلة
أيب بكر العريب الفقيو ا١تالكي مع أبيو إذل ا١تشرؽ ومرورا َّببن ُجبََت وابن ُر َشيد والعبدري والتجاين وابن
بَطّوطة والقلصادي وانتهاء َّبألستاذ السبعي وصاحب الرحلة ا١تعينية يف منتصف القرف ا١تايي(.)3
ومن خالؿ اطالعي على جزء كبَت من ىذه الرحالت وجدت أهنم قد عنوا َّبلبالد الليبية وما
شاىدوه والحظوه من هنضة علمية تتمثل يف ا١تدارس وا١تنارات العلمية يف عصرىم وما لقوه من طلبة
العلم والشيوخ الذين درسوىم أو درسوا عليهم أو حدثت مناظرات بينهم ،وقد خال جزء قليل منها من
ذكر أعالمها ومدارسها ألبتةكاٟتضيكي ،ومنهم من ذكر مدارسها العلمية دوف ذكر أعالمها
كالقلصادي مثال ،ومنهم من أفاض يف اٟتديث كالعياشي الذي ٨تتفي اليوـ بزاويتو اليت تعترب ػ ْتق ػ
مػفخرة األطلس الروحيػة.

( )1ينظر :كتاب "أمَت مغريب يف طرابلس " للعالمة التازي ص .33
الرحالُت ا١تغاربة يف القرنُت  17 ،16ـ " للدكتور دمحم اٟتراري ص  415ػ.416
( )2رحلة القادري يف " كتاب ليبيا عرب كتاَّبت ّ
(٦ )3تن حاوؿ اٟتصر الدكتور التازي يف كتابو "أمَت مغريب يف طرابلس" ص 33ػ .43
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واٟتديث عن البيئة واٟتركة العلمية يف ليبيا ٦تا يغري يف متابعة الكالـ ،حيث إف جل الذين
زاروا ليبيا وطرابلس على ا٠تصوص كانت انطباعاهتم متقاربة()1؛ ألف طرابلس دل تكن تضارع اٟتواير
الرحالة
الكربى كالقَتواف وتونس وفاس ،لكنها كانت تسَت يف الركب بدليل وجود مدارس ينزؿ فيها ّ
وٖتصل هبا ا١تناظرات.
ومن خالؿ ىذه الرحالت يقوـ أىل ليبيا ػ وخاصة علماءىا ػ إبكراـ الوفود والعلماء
واالستفادة منهم َّبلتلقي واألخذ عنهم ال سيما أف أكثر علمائها دل تكن لديهم رحالت فأغنتهم عنها
فتكوف لديهم نصيب من العلم ال أبس بو.
ومصداقا ٢تذا فقد حكى التجاين يف رحلتو( )2عن اإلماـ أيب إسحاؽ إبراىيم األجدايب اللوايت
الطرابلسي صاحب كتاب" كفاية ا١تتحفظ" الذي دل تكن لو رحلة من بلد طرابلس إذل غَتىا ،وقد سئل
ىوارة وزانتة.
َّبيب ّ
أىن لك ىذا العلم ودل ترٖتل ؟ فقاؿ :اكتسبتو من َ ْ
ويذكر يف مويع آخر ازدىار اٟتركة العلمية مثل ا١تدرسة ا١تنتصرية وجامع طرابلس األعظم
وغَتمها(.)3
وىاىو اإلماـ سحنوف التنوخي مؤلف ا١تدونة يعطي شهادتُت لليبيا :شهادة فعل ،وىي زايرتو
بع سنُت يف برقة ،وىو يدرس العلم
ليبيا خالؿ رحلتو إ ٰذل الشرؽ ،ولدى عودتو سنة 191ىػ مكث أر َ
فيها(.)4
حبيل"ونصحو البنو دمحم بقولو " :إنك تقدـ
"شَر
وشهادة قوؿ ،وىي إشادتو بقايي طرابلس ُ
ُ
طرابلس ،وكاف فيها رجاؿ مدنيوف ،ومصر وهبا الرواة ،وا١تدينة وىي عش مالك ،ومكة فاجتهد جهدؾ،
فإف قدمت علي بلفظة خرجت من دماغ مالك ليس عند شيخك أصلها ،فاعلم أف شيخك كاف
مفرطاً "(.)5
ّ
( )1أمَت مغريب يف طرابلس ص .72
( )2ص .264
( )3ص.252-251
( )4ينظر :الرحلة اٟتجازية للحضيكي ص  ،90ونص العياشي يف رحلتو أنو أخربه ابن مساىل أف سحنوف بقي هبا ثالث سنوات،
ينظر :الرحلة .139/1
( )5ا١تدارؾ .51 / 4
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الفصل األول التعريف ابلعياشي ورحالته ومن التقى هبم يف ليبيا من الفقهاء
قسمت ىذا الفصل إ ٰذل ثالثة مباحث كل مبحث يم عدة مطالب:
ادلبحث األول :يف ترمجة العياشي:

اٝتو :عبد هللا بن دمحم بن أيب بكر بن يوسف بن موسى العياشي ا١تغريب الفاسي،
أبو سادل( ،)1الفقيو ا١تتصوؼ(.)2
ينتمي إ ٰذل قبيلة آيت عياش ،وىي قبيلة من الرببر تتاخم الصحراء من أحواز سجلماسة
َّبٞتنوب الشرقي ا١تغريب(.)3
ولد أبو سادل عاـ 1037ىػ ،ونشأ يف كنف أبيو دمحم الذي كاف من كبار مؤسسي الزاوية
الدالئية( )4فأسس زاوية خاصة بو مكنت االبن من تعلم العلم فيها.
شيوخو:
أخذ عن الكثَت من األعالـ الذين أدركهم َّب١تغرب ،وكذلك العلماء الذين التقى هبم من
على أبيو دمحم وعلى كبار شيوخ وقتو كالشيخ عبد
خالؿ رحالت ،فبداية تكوينو كما ذكران كانت ٰ
القادر بن علي الفاسي( )5وابن األَّبر( )6ودمحم ميارة( )7وغَتىم من علماء بلده.
( )1كناه القادري يف كتابو التقاط الدرر أَّب دمحم ،ينظر ،212 /2 :ولعلو تبع ا١تعهود ،فإف من اٝتو عبد هللا تكوف كنيتو أَّب دمحم.
( )2تنظر ترٚتتو يف :التقاط الدرر  ،212/2نشر ا١تثاين  ،254/2صفوة من انتشر ص  ،325اليواقيت الثمينة يف مذىب عادل
ا١تدينة لألزىري  ،186شجرة النور ص  ،314األعالـ للزركلي .129/4
( )3ينظر :معلمة ا١تغرب .6256
( )4ينظر التعريف َّبلزاوية الدالئية يف معلمة ا١تغرب ص .4066
( )5عبد القادر بن علي بن يوسف بن دمحم ا١ت ْغِريب الفاسي ،أبو دمحم من كبار الشيوخ يف عصره ،كانت تصدر عنو أجوبة على أمور
َ
على أمور يسأؿ عنها ،فجمعها بعض أصحابو ،منها األجوبة الكربى واألجوبة الصغرى ،و"تعليقات على صحيح البخاري ،قرأ
على عم أبيو الشيخ عبد القادر بن دمحم الفاسي ،وعمو العريب الفاسي ،وعبد الواحد بن عاشر وغَتىم ،تويف سنة 1091ىػ ،ينظر:
ٰ
اقتفاء األثر بعد ذىاب أىل األثر ص  ،110الروض العطر األنفاس أبخبار الصاٟتُت من أىل فاس البن عيشوف ص .262
على الشيخ عبد القادر بن دمحم الفاسي،
( )6أٛتد بن موسى األَّبر الفاسي شيخ اٞتماعة بفاس ،وخطيب جامع األندلس هبا قرأ ٰ
على ٥تتصر خليل ،تويف سنة 1071ىػ ،ينظر :اقتفاء األثر بعد
والشيخ العريب الفاسي ،وعبد الواحد بن عاشر وغَتىم ،لو شرح ٰ
ذىاب أىل األثر ص  ،113الروض العطر األنفاس أبخبار الصاٟتُت من أىل فاس البن عيشوف ص .262
( )7دمحم بن أٛتد ميارة أبو عبد هللا ،الفقيو ا ِإلماـ العالمة ،من أىل فاس ،أخذ عن ابن عاشر وشاركو يف غالب شيوخو منهم
منهم أبو الفضل بن أيب العافية وابن عمو أٛتد بن أيب العافية وابن أيب نعيم من مؤلفاتو اإلتقاف واإلحكاـ يف شرح ٖتفة اٟتكاـ،

