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Abstract 

Sheikh Mohammed Ali bin Hussein al-Maliki, one of the Scholars of the Islamic Maghreb. He is 

Libyan but was born in Macca. He is one of the senior travelers who have arrived to Malaysia and 

Indonesia many decades ago. He did the mission he came for successfully. His mission had 

targeted basically for introducing a new reform in teaching methods, propagating science, 

advocacy and other religious general reform. Those who are interested in having deeper knowledge 

about the efforts of Libyan scientists can get their desire fully satisfied about the knowledge of 

Mohammed Ali bin Hussein al-Maliki and discover his advocacy and reform works in Malaysia 

only after a great effort. Therefore, this research seeks to provide a comprehensive and background 

definition of Sheikh Mohammed al-Maliki and his efforts in the dissemination of science. The 

purpose of this article is to introduce the Shaykh, to demonstrate his advocacy and reform efforts, 

to spread knowledge in Indonesia and Melayu, to benefit from his advocacy and reform work and 

analyze the results of his mission in order to link them to our present reality. The article concludes 

that Sheikh Muhammad Ali al-Maliki did the mission that he came for with all effectiveness and 

efficiently, and sat down to spread the knowledge and advocacy and the dissemination of the 

Arabic language using wisdom and Troy. He was the place of interested of the scientists who was 

interested about him. His teaching and debating lessons were always crowded by students of 

science. 
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 ملخص

الذين فهو لييب األصل واملكي املولد، ومن  أحد علماء املغرب اإلسالمي   ،الشيخ احملدث حممد علي بن حسني املالكي

املتتبع وهي التدريس ونشر العلم والدعوة واإلصالح. و وقاموا ابملهمة اليت رحلوا من أجلها.    وأندونيسيا،  وفدوا إىل ماليزاي

إال بعد عناء شديد، ومن هذا املنطلق واملهتم مبعرفة جهود هذا العامل ال جيد ما يشبع هنمه حول معرفة جهود هذا العامل  

االستقرائي   . وابستخدام املنهججهوده يف نشر العلم، وبيان  لشيخ احملدث حممد املالكييكون البحث حول التعريف اب

، أندونيسيا ومالايالتعريف ابلشيخ وبيان جهوده الدعوية واإلصالحية ونشر العلم يف  إىل هذه املقالة التحليلي، هتدف

الة إىل القول احلاضر. وختلص املق بواقعنا وحتليل نتائج مهمته وربطها أعماله الدعوية واإلصالحية، وكيفية االستفادة من

 ،ونشر اللغة العربيةفجلس لنشر العلم والدعوة    ،قام ابملهمة اليت جاء من أجلها خري قيام  حممد علي املالكيأبن الشيخ  

وكانت جمالسه العلمية ه،  تموضع حفاوة العلماء الذين اهتموا به، وأنزلوه منزل فكانواستعمل يف ذلك احلكمة والرتوي.  

 تغص بطالب العلم.

 .الدعوةالرحلة،  اللييب، اجلهود اإلصالحية،    حممد علي املالكي :الداللية الكلمات
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 املقدمة

، وأشهد أن ال إله إال طاعة الرمحنإىل و احلق إىل  يُ ْرشدوناً العلم والعلماء، وجعلهم مصابيح منزلةاحلمد هلل الذي رفع 

هللا وحده ال شريك له وأشهد أن سيدان ونبينا حممداً عبده ورسوله، اللهم صل ِّ وسلم على عبدك ورسولك حممد وعلى 

 أمجعني.آله وصحبه 

  رحل عدد كبري منهم و ما يف وسعهم خلدمته،  وابذلو ناية خاصة، ا احلديث بعوأولو لعلم اهتم علماء ليبيا ابلقد 

من أجل تقييد احلديث ومجعه والوقوف على أحوال رواته، حىت تشبعوا ابلعلم ،  لبعيدة إىل املشرق وإىل املغرباملسافات ا

عليها، وراحوا ينشروهنا يف بالدهم،  حتصلوا اليت العلوم هذه معهم حاملني بالدهم إىل رجعوافاحلديث    وأصبحوا من علماء

املسامهة يف من األسباب الرئيسة الختيار املوضوع هو  فكان    دعوة إىل هللا،مث رحلوا إىل البلدان اإلسالمية لنشر العلم وال

الشيخ من هو  وتتبني حدود البحث من خالل السؤال:    إظهار جهود أحد العلماء الليبيني، من خالل رحالته الدعوية.

مالاي وأندونيسيا، والذي منه تتفرع إىل بالد  ة  ياإلصالحية والدعو كيف كانت رحلته  و ،  اللييبحممد علي املالكي  احملد ِّث  

هذه األسئلة: ما امسه ونسبه ومولده وكيف كانت نشأته العلمية؟ وهل أثىن عليه العلماء وما هي أعماله ومناصبه؟ 

وكيف كانت رحالته وأعماله الدعوية واإلصالحية يف رحلته إلندونيسيا ومالاي؟ ومىت تويف وما هي آاثره العلمية ومؤلفاته 

إىل بيان نشأته العلمية،  توجيه النظرحممد علي املالكي، و لشيخ احملد ِّث لفها؟ ويهدف البحث إىل التعريف اباليت خ

وثناء العلماء عليه، وبيان أعماله ومناصبه، وتسليط الضوء على رحالته وأعماله الدعوية يف إندونيسيا ومالاي، وذكر 

دائرة رئيسة وهي يف وينحصر تظهر نتائج هذا البحث،  ئي التحليلي،االستقرا وابستخدام املنهج وفاته وآاثره العلمية.

