
  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

___________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                       sunnaconf.elmergib.edu.ly 

 مشروع إحياء جمالس مساع احلديث النبوي الشريف يف ليبيا دراسة وتصور
 -التجربة الليبية املاليزية أمنوذجا  – 

 د. رجب على رجب دومه                       د. أمحد مصطفى أمحد مليطان   
                       اجلامعة األمسرية                                     جامعة اجلفرة            

mlitanahmad@yahoo.com                          mkhylrajb@gmail.com          
_________________________________________________________________ 

 بسم هللا الّرمحن الّرحيم
 قّدمةامل

احلمد هلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم على املبعوث رمحة للعاملني، القائل يف مجع غفري من 
 -صلى هللا عليه وسلم -فكان دأب األّمة من لدن حمّمد  ،1األّمة:" أال ليبلغ الّشاهُد منكم الغائب"

البالغ، وبذلك متيزت هذه األّمة ابلّسند، فكان األثر ال يُقبل من غري سند، مث اّتسعت رقعة البالد 
فصار احملّدثون كالّنجوم أينما وجدوا ُقصدوا فباتوا منهال عذاب للّسنة الّنبوية املطّهرة، حىت  ،اإلسالمية

ظهر التصنيف يف الّسنة، ورُّقمت الكراريس، وُدّفت الكتب، فصار الناس يرُوون الكتب عن مؤلفيها  
 كابرا عن كابر.
 أما بعد:

، على ما يف كثري منها من السهو فاحلمد هلل الذي مّن على املسلمني بطباعة كتب احلديث
وعدم املقابلة، إال أن مثابرة علماء األمة يف احلديث على إحياء جمالس السماع ومقابلة النسخ املطبوعة 
من الكتب السبعة على األقل جعل التحريف والتصحيف يف كثري من النسخ معروفا مبُقابلته وإشهاره 

صفياء، فكاتت جمالس احلديث متصلة بعضها ببع   برعاية أعني املشايخ الفضالء، والطلبة األ
 كسلسلة من ذهب، يروي الكبري عن األكرب، حىت يبلغوا السراج املنري حممدا صّلى هللا عليه وسّلم.

وحنن يف هذا البحث تسعى إلحياء جمالس احلديث يف بالدان احملروسة ليبيا حبسب اإلمكاانت املتاحة 
حمسوس، مّتخذين من جتربة الباحثنين يف ماليزاي سبيال لتوطني ما  لدينا، َوفق منهج مدروس، وتصور 

                                                           

 (.105أخرجه البخاري يف صحيحه، اَبٌب: لِيُ بَ لِِّغ الِعلنَم الشَّاِهُد الَغاِئَب، حديث رقم )   1
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وإحياء جمالس احلديث ال يكون التقاطا،   اخينا النبالء، وطرح ما دون ذلك،كان حسنا من مناهج مش
 وإمنا حيتاج إىل عمل أقرب ما يكون إىل عمل املؤسسات، ولكن ما ال يدرك كله ال يرتك جّله.

 يبدنن بذكر خطة البحث من حيث مشكلة البحث، وتسالالته ، وعليه فإّن الباحثنين 
 وأهدافه، وأمهيته ، وأخريا هيكل البحث العام.

 :مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث يف عدم وفرة جمالس مساع احلديث الّنبوي يف البالد الّليبية بنواحيها الثالث     

بوجود شيء يُقام من هذه اجملالس، وهذا تفالل  طرابلس وبنغازي وفزان، والتعبري بعدم الوفرة قد يوحي
ال أكثر، وحسن ظّن ابلعلماء الذين يقرلون كتب احلديث يف بيوهتم أو يف جمالس ضيقة ال يُعلن عنها،  
كمجلس شرح صحيح مسلم الذي أقامه الشيخ الصادق عبد الرمحن الغرايين يف سنوات مضت، 

يف شرح خنبة الفكر وهو جملس دراية  -رمحه هللا تعاىل-ين وكاجمللس الذي كان يقيمه الشيخ اندر العمرا
ال جملس رواية، وغري هذين اجمللسني ال يكاد يوجد جملس للّسماع مبعناه الذي سيحدده البحث 
الحقا، فاملشكلة إذن يف عدم اتعقاد جمالس لسماع احلديث الّنبوي من الكتب املشهورة كاملوطأ، 

ملساتيد، واجلوامع، واألجزاء احلديثية، واألربعينيات، واملسلسالت، والصحيحني، والكتب األربعة، وا
وهذه كّلها مصطلحات قد ال تكون واضحة ملن مل خي  غمار الّسماع، فضال عن اعتماد الطبعات 
اليت تعد موثوقة لألخذ منها، ملقابلتها بغريها يف جملس صحيح معروف بني يدي عديد النسخ، 

مهيته وعظيم خطره إالّ من مارس رواية احلديث ووقف على مشكالت الكتب والطبعات، مما ال يشعر أب
رمحه هللا: "إذا ُتسخ الكتاب ثالث مرات ومل يُقابل  -والطبع، وقد قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

 فكيف بكتب احلديث اليت ابتت تطبع مئات املرات وهللا املستعان. 2اتقلب ابلفارسية"
هي قلة املسندين يف بالدان ليبيا، بسبب عدم شهرة هؤالء املسندين وتبقى املشكلة الكربى 

بني طالب العلم، مما ينتج عنه قلة قيام جمالس احلديث النبوي يف هذه البالد، واملشكلة األكرب من 
ذلك هي فقدان املؤشرات اليت توحي ابهتمام هيئة األوقاف الليبية مثال أو اجلامعات اإلسالمية وغريها 

ضرب من العلوم، تصرحيا أو تلميحا، وهذا أمر ينبغي أن يعاجل كما سيأيت يف هذا البحث بعون هبذا ال
 هللا وتوفيقه.

 أسئلة البحث: 

                                                           

، حتقيق: إحسان عباس ) دار الغرب إرشاد األريب إىل معرفة األديبايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي،   2
  .1268/ 3م(.  1993 -ه   1414، 1اإلسالمي، بريوت،ط
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السؤال األول: إىل أي مدى ميكن االستفادة من جتربة الباحثني يف طلب احلديث لوضع تصور مالئم 
 مسندين ذوي أساتيد عالية؟ُيسهم يف تسهيل إعادة إحياء جمالس احلديث النبوي، وتوطني 

السؤال الثاين: ما مدى اتتشار جمالس احلديث الّنبوي يف ليبيا، وما مدى اهتمام علماء ليبيا ابإلسناد، 
 وهل من مشروع أو تصور إلقامة جمالس السماع يف ليبيا برعاية اجلامعات الليبية؟

 أهداف البحث: 
ية، واالستفادة من تقاط القوة فيها، واجتناب يهدف البحث إللقاء الضوء على التجربة املاليز -1

 املؤخذات عليها.
 يهدف هذا البحث إىل بيان جهود وإسهامات علماء احلديث يف ليبيا يف خدمة وتشر السنة. -2
يهدف هذا البحث إىل معاجلة أسباب ضعف إقبال علماء البالد اللييية على طلب السند عموما،  -3

 وسند احلديث خاصة.
ذا البحث إىل وضع تصور عام للبحث على عقد جمالس احلديث يف البالد الليبية يهدف ه -4

 عموما. 
 : أمهية البحث

لقد مرت بالدان ليبيا بسنوات عجاف كادت معها تنقطع سلسلة السند العلمي، وهذا األمر 
عرفة أهم ليس حديثا، بل منذ قرتني من الزمان أو أكثر، وهذا أمر تفسه حيتاج إىل دراسة ومتابعة مل

 . -تسأل هللا العافية -أسباب تلك املرحلة اليت تفشى فيها اجلهل واملرض
وبعد استقالل ليبيا عاشت فرتة من االتتعاش واستجالب الفقهاء وإتشاء املعاهد الدينية، 
واجلامعات اإلسالمية، ومع ذلك مل يكن جملالس احلديث كبري اتتشار، أو ابلغ أتثري يف اجملتمع اللييب، 

يُروى فيه بل لو سألت أحد كبار السّن الذين كاتوا يراتدون املساجد هل كنت ترى جملسا للحديث 
موطأ اإلمام مالك، أو هل كان يوجد برانمج إذاعي خمتص برواية احلديث لكاتت إجابته مشوشة جّدا 

 لعدم علمه هبذا األمر. 
ومن هنا تنبع أمهية هذا البحث إذ قوام الّدين اإلسالمي الكتاُب والسنُة، بل ال يكاد يفهم 

ب السنة ابلسند هو استجالب للربكة، والسند بذكر الكتاَب من مل يقرأ الّسنة، فمشروع إحياء قراءة كت
أولئك الصاحلني وسرد أحواهلم بركة وعلم طيب، وقراءة حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بركة 
وعلم وعافية، فما ظنك أبرض حتيي علوم السنة، وتعيد قراءة كتب احلديث العالية كاملوطأ، 
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ألمر قد يكون فاحتة خري لتعليم الناس أصول لغتهم، ودينهم، والصحيحني، والسنن، واملساتيد، بل هذا ا
 وفكرهم، وهللا املوفق.