19

احلياة العلمية يف ليبيا من خالل رحلة العياشي

رللة البحوث األكادميية  -العدد الثامن

على علماء قطره ،بل وسع مداركو من خالؿ رحالتو ا١تشرقية ،وأخذ عن
ودل يكتف َّبلتتلمذ ٰ
كبار العلماء ٦تن وجدىم يف طريقو إ ٰذل اٟتج كالشيخ دمحم بن مساىل( )1يف ليبيا والشيخ علي
األجهوري( )2يف مصر وكذلك من لقيهم يف أرض اٟتجاز.
تالميذه:
()4
()3
أخذ عنو الكثَت من طلبة العلم يف بلده وغَته منهم ابنو ٛتزة وأٛتد بن انصر الدرعي
واٟتَُريْشي( )5وأٛتد ا١ت اكٍت الذي ىو مويوع البحث.
ُ
مؤلفاتو:
ال شك أف رحالتو ا١تتعددة وكثرة مشاخيو م اكنتو من الكتابة والتأليف يف عدة علوـ أذكر
منها :الرحلة ا١توسومة بػ"ماء ا١توائد "( ،)6واقتفاء األثر بعد ذىاب أىل األثر( ،)7وإٖتاؼ األخالء
إبجازات ا١تشايخ األجالء( ،)8وٗتميس الربدة وغَتىا من الكتب.
والدر الثمُت يف شرح منظومة ا١ترشد ا١تعُت البن عاشر ،ت1072 :ىػ ،ينظر :اقتفاء األثر بعد ذىاب أىل األثر ص ،114التقاط
الدرر .151 /2
( )1تنظر ترٚتتو يف مبحث " من التقى هبم يف ليبيا"
( )2علي بن زين العابدين بن ٤ت امد بن زين العابدين ابن الشيخ عبد الرٛتن األجهوري ،أبو اإلرشاد نور الدين :شيخ ا١تالكية أخذ
عن البدر القرايف وعثماف القرايف ،وعنو الكثَت كالشمس البابلي وعيسى الثعاليب وغَتمها ،لو آتليف كثَتة منها ثالثة شروح على
٥تتصر خليل ،ت :سنة  1066ىػ ،ينظر :اقتفاء األثر بعد ذىاب أىل األثر ص ،119التقاط الدرر .138/2
(ٛ )3تزة ابن الشيخ سادل العياشي :من بيت معروؼ َّبلعلم والفضل ،أخذ عن والده وأجازه الشيخ عبد القادر الفاسي إجازة عامة،
وأخذ عنو قريبو الشيخ أبو زيد عبد الرٛتن العياشي وعبد السالـ التاجوري ا١تعروؼ َّبلعادل ،ت1130 :ىػ ،اعتٌت بزاوية جده بعد
أبيو حىت أصبحت تعرؼ َّبٝتو ،ينظر :التقاط الدرر  ،313 /2شجرة النور ص .336
( )4أٛتد بن دمحم بن دمحم بن انصر الدرعي ،فقيو و٤تدث،صويف ،ولد يف سجلماسة ،أخذ عن والده وأيب العباس اٞتزورل ا٢تشتوكي
إذل ا١تشرؽ ،توذل الزاوية الدرعية بعد أبيو ،من تصانيفو:
وعلى العياشي وغَتىم ،وأخذ عنو الكثَت منهم دمحم البناين ،ورحل أربع مرات ٰ
رحلة ا١تشرؽ ،وكتاب األجوبة ،ت1129:ىػ ،ينظر :التقاط الدرر للقادري  ،312/ 2شجرة النور ص .332
( )5علي بن دمحم بن أٛتد اٟتَُريْشيالفاسي ،أبو اٟتسن ،الفقيو األصورل ،أخذ عن الشيخ عبد القادر الفاسي والشيخ أيب سادل
على ٥تتصر خليل ،ت1145 :ىػ ،ينظر :التقاط الدرر
على الشفا وشرح ٰ
على ا١توطأ وشرح ٰ
العياشي واٟتسن اليوسي ،لو شرح ٰ
 ،359/2شجرة النور ص .337
( )6وقد طبعت أكثر من مرة.
( )7طبعتو جامعة دمحم ا٠تامس َّبلرَّبط بعناية األستاذة نفيسة الذىيب ،مطبعة النجاح الدار البيضاء 1996ـ.
( )8وقد طبعتها دار الغرب اإلسالمي بَتوت بتحقيق ٤تمود الزاىي عاـ 1999ـ،
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و٦تا ٕتدر اإلشارة إليو أف صاحبنا أَّب سادل العياشي لو كتاب أٝتاه":التعريف واإلجياز ببعض ما
تدعو الضرورة إليو يف طريق اٟتجاز " ،وتسمى كذلك "تعداد ا١تنازؿ اٟتجازية " ،وتسمى أيضا "اٟتجية
الصغرى "(.)1
وىذا الكتاب صغَت اٟتجم كتبو لتلميذه أٛتد بن سعيد اجمليلدي ،ت1094:ىػ( ،)2وىو
ينوي الذىاب إ ٰذل اٟتج عاـ 1068ىػ ،يػُ َعِّرفو ٔتعادل الطريق وأىم ا١تراحل فيها مشَتا عليو بزايرة بعض
العلماء واألولياء.
ادلبحث الثاين :يف رحالته واترخيها وأمهيتها

اترخيها:
على أبيو إال أنو كاف
كما مر بنا سابقا فقد كاف تكوين أيب سادل العياشي يف ا١ترحلة األوذل ٰ
رجال شغوفا َّبلرحلة حىت يتسٌت لو مزيد التمكن من العلم.
وقد سجلت لنا كتب الًتاجم العديد من رحالتو داخل بلده مثل رحيلو إ ٰذل الزوااي ا١تغربية،
وخاصة الزاوية الناصرية ،ورحالتو ا١تشرقية إذل الداير ا١تقدسة ،إال أنٍت لن أتكلم عن رحالتو داخل بلده
مكتفيا برحالتو ا١تشرقية.
فمن خالؿ تتبع كتابو( ماء ا١توائد ) ٧تد أنو قد سجل لنا فيو رحالتو ا١تشرقية ،وأنو قد رحل
ثالث مرات.
الرحلة األوذل :وقد كانت عاـ 1059ىػ ،والرجوع كاف سنة 1060ىػ( ،)3وكاف أبو سادل
وقتهػ ػا مػ ػا زاؿ شػ ػ ػ ّاَّب دل ي ػ ػدوف من ىػ ػذه الرحػلة شيئا ،وإمنا كانت رحلة قض ػى فيه ػا مناس ػكو كغي ػ ػره من
اٟتجاج كما أشار إ ٰذل ذلك يف مقدمة كتابو(.)4
ومع ذلك فإف رحلتو دل َٗتْ ُل من تكوين عالقات ومدارسات مع بعض العلماء ،فنجده حيكي
عن أحد علماء ا١تالكية َّب١تدينة ا١تنورة " :و٦تا خاطبتو بو و٨تن َّب١تدينة ا١تشرفة عاـ ستُت وألف .)5("...
.)5("...
( )1الكتاب مطبوع متداوؿ ،بتحقيق عبدهللا ٛتادي اإلدريسي طبعة دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبناف ،الطبعة األوذل 2013ـ.
( )2تنظر ترٚتتو يف نشر ا١تثاين .306/2
على سبيل ا١تثاؿ كتابو " ماء ا١توائد" .466/2 ،90/1 ،82/1 ،18/1
( )3ينظر ٰ
( )4ينظر كتابو " ماء ا١توائد" .18/1
( )5ـ ف .106/2
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الرحلة الثانية :وقد كانت عاـ 1064ىػ ،والرجوع كاف سنة 1065ىػ(.)1
ويف ىذه الرحلة نالحظ أف شخصية أيب سادل قد ازدادت ١تعاان؛ ألنو قد استفاد من الرحلة
األوذل ،وَّبلثانية وسع مداركو وأكثر من السماع والرواية وألّف كتابو الكبَت :اقتفاء األثر بعد ذىاب أىل
األثر" الذي يمن أكثر رحلتو ىذه يف ىذا الكتاب(.)2
وأما الرحلة الثالثة فكانت سنة 1072ىػ ،والرجوع كاف سنة 1074ىػ(.)3
وىذه الرحلة ىي اليت ّأرخها وسجل دقائقها بعد أف رجع لبلده وأٝتاىا ماء ا١توائد ،وتكلم يف
ا١تقدمة عن سبب التأخَت ألنو كاف ينوي السفر عاـ 1069ىػ ،إال أف عقارب الفنت اليت شهدهتا
ا١تغرب دعتو لتأجيلها حىت عاـ 1072ىػ(.)4
أمهيتها ١تن جاء بعدىا وثناؤىم عليها:
على ٥تتلف الكتاَّبت،
على وجو العموـ ػ مصدرا مهما ١تن جاء بعده ٰ
تعترب رحلة العياشي ػ ٰ
وع ّدىا بعض الباحثُت ا١تعاصرين دائرة معارؼ
الرحالُت وا١تؤرخُت الالحقُتَ ،
ومرجعا رئيسا لكثَت من ّ
القرف الثاين عشر ا٢تجري(.)5
بل إف ابن انصر وصف العياشي أبنو إماـ ا١ترٖتلُت يف زمانو ،وقد أكثر من النقل عنو يف
رحلتو(.)6
وقد عكست رحلتو شخصيتو العلمية فأظهرت شخصيتو الفقهية واألدبية والتارخيية والصوفية،
ويظهر ذلك جليا من خالؿ استقراء الرحلة ،ومن خالؿ ثناء العلماء عليها.

على سبيل ا١تثاؿ .468/ 2
( )1نص عليها ٰ
( )2ينظر مقدمة كتاب اقتفاء األثر بعد ذىاب أىل األثر" ص .101-100
على ذلك يف عدة موايع منها يف ا١تقدمة ص.19
( )3نص ٰ
( )4ينظر :مقدمة ا١تؤلف يف كتابو ماء ا١توائد ص .20
( )5ينظر :ماء ا١توائد يف ليبيا ص  ،19دراسة وٖتقيقٚ :تاعة من العلماء ،دار ا١تعارؼ اإلسكندرية ،وكذلك ْتث األستاذ عمار
عمار جحيدر ا١توسوـ ب" عبد السالـ بن عثماف التاجوري وتراجم شيوخو " ص،235وقد نشر البحث يف ٣تلة ٣تمع اللغة
العربية ،العدد الرابع 2006ـ.
( )6ينظر :رحلة ابن انصر الدرعي .73 /1
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نكتفي ٔتا أورده دمحم بن الطيب القادري صاحب نشر ا١تثاين ألىل القرف اٟتادي عشر والثاين
نقال عن أيب عبد هللا ا١تسناوي يف رسالتو النضرية ،حيث قاؿ...":ورحلتو ٚتة الفوائد عذبة ا١توارد غزيرة
النبع ،جليلة القدر ،جامعة من ا١تسائل العلمية ا١تتنوعة ١تا يفوت اٟتصر ،سلسة ا١تساؽ والعبارة ،مليحة
التصريح واإلشارة .)1("...
كل من جاء بعده
وأما حديثو عن ليبيا وعلمائها فقد كاف شبو ا١تصدر الوحيد الذي أخذ منو ُّ
رحالة أـ أصحاب تراجم.
سواء أكانوا ّ
وقد كانت رحالت من جاء بعده عالة عليو يف أكثر نقو٢تم سواء أكاف يف وصف ا١تظاىر
اٞتغرافيةكوصف ا١تدف والقرى أـ يف اٟتياة العلمية كًتاجم العلماء واألولياء.
يتبُت لنا ذلك من خالؿ قراءة الرحالت اليت جاءت بعده فيما خيص ليبيا كالرحلة الناصرية
لصاحبها أٛتد بن دمحم بن انصر الدرعي( ،)2والرحلة ا١تنالية لصاحبها عبد اجمليد بن علي ا١تنارل(،)3
والرحلة الورثيالنية لصاحبها اٟتسُت الورثيالين( )4ورحلة ابن الطيب الشرقي(.)5
ادلبحث الثالث :لقاؤه مع فقهاء أهل ليبيا