دراسة أحد العلماء الليبيني أال وهو حممد علي املالكي، والتعريف به وبيان جهوده الدعوية من خالل رحلته إىل أندونيسيا 

 .وبالد ماليو
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 متهيد

حظيت بالد املاليو وأندونيسيا شرفاً بدخول اإلسالم إليها مبكراً سلمياً عن طريق التجار العرب املسلمني؛ وإن كان   

 حتديد   العسري ومنل: "قاف مؤنس حسني ذلك إىل أشار كماقد صعب على املؤرخني حتديد اتريخ وصول اإلسالم إليها  

 على جتارية مراكز ألنفسهم واؤ أنش املسلمني جتار إن  املراجع  تقولو  العظيمة، اجلزائر هذه اإلسالم دخول بدء اتريخ

 الثامن اهلجريني، الثالث القرن  وأوائل  الثاين القرن  أواخر من رمبا مبكر، وقت من املاليو جزيرة وشبه سومطرة، سواحل

 اجلنويب والساحل موت، وحضر عمان  من العرب، جزيرة من األمر أول التجار أوائل أتى  وقد  امليالديني، والتاسع 

 (1)... وكانوا أهل سنة على املذهب الشافعي".لليمن

فاقتنع أهل هذه البالد ابإلسالم ودخلوا فيه أفواجاً، وانكب املسلمون فيها على تعلم وفهم الدين اإلسالمي 

من اجلزيرة العربية يف بالد املاليو منذ زمن مبكر؛ هو املعلم الذي قدم ينهض مبهمة التعليم الديين   وتطبيق شرائعه، ومن

من واألندونيسيني الذين منهم    احلجاج املاليويني  إضافة إىل  .املاليو  أو من اهلند أو ممن خترج على أيديهم من أبناء بالد

الدهم وأهاليهم حاملني لواء العلم فقاموا والتعلم، فرجعوا إىل برغبة ىف طلب العلم    زمنحقبة من اليف بالد احلرمني  أقام 

 ابملهمة العظيمة وهي التدريس ونشر العلم.

ومن العلماء الليبيني الذين وفدوا إىل ماليزاي وأندونيسيا وقاموا ابملهمة اليت رحلوا من أجلها؛ الشيخ احملدث 

 ، اللييب األصل.حممد علي بن حسني املالكي

إىل   والسودان  شرقاً  ومصر الشمال، من البحر املتوسط حيدهقع مشال إفريقيا، و و)ليبيا( ذلك البلد املغريب الوا

والذي ميثل حلقة وصل بني مصر واملغرب،  إىل الغرب. وتونس ،واجلزائر يف اجلنوب، لنيجر او  وتشاد اجلنوب الشرقي

؛ حيث إنه ملا انتهى من عمر بن اخلطاب    يف زمن خالفة    عمرو بن العاصإسالمية عربية، افتتحها  هي دولة  وليبيا  

 

 م.1987ه / 1407، 1ة، طالقاهر ، العريب لإلعالم الزهراء دار، 380،  حسني مؤنسم. اإلسال اتريخ . أطلس1

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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ه ( ومل حياربه أهلها، فآثروا  22سنة )  فافتتحهاوهي بداية ليبيا من اجلهة الشرقية،    إىل برقة  مباشرة  سار  فتح اإلسكندرية،

 (2)أن يدخلوا حتت حكم اإلسالم ويتمتعوا مبا فيه من حرية وعدالة.

وقد استقر بليبيا بعض  شرائع اإلسالم يف ليبيا، بدأ تعليم  (ه 22) العظيم سنة اإلسالميالفتح  هذا بعد و 

فنشروا العلم وشرحوا للناس أمر دينهم، إىل أن أجنبت هذه البالد الطيبة أعالماً أفداداً  والتابعني، صحابة رسول هللا 

العلمية لكثري من تضرب أكباد اإلبل يف سبيل الرحلة إليهم من مشارق األرض ومغارهبا، إضافة إىل قيامهم ابلرحالت 

ثال الذين رحلوا إىل إمام أهل املدينة اإلمام مالك بالد احلرمني لنهل العلم من موطن وأساس ازدهاره، وأم  البلدان وأمهها

 ، ورجعوا حبديثه إىل املغرب العريب:-رمحه هللا-ه (  179بن أنس املتوىف سنة )

والورع، مسع مجاعة منهم  وهو الثقة احلافظ مجع بني العلم ( ه183احملدث علي بن زايد الطرابلسي املتوىف سنة ) -

وعنه روى املوطأ، وهو أول من أدخل املوطأ وجامع سفيان املغرب، وفسر هلم قول مالك ومل يكونوا  ،مالكاإلمام 

 (3)يعرفونه.

قال حمقق املوطأ حممد النيفر: "وميثل موطأ ابن زايد أول التأليف يف اإلسالم، مث أول أتليف ظهر إبفريقية، وأول 

 (4)رواية للموطأ ظهرت على وجه األرض".

 

 العباس  أبو البلدان، . وفتوحه 1415، مكتبة الثقافة الدينية، 98، 97 ، أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا ابن عبد احلكم ،فتوح مصر واملغربينظر: . 2
 م. وُوالة1987 /ه 1407 املعارف، دار ، بريوت،317 -314 الطبَّاع، أنيس وعمر الطبَّاع، أنيس هللا عبد: حتقيق جابر، البالذري، بن حيىي بن أمحد

 /ه 1390، 1ط الفتح، دار وبريوت، بشينة، الرماح حممد السيد ليبيا، ،35أمحد الزاوي،  الطاهر الرتكي، العهد هناية  إىل العريب الفتح بداية من طرابلس
 م. 1970

  العروسي  حممد: مراجعة البكوش، بشري: حتقيق املالكي، هللا عبد بن حممد بن هللا عبد بكر أبو وإفريقية، القريوان  علماء  طبقات يف النفوس ينظر: رايض. 3
  موسى،  بن عياض الفضل أبو املسالك، وتقريب املدارك م، وترتيب1994 /ه 1414 ،2ط اإلسالمي، الغرب دار ، بريوت،237 -234/ 1 املطوي،

 بن  حممد بن حممد املالكية، طبقات يف الزكية النور م، وشجرة1981 ،1ط احملمدية، -فضالة مطبعة ، املغرب،84 -80/ 3 أعراب، أمحد سعيد: حتقيق
 .م2003 /ه 1424 ،1ط العلمية، الكتب دار ، بريوت،91/ 1 خيايل، اجمليد عبد: عليه علق خملوف، سامل