 هيكل البحث: 
 املقدمة 

 الرحلة املالوية يف طلب احلديث. املبحث األول:
: دورات اإلجازة يف السند بدولة ماليزاي، وأتدوتيسيا مما احتضنته اجلامعات أو املطلب األول

 املعاهد العليا. 
 : اجلهود الفردية ملسندين وحمدثني يف دولة ماليزاي.الثايناملطلب 

 : إجيابيات جمالس الرواية يف الّرحلة املالوية واملؤاخذات عليها.املطلب الثالث
 الّتصور العاّم للقيام مبشروع إحياء جمالس مساع احلديث الّنبوي يف ليبيا.املبحث الثاين: 
 : حملة عن تشأة دور احلديث قدميا. املطلب األول
 : أبرز التصورات العاّمة إلتشاء دار احلديث الليبية.املطلب الثاين

 اخلامتة
 املالحق

 املصادر واملراجع
  فهرس حمتوايت البحث
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 املبحث األول: الرحلة املالوية يف طلب احلديث
املبحث الثاين املتعلق ابلتصور أييت هذا املبحث تقدمة وأتسيسا ملا سيأيت تفصيله وبياته يف 

العاّم ملشروع إتشاء داٍر للحديث يف ليبيا، فالباحثان خاضا جتربة يظّّنان أّّنا خليقة ابلتسجيل يف هذا 
البحث من انحية طريقة التلقي اليت اختلفت مشارهبا عند مشاخيهما من مسندين، وعلماء حديث من 

 ريوق للباحثنين تقسيم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب،مدارس ومعاهد متنوعة، ومن بلدان متعددة، ف
واملطلب  : ما كان ميثل جهودا حتتضنها املؤسسات العامة كاجلامعات واملعاهد الدينية،املطلب األول

: ما كان جهدا فرداي من مسندين، وحمدثني أخذوا على عاتقهم هّم تشر وقراءة كتب السنة، الثاين
باحثان أهّم ما تعلموه خالل رحلتهم لطلب احلديث من حيث كيفية يسجل فيه ال واملطلب الثالث:

بداية احملّدثني ابلتحديث، وكيفية إدارة اجملالس، من حيث التوقيت، وطريقة صوغ اإلجازات، وغريها 
 من املسائل اليت قد تثريها هذه املطالب. 

ا احتضنته اجلامعات املطلب األول: دورات اإلجازة يف السند بدولة ماليزاي، وأندونيسيا مم
 أو املعاهد العليا. 

كان من أوائل ما تلقاه الباحثان هو موطأ اإلمام مالك، وذلك ابجلامعة اإلسالمية العاملية 
حيث كان ذلك يف عام مثاتية وثالثني بعد األلف وأربعمائة للهجرة النبوية، حيث ( IIUMمباليزاي، )

شية مجعة يف إحدى قاعات اجلامعة اإلسالمية العاملية، استمر طلب هذا الكتاب ملدة ثالثة أشهر كل ع
اليت تعّد إحدى القالع العلمية مباليزاي، فيجتهد املشرُِفون عليها، وخصوصا بقسم الشريعة وأصول الدين 
بكلية معارف الوحي؛ لتمكني العلماء من إلقاء حماضراهتم، واملسندين من أداء جمالس السماع هبا، 

 3ء املسندين الذين حّدثوا يف هذه اجلامعة الدكتور علّي العايدي التوتسي املدين،وكان من بني العلما
 الذي شرّفنا هللا بتلقي موطأ اإلمام مالك، وصحيح اإلمام البخاري بسماع وقراءة عليه كامال.

واجلامعة اإلسالمية تقوم على مسجد منيف يُعّد بصدق كخلّية حنل مما تراه فيه من جمالس 
بتلقي أوائل الكتب العشرة على املسند  -تعاىل–لغة، وحلقات قرنن، وسنة، وقد شرفنا هللا العلم، من 

      ه.الدكتور حممد أبو الليث بن احلاج مشس الدين اخلري نابدي ، وقرأان عليه قطعة صاحلة من

                                                           

، وهو عضو هيئة تدريس جبامعة املدينة بدولة 1442شعبان  28ال أعلم للشيخ العايدي ثبتا حىت اترخيه املوافق   3
 ماليزاي.
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ومن اجلامعات املعدودة ضمن هذا املسلك الشريف جامعة العلوم اإلسالمية املشهورة 
(USIM) ،ومنافس قوّي للجامعة اإلسالمية  وهي جامعة هلا ابعها يف علوم اللغة والشريعة كذلك ،

م، حيث تضم 2016ه  املوافق 1437العاملية، ومن أوائل ما تلقاه الباحثان يف هذه اجلامعة كان عام 
من أكابر العلماء العراقيني، وهو الشيخ الدكتور جنم الدين بن عبد مسندا هذه اجلامعة بني ردهاهتا عاملا 

وقد تلقى عليه الباحثان مسند اإلمام أمحد بشرطه املعترب عند  4الرمحن بن خلف الرواشدي البغدادي،
 أهل احلديث واألثر، وكذلك احملّدث الفاصل للرّامهرمزي، وغريمها. 

احثان كالمها، أو أحدمها، لدورات يف إجازة بع  كتب ومن الّرحالت العلمّية اليت قام هبا الب
السنة مما أشرفت عليه معاهد إسالمية يف دولة أتدوتيسيا جبزيرة سومطرة مبدينة "ابركن ابرو" عند 

م ، دورة يف إجازة كتاب )تعليقة على شرح السنة لإلمام املزين( للشيخ 2017مسجد أيب الدرداء  عام 
،مث تلتها رحالت علمية يف طلب كتب  -حفظه هللا تعاىل  –داحملسن البدر الدكتور عبد الرزاق بن عب

 احلديث األربعة املوطأ والبخارّي ومسلم وسنن أيب داوود مبعهد الوادي املبارك مبنطقة بوقور اجلبلية،
بدولة أتدوتيسيا، وذلك على مسند احلرم النبوي الشيخ الدكتور حامد بن أمحد بن أكرم بن سيد حممود 

، الذي يعّد من علماء وحمدثي احلرم املدين، وهو صاحب ثبت -حفظه هللا تعاىل –لبخارّي املدين ا
)لقط الّدرر من األساتيد الغرر( الذي أجاز به الباحثنين إجازة خاصة، وثبته هذا من أوسع األثبات 

ة شيخ من علماء املعاصرة، وأشّدها تتبعا للمشايخ املسندين حول العامل، فهو يروي عن"حنو ثالمثائ
احلرمني الشريفني، والشام، واليمن، وجند، والعراق، ومصر، واملغرب، واهلند، والباكستان، وغريها من 

والشيخ مل يذكر ليبيا، وتوتس من بني البلدان اليت ذكرها إال أن يكون مقصوده  5البالد اإلسالمّية"
شايخ املسندين الليبني كالشيخة فاطمة ضمن بلدان املغرب العريب عموماً، وقد ذكر يف ثبته بع  امل

والشيخ احلاج مالك بن العريب  6،-رمحهما هللا تعاىل-الشفاء بنت أمحد الشريف، زوجة امللك إدريس 
  7بن أمحد السنوسي.

                                                           

  ال أعلم للشيخ جنم الدين ثبتاً، ولكنه عضو هيئة تدريس جبامعة العلوم اإلسالمية بدولة ماليزاي. 4
ه  ، 1433، 1حامد بن أمحد بن أكرم البخاري، لقط الدرر من األساتيد الغرر، )دار التوحيد، الرايض، ط 5

  .43م( ص2012
  .51املصدر السابق، ص 6
  .52املصدر السابق، ص  7
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كلنتان مشال ماليزاي، يف السابع من حمرم عام واليةويف الرحلة الكلنتاتية زران املدرسة البكرية ب
هبا الشيخ صاحل بن إمساعيل الذي يروي عن السلطان عبد العزيز سلطان ه  ، وأجازان 1438

 8 واليةكلنتان، ، رمحه هللا رمحة واسعة.
 املطلب الثاين: اجلهود الفردية ملسندين وحمدثني يف دولة ماليزاي

هذا األمر قد يطول سرده ولذلك سيكتفي الباحثان بذكر أعلى األساتيد، وأكثر من الزموه 
، وأوهلم يف ذلك وأعالهم ما حصل هلم من الفضل والشرف بقراءة سنن الرتمذي على من املشايخ

الشيخ الفاضل املعمر محزة بن حممد الكلنتاين، وهو شيخ عاش يف مكة قرابة الثالثني عاما، ودرس يف 
، وله إجازة مرقومة أبمر الشيخ زكراي ابن الشيخ عبد هللا بيال، سنة سبع وسبعني بعد 9املدرسة الصولتية

                                                           

الذيل وقد عقلنا حينها قول بع  أهل العلم أّن"الّسماع رزق". ينظر: حممد بن حممد بن عبد هللا املراكشي،  8
ومن عجيب ما  .5/7م( 2012، 1،) دار الغرب اإلسالمي، توتس، طوالتكملة لكتايب املوصول والصلة

سقوفة ابلصاج الذي اليقي بردا وال يدفع رأينا يف هذه املدرسة سوء احلالة اليت مازالت عليها البيواتت القدمية امل
كان يسكن فيما يشبه الكوخ، ومع ذلك فقد ملسنا بركة معه،   -رمحه هللا تعاىل-حرّا، حىت إّن الشيخ صاحل 

وحوله، ودعا لنا فجزاه هللا عّنا خريا، وإن كان اللقاء به قصريا إال أتنا ملسنا أتثريه فينا، فلم يكن مهتما يف ِبدء 
  سه، فلما علم أتنا طالب حديث لبس، وتعمم، غفر هللا لنا وله.أمره بلبا

تعد املدرسة "الصولتية" يف مكة املكرمة إحدى أقدم املدارس على مستوى السعودية والعاملني العريب واإلسالمي؛  "9
وقد  .حيث تتكون من جمموعة "كتاتيب" تتسم ببساطة فصوهلا، وحلقات ذكرها، وجلوس طالهبا على األرض

عامًا من خالل مبادرة شخصية ملؤسسها األول الشيخ حممد، وهي هتتم بتحفيظ  146أتسست املدرسة قبل 
القرنن، وجتويده وتعليم املبادئ األولية يف كتب الشريعة، وكان السلطان العثماين عبداحلميد يقدم الّدعم 