( )1نشر ا١تثاين .254/2
( )2مرت ترٚتتو.
( )3عبد اجمليد بن علي ا١تنارل  ،أبو دمحم الشهَت َّبلزَّبدي الشريف اٟتسٍت اإلدريسي الفاسي أخذ عن أيب عبد هللا ميارة الصغَت وحج
صحبة الورل أٛتد الصقلي وا٢تادي بن دمحم العراقي ولقي أعالماً منهم الشيخ دمحم اٟتفٍت وتلميذه الشيخ ٤تمود الكردي والشيخ
الربانوي لو آتليف منها رحلتو للحج ولو تقاييد يف التاريخ والتصوؼ والفقو .تويف سنة  1163ىػ ،ينظر :التقاط الدرر
415/2ػ ،416شجرة النور ص .353
رحالة ،مؤرخ وفقيو ،ولد ونشأ يف قبيلة بٍت ورثيالف وىي قبيلة قرب ّتاية يف اٞتزائر ،أخذ عن
( )4اٟتسُت بن دمحم السعيد الورثيالينّ :
أخذ عن والده وغَته .مث رحل اذل ا١تشرؽ فحج وأخذ عن علماء مصر واٟتجاز كالشيخ دمحم بن دمحم التونسي الشهَت َّبلبليدي،
وأٛتد بن اٟتسن ا٠تالدي اٞتوىري وغَتمها .مث رجع اذل بلده ،لو "نزىة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبار" وتعرؼ َّبلرحلة
الورثيالنية ،وىو وصف لرحلتو اذل الداير ا١تقدسة سنة 1179ىػ،ت1193 :ىػ ،ينظر :معجم أعالـ اٞتزائر ص  ،340شجرة النور
ص .357
( )5دمحم بن الطيب بن دمحم الشريف الفاسي :ولد بفاس سنة 1110ىػ ،تعلم العلم يف بلده وأخذ عن ٚتلة من العلماء منهم والده
إذل اٟتجاز وأقاـ بو سنُت وأخذ عنو خلق كثَت ،لو عدة مؤلفات
والده ودمحم بن عبد القادر الفاسي وأٛتد بن دمحم الدرعي مث رحل ٰ
على القاموس ،تويف َّب١تدينة ا١تنورة 1171ىػ ،ينظر :سلك الدرر يف أعياف القرف الثاين عشر للحسيٍت
منها رحلتو ومنها حاشية ٰ
.91/4
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ال يشك أي قارئ ٢تذه الرحلة مدى تفاعل العياشي مع علماء ليبيا يف رحالتو الثالث ،فقد
دارت بينهم مناقشات ومدارساتطويلة.
كذلك فتاواه الكثَتة يف ليبيا ويف طرابلس ٖتديدا دليل على وجود البيئة العلمية ا١تناسبة.
سجل صاحب تذييل ا١تعيار عبدالسالـ بن عثماف التاجوري( )1كثَتاً من فتاوى العياشي
وقد ّ
خصوصا يف خا٘تة كتابو.
تعمدت يف ىذه الورقة البحثية ذكر بعض ا١تشايخ الفقهاء الذين التقى هبم يف ليبيا،
وقد ّ
على سبيل ا١تثاؿ:
والذين كانوا ا
٤تل ثناء منو ومن غَته ،واخًتت ثالثة منهم ٰ
دمحم بن أٛتد بن مساىل الطرابلسي،ت1077:ىػ(:)2
أبو عبد هللا الفقيو الصويف الفايل ،مفيت طرابلس.
ولد  بطرابلس ونشأ هبا وقرأ العلوـ على غَت واحد من أفايل عصره ،وروى هبا وأٝتع ،ودل
تكن لو رحلة.كاف  من الطلبة ا١تخلصُت ،ومن كبار اٟتفاظ الثقاة احملدثُت ،زاىدا ورعا ،ومن عباد هللا
الصاٟتُت.التقى بو أبو سادل العياشي وأخذ عنو يف رحلتو عاـ  1064ىػ( ،)3وكذلك عاـ 1072ىػ يف
رحلة الذىاب( ،)4وكذلك يف إايبو سنة 1074ىػ(.)5
قاؿ أبو سادل العياشي ػ رٛتو هللا تعاذل " :وىذا الشيخ  من أحسن من رأينا ٝتتا ودال،
وأصدقهم قوال وفعال ،ولو مشاركة يف العلوـ وحسن اطالع على فروع ا١تذىب ،طالت واليتو للفتوى
٨تو األربعُت سنة ،وٛتدت سَتتو فيها ،ولو مع ذلك ميل قوي إ ٰذل طريق القوـ "(.)6
تويف سنة 1077ىػ.
أٛتد بن دمحم الْ ُػم اكٍت ت1101:ىػ:

( )1عبد السالـ بن عثماف بن عز الدين بن عبد الوىاب بن عبد السالـ األٝتر ،ولد بتاجوراء بليبيا وتفقو بعلماء بلده كالشيخ دمحم
بن َم ِقيل وأٛتد ا١ت اكٍت وغَتمها ،وأخذ عنو الكثَت من الطلبة ،لو عدة مؤلفات منها " تذييل ا١تعيار"" ،واإلشارات لبعض ما يف
ُ
طرابلس من ا١تزارات ،ت1139 :ىػ ،ينظر :التذكار البن غلبوف ص  ،184أعالـ ليبيا للشيخ الزاوي ص".218
( )2ينظر ترٚتتو يف :الرحلة العياشية  ،89/1نشر ا١تثاين  ،135/2التقاط الدرر  ،158 /2أعالـ ليبيا للشيخ الزاوي ص.333
( )3الرحلة .93/1
( )4الرحلة .89/1
( )5الرحلة .486/2
( )6الرحلة .90/1
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وسيأيت اٟتديث عنو مفصال يف الفصل الثالث من ىذا البحث.
علي بن عزازة الفقيو القايي ا١تصرايت(.)1
أحد علماء مدينة مصراتة ،كاف جده من أصحاب الشيخ أٛتد زروؽ.لقيو أبو سادل
العياشي(ٔ )2تصراتة عاـ 1072ىػ ،وأعطى أليب سادل ورقة ٓتط الشيخ أٛتد زروؽ من شرح الرسالة،
ووصفو أبنو أعلم ىذا البلد يف الفقو ،توذل القضاء مث عزؿ منو ،ودل تذكر كتب الًتاجم اليت اطلعت
عليها سنة وفاتو.
وفاتو:
تويف أبو سادل العياشي شهيدا َّبلطاعوف يف شهر ذي القعدة من سنة 1090ىػ(.)3
الفصل الثاين أسرة ال ُـم َّكين :أصوذلا وانتقاالهتا وأبرز رجاالهتا

أصو٢تا:
تشَت ا١تصادر التارخيية إ ٰذل أف أصل عائلة ا١ت اكٍت من ُم اكنة ،وىي مدينة من مدف الساحل
(ُ )4
التونسي ،تقع قريبة من ا١تهدية ،بينها وبُت ا١تنستَت .
انتقا٢تا إ ٰذل طرابلس:
انتقل اٞتد ا١تؤسس ألسرة ا١ت اكٍت إذل مدينة صفاقس التونسية من مدينة ا١تنستَت ،وأسس يف
ُ
مدينة صفاقس مكانة لعقبو من بعده(.)5
حملة سريعة عن أىم أعالمها:
يعترب أبو عبد هللا دمحم ا١ت اكٍت من أبرز رجاالت العائلة ،حيث نشأ يف مدينة صفاقس مع
ُ
على ظهر سفينة حىت ترقى إ ٰذل أف أصبح رئيسا وحاكما ٢تا يف أواخر القرف
أسرتو ،وعمل ْتّارا يعمل ٰ
العاشر ا٢تجري.