 .م1980 /ه 1400 ،3ط اإلسالمي، الغرب دار ، ببريوت،9 النيفر، الشاذيل حممد: حتقيق زايد، بن علي برواية منه قطعة مالك، اإلمام موطأ. 4
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ويف روايته "مشهور ثقة. مسع من مالك املوطأ. قال املالكي: مد بن معاوية احلضرمي الطرابلسي، وهو احملدث حم-

 (5)."للموطأ جامع اجلامع, وليس ذلك عنده غريه

روى عن مالك، وابن هليعة، وأيب معمر وابن أيب حازم، وإبراهيم بن أيب احملدث حممد بن ربيعة احلضرمي الطرابلسي، -

 (6).حيىي

مث توالت اهتمامات العلماء الليبيني جياًل بعد جيل إىل وقتنا احلاضر، ومنذ سنوات قليلة مضت برز عامل من 

هؤالء العلماء الليبيني ونشر العلم يف شرق آسيا يف بلٍد اهتم أهله ابلعلم والعلماء، بالٍد طاب أهله وحرصوا على استقبال 

نهم الذي مجعهم هبم وآخ بني العرب والعجم، وجعل امليزان الذي مييز ويفضل العلماء العرب واإلسالم تشريفاً للغتهم ودي

أحدمها عن اآلخر هو )التقوى(، إضافة إىل تطبيقهم لواجبات اإلسالم فحرصوا على شد الرحال ألداء فريضة حج بيت 

 (.مكة املكرمةهللا احلرام، الذي أوجده هللا يف تلك البالد الطيبة وهي )

؛ حيث إن ديينالشعاع من املراكز املهمة لإل اً مركز  وال تزال على مدى األزمان والقرون رمة فكانت مكة املك

حبلقات العلم  مليئةكانت ساحاته وأروقته فنهل منها طالب العلم؛ ياليت  العلمية اجلامع واجلامعةميثل املسجد احلرام 

 والعلماء.

وى والصالح، وكان عامرًا بدروس العلماء األعالم ليالً وكان املسجد احلرام وال يزال منبع الدين والعلم والتق

 (7)  وهناراً، منذ قدمي األزمان، كانوا يفدون إليه من مجيع األقطار اإلسالمية.

 

 .323/ 3املسالك  وتقريب املدارك ، وترتيب290/ 1 وإفريقية، القريوان  علماء  طبقات يف النفوس رايض ينظر:. 5

 .323/ 3املسالك  وتقريب املدارك ينظر: ترتيب. 6

 . م2000 /ه 1420 ،1ط اخلضر، دار: ، بريوت524/ 5 الكردي، طاهر حممد الكرمي، هللا وبيت ملكة القومي  التاريخ ينظر:. 7



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 52 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

وقد " :بقولهالشيخ أمحد السباعي ومن جانب آخر وصف كثرة حلقات التدريس داخل املسجد احلرام   

حلقة تتناوب التدريس يف اآلصال  120ت يف بعض األوقات حنو أحصيت حلقات التدريس يف املسجد احلرام فبلغ

 (8)".والبكور بني أطراف الليل والنهار يف نشاط وزحام

: املدرسة الصولتية، ومدرسة ومن أشهرهاأهلية لتعليم الطلبة وتدريسهم،  مكة املكرمة مدارسيف مث أنشئت 

 .الفالح، وغريها

السعودي يف مجيع البالد وكثرت املدارس كثرة فائقة وتطورت أمور التعليم تطوراً عجيباً انتشر التعليم يف العهد  مث  

 (9).يف مجيع مراحله

 ازداد االهتمام ابلتعليم، وأنشئت (،ه 1343)حكم احلجاز سنة  -رمحه هللا-وملا توىل امللك عبد العزيز 

 واستقدام وغريها، مصر إِّىل اململكة أبناء  من العلمية البعثات وبدأ إِّرسال املدارس، وأتسست إدارة املعارف العامة،

 (10)األخرى. والدول مصر من املعلمني

 ابلشيخ حممد علي املالكي.  تعريفاملبحث األول/ ال

 املطلب األول/ امسه ونسبه ومولده:

 )العصور(يقال هلا من قبيلة  املغريب، املالكي، امرعحممد بن حممد علي بن حسني بن إبراهيم بن حسني بن 

ونشأ هبا، وتويف والده وهو يف اخلامسة من  ه (1287سنة ) مبكة املكرمة -رمحه هللا- ولد  من أعمال طرابلس الغرب،

 

 . م1999  /ه 1419  ،1ط  السعودية،  العربية  اململكة  أتسيس  على  عام  مائة  مبرور  لالحتفال  العامة  األمانة  ، الرايض،657/  2  السباعي،  أمحد  مكة،  اتريخ.  8

 .27/ 6 الكرمي  هللا وبيت ملكة القومي  ينظر: التاريخ. 9

 .م1988 ،5ط للماليني، العلم دار ، بريوت،171 الزركلي، حممد بن حممود بن الدين خري العزيز، عبد امللك سرية يف الوجيز ينظر:. 10
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ه (، قام 1310وملا تويف ابلطاعون سنة ) ه وأحسن تربيتهعمره، فكفله أخوه الشيخ حممد بن حسني مفيت املالكية فرابَّ 

 (11)ابد مفيت املالكية.أبعباء تعليمه وتربيته أخوه الشيخ ع

 واستقر هبا.  إىل القاهرة  من ليبيارحل  بن حسني قد    جده الشيخ إبراهيموكان  

ويعرف يف ابجلامع األزهر إىل أن صار فقيهًا ماهراً،  وأما أبوه حسني ولد يف مصر، ونشأ هبا وطلب العلوم

ووالة اخلطابة  ،فقر به أمريها الشريف حممد بن عون   واستوطن هبا،  ه (،1240)مث هاجر إىل مكة سنة  ، مصر ابألزهري

فذاع صيته واشتهر بعدله وحتر يه يف كل فتوى يصدرها ،  ه (1262توىل اإلفتاء مبكة سنة )واإلمامة يف املسجد احلرام، مث  

من  ح البخاري(،كان صاحب مكارم أخالق وحلم ونباهة وورع، وكتب خبطه كتباً كثرية منها )صحي  إىل أن تويف،

(. وخلف أوالداً ه ١٢٩٢) مبكة املكرمة سنة -رمحه هللا-، تويف )رسالة يف مصطلح احلديث(، و)شرح هلا( مؤلفاته:

علماء فضالء وهم حممد، وعبد هللا، واألمري )والد الشيخ مجال(، وحممد علي، وعابد وهذا توىل اإلفتاء. رمحهم هللا 

 (12)مجيعاً.