اج، وقد وصفها امللك املؤسس عبدالعزيز للمدرسة ويسدد تفقاهتا، كما أّن املدرسة اعتمدت على تربعات احلج
بن عبدالرمحن نل سعود، بعد أن زارها، أبّنا "أزهر السعودية"، أسوة مبدرسة األزهر املصرية نتذاك، وذلك تظراً 
لشدة إعجابه ابلنهج التعليمي حلفظ كتاب هللا والسنة النبوية، وكاتت بداية "الصولتية" عرب جمموعة من 

ه ، مث اشرتت مرأة ثرية هندية تدعى ب   "صولة النساء"، اليت 1290داخل احلرم املكي عام "الكتاتيب" الصغرية 
"ا.ه  . مقال منشور على الشبكة .مسيت املدرسة ابمسها، قطعة أرض، وتربعت هبا للمدرسة يف حي الشبيكة

مللك عبدالعزيز ب "أزهر الصولتية".. أقدم مدرسة سعودية وصفها ا"العنكبوتية يف صحيفة سبق اإللكرتوتية ابسم 
 .2021فرباير 27، شوهد بتاريخ  "السعودية
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ويعّد الشيخ يف ماليزاي حاصال على لقب "توان كورو"، وهو لقب العامل،  10الثالمثائة واأللف للهجرة،
ربان أتّه حيث رأيناهم هناك يهتمون بتبجيل العلماء، ومينحوّنم ألقااب متيزهم عن سائر الناس، وقد  َأخن
رمحه هللا -يلقي دروسا يف مسجد )كميوتئي سنرت(القريب من مسكنه وهو مسجد املدينة، وكان 

تشيطًا جلدًا يف أدائه للحديث النبوي، وقد تلقى احلديث عن عاملني جليلني مها الشيخ أمني   -تعاىل
بن محدان احملرسي، وهو كتيب، والشيخ حممد ايسني الفاداين، وكالمها تلقى احلديث عن الشيخ عمر 

يف سنن  -رمحه هللا-من عليه مدار اإلسناد والتحديث يف احلجاز ذلك الوقت، وقد أجازان الشيخ 
الرتمذي، وغريها من الكتب العلمية، كاجلوهر املكنون لألخضري يف البالغة، ورفع األستار للمشاط يف 

ه، فجزاه هللا 1439رتنا له بعام تقريبا سنة بعد زاي -رمحه هللا تعاىل-علم الدراية ابحلديث، وقد تويف 
 خر ابألول.ه ومنزلته يف علّيني، كما وصل اآلعنا خريا، ورفع قدر 

ويُعّد سند الشيخ محزة من طريق أمني كتيب عن الشيخ احملرسي من األساتيد العالية ابلّنظر إىل 
ين سندا مشهورا ومعلوما عند تدرة من حيّدث عن الشيخ أمني كتيب، بينما يعد سنده املتصل ابلفادا

 أغلب طالب احلديث. 
لة حممد داتيال الدمشقي الويلزي الربيطاين، وهو رجل  ومن املشايخ الذين الزمناهم الشيخ الرُّحن
له الفضل من حيث التعريف مبواطن العلماء، واجَلّد يف اإلجناز، واحلزم يف التلقي، وقد يّسر هللا على 

، والشيخ حسن حيدر الصنعاين -رمحه هللا-منهم الشيخ محزة الكلنتاين  يديه لقاء ثلة من العلماء
حافظ سنن الرتمذي، والشيخ املقرئ حممد توفيق النحاس املصري الصيدالين، وغريهم من املشايخ 

 الذين مل تذكرهم طلبا لالختصار. 
بعضها قد  والشيخ داتيال رّحالة مسند كابد املشاق يف طلب احلديث، وله رحالت أخربان عن 

كابد فيها مشقة املرض، وإرهاق السفر، ليطلب احلديث العايل على بع  املسندين يف اهلند، ولعّل 
اشتغاله مبهنة الضيافة يف الطريان، وكسبه للجواز الربيطاين، بعد توفيق هللا، مث إرادة الشيخ حممد وحرصه 

العوامل مما مّكن الشيخ من التلقي على التلقي، والسماع عن كّل من مسع به من املشايخ، كاتت تلك 
مل حيصل يف هذا الزمن إال لثالثة  عن أكثر من مخسمائة مسند، وهذا العدد من املشايخ حسب علمنا

                                                           

ليس للشيخ رمحه هللا ثبت مشهور، ولكن مما وجده الباحثان يف مكتبته كتيب صغري حيوي إجازات للشيخ محزة 10
 كان .pdfرمحه هللا، وقد سألنا عنه فقيل لنا إن شخصا حمبا للشيخ مجع إجازاته وطبعه، وهو لدينا بصيغة 

  م.2016أوكتوربر سنة 12ه، املوافق1438ذلك يف أوائل شهر حمرم سنة
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تفر هم: الّشيخ حامد البخاري، والشيخ حممد داتيال، والشيخ زايد الّتكلة، ورمبا حصل لغريهم ولكننا مل 
 علم . تعلم به، فالعذر يف هذا مقبول، وهللا أ

 املطلب الثالث: إجيابيات جمالس الرواية يف الرحلة املالوية واملؤاخذات عليها.
كما أسلفنا يف مطلع هذا املبحث فإّن طلب احلديث يف البالد املالوية كان متنوعا من حيث 

ماليزاي اإلشراف عليها، فأّما ما كان ُمقاما من ِقبل جامعة أو معهد تعليمي، فإّن منها ما كان مقاما يف 
ابجلامعة اإلسالمية مثال، فهذا اجمللس وإن كان يف ظاهره حتت إشراف قسم الشريعة وأصول الّدين 
بكلية معارف الوحي إال أتّه لوحظ عدم تدخل القسم يف رأي الشيخ اجمليز، فمثال يف موطّأ مالك الذي 

مالك أحد عشر جملسا يشتمل على أربعة نالف حديث، كّنا تقرأ كّل عشية مجعة، فاستغرق موطّأ 
ه   إىل مجادى 1438على الشيخ، بينما قرئ صحيح البخارّي رمحه هللا يف مّدة من ربيع األّول عام 

ه  ، وهي مدة طويلة جّدا، كان من املمكن فيها قراءة الّصحيح رواية ودراية، وهذه جتربة 1439األوىل 
ما حصل يف هذا اجمللس أّن مطّوالت قرئت   قد خضناها وتلنا فيها خريا وهلل احلمد، إال أّن من عجيب

كالبخاري ومسلم، بل وختم املوطأ مرتني وهذا اجمللس مل يُنجز، فهذه تقطة ضعف يف هذا اجمللس املقام 
برعاية قسم أصول الدين ومعارف الوحي، وقد ذكروا أن الشيخ حممد بن علي السنوسي كان يُقرئ 

، مع 11سة وعشرين يوما، والسنن يف عشرين يوما"صحيح البخارّي يف شهر، وصحيح مسلم يف مخ
احتوائه على تقاط قوة من أمّهها قيامه يف اجلامعة اإلسالمّية، واحتضان قسم الشريعة وأصول الوحي له، 
ولكن مما يُعّد ضعفا يف هذا اجمللس اتعدام أّي تصديق أو ختم رمسي أو رسالة من القسم أو مشاركة يف 

الشيخ خلت من اإلشارة إىل مكان إقامة اجمللس، أو من أسهم يف املساعدة إعداد اإلجازة، فإجازات 
 على إقامة هذا اجمللس، ومع ذلك فجزى هللا عّنا الشيخ أاب عبد الرمحن خريا. 

وأما أتدوتيسيا فقد حرص معهد الدراسات اإلسالمية بوقور إبقامة جمالس لسماع الكتب 
شوال من كل عام، وبدلوا ابملوطأ، مث البخاري، مث مسلم، الستة على الشيخ حامد البخاري، وذلك يف 

فسنن أيب داوود، وقد أجيز الباحث أمحد مليطان يف مجيع هذه الكتب، وأجيز الباحث رجب دومه يف 
صحيح مسلم فقط، ومن تقاط القوة يف هذه اجملالس قصر مدة اجمللس، فأطول مدة كاتت أسبوعني، 

من حيث اإلقامة، وإن كاتت متواضعة جدا، وأما تقاط الضعف فهي وكذلك اهتمام املعهد ابلوافدين 
                                                           

/ 2م(، 1982، 2، )دار الغرب اإلسالمي، بريوت، طفهرس الفهارسعبد احلي بن عبد الكبري الكتاين،  11
1043. 
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عدم احتواء اإلجازة من الشيخ على مكان الدورة أو داللة على املعهد، مع أته متكفل إبقامة الشيخ 
ومن معه من ضيوف، وكذلك ال توجد أماكن قريبة من املعهد توفر طعاما جيدا، فالبيئة هناك متثل 

س كل أحد يطيق ذلك، ومع ذلك كّله فجزي هللا الشيخ حامدا خريا، والقائمني حياة غري مرتفة، ولي
 على املعهد كذلك. 