( )1ينظر :الرحلة العياشية  ،131/1نشر ا١تثاين ،139/2التقاط الدرر.244/2
( )2ينظر :الرحلة العياشية .131/1
( )3تنظر ترٚتتو يف ::التقاط الدرر  ،212/2نشر ا١تثاين  ،254/2صفوة من انتشر ص  ،325اليواقيت الثمينة يف مذىب عادل
ا١تدينة لألزىري  ،186شجرة النور ص  ،314األعالـ للزركلي .129/4
( )4ينظر :ا١تدارؾ .273/6
( )5ينظر :ا١تدارؾ  ،273/6ونزىة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار حملمود مقيديش .199/2
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جاء حكم أيب عبد هللا ا١ت اكٍت ١تدينة صفاقس بعد أف يعفت دولة اٟتفصيُت وبدأ االهنيار ٢تا
ُ
على بعض ا١تدف فاستب ّدوا
مهد لزعماء القبائل السيطرة ٰ
جراء هتديد اإلسباف ١تناطق مشاؿ أفريقية ٦تا ّ
على أىاليها فتهيأت الظروؼ لبعض الشباب ػ ومنهم أبو عبد هللا دمحم
َّبٟتكم ومارسوا أبشع الظلم ٰ
ا١ت اكٍت ػ لتكوين ٚتاعة لإلطاحة هبؤالء الظلمة فتم اكن من ذلك وحكمها ٙتانية عشر عاما إ ٰذل أف جاء
ُ
اٟتاكم الًتكي درغوت َّبشا الذي رأى أف يعمر طرابلس برجاؿ من ىذا البلد كي يصلحوا من أمرىا
اقتصاداي واجتماعيا(.)1
رحل األمَت الًتكي درغوت ٚتاعة من الصفاقسيُت تبلغ أربعُت عائلة لالستفادة منها يف
ّ
مر قبل قليل ،ومن ىذه العائالت عائلة ا١ت اكٍت.
األنشطة االقتصادية واالجتماعية كما ّ
ُ
انتقلت عائلة ا١ت اكٍت إ ٰذل طرابلس عاـ 960ىػ مع َّبقي العائالت برائسة أيب عبد هللا دمحم
ُ
ا١ت اكٍت الذي أصبح وزيرا لدرغوت َّبشا يف طرابلس(.)2
ُ
ال نعرؼ مىت تويف ىذا الوزير َّبلضبط؟ وكذلك عدد أفراد أسرتو الذين قدموا معو من
صفاقس؟ لكنو يًتجح لدينا أف لو ابنا اٝتو أبو عبد هللا جاء مع والده من صفاقس واستقر بطرابلس.
الرحالة علي التمكرويت ،ا١تتوىف1003 :ىػ ،خالؿ
عرفنا ذلك من خالؿ ما أخربان بو ّ
رحلتو إ ٰذل الشرؽ يف طريقو إ ٰذل تركيا ووصل طرابلس،وقابل أَّب عبد هللا ا١ت اكٍت حيث قاؿ:لقينا أي يف
ُ
طرابلس من ينتسب إ ٰذل العلم والدين والصالح فقيهها وخطيبها السيد أَّب عبد هللا ،واٝتو كنيتو أبو
عبد هللا،أصلو من صفاقس بتونس ،مث نقل إ ٰذل طرابلس فاستوطنها وصار مفتيَها.)3("...
ويرجح كذلك أف يكوف نفس الشخص الذي حكى عنو مقيديش وأنو قد كاف خارؽ
الشجاعة و٤تبوَّب عند والده وأنو قد تعرض حملاولة قتل انتقاما من أبيو(.)4
على القايي عياض ػ بضبط لقبو "ا١ت اكٍت" وىو بفتح الكاؼ مع
وىو الذي أخربه ػ اعتمادا ٰ
ُ
التشديد ،نسبة ل ُػم اكنة ،وقد أعجب ىذا الفقيو هبذه ا١تعلومة(.)5
( )1ينظر :نزىة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار حملمود مقديش .205/2
( )2ـ.ف 206 /2
( )3النفحة ا١تسكية يف السفارة الًتكية للتمكرويت ص  ،98ويسميو القادري يف نشر ا١تثاين دمحما .59/2
( )4ينظر :نزىة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار حملمود مقديش .202/2
( )5ا١تدارؾ .273 /6
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قاؿ علي التمكرويت" :تويف  ...و٨تن ىناؾ فجأة من غَت مرض بل خرج من منزلو إ ٰذل الطريق
يتكلم مع بعض الناس حىت سقط إ ٰذل األرض وىو قائم فحمل إ ٰذل بيتو فتويف يف اٟتُت"(.)1
وعليو فإف ىذا الفقيو ابن ىذا اٟتاكم يكوف قد تويف يف أواخر سنة 997ىػ أو بداية 998ىػ،
الرحالة التمكرويت نزؿ بطرابلس يوـ السادس والعشرين من ذي القعدة من عاـ 997ىػ ،وقد صرح
ألف ّ
أنو بقي اثنُت وأربعُت يوما ،وحضر وفاتو ىناؾ كما مر ،وال ندري أحصل لو يف أواخر السنة أـ يف
أوائل السنة اٞتديدة(.)2
ومن ىنا يعلم أف ىذا الفقيو قد عاش أكثر من ٜتسُت عاما ،وذلك ألنو قد عاش يف
طرابلس  37عاما َّبإليافة إ ٰذل ما عاشو يف صفاقس قبلها ال تقل عن ٜتسة عشر عاما ألنو قد
اتّصف أبوصاؼ الشجعاف كما مار ،وال شك أف ذلك ال يكوف إال يف عصر الشباب ال يف مرحلة
الطفولة.
كذلك من أعياف ىذه األسرة وعلمائها عبد هللا ا١ت اكٍت ،وال ندري ىل ىو ابن أيب عبد هللا
ُ
وىو األقرب أـ أحد أقرَّبئو؟.
العلَم فقد ذكر عبد السالـ بن عثماف التاجوري يف كتابو فتح
أشارت كتب الًتاجم إ ٰذل ىذا َ
()3
على اٟتكاـ
على من ٘ترد ٰ
العليم أف دار الْ ُػم اكٍت دار علم وصالح منذ سيدي عبد هللا الذي اثر ٰ
العثمانيُت بزعامة حيِت السويدي( )4عاـ 997ىػ ،وَّبلتارل فقد أصبح ذا حظوة ومكانة عند اٟتكاـ
العثمانيُت(.)5
كذلك ذكر التاجوري أف عبد هللا ىذا ىو حفيد عبد هللا الذي ىو أوؿ من جاء من صفاقس
لطرابلس(.)6

( )1النفحة ا١تسكية ص .102
( )2ـ .ف ص  ،102ويشَت القادري يف نشر ا١تثاين أنو تويف يف شهر ذي اٟتجة.59 /2
( )3ص .237
( )4حيِت بن حيِت السويدي :أصلو من ا١تغرب ،كاف رجال يف البداي ة ذا علم وورع ،واثر يد الدولة العثمانية الذي ٗتلصت منو
وقتلتو ،ينظر :التذكار البن غلبوف ص  ،101و" ليبيا منذ الفتح العريب حىت 1911ـ ،ص240
( )5ينظر :اإلشارات ص .16-15
( )6ينظر ص  ،237ولعلو يقصد أَّب عبد هللا دمحم ا١ت اكٍت.
ُ
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وتشَت ا١تصادر التارخيية أنو تويف سنة 1059ىػ( ،)1وأنو قد ولد لو أوالد منهم دمحم وسادل(،)2
وعبد اللطيف دفُت البقيع(.)3
فأما ابنو سادل فيذكر عبد السالـ بن عثماف التاجوري أنو كاف رجال صاٟتا ومن شهرة
صالحو أنو عند وفاتو تزاحم الناس يف ٛتل نعشو حىت طار يف ا٢تواء من أيدي الرافعُت لو(.)4
على كبار علماء وقتو ،وقرأ علم الفقو والنحو والتفسَت ،واشتغل
وأما دمحم فقد تتلمذ ٰ
()5
أعلم أىل الساحل يعٍت
َّبلتدريس ،وأسندت لو وظيفة ا٠تطابة واإلمامة يف اٞتامع الكبَت  ،وكاف َ
ساحل طرابلس توذل الفتوى ببلده مرارا مث اشتغل َّبلتدريس ،ولو مشاركة حسنة يف فنوف كثَتة كما
َ
()6
وصفو العياشي .
()7
وقد حفظ لناعبد السالـ بن عثماف التاجوري يف كتابو "تذييل ا١تعيار" ببعض من فتاواه .
تويف دمحم الْ ُم اكٍت قريبا من سنة 1056ىػ( ،)8ودفن ٔتقربة منذر بطرابلس( ،)9ودل خيلف إال ابنا
ابنا واحدا اٝتو أٛتد( ،)10وسنعرؼ بو يف فصل خاص بو من ىذا البحث ،وألٛتد ىذا ابناف دمحم وأبو
عبد هللا دمحم ،وقد نشأ ىذاف االبناف نشأة علمية يف كنف أبيهما إال أف دمحما أصابو يف ريعاف شبابو

( )1ينظر :اليوميات الليبية ٟتسن الفقيو حسن .649/1
( )2ذكر منصور علي الشريف ابنيو دمحما وسا١تا فقط :ينظر :عائلة ا١ت اكٍت :أبناؤىا وأدوارىم يف التاريخ اللييب " ص .58
ُ
( )3بينما ذكر عبد السالـ التاجوري أبناءه الثالثة ،ينظر :كتاب اإلشارات لبعض ما يف طرابلس الغرب من ا١تزارات ص 20
( )4ينظر :كتاب اإلشارات لبعض ما يف طرابلس الغرب من ا١تزارات ص 20ػ.21
( )5ينظر :أعالـ ليبيا للشيخ الطاىر الزاوي ص .327
( )6ينظر :الرحلة.96/1
على سبيل ا١تثاؿ ،133 /1
( )7ينظر ٰ
( )8ينظر :الرحلة العياشية  ،96/1ويف فتح العليم للتاجوري أف وفاتو كانت سنة 1057ىػ ،ويف التقاط الدرر للقادري ،122 /2
 ،122 /2ذكر وفاتو سنة 1056ىػ ،ووىم حُت قاؿ :لقيو أبوسادل العياشي ،فرحلة العياشي األوذل كانت سنة 1059ىػ ،أي بعد
وفاتو بثالث سنوات ،والصحيح أنو التقى َّببنو أٛتد.
( )9ينظر :كتاب اإلشارات لبعض ما يف طرابلس الغرب من ا١تزارات ص .20
( )10ينظر :فتح العليم ص  ،238واإلشارات ص .20
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مرض الطاعوف فتويف منو سنة 1086ىػ( ،)1وأخوه أبو عبد هللا دمحم فقد عاش وتفقو ٔتشايخ وقتو
وأصبح مفيت طرابلس بعد وفاة الشيخ دمحم بن َم ِقيل الكبَت( )2سنة 1101ىػ(.)3
الرحالة اليوسي( )4الذي
وقد التقى َّبلعديد من العلماء ا١تغاربة أثناء رحالهتم إ ٰذل اٟتج منهم ّ
على فقو الرجل ،وقد طلب منهاإلجازة نسجها لو داخل قصيدة ،فرد عليو بقصيدة
وصفو ٔتا يدؿ ٰ
()5
وطلب من ابنو أيب علي اٟتسن اليوسي إجازتو ففعل .
وكذلك لو بنت اٝتها منصورة تزوجها تلميذه دمحم بن َم ِقيل سالف الذكر.
وال شك أف ٢تذه العائلة فروعا امتدت بعد ذلك بفًتة ليست َّبلوجيزة ،ال نعرؼ مىت اختفت
َّبلضبط؟ إال أف مسجد ا١ت اكٍت ال يزاؿ موجودا وعامرا إ ٰذل اآلف يف حي ابن عاشور بوسط طرابلس.
ُ
ومن أراد االستزادة فعليو بكتاب " عائلة ا١ت اكٍت :أبناؤىا وأدوارىم يف التاريخ اللييب " للكاتب
ُ
اللييب منصور علي الشريف ،فقد أفاد وأجاد(.)6
الفصل الثالث :العالمة أمحد بن دمحم ال ُـم َّكين
ادلبحث األول :ترمجته:
اٝتو :أٛتد بن الشيخ العالمة دمحم بن الشيخ عبدهللا ا١ت اكٍت التنوخي ،أبو العباس .
ُ
()7