وكان أخوه حممد بن حسني الذي رابه مفيت املالكية مبكة املكرمة، وهو عامل أديب مشارك، قدم مكة مع أبيه من مصر 

ه (، وسنه ثالث سنني تقريبًا إذ ذاك الوقت، فنشأ هبا وحفظ القرآن العظيم، واشتغل ابلعلم فقرأه على 1255سنة )

 

 حممد: حتقيق املكي، مرداد هللا عبد اخلري أبو عشر الرابع القرن  إىل العاشر القرن من مكة، أفاضل تراجم يف والزهر النور نشر كتاب  من ينظر: املختصر. 11
 عبد: حتقيق الغازي، هللا عبد احلرام، هللا بلد أخبار بذكر األانم م، وإفادة1986 /ه 1406 ،2ط املعرفة، دار ، جدة،181 علي، وأمحد العامودي سعيد
  للهجرة،   عشر  الرابع  القرن   يف  علمائنا  بعض   وتراجم  وسري  م،2009  /ه 1430  ،1ط  األسدي،  مكتبة  مكة،  ،384  ، 383/  6  دهيش،  بن  هللا  عبد  بن  امللك
 بن  هللا  عبد  هجري،  عشر  الرابع  القرن  إىل  التاسع  القرن   من  املكيني  وأعالم  م،1982  /ه 1403  ،3ط  هتامة،  دار  السعودية،  -جدة  ،260  اجلبار،  عبد  عمر
 املكرمة  مكة  علماء بعض   الدارة، م، وجملة2000 /ه 1421 ،1ط اإلسالمي، للرتاث الفرقان  مؤسسة واملدينة، املكرمة مكة ،834/ 2 املعلمي، الرحيم عبد

 .ه 1436 ،31 سنة ،4 ، ع116 كمال،  صاحل آل بن اهلجريني، سليمان  عشر والرابع عشر الثالث القرنني خالل الطائف يف العلمية ابحلركة وعالقتهم

/ 6، 242، 241/ 2إفادة األانم بذكر أخبار بلد هللا احلرام، ، و 181، 180مكة،  أفاضل تراجم يف والزهر النور نشر كتاب  من املختصر ينظر:. 12
 .826/ 2 هجري، عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني ، وأعالم100 للهجرة، عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم وسري، 384، 383
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توىل منصب إفتاء املالكية مكانه، وكان أديبًا ممازحًا ذا أخالق والده وعلى السيد دحالن وغريمها، وملا مات والده 

 (13)ه (.1309حسنة، تويف مبكة يف حمرم سنة )

كان   .أبيه  بعد  هبا  املالكية  إفتاء  توىل.  مكة  أهل  من  وكان أخوه عابد بن حسني الذي رابه أيضاً بعد أخيه حممد، فقيهاً،

. (التوسل يف رسالة)و لوالده،( املناسك توضيح) على تعليقاً  ناسك(ال هداية)ه (، من مؤلفاته: 1275مولده سنة )

 (14) ه (.1341تويف سنة )  أن إىل  اإلفتاء  يف  واستمر  قال عبد اجلبار: وظلت داره عامرة برواد العلم واملعرفة.

 املطلب الثاين/ نشأته العلمية وثناء العلماء عليه: 

ده، والزم أخاه الشيخ عابد مفيت املالكية، وأخذ عنه شىت العلوم الدينية والعربية، القرآن الكرمي وجوَّ الشيخ حممد علي  قرأ  

 .كما أخذ الفقه الشافعي عن السيد بكري شطا، وقرأ على غريمها

إىل أن جرى اختباره من الكتب،  يف  طالعة  بني املستفادة من أوقاته وقضائها  حريصاً على اال  -رمحه هللا-وكان  

 احلق اإلله أابدي تلقى التفسري عن الشيخ عبد وأُجيز له التدريس ابملسجد احلرام، وواصل دراسته فقبل هيئة العلماء، 

 .، وأجازه يف التفسري والفقه احلنفيمؤلف كتاب )اإلكليل(

كما مسع حممد علي بن حسني املالكي يف احلديث عن الشيخ حممد أيب اخلضري بن إبراهيم بن إبراهيم  

احلي   القدوس النابلسي، وأجازه بروايته، كما أجازه عبد   لبخاري والفقه احلنبلي على الشيخ عبد الدمياطي. وقرأ صحيح ا

 (15).ل بيوم عاشوراء وغريهالكتاين يف احلديث املسلس

 

 .842/ 2، هجري عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني أعالم، و 421مكة،  أفاضل تراجم يف والزهر النور نشر كتاب  من ينظر: املختصر. 13

 القرن   يف  علمائنا  بعض  وتراجم  وسري،  م2002،  15ط  .بريوت: دار العلم للماليني،  242/  3الزركلي،    بن حممود بن حممد  خري الدين  ينظر: األعالم،.  14
 .153، 152، للهجرة عشر الرابع

، 835/  2هجري،    عشر  الرابع  القرن   إىل  التاسع  القرن   من  املكيني  ، وأعالم262،  261للهجرة،    عشر  الرابع  القرن   يف  علمائنا  بعض   وتراجم  ينظر: سري.  15
 .117، 116اهلجريني،  عشر والرابع عشر الثالث القرنني خالل الطائف يف العلمية ابحلركة وعالقتهم املكرمة مكة علماء بعض  الدارة، وجملة
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ومجع رواايته وأسانيده تلميذه الشيخ حممد ايسني الفاداين أستاذ احلديث والفلك مبدرسة دار العلوم الدينية، 

 (.سانيد فضيلة الشيخ حممد عليأجللي يف  املسلك اومساه: )

وقال عنه يف مقدمة كتابه: اإلمام املتفنن، سيبويه زمانه، وفريد عصره وأوانه، فضيلة الشيخ حممد علي بن 

 (16)حسني املالكي، املدرس ابملسجد احلرام ورئيس األساتذة مبدرسة العلوم الدينية.