حمافظة املشايخ على التوقيت، والتزامهم به، وإن  -سالفي الذكر-ومن املالحظ يف اجمللسني 
تت مما طال بع  الشيء، وكذلك ممّا يذكر جمللس املعهد ببوقور بثهم للمجلس على القنوات عرب االترت 

 أاتح لكثري من طاليب العلم احلصول على اإلجازة بطريقة ميسرة. 
ومن اجملالس الطيبة املباركة اليت أقيمت مباليزاي ابجلامعة اإلسالمية دورة فقهية يف قراءة كتاب 

حفظه هللا، وكان جملسه إبحدى قاعات -الرسالة مشروحا، من قبل الشيخ احلسن بن علي الكتاين 
املوّقرة، ومما تالفاه الشيخ أتّه أشار يف إجازته لنا مبكان إقامة الدورة، وكان ذلك يف مجادي اجلامعة 
ه  ، وأجازان الّشيخ يف الرسالة البن أيب زيد القريواين حيث قرأانها عليه مع الشرح، 1438األوىل عام 

 وكذلك أجازان مبوطأ اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل.
مت مبجهودات خاصة من قبل املشايخ اجمليزين فمن أحسن أمثلتها ذاك وأّما اجملالس اليت أقي

اجلهد الذي قام به الشيخ داتيال إاّبن وجوده يف ماليزاي، حيث بدأ يف إقامة جمالس خفيفة توعا ما، 
الناس سائر األسبوع، وأول جملس أقامه جملس مساع  التشغالوكاتت تقام غالبا كل سبت وأحد، تظرا 

ملرام وقرئ يف يومني، وكان مكان ذلك اجمللس مبعهد روضة التحفيظ بكامبوتنغ شرياس لكتاب بلوغ ا
م، وكذلك موطأ اإلمام مالك وقرئ يف 2016سبتمرب -25-24بكواالملبور مباليزاي، يف الفرتة بني 

سابقته جزاه هللا  12يومني، والرسالة للشافعي قرئت يف يوم واحد، وغريها من الكتب، وقد ذكران سابقا
وكاتت الرحلة  -رمحه هللا-خريا يف التحضري والرتتيب لقراءة سنن الرتمذي على الشيخ محزة الكلنتاين 

الكلنتاتية ابمتياز، حيث مت خالهلا استجازة عديد املشايخ وزايرة مدرستني يف كلنتان، وكان له الفضل  
املعّمر الشيخ زبري أمحد جاجتامي تلميذ الشيخ كذلك يف مساع وقراءة سنن النسائي كامال  على الشيخ 

صاحب كتاب ) أوجز املسالك إىل موطأ اإلمام  -احملّدث حممد زكراي الكاتدهلوي املديّن، رمحه هللا
مالك( الذي تلنا عن طريقه سندا عاليا وهلل احلمد واملّنة، وكان ذلك يف كواالملبور يف مدة يسرية من 

كذلك مما رتبه لنا أن قرأ الباحثان خاصة صحيح مسلم كامال على الشيخ و   ،ه  1438ام ربيع األول ع
يف سبعة أايم أو أقّل من ذلك، وكاتت جمالس  -حفظه هللا-حممد توفيق النحاس املصري الصيدالين  

                                                           

 من هذا البحث " املطلب الثاين : اجلهود الفردية ملسندين وحمدثني يف دولة ماليزاي". 8ينظر ص 12
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الشيخ داتيال غري جماتية، حيث يفرض على الطالبني مبلغا ماليا مل يتجاوز اخلمسني دوالراً، ولكنه كان 
للقراءة واإلجناز، فكان مّهه القراءة وإكمال الكتاب، حىت ولو أّن بع  الكتب اليت قرئت ليس هبا حمباً 

تسلسل ابلسماع التام، وإمنا أجيزت ابإلجازات العامة، كالرسالة للشافعي مثال، بل يف صحيح مسلم 
بصحيح مسلم وقع مثل هذا األمر، وقد تبه الشيخ داتيال على ذلك، حيث يوجد اتقطاع يف السماع 

للجلودي أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان يف ثالثة مواضع من الصحيح، ونخر هذه األفوات وأكثرها 
، إىل  1841يقع يف كتاب اإلمارة من ابب يف اإلمام إذا أمر بتقوى هللا وعدل كان له أجر،حديث رقم 

نووي يف شرح وقد أشار ال 1931،13كتاب الصيد ابب إذا غاب عن الصيد مث وجده، حديث رقم 
صحيح مسلم إىل هذا بداللة ابن الصالح عليه له حيث قال:"فصل: قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصالح رضي هللا عنه اعلم أن إلبراهيم بن سفيان يف الكتاب فائتا مل يسمعه من مسلم، يقال فيه 

طريق اإلجازة، وإما أخربان إبراهيم عن مسلم، وال يقال فيه أخربان مسلم وروايته لذلك عن مسلم إما ب
بطريق الوِجادة، وقد غفل أكثر الرواة عن تبيني ذلك وحتقيقه يف فهاريسهم وتسميعاهتم وإجازاهتم، بل 
يقولون يف مجيع الكتاب أخربان إبراهيم قال أخربان مسلم وهذا الفوت يف ثالثة مواضع حمققة يف أصول 

 14معتمدة."
هذه األمور ال يقف عليها إال من كان متمرسا هذا على سبيل املثال ال احلصر ، وإّن مثل 

 وممارسا لكتب السنة رواية ودراية.
وقد كان الوقت حقيقة يف سرد وإجناز هذه الكتب أكثر ما يهّم الشيخ داتيال، ولعل هذا من 
أهّم تقاط القوة لديه، رغم عدم حصول الشيخ يف بع  األحايني على مقّر أو دار للحديث تدعم 

على البقاء يف دولة ماليزاي وعدم  مغادرهتا، بل كنا تستضاف يف البيوت لنقرأ وتتدارس، جهوده وتعينه 
ومن ذلك أتنا عقدان جملس صحيح مسلم وقرأانه كامال يف بيت رجل طبيب ماليزي يف والية 

 ه.1438ماليزاي، فجزاه هللا عنا خريا، كان ذلك يف شهر ذي القعدة سنة -سيالتغور

                                                           

املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول هللا،)دار املنهاج، ظر: مسلم بن احلجاج، يُن  13
  .59-17/ 6م( 2013، 1جدة، ط

، 1املصرية ابألزهر، القاهرة، ط حميي الدين بن شرف النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،)املطبعة 14
 .1/12ه( 1929

mailto:sunnaconff@elmergib.edu.ly


                                                   ليبيا -األمسرية/ اجلفرةجامعة       أمحد مصطفى مليطان  د. رجب علي دومة د.     ...  مشروع إحياء جمالس مساع     

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                                 sunnaconf.elmergib.edu.ly 
 

الس كسابقاهتا تشر السند، وتعميم الربكة، ووصل الالحق ابلسابق، وكاتت غاية هذه اجمل
وقراءة الكتب اتمة، وهذه األخرية تعد ميزة هلوالء املسندين، وخصوصا يف الكتب الستة، وأما املطّوالت  
كمسند اإلمام أمحد، فإّن بع  العلماء الذين أجازوان فيه كاتت إجازهتم مشروطة بقراءة الكتاب ولو 

املسلمون عند شروطهم، فال حيّق لنا وال لغريان ممن كان معنا أن جييز غريه يف املسند حىت يتم تظرا، و 
قراءته كامال من إحدى تسخه املعتمدة، وهي كثرية بفضل هللا، وإن كاتت تتفاوت درجاهتا يف مقدار 

ال يهتم  الضبط واحلفظ، وأمر الضبط هذا مما يؤخذ على بع  اجملالس حيث رأينا بع  أهل العلم
بضبط الكتاب الذي يقرأ منه الطالب حبيث تكون تسخة الطالب مقابلة على تسخة الشيخ، والكتاُب 
إذا مل يُقابل اتقلب ابلفارسية، وقرأان على بع  املشايخ ويف مسعه ضعف، ولكن يرقعه من معه من 

فيها، واختالف النسخ من غري اجمليزين، فاملسألة اليت أرّقت بعضنا هي قلة الضبط للقراءة، وكثرة الّلحن 
 تنبيه من بع  املشايخ على شيء من ذلك.

وال يفوتنا يف هذا البحث ذكر عامل جليل من علماء الشام كان خامتة جمالسنا عليه يف اجلامعة 
اإلسالمية مباليزاي، وهو الشيخ الدكتور حممد مطيع احلافظ الدمشقي احلنفي مسند الّداير الشامية 

ه، مبسجد السلطان 1440ا، فقد كان نخر العهد به يف األّول من ربيع األّول سنة ومؤرخها وحمققه
ابجلامعة اإلسالمية، حيث أجازان جبديث الّرمحة املسلسل ابألولية، وحديث املسلسل بسورة الصف، 
واحلديث املسلسل ابحملبة، واحلديث املسلسل ابملدتيني يف أغلبه، واملسلسل ابلدمشقيني، وثالثيات 

مام البخاري، مع أول ونخر حديث يف الصحيح، فكان جملسا عامرا بطالب العلم، فجزاهم هللا عّنا اإل
 خريا.