( )1ينظر :كتاب اإلشارات لبعض ما يف طرابلس الغرب من ا١تزارات ص 20ػ.21
( )2دمحم بن َم ِقيل الكبَت ،ولد سنة 1054ىػ ،وتتلمذ علي الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت يف أكثر العلوـ  ،كاف يقرض الشعر ،وتوذل اإلفتاء
ُ
إذل أف تويف سنة 1101ىػ ،،ومن أشهر تالميذه عبد السالـ التاجوري ،تنظر ترٚتتو
اإلفتاء بطرابلس بعد ترؾ شيخو أٛتد ا١ت اكٍت ٢تا ٰ
ُ
يف :فتح العليم ص  ،243-241والتذكار البن غلبوف ص  182فتاوى ابن َم ِقيل للزريقي؟ ويبطت َم ِقيل هبذا الضبط :اعتمادا
على الرحلة اٟتاجية لعلي خشيم ص  "109بقولو ....." :كابن أختو الودود سيدي دمحم بن َم ِقيل ،كاف هللا لو يف الرحيل وا١ت ِقيل"،
ٰ
َ
وىذه العبارات أخذىا من خالؿ الرحلة الناصرية.
( )3ينظر :فتح العليم يف مناقب الشيخ عبد السالـ بن سليم ص.243 .
( )4اٟتسن بن مسعود اليوسي ،أبو دمحم ،أخذ عن الشيخ دمحم بن انصر وانتفع بو وعبد ا١تلك التجمعويت وعبد القادر الفاسي
الفاسي وٚتاعة ومن أبرز تالميذه أبو سادل العياشي وأبو اٟتسن النوري وأبو عبد هللا التازي .لو عدة آتليف منها أتليف يف الفقو
وديواف شعر وفهرسة وغَت ذلك ،لو رحلة سنة 1101ىػ ،قدـ مكة سنة  1102ىػ واجتمع َّبألعياف واألفايل ورجع لبلده وهبا
تويف سنة  1111ىػ ،ينظر :شجرة النور ص.329-328
الرحالُت ا١تغاربة يف القرنُت  17 ،16ـ " ص 415
( )5تنظر رحلة اليوسي سنة 1101ىػ ،يمن من كتاب ليبيا عرب كتاَّبت ّ
 415ػ.416
( )6طبع ىذا الكتاب ٔتركز جهاد الليبيُت سنة 2003ـ.
( )7تنظر ترٚتتو يف :رحلة العياشي  96 /1وما بعدىا ،وفتح العليم للتاجوري ص.241-237
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ومن الغريب أف العياشي ػ وىو شيخو ػ يف كتابو "ماء ا١توائد(")1ومن جاء بعده اعتمد عليو يف
الًتٚتة كالقادري يف كتابيو التقاط الدرر( )2ونشر ا١تثاين( )3يذكراف أف اٝتو دمحم.

وأما كتب تالميذه كابن عبد السالـ التاجوري يف كتبو الثالثة" :تذييل ا١تعيار( )4وفتح
العليم( )5واإلشارات( " )6وابن غلبوف يف كتابو التذكار( ،)7وأٛتد النائب األنصاري يف كتابيو " ا١تنهل
()9
()8
الرحالة( )10الذين التقوا مع ابنو دمحم بن أٛتد
ا١تنهل العذب  ،ونفحات النسرين والرحياف " وكذلك ّ
أٛتد ا١ت اكٍت فيذكروف أف اٝتو أٛتد.
ُ
مولده :ولد بطرابلس سنة 1042ىػ ،و نشأ هبا ،وحضر ٣تالس العلم والعرفاف ،وصحب
ا١تشايخ ومشاىَت الفضالء من أىل زمانو ،وٚتع علم الشريعة واٟتقيقة ،ومهر يف علوـ الفقو حىت صار
فقيو عصره ،وا١تشار إليو يف مصره.

(.96/1 )1
(.238/2 )2
(.355/2 )3
على سبيل ا١تثاؿ.283/2 ،233/2 ،360/1 :
( )4تكرر اٝتو عشرات ا١ترات ،ينظر ٰ
( )5ينظرْ:تث األستاذ عمار جحيدر ا١توسوـ ب" عبد السالـ بن عثماف التاجوري وتراجم شيوخو " ص،238وقد نشر البحث
البحث يف ٣تلة ٣تمع اللغة العربية ،العدد الرابع 2006ـ.
( )6ص 20ػ.21
( )7ص .181
( )8ص .264
( )9ص.115
الرحالة اليوسي حيث قاؿ يف رحلتو" :ونزلنا بدار ٤تبنا الفقيو األجل السيد دمحم بن أٛتد بن دمحم ا١تلقب
(ٰ )10
على سبيل ا١تثاؿ ّ
الرحالُت ا١تغاربة يف القرنُت  17 ،16ـ " ص415
َّب١ت اكٍت" تنظر رحلة اليوسي سنة 1101ىػ ،يمن من كتاب ليبيا عرب كتاب ّ
ػ416

919

احلياة العلمية يف ليبيا من خالل رحلة العياشي

رللة البحوث األكادميية  -العدد الثامن

على مشايخ وقتو ،وىل قرأ على أبيهمحمد ا١ت اكنيسابق الذكر أو ال؟ فأكثر
شيوخو :تتلمذ ٰ
ُ
مًتٚتيو يقولوف إف أَّبه قد مات ،ودل أيخذ عنو( )1إال أف تلميذه عبد السالـ بن عثماف التاجوري يف
كتابو " فتح العليم يف مناقب سيدي عبد السالـ بن سليم"ذكر أنو قرأ على أبيو قليال(.)2

وقرأ على الشيخ أٛتد بن عيسى( )3الفقو والنحو واٟتساب والفرائض ،وأخذ ألفية ابن مالك
()4
على الشيخ أٛتد القصري( )5ا١تنطق والتوحيد ،وقرأ
يف النحو عن الشيخ يوسف ا١تستغامني  ،وقرأ ٰ
على الشيخُت أيب اٟتسن علي بن الشاىد ا١تالكي( )6وأيب عبد هللا دمحم ا١تشهور أبيب
الفقو وأصولو ٰ
حافر( )7وغَتىم ،وأخذ كذلك عن أيب سادل العياشي الذي سنفرد عالقتو بو يف مطلب خاص .
على الشيخ سيدي دمحم بن مساىاللذي توذل إفتاء طرابلس بعد وفاة أبيو الشيخ دمحم
وقرأ ٰ
ا١ت اكٍت.
ُ

( )1ينظر رحلة العياشي  491/2حيث قاؿ " :ومات أبوه قبل أف يستفيد منو".
( )2ينظرْ:تث األستاذ عمار جحيدر ا١توسوـ ب" عبد السالـ بن عثماف التاجوري وتراجم شيوخو " ص ،238وقد نشر البحث
البحث يف ٣تلة ٣تمع اللغة العربية ،العدد الرابع 2006ـ.
( )3أٛتد بن عيسى بن عاشور الغرايين ،ولد سنة 1014ىػ ،وأخذ العلم عن كبار مشايخ وقتو منهم الشيخ سادل السنهوري وانتفع
وانتفع بو خلق كثَت منهم الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت والشيخ عبد السالـ التاجوري وغَتمها ،ت1108 :ىػ ،ينظر :فتح العليم ص،243
ُ
والتذكار ص.183-182
( )4قاؿ عنو عبد السالـ التاجوري :أدركت زمنو وال أعرفو.
( )5أٛتد القصري ا١تغريب ،أبو العباس ،أخذ العلم يف بلده َّب١تغرب عن كبار ا١تشايخ يف وقتو منهم الشيخ عبد القادر الفاسي
إذل ا١تشرؽ فأخذ عن العلماء من أمثاؿ الشيخ علي األجهوري ،وأخذ عنو جلة من العلماء منهم
الفاسي والشيخ دمحم ميارة ،ورحل ٰ
الشيخ ا١ت اكٍت والشيخ عبد السالـ التاجوري ،تويف مقتوال بطرابلس سنة 1098ىػ ،ينظر :فتح العليم ،246والتذكار ص ،180
ُ
وفيو اٝتو أٛتد النصري بنوف بدؿ قاؼ ،وأف وفاتو سنة 1099ىػ.
( )6تنظر ترٚتتو يف التذكار ونزىة األنظار ١تقيدش .446 /2
( )7ينظر :التذكار البن غلبوف ص50
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رحيلو يف طلب العلم :ينفي ا١تًتٚتوف( )1أنو رحل يف طلب العلم؛ إال ما ٖتصل لو أثناء أداء
فريضة اٟتج ،وقد حج الشيخ أٛتد ثالث مرات من غَت اٟتجة اليت كانت مع أبيو يف صباه ،ويف تلك
اٟتجات كاف يلتقي مع العلماء وجييزونو يف علوـ الشريعة منهم علي األجهوري وعبد السالـ بن إبراىيم
اللقاين ودمحم بن ا١ترابط الدالئي وعبد القادر الفاسي(.)2
تالميذه :ال شك أف رجال مثل أٛتد ا١ت اكٍت يف علمو ومكانتو وسَتتو ومكتبتو ال بد أف يكثر
ُ
اآلخذوف عنو من أىل بلده و٦تن ديروف هبا يف طريقهم إلٰىا١تشرؽ ،وَّبعتبار أف الشيخ قد توذل التدريس
يف طرابلس يف اٞتامع الكبَت فقد كثر تالميذه أذكر منهم:
ابنو دمحم(.)3
دمحم بن َم ِقيل الكبَت ا١تتوىف سنة 1101ىػ(.)4
عبد السالـ بن عثماف التاجوري ،ت1139 :ىػ ،وقد كاف زوج خالتو(.)5
أبو العباس أٛتد بن دمحم بن جابر(.)6
أٛتد بن حسُت الشهَت َّبلبهلوؿ(.)7
عبد هللا بن غلبوان١تصرايت(.)1