يف العلوم النقلية والعقلية، واشتهر بلقب سيبويه زمانه، وسكاكي أوانه، لتضلعه يف علوم  -رمحه هللا-تضلع 

 (17)اللغة العربية.

وقال عبد اجلبار: "وكانت الكتب اليت يدرسها وطريقته يف إلقائها ال يستسيغها أمثايل ممن يقرأ العشماوي 

طالبه من كبار الطالب وموضوع درسه يف النحو  ومتممة اآلجرومية، ولكين مع ذلك تطفلت فجلست حبلقته، وكان

 (18))أي(...".

قال ابن غازي: "العامل الفاضل صاحب املؤلفات املفيدة، واملاهر يف الفنون العديدة، املدرس ابملسجد احلرام، 

 (19)واإلمام ابملقام: الشيخ علي املالكي".

 

 

 

 

 

 ه .1408بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ، 5، حممد ايسني بن عيسى الفاداين، سانيد فضيلة الشيخ حممد عليأاملسلك اجللي يف . 16

 .835/ 2هجري،  عشر  الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني ، وأعالم261للهجرة،  عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم سري ينظر:. 17

 .261للهجرة،  عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم سري. 18

 .384/ 6احلرام،  هللا بلد أخبار بذكر األانم فادةإ. 19
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 أعماله ومناصبه:املطلب الثالث/  

، وأُجيز له التدريس ابملسجد احلرام بعد أن جرى اختباره من قبل هيئة ابملسجد احلرام اً در سب م/ ُنص ِّ 1

 (21)قال الفاداين: "املدر ِّس ابملسجد احلرام".  (20) العلماء.

وختر ج على يديه ، وكان رئيساً هليئة التدريس هبا، ومستشاراً يف جلنة وضع املناهج،  در س بدار العلوم الدينية/  2

 .ن طلبة العلمعد كبري م

 (22)قال الفاداين: "رئيس األساتذة مبدرسة العلوم الدينية".

بعد استقالته من عضوية رائسة -وقال عبد اجلبار: "وبعد رحلته األخرية اختارته مدرسة دار العلوم الدينية، 

رائسة هيئة التدريس ه ( واختارت فضيلته ل1353اليت أسسها مبكة السيد عبد احملسن بن علي املساوي عام )  -القضاء

وكان أساتذهتا يستشريونه يف وضع املناهج ويف كل عمل يناط هبم فريشدهم إىل ما فيه نفع النشء، كما كان يدرس 

( 224ابملدرسة أربع حصص يوميًا ابلقسم العايل إىل أن تويف، وبلغ عدد املتخرجني على يديه يف مدة سنتني )

  (23)طالباً".

 لقراءة صحيح البخاري./ مالزمته  3

  (24)يالزم قراءة البخاري يف رمضان حىت خيتمه يف الشهر املبارك".  -رمحه هللا-قال عبد اجلبار: "وكان 

 

  عبد  عمر، 262 للهجرة، عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم وسري، 181 مكة، أفاضل تراجم يف والزهر النور نشر كتاب  من  ينظر: املختصر. 20
 .835/ 2 هجري، عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني وأعالم ،260 اجلبار،

 .5، سانيد فضيلة الشيخ حممد عليأاملسلك اجللي يف . 21

 .5، سانيد فضيلة الشيخ حممد عليأاملسلك اجللي يف . 22

 .262، للهجرة عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم سري. 23

 .262، للهجرة عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم سري. 24
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، فقام مبهمة (ه   1340)  عامحىت تويف أخوه    (ه 1315)مارس اإلفتاء يف حياة أخيه الشيخ عابد حوايل  /  4

. ، وال تغريه واسطة قريب أو ذي جاهال أتخذه يف احلق لومة الئم يصدع حبكم هللا دون حماابة، اإلفتاء أحسن قيام،

ليه وكالة إوتعني  يف عهد احلكومة العثمانية عضواً مبجلس التمييز، ورائسة جملس التعزيرات. ويف العهد اهلامشي أُسندت 

ويف العهد السعودي   امشي،ه ( استقال من وكالة املعارف يف العهد اهل1340، ويف عام )املعارف وعضوية جملس الشيوخ

 (25) .عني  عضواً برائسة القضاء

  : رحالته  املطلب الرابع/

. ومكث هبا حنواً من مثانية عشر شهراً ه،  بدعوى من بعض تالميذ  (ه 1343)ىل أندونيسيا )سومطرة( سنة  إقام برحلة  

 مث رجع اىل مكة املكرمة وواصل تدريسه ابملسجد احلرام. 

)ماليزاي(   أقام هبا حنواً من ستة أشهر، ومر  يف طريقه مبالايو ىل أندونيسيا أيضاً،  إقام برحلة    (ه 1345)ويف سنة  

 .، فأكرمه ومشله بعطفه تقديراً لعلمه ومكانته(إسكندر شاه بن السلطان إدريس)وقابل السلطان  

لته نزل يف كل من: بنجر ماسني، ومرتفور، وكندا عن وهلبيو، وبراابي، وأمونتاي، وسافر إىل سراباي وخالل رح

 (26)  وصولوا وجاكرات، وغريها من مدن أندونيسيا.