فهذه اجملالس جمالس الربكة، أي أّن الغاية منها تشر فكرة السند وأّن السند من الّدين، مما   
 -صلى هللا عليه وسلم –يعطي املسلم معىن التثبت يف األخبار، وهي جمالس يعمرها الصالة على النيب 

 .15ومطيبة هبا، وإّن من  أمسى غاايهتا وصل الالحق ابلسابق فريتفع الناس هبذا اإلسناد، وتعم الربكة
                                                           

ينظر يف مسألة فوائد جمالس مساع احلديث كتاب قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث جلمال الدين   15
القامسي، وهذا تصه من كتابه، قال: "ويف كتابة احلديث وإمساعه للناس فوائد عظيمة منها: عدم اتدراس أدلة 

ا عجزوا عن تصرة شريعتهم عند خصمهم، ، لرمب-والعياذ ابهلل تعاىل-الشريعة، فإن الناس لو جهلوا األدلة مجلة 
وقوهلم: "إان وجدان نابءان على ذلك" ال يكفي، وماذا يضر الفقيه أن يكون حمداث، يعرف أدلة كل ابب من 

يف كل حديث، وكذلك  -صلى هللا عليه وسلم-أبواب الفقه، ومنها: جتديد الصالة والتسليم على رسول هللا 
بة والتابعني من الرواة إىل وقتنا هذا، ومنها: وهو أعظمها فائدة الفوز بدعائه جتديد الرتضي والرتحم على الصحا

ملن بّلغ كالمه إىل أمته يف قوله: "تضر هللا امرأ مسع مقاليت فوعاها فأداها كما مسعها"، ودعاله مقبول بالشك، 
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وأما اإلجازات فإّنا غالبا ما كاتت تطبع يف ورق كرتوين، وتبدأ مبقدمة يسرية، ومن مث يذكرون  
، فيجيزوته، ومن مث يسردون سندهم  رغبة الطالب يف اإلجازة إىل ما عندهم من علم عام أو خاص

وعادة يبدلون ابلعايل عندهم، وخيتمون ابلدعاء، ومنهم من يضع مكان إقامة الدورة، وهذا من ابب رّد 
الفضل إلهله، ويؤرخون لإلجازة ابلتأريخ اهلجري، ويردفوته ابمليالدي، وهذا ما تيسر إجيازه يف هذا 

 .16وإاّيكم بهاملبحث، ووفق هللا إليراده تفعنا هللا 
 املبحث الثاين:التصور العام للقيام مبشروع إحياء جمالس مساع احلديث النبوي يف ليبيا
بعد أن ذكر الباحثان أهّم أحداث التجربة املاليزية يف مسلك الرواية والسماع وما اناله من 
شرف اللُّقيا ابلعلماء املسندين والقراءة عليهم أجّل كتب السنة وأصحها، فإته حرّي أال تبقى تلك 

بعد -ت أفكارمها التجربة حبيسة النفس والعقل وال يستفاد منها ألبتة، ولذا اقرتح الباحثان من بُنيا
أن يكون هناك تصور عاّم للقيام مبشروع إحياء جمالس مساع احلديث النبوّي يف ليبيا، ولعل  -توفيق هللا

يتضمن مطلبني:املطلب األول يتحدث يف : حملة عن هذا املبحث مبطالبه يفي مبقصودمها، فاملبحث 
التصورات العاّمة إلتشاء دار احلديث تشأة دور احلديث قدميا، أّما املطلب الثاين: فهو : عن أبرز 

 الليبية.
 .املطلب األول: حملة عن نشأة ُدوِر احلديث قدميا

 ويتفرع هذا املطلب إىل :أوال: النشأة، اثتيا: ذكر بع  املشايخ املسندين الليبني املعاصرين:
 أوال: النشأة :

                                                                                                                                                                     

قواعد التحديث .ا.ه . "ورد ال جيعل أبس أمته فيما بينهم كما -تعاىل-إال ما استثين كعدم إجابته يف أن هللا 
، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي، ) دار الكتب  من فنون مصطلح احلديث

. وممن زاد على هذه الفوائد الكثري الشيخ وحيد ابيل، فقد أوصلها إىل  51لبنان(. ص -بريوت-العلمية 
الة والسالم عن طريق جمالس السماع. ينظر :مقال منشور مخسني فائدة ملن سيتَِّصل إسناُده ابلنيب عليه الص

ه  على موقع االلكرتوين األلوكة الشرعية.  1431من ذي احلجة عام  26للشيخ وحيد بن عبدالسالم ابيل يف 
 م.2021فرباير  27شوهد بتاريخ 

  :https://www.alukah.net/sharia/0/130573/#ixzz6nhGFh2Xnرابط املوضوع 
 اتظر املالحق يف نخر هذا البحث. 16
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احلديث، فهي ذلك املكان بدار قبل احلديث عن النشأة حرّي ابلباحثني أن يبّينا ماذا يُقصد 
، وأفعاله، وأحواله من حيث روايُة -صّلى هللا عليه وسّلم-الذي"  يتوىّل مهّمة تدريس أقوال النيّب 

من حيث أحواُل رواهتا  -صلى هللا عليه وسلم-احلديث والبحُث عن كيفّية اّتصال األحاديث ابلرسول 
اعاً، كما تتناول زايدة على ذلك دراسة املعىن ضبطًا وعدالة، ومن حيث كيفيُة السند اتصااًل واتقط

  .17املفهوم من ألفاظ احل                      ديث " 
وألجل هذا املفهوم وغرضه السامي تشأت دور احلديث الشريف، وإن فكرة إتشائها يف دولة 

 لذّكر ال احلصرليبيا مل تكن األوىل من توعها، بل حاز سبنُق ذلك وفضُله بالدات كثريات، وعلى سبيل ا
دار احلديث املكّية الواقعة يف مّكة املكّرمة ودار احلديث املدتّية الواقعة يف املدينة املنورة ، تذكر منها 

ودار احلديث الّتلمساتّية الواقعة يف مقاطعة تلمسان يف اجلمهوريّة اجلزائريّة، وقبل تشأة هذه الدور اليت 
قبلها بثماتية قرون تقريبا دار احلديث األشرفية الكربى، ختلتف وظائف كل دار عن األخرى، أتشئت 

أو دار السنة، أو دار احلديث النورية، أو دار احلديث السلطاتية الواقعة يف مدينة دمشق يف بالد الشام، 
وهي مدارس كما بّينا تتوىل مهمة تدريس أقوال النيّب وأفعاله وأحواله من حيث روايُة احلديث والبحُث 

 اتصاهلا ابلرسول األكرم .عن كيفية 
ولعّل الباحثني هنا سيسلطان الضوء على دار احلديث األشرفية بدمشق ابعتبارها العلم األقدم 
يف هذا الفّن واملسلك الشريف، وقد أسسها امللك األشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى ابن امللك 

ع احلديث عن عمر بن َطربنَزد، ، من ملوك األيوبيني، مسالعادل أبو بكر حممد بن أيوب بن شاذي
 18 وحّدث عنه حبر بن خبيت وغريه، ومسع الصحيح يف مثاتية أايم من ابن الزّبيدي.

وقد تشأت قبل هذه الدار داُر احلديث الّنورية السلطاتية، اليت أمجعت كثري من املصادر على   
الذي  أُثر عنه أتّه كان  -هللا تعاىلرمحه -أّن هذه الدار من إتشاء امللك العادل تور الدين حممود زتكي

ذا اهتمام عظيم خبدمة ودارسة احلديث الشريف وفهِمه، فهو مسند من املُسندين وله إجازات وكتب 
، وله مصّنف مجع  البخارياإلمام  مسع منه صحيحالذي  كالزبيدي عن مشاخيه الكرام، 19عدة يرويها

فيه أحاديث اجلهاد وفضائله، وكان ممن حيضر جمالس إمساع احلديث املهيبة على اإلمام ابن عساكر، 
                                                           

القائد اجملاهد تور الدين حممود زتكي شخصيته وعصره، ) مؤسسة اقرأ ، القاهرة ينظر: َعلّي حمّمد حمّمد الصَّالَّيب،  17
 .161/  1م (.  2007 -ه   1428، 1مصر ، ط  –
 . 123/ 22م(،1985، 3، طينظر: حممد بن أمحد بن قيماز الذهيب، سري أعالم النبالء، ) مؤسسة الرسالة 18

وللباحثني رواية عن امللك تور الدين حممود زتكي من طريق مشاخينا الكرام كالشيخ الدكتور املسند عبد احلكيم  19
 األتيس.
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،  وهذا إن دّل على شيء فإمّنا يدّل على حرصه وطلبه للعلم -إن صح القول –فهو شيخه يف السماع 
  20رمحه هللا تعاىل.-ولو كان ملكا 

امللُك األشرف الذي   -امللك تور الدين زتكي يف الطلبّنج -ولقد سار على هذا النهج 
كمال حرصه يف حتصيل العلم وتشر الّسّنة أسس الدار األشرفية وأبدع يف تظامها وختطيطها، وهذا من  

واحلفاظ عليها، وهي أّول دار للحديث يف دولة اإلسالم من حيث اإلدارة والتنظيم والتخطيط 
َرُأ  هبا،  قال ابن والتدريس، وكاتت ُتسّمى دار الس ّنة يف الّسماعات القدمية اليت كاتت ُتَدرَُّس وتُ قن

عن امللك املؤّسس: "وبىن بدمشق أيضاً داراً للحديث، ووقف عليها وعلى من  -رمحه هللا تعاىل -األثري
 . 21هبا من املشتغلني بعلم احلديث وقوفاً كثرية، وهو أّول من بىن داراً للحديث فيما علمناه"

 تبالغ إن قلنا إّن علم احلديث ما ازدهر والكُمل والتَضج وال استقّر إاّل يف العهد الزتكي، وال  
ولذا وصف بع  علماء احلديث واملؤرخني هذا العهد ابلعصر الذهيب يف جمال احلديث وعلومه كّلها 

د أّن عددا كبريا من رواية ودراية وفهما وشرحا وتصنيفا وترتيبا، فالناظر والقارئ  للتأريخ اإلسالمّي جي
رجال احلديث ظهر يف العهد الزتكي،  وقد أفنوا ِسينَّ عمرهم يف اجلمع والّتصنيف والّضبط والّتحقيق 

 ومعرفة الّرجال وترامجهم وغري ذلك. 
، إذن َخرََّجت الداُر 22هذا وإّن لدار احلديث األشرفية تظاما بديعا يفوق أعظم جامعات دول العامل

إىل وقتنا هذا، ولعّل الباحثني يشريان إىل لفتة أن أتيت مبثلهم علماًء وحمدثني عظامًا عِقمت األمة 
 -رمحه هللا تعاىل -خاطفة عن جزء يسري وقدر قليل من تص  وثيقة الوقف اليت ذكرها اإلمام السبكي

                                                           

 .161/  1شخصيته وعصره ،  ينظر: علي الصاليب، القائد اجملاهد تور الدين زتكي 20
التأريخ الباهر يف الدولة األاتبكية ينظر: علي بن أيب الكرم بن حممد الشيباين املعروف اببن األثري اجلزري،   21

وكان امللك تور الّدين قد فّوض  .172م(، ص1963، حتقيق عبد القادر طليمات، ) طبعة القاهرة، ابملوصل
الّدار للحافظ الكبري أيب القاسم علي بن احلسن بن عساكر الدمشقي .والذي ألف أمر الّتدريس والّنظر يف هذه 

من أجلها كتااب مسّاه) تقوية املّنة على إتشاء دار السُّنة يف ثالثة أجزاء ( ، فقد كاتت الدار يف زماّنا األجّل 
 مركزا علمّيا وصرحا عظيما للدراسات احلديثية يف بالد الشام كّلها.