( )1ينظر :الرحلة العياشية .491/2
( )2ينظرْ:تث األستاذ عمار جحيدر ا١توسوـ ب" عبد السالـ بن عثماف التاجوري وتراجم شيوخو " ص238ػ ،239وقد نشر
البحث يف ٣تلة ٣تمع اللغة العربية ،العدد الرابع 2006ـ.
( )3مر التعريف يف الفصل السابق.
( )4مرت ترٚتتو.
( )5يعترب الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت زوج خالتو " منصورة " ،وقد قرأ عليو القرآف الكرًن واألجرومية يف النحو وجل سَتة ابن ىشاـ وكثَتا
ُ
ىشاـ وكثَتا من البخاري وغَتىا من العلوـ ،وقد توذل اإلفتاء يف مدينة طرابلس ،وقد مرت ترٚتتو.
( )6أٛتد بن دمحم بن جابر النايلي نسباً الطرابلسي منشأ وداراً ،أخذ عن والده والشيخ عبد اٟتفيظ ابن الشيخ دمحم الصيد والشيخ
والشيخ دمحم ا١ت اكٍت والشيخ أٛتد بن انصر الدرعي وغَتىم ،و٦تن أخذ عنو دمحم بن دومة وعبد الظاىر النايلي وكاف موجوداً يف سنة
ُ
 1126ىػ ،ينظر :شجرة النور ص ،331نفحات النسرين ص.139
على جلة من
على الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت وأٛتد بن عيسى ورحل ٰ
إذل مصر فقرأ ٰ
( )7أٛتد بن حسُت البهلوؿ الطرابلسي ،قرأ أوالً ٰ
ُ
من ا١تشايخ منهم علي الشرباملسي ا١تصري الشافعي وغَته ،مث رجع لبلده فدرس العلوـ الشرعية ،ولو منظومة حسنة يف مدح رسوؿ
هللا ﷺ ،تويف سنة 1113ىػ ،ينظر :فتح العليم ص.256
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ادلبحث الثاين :مع العالمة أيب سامل العياشي
كاف أبو سادل العياشي قد التقى بعلماء كثَتين يف رحالتو ،و٦تن التقى هبم صاحبنا أٛتد
ا١ت اكٍت ،ودل تطل ٣تالستو بو إال أنو لقيو يف رحلة الذىاب( )2واإلايب(.)3
ُ
وحيث إف الشيخ ا١ت اكٍت ىذا من بيت علم فقد استفاد منو العياشي واستعار منو عدة كتب
ُ
حيث قاؿ ":لقيتو بداره ،واستعرت منو ا١تطوؿ لسعد الدين التفتازاين( ،)4فأعاره رل.
()5
على
كانت لو خزانة ليس مثلها ألحد من أىل بلده ،مث استعرت منو بعد ذلك "العضد"
ٰ
"٥تتصر ابن اٟتاجب"( )6وكاف ذلك قرب رحلتنا ،فأعاره رل ،وكتبت لو مع الرسوؿ ببيتُت ،ومها
[الطويل]:
ِ
َّب١تطوؿ
لتم من قب ػ ػ ػ ػو
ُ
فمنُّوا بو قبل الرحيل لنا كما ** تفضػ ػ ُ
فإنكم أىل لػ ػ ػ ػكل فضػ ػ ػ ػ ػي ػػة ** كما أنكم أىل لكل تفضل
ُ
ادلبحث الثالث :فتاواه

الشرعية.

معلوـ أف منصب اإلفتاء أمر عظيم وأف صاحبها قد قاـ مقاـ النيب ﷺ يف تبليغ األحكاـ

وقد شهدت حواير بالدان حركة علمية أخرجت الكثَت من ا١تفتُت ال سيما طرابلس فهي
٘تثل اٟتايرة الكربى للبلد ،وقد توذل منصب اإلفتاء فيها علماء كبار تداولوا ىذا ا١تنصب إ ٰذل وقتنا
اٟتاير(.)1
( )1عبد هللا بن أٛتد بن عبد الرٛتن بن غلبوف ،نشأ ٔتدينة مصراتة الليبية ودرس يف طرابلس ،وارٖتل لتلقي العلم يف تونس ومصر،
أخذ عن الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت وا٠ترشي وعبد الباقي الزرقاين ،وأخذ عنو الكثَت ،ت1115 :ىػ ،ينظر :التذكار ص  ،183أعالـ ليبيا
ُ
ص.234
( )2ينظر :الرحلة العياشية .96/1
( )3ينظر :الرحلة العياشية .491/2
( )4سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين :ت 791:ىػ ،إماـ يف علم البالغة ،لو عدة كتب منها كتابو " ا١تطوؿ "شرح بو متاح
العلوـ للعالمة سراج الدين يوسف السكّاكي ،ت626 :ىػ ،ينظر :كشف الظنوف ٟتاجي خليفة .1763 /2
( )5يقصد بو كتاب العالمة عضد الدين عبد الرٛتن بن أٛتد اإلجيي ،ت756 :ىػ ،وىو كتاب شرح بو ٥تتصر ابن اٟتاجب يف
علم أصوؿ الفقو ،ويسمى ٥تتصر ابن اٟتاجب و٥تتصر ا١تنتهى ،ينظر :كشف الظنوف ./2
(٥ )6تتصر ابن اٟتاجب كما مر كتاب يف علم أصوؿ الفقو اختصر صاحبو أبو عمرو عثماف بن عمر ا١تعروؼ َّببن اٟتاجب ،ت:
646ىػ ،من كتابو " منتهى السوؿ واألمل يف علمي األصوؿ واٞتدؿ" ،ينظر :كشف الظنوف ./2
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من بُت ىؤالء عا١تنا الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت الذي توذل اإلفتاء يف طرابلس بعد عزؿ شيخو ابن
ُ
مساىل سنة 1070ىػ ،فحمدت سَتتو فيها ،وظهرت ٧تابتو ،وسدد يف فتواه حيث انقطع ما اعتاده
الناس من الرشوة وا٢تدااي للمفتُت ،وورل أيضا تدريس اٞتامع الكبَت بطرابلس الذي أصبح فيما بعد
يسمى "جامع الناقة"( ،)2وتوذل فيو ا٠تطابة واإلمامة.
مث ٗتلى عن اإلفتاء وعزؿ نفسو سنة 1081ىػ ،ودل يكن ٗتليو عن اإلفتاء َّبألمر السهل؛ ألف
اٟت ّكاـ وأىل بلده دل يسمحوا لو بذلك فتحيال َّب٠تروج لبيت هللا اٟتراـ حاجا حىت يريح نفسو من ىذه
ا١تهمة الثقيلة فاسحا اجملاؿ لتلميذه دمحم بن َم ِقيل(.)3
وال شك يف أف توليو لإلفتاء إحدى عشرة سنة ٍ
كاؼ يف أف تكوف لو فتاوى عديدة فضال
على أنو قد عاش بعد ذلك عشرين عاما أخرى يقرئ العلم ويدرس ٥تتلف العلوـ.
ٰ
ِ
وىذا األمر قد جعل تلميذيو عبد السالـ بن عثماف التاجوري وابن َمقيل حييالف عليو الكثَت
من الفتاوى والنوازؿ.
وىذه الفتاوى تتبعتها ونقلتها من كتب النوازؿ ا١تتوفرة ،وال أقصد بذلك االستقصاء ،وإمنا فتح
َّبب للطلبة ليجمعوا لو فتاواه حىت يتم طبعها يف كتاب مستقل.
وقد حفظ لنا عبد السالـ التاجوري كثَتا من فتاواه أجلب يف ىذه الورقة البحثية مناذج منها
مربزا منها ما أبرزت شخصيتو العلمية الفقهية وكذلك حاولت أف أنتقي الفتاوى ْتيث تكوف شاملة
ألبواب الفقو:
أػ إماـ يًتؾ زوجتو متزينة مع غَت ٤تارمها:
( )1ينظر :فتاوى ابن مقيل للدكتور الزريقي ص.30-27