 أعماله الدعوية واإلصالحية يف رحلته إلندونيسيا ومالاي:  املطلب اخلامس/

 وعلَّم وأرشد الناس ملا فيه خري وصالح.  سه، وأثناء إقامته درَّ تموضع حفاوة العلماء الذين اهتموا به، وأنزلوه من زل كان 

سري وتراجم بعض علمائنا يف القرن ) فقد ذكر الشيخ عمر عبد اجلبار عند ترمجته للشيخ حممد علي يف كتابه

(: أن الشيخ حممد علي ملا قدم إىل أندونيسيا قابله يف )بنجر ماسني( ورافقه يف زايرة طالبه العلماء الرابع عشر للهجرة

 

،  835/ 2هجري،  عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني ، وأعالم261للهجرة،  عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم ينظر: سري. 25
 .305/ 6واألعالم، 

 ، وجملة835/ 2هجري،  عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني ، وأعالم262للهجرة،  عشر الرابع القرن يف علمائنا بعض  وتراجم ينظر: سري. 26
 .117، 116اهلجريني،  عشر والرابع عشر الثالث القرنني خالل الطائف يف العلمية ابحلركة وعالقتهم املكرمة مكة علماء بعض  الدارة،
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املنتشرين يف بقاع أندونيسيا، فقال عبد اجلبار: "كانت تقام له يف كل بلد ينزل فيها حفالت تغص بطالب العلم 

  (27)برتمجة دروسه أحد طالبه".فيدرسهم ويعظهم ويرشدهم إىل ما فيه خري الدنيا واآلخرة فيقوم  

وقال عبد اجلبار: "مث اجتمعت بفضيلته أبندونيسيا يف كل بلد حيل به، وكانت دروسه إذ ذاك يف احلديث 

والتفسري تنبعث من قلب يفيض إمياانً وتقوى فيستويل على قلوب مستمعيه وترشدهم إىل ما فيه خريهم وإسعادهم يف 

  "دين والرتهيب من عقوقهما إذ يقول: قال تعاىل:  الدنيا واآلخرة، استمع إليه وهو يفسر آية الرتغيب يف بر الوال   

                                                                     

                                          " (28) 

أمران هللا سبحانه وتعاىل أال نعبد غريه ألنه املنعم املتفضل على عباده جبميع النعم، مث قرن هللا سبحانه وتعاىل 

اإلحسان ابلوالدين بتوحيده وعبادته وأمران بطاعتهما والعطف عليهما والرفق هبما واالنفاق عليهما وإن كاان كافرين مىت 

عن أمساء بنت أيب بكر أهنا قالت: قدمت أمي عليَّ وهي مشركة فسألت النيب كاان يف كنفنا وحتت كفالتنا، فقد روي 

    :(29)."«نعم»أأصلها؟ قال 

مث سرد عبد اجلبار اآلايت واألحاديث اليت ختص بر الوالدين وطاعة هللا سبحانه وتعاىل اليت استدل هبا الشيخ 

يرغب يف بر الوالدين وينهى عن  -رمحه هللا– حممد علي. حىت ختم بقوله: "وهكذا استمر الشيخ حممد على مالكي

 (30)عقوقهما أبسلوب يسهل على املرتجم افهامه بلغة من مل يفهم العربية من املستمعني".

 

 .262، للهجرة عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم سري. 27

 .24 ،23تان: ياآلسورة اإلسراء . 28

 .264، للهجرة عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم سري. 29

 .265، 264للهجرة،  عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم ينظر: سري. 30
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اليت كانت   (الشبان املسلمني)السلطان إسكندر شاه بن السلطان إدريس، أطلعه على عدد من جملة  وملا قابل  

من لبس  رسالة حيذر فيها املسلمني -رمحه هللا-واج املسلمة ابلكافر، فألف تصدر من القاهرة، وفيها مقال جبواز ز 

زواج املسلمة ابلكافر، أورد فيها من اآلايت واألحاديث ما دحض به افرتاءات  )الربانيط( وزي الكافرين وحترمي 

 (31).امللحدين

 تلبس فوق الرأس.والربانيط: هو زي الكفار يف ذلك احلني وعالمة من عالماهتم، وهي قبعة  

وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على مكانته العلمية واهتمامه بشأن اإلسالم واملسلمني ورفعة منزلته عند 

 األمراء وطلبة العلم والعامة.

  وفاته وآاثره العلمية:املطلب السادس/  

 أوالً/ وفاته:

 .(32) م(1947ه /  1368)شعبان سنة    28ة، يف  مبكة املكرم  -رمحه هللا-تويف  

 آاثره العلمية:  اثنياً/

 له عدة مؤلفات منها:

 .فرائد النحو الوسيمة يف شرح الدرة اليتيمة/  1

 .تدريب الطالب يف قواعد اإلعراب/  2

 .تقريرات على شرح اخلضري على ألفية ابن مالك/  3

 .تقريرات على شرح مجع اجلوامع يف النحو/  4

 

 ، وجملة835/ 2هجري،  عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني ، وأعالم262للهجرة،  عشر الرابع القرن يف علمائنا بعض  وتراجم ينظر: سري. 31
 .117اهلجريني،  عشر والرابع عشر الثالث القرنني خالل الطائف يف العلمية ابحلركة وعالقتهم املكرمة مكة علماء بعض  الدارة،

 ، وجملة835/ 2هجري،  عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني ، وأعالم265للهجرة،  عشر الرابع القرن يف علمائنا بعض  وتراجم ينظر: سري. 32
 .118اهلجريني،  عشر والرابع عشر الثالث القرنني خالل الطائف يف العلمية ابحلركة وعالقتهم املكرمة مكة علماء بعض  الدارة،
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 .وتقريرات على كتاب العقد الفريد   حواشٍ /  5