 .50-43م( ، ص 2001دمشق،  -د مطيع احلافظ، دار احلديث األشرفية، )دار الفكرينظر :حمم 22
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التعليمية اليوم، تذكر منها أهّم ما خيدم حبثنا، وهي  ، وهي مبثابة اهليكل التنظيمي ملؤسساتنا 23يف فتاويه
 الوظائف العلمية اليت تنوعت يف دار احلديث األشرفية، فمنها:

 :وظيفة رائسة دار احلديث األشرفية 
من شروط تويل رائسة دار احلديث األشرفية أن يكون من يتقلد هذا املنصب حمّداث، أي: من أعلم  

الناس ابحلديث بدمشق شافعي املذهب، وأن يكون صاحب رواية ودراية، فإن مل جتتمعا يف الشخص 
لشريف، الواحد؛ فيقدم من كان ذا رواية أعلى، وقد توالت رائسة الدار على ثلة من علماء احلديث ا

 فإن أّول من وىل التدريس بدار  احلديث األشرفية: 
 اإلمام ابن الّصالح: -

هو اإلمام أبو عمرو عثمان ابن عبدالرمحن الكردي الشهرزوري املوصلي املشهور اببن الصالح، تشرف 
ابه جملسا فيها و أملى كت  -رمحه هللا تعاىل -ه ، وقد أقام 630ابلتدريس يف الدار عند افتتاحها سنة 

)علوم احلديث( املعروف مبقدمة ابن الصالح، و أشهر من أسند وحّدث وروى يف زمن رائسة ابن 
الصالح استجابة لطلب امللك األشرف هو اإلمام املسند الكبري احلسني بن املبارك الزبيدي البغدادي، 

وكان َختنمه  ،24فقد ُعقد له جملس لسماع صحيح البخاري ومَسع منه خلق عظيم ومنهم امللك األشرف
 ه.630يف أايم قالئل من شهر شوال سنة 

صباح يوم األربعاء اخلامس والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة   -رمحه هللا تعاىل-تويف ابن الصالح  
 25ه . 643
 اإلمام أبو شامة املقدسي: -
له  ل املقدسي،ممن ويل مشيخة ورائسة الّدار أيضا اإلمام شهاب الدين أبو شامة عبد الرمحن بن إمساعي 

)كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني: الصالحية والنورية (، وصاحب خمتصر )اتريخ دمشق( لإلمام ابن 
 عساكر.

 26ه . 665يف رمضان سنة  -رمحه هللا تعاىل-تويف  

                                                           

 .111/ 2، فتاوى السبكي ) دار املعارف(. ينظر: تقي الّدين علي بن عبد الكايف السبكي  23
، 1ينظر: عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، الدارس يف أتريخ املدارس، ) دار الكتب العلمية الطبعة: ط 24

 .16-15م (، ص 1990 -ه  1410
 –دار صادر  (ينظر: أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان، وفيات األعيان وأتباء أبناء الزمان، 25

 .245-243/ 3بريوت(، 
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 اإلمام النووي : -
كذلك ممن ترأس الّدار اإلمام أبو زكراي حيىي بن شرف الدين الّنووي، حمرر مذهب اإلمام الشافعّي، 
عقد جمالس السماع يف الّدار وأقرأ )الصحيحني( البخاري ومسلم، و)سنن أيب داود(، و)الرسالة 

رمحه  -. تويفالقشريية(، و)صفوة التصوف(، و)احلجة على ترك احملجة(، و)شرح معاين اآلاثر( وغريها
 27ه ، عن مخسة وأربعني عاماً. 676سنة  -هللا تعاىل
- :  اإلمام املِــــــــــزِّيِّ

ه ، ومن  717أيضا ويل الّدار وترأسها  اإلمام مجال الّدين أبو احلجاج يوسف بن الزكي املزي سنة 
األطراف(، وقد أجّل مصنفاته وأعظمها )هتذيب الكمال يف أمساء الرجال(، و)حتفة األشراف مبعرفة 

رمحه هللا  -أقام جملسا فيها وحدَّث بكتابه هتذيب الكمال، ومسعه منه خلق كثري من أهل العلم، تويف
 28ه . 742يف اثين عشر صفر سنة   -تعاىل

 اإلمامان تقّي الّدين الّسبكي وابنه اتج الّدين: -
جلس للتحديث فيها وكان اإلمام تقي الّدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف السبكي، ويل الدار و 

أّول ما استفتح به جملس السماع ورواية احلديث يف الدار هو احلديث القدسي املسلسل ابلشامني: )اي 
         ًا فال تظلموا...(. تويف         م حمرم   عب                ادي إين حرمت الظ                         لم على تفس         ي وجعلت                      ه بينك            

ه ، مث ويل الرائسة بعده ابنه اإلمام اتج الّدين أبو تصر عبد  756مبص              ر سنة  -رمحه هللا تعاىل-
بدمشق  -رمحه هللا تعاىل-الوهاب بن علي السبكي، مصنف )طبقات الشافعية الكربى(  وقد تويف 

  29ه  . 771سنة 
 اإلمام ابن كثري: -

                                                                                                                                                                     

 15، )دار العلم للماليني، ط:األعالمينظر: خري الّدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي الّدمشقّي، 26
 .299/ 3م (،  2002أاير / مايو  -

 .149-8/148. و الزركلي، األعالم: 19ينظر: عبد القادر الدمشقي،الدارس يف اتريخ املدارس، ص  27
 .8/236ركلي، األعالم: و الز  .101ينظر املرجع تفسه، ص  28
 .184/ 4.وينظر كذلك 302/ 4ينظر: الزركلي، األعالم ، 29
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د ترأس الّدار كذلك اإلمام احلافظ عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي وق
البصروي، صاحب املصنف العظيم  )تفسري ابن كثري(، مكث ابن كثري يف رواية وتدريس احلديث 

 30ه . 774سنة  -رمحه هللا تعاىل-ه . مث تويف  772ابلدار إىل ربيع اآلخر سنة  
 العسقالين: احلافظ ابن حجر -

اإلمام أمحد بن علي بن حجر العسقالين، صاحب التصنيف اجلليل )فتح الباري شرح صحيح 
ه  ، وقد ذُكر أتّه أقام بدمشق ثالثة أشهر وتيف، مسع فيها  836البخاري( ترأس  الدار ووليها سنة 

  31ه . 852سنة  -رمحه هللا-ألف جزء حديثي. توىف 
هؤالء هم أشهر من ترأسوا الدار وانلوا شرف التحديث فيها ومّدوا أسبااب وفتحوا أبوااب يف تشر 
السنة أبساتيدها حية طرية بني قاصديي السنة وطالبيها وأحَيوها َغضًة َجَذعًة بكل سبيل وطريق إما 

تحمل والرواية، فجزاهم ابلسماع، أو املناولة أو اإلجازة خاصة أو عامة، أو املراسلة وغريها من طرق ال
 هللا عن اإلسالم واملسلمني أحسن املنال والثواب. 

 ومن الوظائف أيضا كما جاء يف الوثيقة:
  وظيفة قارئ احلديث: وهو من يقرأ احلديث على الّشيخ والّشيخ يسمع ، و"لكّل مشتغل

 ابحلديث مثاتية دراهم، ومن زاد اشتغاله زاده الناظر، ومن تقص تقصه".
  وهي وظيفة عامة يشغلها كل من اعتىن واهتم برواية ودراية  املشتغلون ابحلديث:وظيفة

لكل مشتغل ابحلديث مثاتية دراهم، ومن زاد اشتغاله زاده الناظر، ومن تقص "احلديث و
 .32تقصه"

 املستمعون للحديث:  وهو من يسمع من لفظ الشيخ أو من غريه والشيخ يسمع  وظيفة
و"لكل من يستمع احلديث يف دار احلديث أربعة دراهم يف الشهر أو ثالثة، ومن ترجح منهم 

 زاده الناظر، ومن كان فيه تباهة جاز إحلاقه ابلثماتية".