إذل عمرو بن العاص  ،وتبعو يف ذلك األستاذ عثماف الكعاؾ
إذل ىذا ا١تسجد وينسب بناءه ٰ
( )2يشَت التجاين يف رحلتو صٰ 245
إذل ىذا النخمُت ،إال أف ىناؾ مقاال لألستاذ عوض هللا إبراىيم القايي نشره ٔتجلة ا٢تدي اإلسالمي بليبيا بعنواف " معادل ليبية
ٰ
جامع الناقة بطرابلس فند ىذا التخمُت ،ورأى أف ا١تسجد قد بٍت يف عهد العبيديُت وأفاض يف ذلك ،ينظر ٣تلة ا٢تدي اإلسالمي
العدد األوؿ السنة الثانية 1963ـ ص 75ػ.76
إال أف التجاين أيضا يذكر مسجدا اٝتو ا١تسجد األعظم قد بناه العبيديوف ،ويبدو أنو ىو ا١تسجد الكبَت أو جامع الناقة ،ينظر ص
 ،253وىو ما رجحو الشيخ الطاىر الزاوي يف معجم البلداف الليبية ص  ،94واألستاذ البلوشي يف كتابو اتريخ ا١تسجد يف عهد
الًتؾ ص .82-81
( )3ينظر :فتح العليم ص.239- 238
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نص السؤاؿ واٞتواب " :وسئل الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت ٔتا حاصلو :إماـ يًتؾ زوجتو ٗتتلي متزينة
ُ
مع غَت ٤تارمها ويًتكها تقيم يف أماكن يستقبح ا١تكث فيها من غَت حضور ٤ترـ؟
فأجاب :إف أقل من ىذا يف ا٠تسة يقدح يف اإلمامة ،فضال عن ىذا الذي ال جيوز شرعا،
وهللا أعلم ،انتهى من خطو"(.)1
ب ػ إذا عضل اليتيمة زوج أمها فإف للحاكم تزوجيها وكذلك ٚتاعة ا١تسلمُت:
نص السؤاؿ واٞتواب " :وسئل الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت عمن عضلها زوج أمها ،وىي بكر يتيمة
ُ
فجاءىا أحد خطبائها برجلُت أخوه وآخر ،وأخرجوىا من بيت زوج أمها وأتوا هبا لدار رجل صاحل؟
فأجاب ٔتا نصو :إذا كاف األمر كما ذكر فلها أف ترفع أمرىا للحاكم الشرعي ببلدىا فيزوجها،
أو ألىل ا٠تَت والصالح إف دل حيكم حاكم ،وال كالـ لزوج أمها ا١تذكور ،وأما وجوب االسترباء فال
أعلمو ،وهللا أعلم"(.)2
ج ػ ما أعطاه األب البنو من اٟتلي ىل حيسب يمن الصداؽ؟
نص السؤاؿ واٞتواب " :وقد رأيت للشيخ أٛتد ا١ت اكٍت يف أب ٖتمل بصداؽ زوج ابن لو َّبلغ
ُ
وحاله حليا ،مث مات ،فإف اٟتلي حيسب فيما ٖتمل بو من الصداؽ ويف السؤاؿ أهنا حازتو يف حياة
األب ٨تو ثالثة أعواـ "(.)3
د ػ ما يعطيو الزوج لزوجتو كل عاـ من الكسوة فتوفره فأراد الورثة دخو٢تم فيو:
نص السؤاؿ واٞتواب " :وسئل الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت ٔتا حاصلو :زوجة يعطيها زوجها كل عاـ
ُ
صوفا تصنعو لكسوهتا فتوفره ،فلما مات أراد الورثة الدخوؿ فيو ،وعن عقد جوىر ادعت ىي أنو ٢تا،
وادعى الورثة أنو ١تورثهم ؟
فأجابٔ :تا إذا كاف األمر كما ذكر فليس للورثة ا١تذكورين ٤تاسبة الزوجة ا١تذكورة ٔتا أعطاىا
زوجها يف كسوهتا ،والقوؿ للمرأة فيما يعرؼ للنساء بيمُت ،وهللا أعلم ،انتهى من خطو "(.)4
(.360/1 )1
(.233/2 )2
( ،283/2 )3وىذه ا١تسألة قد نص عليها ابن أيب زيد يف نوادره .422/4
(.287/2 )4
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ىػ ػ رجل طلق زوجتو خلعا مث مشى ورجع وقاؿ :ىي طالق أربعُت:
نص السؤاؿ واٞتواب " :وسئل الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت ٔتا حاصلو :رجل طلق زوجو طلقة خلعية
ُ
مث مشى ورجع فقيل لو كمل ،فقاؿ :ىي طالق أبربعُت طالقا؟
فأجاب :إذا كاف األمر كما ذكر فال تلزمو إال طلقة ا٠تلع األوذل،ولو مراجعتها برياىا وعقد
جديد ،وهللا أعلم "(.)1
و ػ من طلق زوجتو طلقتُت وأراد مراجعتها:
نص السؤاؿ واٞتواب " :وسئل الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت عمن طلق طلقتُت؟
ُ
فأجاب :إذا دل يتقدـ لو فيها طالؽ من غَت الطلقتُت فلو مراجعتها ،لكن إذا خرجت من
العدة وكاف خلعيا فال بد من رياىا وعقد جديد ،وهللا أعلم(.)2
ز ػ ىل للزوجة االمتناع عن السكن مع يرهتا وأقارب زوجها؟
نص السؤاؿ واٞتواب " :وسئل الشيخ أٛتد ال ُػم اكٍت  ...عما يظهر من اٞتواب فأجاب:
للزوجة االمتناع من السكٌت مع يرهتا ومع أقارب زوجها إال برياىا إال الوييعة مع األقارب
فقط ،وهللا أعلم "(.)3
على أف يرجع عليها يف ما٢تا ٔتوافقتها:
على والدتو ٰ
ح ػ من أنفق ٰ
على والدتو سنُت ،وىي تقوؿ
نص السؤاؿ واٞتواب " :مث سئل عما حاصلو :ابن قاـ يضحي ٰ
أحسب ذلك من منايب يف زوجي ،ىل لو ٤تاسبة ورثتها بذلك؟
على وجو الصلة فإف ورثتها حياسبوف بذلك
فأجاب :إذا كاف األمر كما ذكر ،ودل يكن ذلك ٰ
من حصتها ،انتهى من خطو "(.)4
ط ػ مسألة إذا َّبع واشًتط أنو يف حالة عدـ الدفع ال يكوف بيعا:
نص السؤاؿ واٞتواب " :وسئل الشيخ أٛتد ال ُػم اكٍت ٔ ...تا حاصلو :إنساف َّبع آلخر شيئا
على ما يف السؤاؿ:
أبجل ،واشًتط عليو إف دل يدفع لو الثمن يف األجل فال بيع بينو وبينو ولفظ ذلك ٰ
(.386/2 )1
(.392 /2 )2
(.462/2 )3
(.462/2 )4
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إف دفعت إرل غدا مائة رايؿ وبعد ٜتسة عشر يوما دفعت إرل الباقي أان بعت لك وإف كاف أنت ما
دفعت إرل شيئا ما صار بيع بيننا مث انصرـ األجل ودل يدفع.
فأجاب ٔتا نصو بعد الصدر :ىذه ا١تسألة جعلها صاحب القوانُت من أمثلة ما يصح فيو البيع
ويبطل الشرط ،وعليو فيلزـ ا١تشًتي دفع الثمن وال يفسخ البيع ،وهللا أعلم انتهى.
()1
علق عليها عبد السالـ التاجوريبقولو ":ولعل ىذا وقع بعد عقد البيع بينهما وهللا أعلم" .

ي ػ حكم شراء العملة قبل إبطاؿ الفلوس:
نص السؤاؿ واٞتواب " :وسئل الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت  عن ثالثة تشاركوا يف بيع صوؼ أثالاث
ُ
بينهم فقبضوا جل ٙتنها فلوسا والفلوس وقع فيها الكالـ ،ودل يبطل التعامل هبا فقاؿ أحدىم لصاحبو
الذي بيده الفلوس:اشًت مٍت انييب منها الذي ىو كذا وكذا،عدد معلوـ ،فاشًتاه بثمن معلوـ من الفضة
فبعد ثالثة أايـ بطل التعامل َّبلفلوس فهل يصح البيع بينهما وال كالـ ألحدمها أـ ال؟
فأجاب بعد الصدر ٔتا نصو :إذا صع بيعها قبل بطالف التعامل هبا فال رجوع ١تشًتيها بعد
ذلك ،وهللا أعلم "(.)2
ؾ ػ حكم من ساعد أَّبه يف خدمتو حىت زادت أموالو ىل يكوف شريكا لو أـ ال؟
نص السؤاؿ واٞتواب " :وسئل الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت عن رجل لو ابن كبَت خيدـ معو ،ويقوـ
ُ
بكثَت من مصاٟتو من حرث وحصاد وغَتىا وقد زاد ما بيد األب واشًتى األمالؾ ٦تا حصل لو ٓتدمة
ابنو ،مث ١تا مات األب طلب االبن أف يكوف شريكا ألبيو فيما زاد ٓتدمتو ،فهل يثبت لو شركة مع أبيو
فيما زاد ٓتدمتو أـ ال يكوف لو إال كراء مثلو؟ أـ كيف اٟتاؿ؟ جوابكم ،ولكم األجر.
فأجاب بعد الصدر ٔتا نصو :ال يثبت لالبن مشاركة يف ماؿ أبيو بسبب خدمتو لو وقيامو
ٔتصاٟتو مىت زاد مالو ومنا ويكوف لو قيمة منافعو يف ا٠تدمة ،ىذا ما يقتضيهكالـ صاحب ا١تعيار يف
٨توىا ،وهللا أعلم كتبو عبيده أٛتد بن دمحم ا١ت اكٍت ،عفا هللا عنهما آمُت ،انتهى "(.)3
ُ
(.67/3 )1
(.121/3 )2
(-260/3 )3ػ.261
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ؿ ػ حكم ا١تغارسة يف األرض ا١توقوفة وإذا جرى هبا العمل:
نص السؤاؿ واٞتواب " :وسئل الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت عن مغارسة يف حبس ،تركنا لفظو لطولو،
ُ
فأجاب ٔتا نصو بعد الصدر ،وبعد فقد صدر لكم منا اٞتواب يف ىذه النازلة ىذه ا١ترة وقبلهاْ ،تيث
تكرر ذلك مرارا ،وحكم هللا فيها ال خيفاكم ،واآلف أنت انئب اٟتاكم الشرعي ىناؾ والذي يظهر رل يف
مسألة مغارسة سيدي عبد الرٛتن اليت وقفت عليها بيد حامل السؤاؿ ،أف ٖتكموا فيها َّبلصحة إذ ىو
قوؿ يف ا١تذىب بعد الوقوع والنزوؿ ،وقوي ىنا فجعل احملبس النظر فيها ١تن ذكر ،ويف إعطائها مغارسة
إخل ،ما ىو مذكور بعقد اٟتبس ،وأيضا الظاىر لفظو أف ذلك ٦تا جرى بو العمل يف بلدكم ،وىذا
موجب يقوي بو القوؿ ،والسالـ عليكم ورٛتة هللا وبركاتو "(.)1
ادلبحث الرابع :مؤلفاته

على ذلك ما استعاره العالمة العياشي من
سبق أف ذكران أف لعائلة ا١ت اكٍت مكتبة كبَتة يدؿ ٰ
ُ
الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت حيث قاؿ " :لقيتو بداره ،واستعرت منو (ا١تطوؿ ) لسعد الدين ،فأعاره رل وكانت
ُ
لو خزانة ليس مثلها ألحد من أىل بلده ،مث استعرت منو بعد ذلك( العضد) على( ٥تتصر ابن
اٟتاجب ) وكاف ذلك قرب رحلتنا ،فأعاره رل "(.)2
وكذلك ما ذكره عبد السالـ التاجوري من أنو رأى يف مكتبة ا١ت اكٍت كتاَّب ألحد علماء
ُ
طرابلس ألفو يف مرائيو للنيب.)3(--
كذلك ما حكاه عنو من أف الشيخ أٛتد ا١ت اكٍت قد طلب منو أحد علماء طرابلس كتاب
ُ
على ٣تموع ىو بو
يده
وقعت
ما
فأوؿ
هبا
كونو
حكم ابن عطاء هللا ففتح خزانة الكتب غَت مستحضر
ٰ
فأعطاه لو فقرأ فيو تلك الليلة مث رده.
قليل التأليف دل يكمل أتليفا
ومع ذلك فقد كاف مع ىذه ا١تكتبة العامرة ومع جودة نثره ونظمو َ
على اإلَّبيية من أىل جبل نفوسة وأتى فيو بفوائد نفيسة ،أٝتاه" شكر ا١تنة يف
إال كتاَّب راد فيو ٰ
()4
االنتصار ألىل السنة" .
(.86/3 )1
( )2ينظر :الرحلة العياشية .97/1
( )3اإلشارات ص .15
( )4ينظرْ:تث األستاذ عمار جحيدر ا١توسوـ ب" عبد السالـ بن عثماف التاجوري وتراجم شيوخو " ص،240وقد نشر البحث
يف ٣تلة ٣تمع اللغة العربية ،العدد الرابع 2006ـ.
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وكذلك كتاب صغَت اٟتجم موسوـ بػ"فتوى فيمن رمى زوجتو َّبلزان ودل يثبت ذلك عليها"(.)1

وفاتو:
تويف سنة 1101ىػ( ،)2عن تسع وٜتسُت سنة ،وقُِرب عند قرب أبيو وأعمامو ٔتقربة سيدي منذر
ظاىر مدينة طرابلس(.)3
اخلامتة:

لقد سخر هللا لنا أَّب سادل عبد هللا العياشي فحفظ لنا كثَتا من اترخينا ،بل جعل ا١تؤرخُت
على رحلتو ،فلم تكن رحالت أيب سادل العياشي ا١تتكررة إ ٰذل اٟتجاز ومكثو بليبيا ٣ترد عبور،
يعتمدوف ٰ
بل كانت مشاركة لعلمائها وفقهائها فأثر وأتثر بواقعها الثقايف ،وك اوف ىذه الشهادة اليت جعلت من
جاء بعده يعتمد عليو.
وكذلك أسهم لنا العياشي ػ عليو رٛتات هللا تًتاػ يف تكوين جيل من العلماء من أمثاؿ الشيخ
أٛتد الْ ُػم اكٍت وغَته.
وىذا التأثَت العلمي ا١تتُت جعل الشيخ ا١ت اكٍت يتبوأ ىذه ا١تنزلة ،ويصل مكانة إماـ الفتوى يف
ُ
بلده ،وتتجمع حولو العديد من التالميذ كالشيخ ابن َم ِقيل والشيخ عبد السالـ التاجوري الذي حفظ
لشيخو وغَته فتاواه يف كتابو تذييل ا١تعيار.
وهللا نسأؿ أف يرحم اٞتميع ويغفر لنا و٢تم ،وآخر دعواان أف اٟتمد هلل رب العا١تُت.