 .حتفة اخلال ن حاشية هتذيب البيان / 6

 .احلواشي النقية على كتاب البالغة/  7

 .تقريرات على شرح احملل ى جلمع اجلوامع يف أصول الفقه/  8

 .حاشية على كتاب التلطف شرح التعرف يف علم األصول/  9

 .هتذيب الفروق يف أصول الفقه/  10

 .القواعد السنية يف األسرار الفقهية/  11

 .احلواشي السني ة على قوانني ابن حزي املالكي/  12

 .حواشي على األشباه والنظائر يف الفروع الفقهية للسيوطي/ 13

 .إانرة الدجى شرح نظم سفينة النجا/ 14

 .فتاوى النوازل العصرية/  15

 .مشس األشراف يف حكم التعامل ابألوراق/ 16

 .عتصام مبعتمد كل مذهب من مذاهب األئمة األعالمانتصار اال/  17

 .باع من يرد املطلقة ثالاثً يف مرةإتردع اجلهلة وأهل الغرة يف  / 18

 .أنوار الشروق يف أحكام الصندوق/ 19

 .بتوتة يكتفىتوضيح أحسن ما يقتفى به يف حتليل امل/  20

 .التنقيح حلكم التلقيح/  21

 .بتحذير املسلمني عن اإلعالم لوقت الصالة بضرب الناقوس والطبل  طوالع اهلدى والفضل/ 22

 .فصول البدائع يف رد ما أورده على اهلدي املنازع/  23
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 .إظهار احلق املبني يف الرد على من أجاز املصحف بدون طهارة/ 24

 .املقال يف رد سني ة الصالة ابلنعال/  25

 .وأتباعه القاداينيةالقواطع الربهانية يف بيان إفك غالم أمحد  /  26

 .الكياسة يف علم الفراسة/  27

 (33).وزي الكافرين وحترمي زواج املسلمة ابلكافر  رسالة يف حتذير املسلمني من لبس الربانيط/ 28

 اخلامتة:

 توصل  اليت النتائج ال يسعنا إال أن نشري إىل جممل العرض املختصر لسرية الشيخ حممد علي اللييب املكي، هذا بعد 

 ظهرت من خالل هذا البحث، وهي: اليت واملقرتحات ، إضافة إىل أهم التوصياتالبحث إليها

 أوالً/ النتائج:

 توصل الباحث من خالل حبثه إىل عدة نتائج أمهها ما أييت:

/ أن الشيخ حممد علي املالكي هو لييب األصل مكي املولد من بيت علم ونشأ يف بيئة علمية مكنته الوصول إىل هذه 1

مهمة اإلفتاء املرتبة العلمية الشريفة، فكان مدرساً ابملسجد احلرام ورئيس األساتذة مبدرسة العلوم الدينية، وأسندت إليه  

  .ال أتخذه يف احلق لومة الئميصدع حبكم هللا   دون حماابة،  أحسن قيام،فقام هبا 

ثمانية عضواً مبجلس التمييز، ورائسة جملس تعني  يف عهد احلكومة الععدة مناصب منها  -رمحه هللا-/ تقلد الشيخ 2

 ويف العهد السعودي عني  عضواً برائسة  ،ليه وكالة املعارف وعضوية جملس الشيوخإالتعزيرات. ويف العهد اهلامشي ُأسندت  

 .القضاء

 

/ 2: ه 1421هجري،  عشر الرابع القرن  إىل التاسع القرن  من املكيني ، وأعالم 263للهجرة،  عشر الرابع القرن  يف علمائنا بعض  وتراجم ينظر: سري. 33
 . 118اهلجريني،  عشر والرابع عشر الثالث القرنني خالل الطائف يف  العلمية ابحلركة وعالقتهم املكرمة مكة علماء بعض  الدارة، ، وجملة837، 836
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؛ ويعد من أن الشيخ حممد علي املالكي هو من العلماء الذين وفدوا من احلجاز إىل ماليزاي وأندونيسيا لنشر العلم-3

العلماء الذين أسهموا مسامهة فعالة يف تعليم ونشر اللغة العربية بني أبناء املسلمني يف ماليزاي وأندونيسيا. ومن العلماء 

 الذين كانت جهودهم هتدف إىل مصلحة اجملتمع اإلسالمي.

الصحيحة والتعاليم اإلسالمية، املسامهة الفعالة للشيخ حممد علي يف تربية أبناء املسلمني وتوجيههم إىل العقيدة -4

فكانت تقام له يف كل بلد ينزل فيها حفالت تغص بطالب العلم فيدرسهم ويعظهم ويرشدهم إىل ما فيه خري الدنيا 

 واآلخرة فيقوم برتمجة دروسه أحد طالبه.

املسلمني، حيث قابله استقبال األمراء والسالطني له حبفاوة وإنزاله منزلته العلمية وعرضهم عليه مشاكل مهمة ختص  -5

اليت كانت تصدر من القاهرة،   (الشبان املسلمني)أطلعه على عدد من جملة  و السلطان إسكندر شاه بن السلطان إدريس،  

 .وفيها مقال جبواز زواج املسلمة ابلكافر

أن من جهود الشيخ حممد علي اإلصالحية تصديه لظاهرة لباس املسلمني بزي الكفار والتشبه هبم. إضافة إىل -6

وزي ( الربانيط)من لبس توصياته وبيانه للناس حترمي زواج املسلمة ابلكافر. وألف يف ذلك رسالة حيذر فيها املسلمني 

 .الكافرين وحترمي زواج املسلمة ابلكافر

 وصيات واملقرتحات:اثنياً/ الت

 ينصح الباحث ويوصي من خالل ما رآه من حبثه ابآليت:

/ إقامة الندوات العلمية واملؤمترات واحلرص على نشر البحوث إلظهار العلماء الذين سامهوا يف مواكبة احلضارة 1

الطالب يف املراحل اإلسالمية يف هذه البالد وغريها، وإظهار جهودهم ومؤلفاهتم، وإخراجها إىل حيز الوجود وحث 

 املتقدمة لتحقيقها واالعتناء هبا، إبشراف أكابر العلماء واحملاضرين، واالستفادة منها.