                                                           

 320/ 1ينظر الزركلي، األعالم،  30
، الضوء الالمع مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي  31

 وما بعدها. 2/36بريوت( .  –) دار مكتبة احلياة  ألهل القرن التاسع
 وما بعدها. 108/ 2السبكي، فتاوى السبكي . 32
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 كتب احلديث فللشيخ أن خيصه النابغون: "ومن حفظ من الطالب كتااًب من   وظيفة احلّفاظ
جبائزة، ومن اتقطع منهم إىل االشتغال ابحلديث، وكان ذا أهلية يرجى معها أن يصري من أهل 

 .املعرفة فللشيخ أن يوظف له متام كفاية أمثاله ابملعروف"
 إذا ورد شيخ له علو مساع يُرحل إىل مثله فله أن ينزل بدار احلديث  :وظيفة املشايخ الزائرون"

هذا إذا  -كّل دينار بسبعة دراهم-طي يف كل يوم درمهني، فإذا فرغ أعطي ثالثني دينارًا ويع
ورد من غري الشام، فإن كان مقيمًا يف الشام فله دون ذلك على ما يراه الّشيخ الناظر، وإن  
كان مستوطنًا بدمشق واقتضت املصلحة استحضاره يف الدار الستماع ما عنده من العايل 

 .33يعطيه ما يليق حباله من عشرة دانتري فما دون ذلك" فللّناظر أن
كما يعرّب عنه علماء اإلدارة -هذا هو  بع  كتاب الوقف أو وثيقة الوقف أو الّنظام الداخلي 

 املعاصرين لدار احلديث األشرفية.
ور اثنيا:  ذكر بعض املشايخ املسندين الليبيني املعاصرين، ممن كان هلم قدم الّسْبق يف إنشاء د

 احلديث، أو إقامة جمالس للّسماع يف العصر احلديث يف ليبيا.
 ومن هؤالء مثال: 

 34.أمحد سامل كرمي القطعاين -1
الدكتور أمحد القطعاين مسند و مرجع حديثي واترخيي كبري يف البالد الليبية، ومن قرأ موسوعته 
الّتارخيية وأثباته ابن له ذلك فيما يتعلق برتاجم الرجال واألساتيد، إذ يروي عن حنو من سبعني شيخا 

سندين وحمّدثني أجلة وتتصل أساتيده اليت تشمل كتب احلديث الشريف وأثباته ومراجعه رواية ودراية مب
من خمتلف دول العامل، وقد أجاز أبساتيده ومروايته ومشيخته ومسلسالته املئات من أجناس عدة، 
وعقد املئات من جمالس الّسماع واإلجازة احلديثية يف دولة ليبيا وغريها من دول العامل العريب 

 واإلسالمي. 
الّليبيني األوائل ووصل من أخذ عنه سابقا بالحق، ومما متيز به القطعاين أتّه مجع أساتيد احملّدثني 

بني دول احلديث الشريف بعد أن اختفى أو كاد عل م  -كما يذكر يف موسوعته   -ووثّق اسم ليبيا
                                                           

 .111/ 2ينظر: املرجع السابق،   33
/ 4م(. 2011، 1، ) الواثقون للمقاوالت، مطبعة دار غريب ، ط موسوعة القطعاينأمحد القطعاين، ينظر:  34
285-287.  
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احلديث وإسناده يف ربوعها أن خيتفي، ومجع األساتيد من دول عّدة، كما مجع مساعات حديثية عالية  
د )احلديث املسلسل ابلليبيني( وأخرجه إىل الوجود، وكذلك كثرية بعضها أتدر ما يكون، حيث أوج

أخرج سند علي بن زايد الطرابلسي، وابن زكرون، وعبد السالم بن غالب املصرايت، وحممد اخلرويب، وأيب 
احلسن بن املنمر، وحيىي الربقي، وحممد بن مساهل، وأمحد املكين، وحممد احلطاب، وأمحد البهلول، 

غدامسي، وشامل بن مسعود الطرابلسي، وسامل البلعزي، وعبد القادر الفيتوري، وعبد الرمحن ضوي ال
 وحسن عويدان الفيتوري، وغريهم كثري على ما جتده يف ثبته الكبري )أوبة املهاجر وتوبة اهلاجر(.

م يف طرابلس أّول دار للحديث 2004سنة   -رمحه هللا تعاىل وغفر لنا وله-وكان قد أّسس 
وقد وافته املنية  36إذ أوقفتها الدولة يف العام تفسه. 35ت رمسيا ومل يُكتب هلا أن تظّل،الشريف، وافتتح

 هجرية.1440من ربيع األول لسنة  9فجر يوم السبت   -رمحه هللا واملسلمني –
 37. احلبيب البخاري يدر الغدامسي -2

أ مساع الصحيح يف ، الذي ابتد –حفظه هللا تعاىل  –الشيخ احلبيب البخاري يدر الغدامسي اللييب 
م، على 2005م، مث تصّدر للقراءة والتسميع منذ سنة 1965جامع عمران مبدينة غدامس منذ سنة 

العادة املتوارثة يف مدينة غدامس من ختم الصحيح سنواي، من مفتتح شهر رجب احلرام إىل أن خيتم ليلة 
 من شهر رمضان املبارك. 27

صحيح اإلمام البخاري وكتاب الشفاء للقاضي عياض ، وأقدم من مسع منه قطعا صاحلة من كتاب 
يف مسجد عمران  -رمحه هللا–الشيخ املعّمر مصطفى بن حممد بن بلقاسم بن عبد هللا مهلهل 
م( والشيخ البخاري بشري 1998بغدامس، وكذلك ممن مسع منهم: الشيخ عبدالرمحن األتصاري )ت

عا كامال بل أجزاء فقط، أّما كتاب الشفاء فقد ومل يكن مسا -م( رمحهما هللا تعاىل2004شّليد)ت 
 مسع الشيخ من كليهما مرارا وَتكرارا كامال اتّما كما أخربان بذلك.

                                                           

ولعل السبب الرئيس لتوقف الدار وعدم استمرارها، هي مواقف الدكتور القطعاين ونراله املتعددة، فقد تبىن نراء    35
خالف فيها مجهور العلماء املعاصرين، اليت أاثرت جدال واسعا، ومنها أتّه تشر حبواث "مطّولة موسعة حول 

كان من "أوائل من قال بوجوب إعادة النظر يف عذاب القرب وأتّه ال يصح وليس من عقائد اإلسالم"، وكذلك  
معايري قبول تصوص احلديث الشريف وعدم االكتفاء بوجوده يف الصحاح دليال على صحته". وغري ذلك. 

 .283-4/281ينظر يف موسوعته 
 .271 /4املصدر السابق، 36  

مجادى  20ح البخاري بتاريخ ثبت خاص يف وريقات أجازان به يف جملس مساع صحي -حفظه هللا تعاىل-للشيخ    37
 هجرية عند مكتبة مسجد اإلمام القرايف بطرابلس.1442الثاين 
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وقد دّبج الشيخ احلبيب البخاري يدر مع أقراته كالشيخ عبدالرزاق بشري يدر والشيخ خليل 
اع كامل للصحيح مبنتهى عبدالرمحن حممد األتصاري والشيخ حممد عبد القادر إبراهيم  تدبيجا بسم

الضبط واالتقان مع التصحيح والتصويب وشرح ما يلزم شرحه مستعينا أبُّمات الكتب؛ لفك مبهمات 
مباتيه، وفتح مغاليق  معاتيه، يَقرأ حينا ويُقرأ عليه أحياان، وكالمها سواء يف صحة ودرجة السماع، كما 

جاز َوالنكوفة َو وأشياخه وأص -رمحه هللا تعاىل-هو مذهب اإلمام مالك  حابه، َوأغلب علماِء أهل احلن
هم.اإل  38مام النبخارّي وغرين

وقد أقام الشيخ احلبيب جملس مساع لصحيح اإلمام البخارّي يف مسجد اإلمام القرايف بطرابلس بتأريخ 
م، يوم الثالاثء عصرا، حيث حضره مجع من طلبة العلم و أجازاان وأجازهم الشيخ مبا 25/1/2021
 عليه ومسعوا إجازة خاصة ابلشرط املعترب عند أهل احلديث واألثر، فجزاه هللا عنا خريا.قرلوا 
 الصادق الغرايين: -3

م، مفىت عام ليبيا، له 1942الدكتور الصادق بن عبد الرمحن بن علّي الغرايين، من مواليد 
مصّنفات عّدة، أشهرها )مدوتة الفقه املالكي وأدلته(، ومن أشهر شيوخه يف الرواية ابإلجازة العامة: 

اتيد العالية، م( صاحب األس ١٩٩٠ -ه  ١٤١٠حمّمد ايسني بن حممد عيسى الفاداين)ت            الشيخ 
،صاحب األثبات، دَرس على 39مسند زماته، األتدوتيسي أصال، املكّي والدة وتشأة، الشافعي مذهبا

علماء كثريين يف عصره،  ولعّلنا تذكر منهم ما تذكر وعلى قّمة هرمهم: حممد علّي بن حسني بن 
مساه )املسلك اجللّي يف أساتيد  إبراهيم املالكّي املكّي، وقد طالت مالزمته له، ومجع له أساتيده يف جزء

فضيلة الشيخ حممد علي( وضّمنه ترمجة موسعة للشيخ. وقرأ على أيب علي حسن بن حممد املشاط 
املالكي، وحمدث احلرمني الشريفني عمر بن محدان احملرسي، ومجع للشيخ احملرسي مسند العصر ثبتا 

م وعمل على اختصار  ومساه )إحتاف عظيما مساه )مطمح الوجدان من أساتيد عمر محدان(، مث قا
اإلخوان(. وحضر على املقرئ الشهاب أمحد املخلاليت الشامي مث املكي، ومجع أساتيده وترمجته يف جملد 

 مساه: )الوصل الرايت يف أساتيد وترمجة الشهاب أمحد املخلاليت(.
                                                           

، حتقيق: أبو قتيبة تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ينظر: 38
 .1/427تظر حممد الفاراييب، )  دار طيبة (،

/ 2ه .(  ١٤٢٢، 2، )دار ابن حزم، بريوت، ط: تتمة األعالم للزركليينظر: حممد خري رمضان يوسف،  39
235. 
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كة املكرمة وخترّج على وله مشايخ كثريون غري من ذكر، وقد ابشر التدريس يف دار العلوم الدينية مب
يديه الكثري وأجاز األكثر إجازات حديثية وغريها خاصة وعامة، وهم منتشرون يف الشرق األقصى 
واملغرب األوسط واألدىن وغريه. ومنهم الشيخ الصادق الغرايين الذي يعترب سنده عال بروايته عن الشيخ 