( )1ينظر :فهرس ا١تخطوطات ٔتركز جهاد الليبيُت للدراسات التارخيية .81/2
( )2وسجل القادري يف نشر ا١تثاين  355/2وفاتو عاـ 1099ىػ..
( )3ينظرْ:تث األستاذ عمار جحيدر ا١توسوـ ب" عبد السالـ بن عثماف التاجوري وتراجم شيوخو " ص ،238وقد نشر البحث
يف ٣تلة ٣تمع اللغة العربية ،العدد الرابع 2006ـ.
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ادلصادر وادلراجع

 أٛتد بك بن اٟتسُت النائب األنصاري ا١تنهل العذب يف اتريخ طرابلس الغرب ،منشورات دار الفرجاين ،طرابلس. نفحات النسرين والرحياف فيمن كاف بطرابلس من األعياف ،تقدًن وتعليق :دمحم زينهم دمحم عزب،منشورات دار الفرجاين ،طرابلس.
 األزىري [ دمحم البشَت ظافر األزىري] اليواقيت الثمينة يف أعياف مذىب عادل ا١تدينة،طبعةا١تالجي العباسية ،القاىرة1334 ،ىػ. إتوري روسي ليبيا منذ الفتح العريب حىت 1911ـ ،ترٚتة خليفة التليسي ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا-تونس،الطبعة الثانية 1991ـ.
 اإلفراين[ دمحم اٟتاج بن دمحم بن عبد هللا] صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرف اٟتادي عشرٖ ،تقيق عبد اجمليد خيارل ،ا١تركز الثقايفا١تغريب /الدار البيضاء -ا١تغرب ،الطبعة األوذل1425 ،ىػ2004-ـ.
 التاجوري [عبد السالـ بن عثماف ،ت1139:ىػ] اإلشارات لبعض ما بطرابلس الغرب من ا١تزارات ،منشورات مكتبة النجاح،طرابلس  /ليبيا. تذييل ا١تعيارٖ ،تقيقٚ :تعة الزريقي ،الطبعة األوذل2008 ،ـ. -فتح العليم يف مناقب سيدي عبد السالـ بن سليم من خالؿ
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 ْتث " عبد السالـ بن عثماف التاجوري وتراجم شيوخو لألستاذ عمار جحيدر ،وقد نشرتو" ٣تلة٣تمع اللغة العربية ،العدد الرابع 2006ـ.
 التازي[ عبد ا٢تادي :معاصر] أمَت مغريب يف طرابلس للوزير اإلسحاقي. التجاين [ عبد هللا بن دمحم :ت721 :ىػ] رحلة التجاينٖ ،تقيق حسن حسٍت عبد الوىاب ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا-تونس1981 ،ـ. التمكرويت[ علي بن دمحم] النفحة ا١تسكية يف السفارة الًتكيةٖ ،تقيق دمحم الصاٟتي ،دار السويدي للنشر والتوزيع ،أبو ظيب –اإلمارات ،الطبعة األوذل2007 ،ـ.
 ٚتعة الزريقي [ معاصر ] فتاوى العالمة الشيخ دمحم بن دمحم بن َم ِقيل الكبَت ،ت1101 :ىػ ،دار اإلفتاء الليبية،الطبعة األوذل1434ىػ ػ 2013ـ.
 حاجي خليفة كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف ،تصوير مكتبة ا١تثٌت ببغداد للطبعة العثمانية. حسن الفقيو حسن اليوميات الليبيةٖ،تقيق دمحم األسطى ،عمار جحيدر ،منشورات مركز جهاد الليبيُت /طرابلس،الطبعة الثانية 2001ـ.
 اٟتسيٍت [دمحم خليل بن علي ،ت1206 :ىػ] سلك الدرر يف أعياف القرف الثاين عشر ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية ،دار ابن حزـ الطبعةالثالثة1408 ،ىػ 1988 -ـ
 اٟتضيكي[ دمحم بن أٛتد ] الرحلة اٟتجازية ،يبط وتعليق عبدالعارل ١تدبر ،منشورات الرابطة احملمدية للعلماء ،الرَّبط،ا١تغرب،الطبعة األوذل1432،ىػ2011 ،ـ.
 خَت الدين الزركلي [معاصر] األعالـ ،دار العلم للماليُت بَتوت الطبعة ا٠تامسة 1980ـ.999
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 ابن أيب زيد القَتواين [عبد هللا بن عبد الرٛتن ،ت386 :ىػ] النوادر والزايدات على ما يف ا١تدونة من غَتىا من األمهاتٖ ،تقيق /الدكتور دمحم حجي ،دارالغرب اإلسالمي ،بَتوت ،الطبعة األوذل1999 ،ـ.
 سعد زغلوؿ عبد اٟتميد ،ومعو ٣تموعة من العلماء. ماء ا١توائد ،العياشي ،الرحلة ،ليبيا/طرابلس وبرقة ،الناشر منشأة ا١تعارؼ َّبإلسكندرية. الطاىر أٛتد الزاوي [معاصر] أعالـ ليبيا ،،نشر دار الفرجاين ،الطبعة الثانية 1390 ،ىػ 1971 /ـ. ابن غلبوف [ دمحم بن خليل] التذكار فيمن ملك طرابلس وما كاف هبا من األخبار ،نشر وتعليق الطاىر الزاوي،القاىرة1939،ـ.
 القادري [ دمحم بن الطيب ،ت1187 :ىػ ] التقاط الدرر ومستفاد ا١تواعظ والعرب من أخبار وأعياف ا١تائة اٟتادية والثانية عشرٖ ،تقيق :ىاشمالعلوي القاٝتي ،منشورات دار اآلفاؽ اٞتديدة ،بَتوت ،الطبعة األوذل1403 ،ىػ ػ 1983ـ.
 نشر ا١تثاين ألىل القرف اٟتادي عشر والثاين،منشورات اٞتمعية ا١تغربية للتأليف والًتٚتة والنشر،الرَّبط،ا١تغرب ،الطبعة األوذل 1407ىػ1986 ،ـ.
 عادؿ نويهض [ معاصر] معجم أعالـ اٞتزائِر ِ -من صدر اإلسالـ حىت العصر اٟت ِاير ،مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف
َّ َ
َ
َ
ُ َُ
والًتٚتة والنشر ،بَتوت – لبناف ،الطبعة :الثانية 1400 ،ىػ 1980 -ـ.
 علي فهمي خشيم [ معاصر ] اٟتاجية من ثالث رحالت يف البالد الليبية٣ ،تمع اللغة العربية ،الطبعة الثانية2008،ـ. علي مسعود البلوشي [ معاصر] العياشي [ عبد هللا بن دمحم ،ت1090 :ىػ] ماء ا١توائدٖ ،تقيق :أٛتد فريد ا١تزيدي ،دار الكتب العلمية ،لبناف،الطبعة األوذل2011 ،ـ اٟتجية الصغرىٖ ،تقيق :عبد هللا بن ٛتادي اإلدريسي ،دار الكتب العلمية ،لبناف،الطبعة األوذل2013ـ.
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 اقتفاء األثر ابن عيشوف[ دمحم بن الشراط ت1109:ىػ] الروض العطر األنفاس أبخبار الصاٟتُت من أىل فاس ،منشورات كلية اآلداب َّبلرَّبط1997 ،ـ. القايي عياض [ابن موسى بن عياض ،ت544 :ىػ] ترتيب ا١تدارؾ وتقريب ا١تسالك ١تعرفة أعالـ مذىب مالكٖ ،تقيق  /سعيد أعراب ،وزارة األوقاؼوالشؤوف اإلسالمية ،الطبعة األوذل 1403ىػ ػ 1983ـ.
 دمحم دمحم ٥تلوؼ شجرة النور الزكية ،تصوير دار الكتاب العريب بَتوت لطبعة ا١تكتبة السلفية سنة 1349ىػ.[دمحمعْبد اٟتَ ّي بن عبد الكبَت اٟتسنياإلدريسي ،ت1382 :ىػ]
 الكتاين َ فهرس الفهارس واألثبات ومعجم ا١تعاجم وا١تشيخات وا١تسلسالت دمحم اٟتراري عبد السالـ [ معاصر ]الرحالُت ا١تغاربة يف القرنُت السادس عشر والسابع عشر ا١تيالدي ،دار القلم
 ليبيا عرب كتاَّبت ّللطباعة والنشر والتوزيع ،الرَّبط ،ا١تغرب ،الطبعة الثالثة 2008ـ.
 ٤تمود مقيدش نزىة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبارٖ ،تقيق :علي الزواري ،دمحم ٤تفوظ ،دار الغرباإلسالمي ،بَتوت ،الطبعة األوذل1988 ،ـ.
 منصور علي الشريف [ معاصر] عائلة ال ُػم اكٍت :أبناؤىا وأدوارىم يف التاريخ اللييب ،منشورات مركز جهاد الليبيُت ،الطبعة األوذل2003ـ.
 -اجملالت وادلوسوعات:

 فهرس ا١تخطوطات ٔتركز جهاد الليبيُت للدراسات التارخيية ،الطبعة األوذل 2004ـ. ٣تلة ا٢تدي اإلسالمي ،طرابلس -ليبيا ،السنة الثانية ،العدد األوؿ1963 ،ـ. معلمة ا١تغرب :أتليف ٣تموعة من علماء ا١تغرب ،من إنتاج اٞتمعية ا١تغربية للنشر والًتٚتة والنشر،مطابع سال1981 ،ـ.
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