/ زايدة االهتمام بتعلم اللغة العربية ونطقها السليم جبانب اللغات األخرى، وذلك ابلتعاقد مع العلماء واملدرسني العرب 2

 يزاي وأندونيسيا العربية؛ ألهنا لغة القرآن الكرمي.الذين هلم القدرة الكافئة لتعليم أبناء مال
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/ ترمجة املؤلفات املهمة وخاصة يف العقيدة ونشرها بني أبناء املسلمني لبيان اإلسالم الصحيح الذي حيث على األمن 3

 واالستقرار، وعدم النزاع والشقاق، ويرشد إىل االبتعاد عن التطرف واإلرهاب.

ت والندوات اليت تبني وتوضح تعاليم اإلسالم السمحة، وترشد إىل التخلص من اجلمود / التكثيف يف عقد احملاضرا4

والتقليد إىل اإلصالح والتجديد والتزام الكتاب والسنة، ومواكبة احلضارة، وكذلك تبيني وإظهار مفاسد ومآسي الطاعنني 

 يف اإلسالم والصحابة الكرام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 64 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 املصادر واملراجع:

 .الكرمي   القرآن

 م.1987ه / 1407، 1ة، طالقاهر : العريب لإلعالم الزهراء دار، حسني مؤنس م.اإلسال اتريخ أطلس .1

 املكرمة مكة املعلمي، الرحيم عبد   بن  هللا عبد  هجري، عش      ر  الرابع  القرن  إىل التاس      ع  القرن  من  املكيني أعالم .2

 .م2000 /ه 1421 ،1ط اإلسالمي، للرتاث الفرقان  مؤسسة  واملدينة،

 م.2002، 15ط   .بريوت: دار العلم للمالينيالزركلي،  بن حممود بن حممد  خري الدين األعالم، .3

إف  ادة األانم ب  ذكر أخب  ار بل  د هللا احلرام، عب  د هللا الغ  ازي، حتقيق: عب  د املل  ك بن عب  د هللا بن دهيش، مك  ة،   .4

 م.2009ه / 1430، 1مكتبة األسدي، ط

 م.2000 /ه 1420، 1اخلضر، ط  دار: بريوت طاهر الكردي، الكرمي، حممد  هللا بيتو  ملكة القومي  التاريخ .5

 العربية اململكة  أتس            يس على عام مائة مبرور لالحتفال العامة األمانة الرايض، مكة، أمحد الس            باعي، اتريخ .6

 .م1999 /ه 1419 ،1ط السعودية،

  مطبعة املغرب، أعراب، أمحد  س    عيد : حتقيق موس    ى،  بن عياض الفض    ل  املس    الك، أبو وتقريب املدارك  ترتيب .7

 .م1981 ،1ط احملمدية، -فضالة

:  هللا امل  الكي، حتقيق عب  د  بن حمم  د  بن هللا عب  د  بكر أبو وإفريقي  ة، القريوان  علم  اء طبق  ات يف النفوس رايض .8

 .م1994 /ه 1414، 2ط اإلسالمي، الغرب  دار بريوت، املطوي، العروسي حممد : مراجعة البكوش، بشري

 ،3ط هتامة،  دار الس عودية، -عمر عبد اجلبار، جدة للهجرة، عش ر الرابع  القرن  يف علمائنا بعض وتراجم س ري .9

 م.1982 /ه 1403

  خي ايل، اجملي د  عب د : علي ه علق خملوف، س              امل  بن حمم د  بن حمم د  امل الكي ة، طبق ات يف الزكي ة النور ش              جرة .10

 .م2003 /ه 1424 ،1ط العلمية،  الكتب دار بريوت،



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 65 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 أنيس وعمر الطب  َّاع، أنيس هللا عب  د : حتقيق ج  ابر، البالذري، بن حيىي بن أمح  د  العب  اس أبو البل  دان، فتوح .11

 م.1987 /ه 1407 املعارف، دار: بريوت  الطبَّاع،

 .  ه 1415،  مكتبة الثقافة الدينية  ،أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا ابن عبد احلكم ،فتوح مصر واملغرب .12

 عش     ر أبو  الرابع  القرن  إىل العاش     ر القرن  من مكة، أفاض     ل  تراجم يف والزهر  النور نش     ر كتاب  من املختص     ر .13

  /ه               1406، 2ط املعرفة،  دار جدة، علي، وأمحد  العامودي سعيد  حممد : حتقيق  مرداد املكي،  هللا عبد  اخلري

 .م1986

  البش  ائر   دار بريوت، الفاداين،  عيس  ى  بن ايس  ني حممد  علي، حممد   الش  يخ  فض  يلة أس  انيد  يف اجللي  املس  لك .14

 .ه 1408 ،3اإلسالمية، ط

 الغرب دار ببريوت، النيفر، الش                اذيل حمم  د : زايد، حتقيق علي بن برواي  ة من  ه قطع  ة م  ال  ك، اإلم  ام موط  أ .15

 .م1980 /ه 1400 ،3ط اإلسالمي،

 للماليني، العلم دار بريوت، حمم  د الزركلي، بن حممود بن ال  دين العزيز، خري عب  د  املل  ك س              رية يف الوجيز .16

 .م1988 ،5ط

  الرماح حممد   الس        يد   ليبيا،.  أمحد الزاوي الطاهر الرتكي، العهد  هناية إىل العريب الفتح  بداية من طرابلس ُوالة .17

 م.1970 /ه 1390،  1ط الفتح، دار وبريوت،  بشينة،

 اجملالت/

  عش              ر  الث ال ث القرنني خالل الط ائف يف العلمي ة ابحلرك ة وعالقتهم املكرم ة مك ة علم اء بعض ال دارة، جمل ة .18

 .ه 1436 ،31  سنة ،4  ع. كمال  صاحل آل بن اهلجريني، سليمان  عشر  والرابع 

 