م، يف 2012أقام جملسا سنة  ليبيا حيثالفاداين. وقد كان للشيخ إسهام يف رواية احلديث بدولة 
مسجد مراد نغا بتاجوراء لقراءة صحيح اإلمام مسلم، و كان يفتتح جملسه بقوله ابلسند املتصل إىل أيب 
احلسني مسلم بن احلجاج القشريي، مث يُقرأ عليه، وقد أخربان من تثق به وهو زميلنا الدكتور الرّبيع حممد 

مبا أجاز به شيخه  -رمحه هللا تعاىل-والده الدكتور حممد منصف منصف القماطي أّن الشيخ أجاز 
 رمحه هللا تعاىل.-الفاداين 
 40 انفع بن العريب بن  السنوسي اللييب: -4
وهو أخ الشيخ املسند احلاج عبد املالك العريب السنوسي حفيدا اجلّد األكرب حممد بن علي  

أي: ) اجلّد حممد -الّسنوسي، الّلذان يرواين عنه ابإلسناد املتصل شىت علوم الشريعة،  وهو صاحب 
رائق( ، وهو الثبت املسّمى ب   )املنهل الروي الرائق يف أساتيد العلوم وأصول الط -بن علي السنوسي(

ثبت احتوى على اثين عشر اباب يف أشهر الكتب يف خمتلف العلوم،  فقد أخذ الشيخ  عن شيوخه 
أساتيد الكتب األئمة العشرة، كموطأ اإلمام مالك وغريه، وكتب السنن، كسنن النسائي الكربى  

ه، وأخذ املعاجم  واملساتيد، كمسند اإلمام أمحد بن حنبل، والصحاح الزائدة، كصحيح ابن حبان وغري 
كمعجم الطرباين، واجلوامع كجامع السيوطي الكبري والصغري واملختصرات، كمختصر البخاري ومسلم 
ابجلمع بينهما للحميدي، وكتب األحكام اجلامعة ،ككتاب املنتقى البن تيمية احلراين، وكتب السري 

ية، واملنذرية وغريمها، واألجزاء والشمائل ،ككتاب الشفاء للقاضي عياض واألربعينيات كاألربعني النوو 
واملصّنفات وكتب التفسري ،كتفسري ابن جريح، وهو أّول ما صنف يف علم التفسري وتفسري اإلمام مالك 

 .41بن أتس رواية اجلعايب وغريمها كثري

                                                           

هجرية وهو جييز كل من قصده ولنا منه إجازة بكل مروايته واليت منها ثبت 1442الزال الدكتور انفع حيا سنة  40
 ول الطرائق(.الشيخ حممد بن علي السنوسي، املسمى ب          ) املنهل الروي الرائق  يف أساتيد العلوم وأص

املنهل الروي الرائق يف أسانيد العلوم وأصول ينظر : حممد بن علي السنوسي اخلطايب احلسين االدريسي،   41
  .12-8،م(ص 1968ه  ، 1388، ) وزراة اإلعالم والثقافة، الطرائق



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

___________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                       sunnaconf.elmergib.edu.ly 

كما يذكر ذلك -وقد أتشأ ابن السنوسي الزوااي الطرُقية واتتشرت يف بالد ليبيا وكاتت من وظائفها 
هي رواية احلديث ابإلسناد املتصل، ومنها أّن ابن  42-لصاليب يف كتابه اتريخ احلركة السنوسيةعلي ا

السنوسي يف كتابه السلسبيل الذي حّدد فيه املنهج الرتبوي للزوااي يف عدة خطوات؛ فقد ذكر  يف 
، وعلى هذا قد يرد اخلطوة الثاتية أتّه ينبغي مدارسة صحيح البخاري واملوطأ وبلوغ املرام يف هذه الزوااي

مبثابة دور للحديث ولو  -واحلال أّنا الزالت قائمة على عروشها-التسالل حول هذه الزوااي هل تعترب 
 جزئيا يف ليبيا على غرار دار احلديث األشرفية أو املكية أو السورية أو اجلزائرية ...إخل؟.

 ليبية.املطلب الثاين: أبرز التصورات العامة  إلنشاء دار احلديث ال
ال يكون  أال شّك أّن من منهج العقالء أن أيخذوا من جتارب األّول منهجا هلم ومسلكا، فاملر 
 مصيبا يف أمر حىت حتصل له اخلربة ابلتجارب، ومن حكمة العرب أن قالوا: العقل التجارب.  

لذلك رأى الباحثان أن يكون هناك تصور جممل عاّم منبعث من فكرة تشأة دار احلديث   
يف وضع الّلبنة األوىل إلتشاء دار للحديث يف ليبيا  -بعون هللا تعاىل وتوفيقه –ألشرفية، واليت ستساعد ا

 هتتم بعقد جمالس لسماع كتب السنة وإسناد سامعيها، ومن خالل هذا املطلب يتضح املقصود. 
الفرع الثاين:  : جملس إدارة الدار،الفرع األول وقد فرّع الباحثان هذا املطلب إىل فروع ثالثة:

اهليكل التنظيمي  الفرع الثالث:منوذج خطة سري جمالس مساع احلديث الشريف بدار احلديث الليبية.
 لدار احلديث الليبّية.
 : جملس إدارة الدار، ومن مهامه:الفرع األول

 بيان ورسم اخلطط والسياسات املستقبلية للدار. – 1
 املقدمة للمجلس من املسندين أو أعضاء اجمللس.  دراسة كل املقرتحات والتوصيات والشكاوى -2
 عرض ومناقشة اللوائح والقرارات وإبداء الرأي حول ذلك. -3
رفع املقرتحات والتوصيات )للجهة الرّاعية للدار( يف كل ما ميس مصلحة طالب احلديث أو علماء  -4

 احلديث، سواء كاتت املصلحة عامة أو خاصة.
 إصدار اإلجازات احلديثية واعتمادها من اجلهات العليا املختصة.  -5

                                                           

 -96م(.ص2011، 5ط لبنان ، –ينظر: علي الصاليب، اتريخ احلركة السنوسية يف أفريقيا، )دار املعرفة ،بريوت   42
102. 

mailto:sunnaconff@elmergib.edu.ly


                                                   ليبيا -األمسرية/ اجلفرةجامعة       أمحد مصطفى مليطان  د. رجب علي دومة د.     ...  مشروع إحياء جمالس مساع     

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                                 sunnaconf.elmergib.edu.ly 
 

إصدار العقوابت، ومن أمّهها سحب اإلجازات من اجملازين املنتسبني إىل الدار يف حالة  -6
 خمالفة التعليمات واألتظمة والشروط املتبعة يف الدار.

 :مهام رئيس الدار ووكيله 
يتوىل رائسة الّدار أن يكون صاحب أعلى أتّه يشرتط فيمن قبل احلديث عن املهام ينبغي الّتنبه إىل 

أستاذ مشارك كحد أدىن، وهذه إسناد يف ليبيا، مع كوته مشتغال ابلعلم الشرعي وفنوته على درجة 
 هي مهامه:

 إعداد كل ما من شأته أن يرفع مبستوى الدار للقيام بعملها على أكمل الوجوه. -1
 الس احلديث ومتابعة سريها يف مكاّنا وزماّنا احملّدد. الّتحضري والّتنيسق واإلعالن عن جم -2
الرفع من احتياجات الدار يف مجيع شؤوّنا املتمثلة يف شؤون جمالس مساع احلديث  -3

 والشؤون اإلدارية و املالية.
 حّل اإلشكاليات والقضااي واخلالفات الّداخلية إن وجدت. -4
خمالفتها من قبل طاّلب احلديث أو  تطبيق اللوائح واألتظمة املتعلقة ابلعقوابت يف حال -5

 املسندين أو املوظفني.
 
 : منوذج خطة سري جمالس مساع احلديث الشريف بدرا احلديث الليبية.الفرع الثاين
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 : العينية وغريها من مواردها املتنوعة، وهو جزء  يقصد به عامة  احلصول على األموال التمويل
. وإته ليتصور لتمويل مشروع دار احلديث  أن 43ال يتجزأ من اإلدارة املالية لدعم مشروع ما

تتبناه وزارة التعليم العايل بعد عرضه عليها، فيكون التمويل ماليا من قبلها واإلشراف إداراي 
ديثية وكل ما يتعلق ابالعتمادات الرمسية وفنّيا على السجالت، وتصديق اإلجازات احل

 للمشروع .
  املستهدفون خاصة من جمالس السماع: كل طالب علم مشتغل بعلوم الشريعة، على أاّل يقّل

عمر الطالب عن مخس سنوات كحّد أدىن لتحّمل احلديث كما عليه مجهور احملّدثني يف مسألة 
 44حتمل الصغري للحديث، وال حد ألعلى العمر.

 :التوزيع اجلغرايف ألماكن عقد جمالس الرواية والسماع 
 أماكن عقد اجملالس حسب املناطق الكربى الثالث داخل الدولة الليبية :

_  املنطقة الغربية ) مدينة طرابلس( املتمثلة يف جامعة طرابلس /حتت رعاية كليات الشريعة 1
 والدراسات اإلسالمية.

ي( املتمثلة يف جامعة بنغازي/ حتت رعاية كليات الشريعة والدراسات _ املنطقة الشرقية ) مدينة بنغاز 2
 اإلسالمية.

املنطقة اجلنوبية ) مدينة سبها( املتمثلة يف جامعة سبها/ حتت رعاية كليات الشريعة والدراسات  -3
 اإلسالمية.

  العدد املستهدف واملتوقع خالل مخس سنوات من افتتاح أول جملس للسماع يف املناطق
( طالب مسند ابلكتب الستة مع املوطأ على مستوى دولة ليبيا 1000الث هو ألف ) الث

 جماز من قبل مشايخ دار احلديث الليبية.  

                                                           

، تعريب عبد الرمحن دعاله بيله وغريه،) دار املريخ، الرايض ، التمويل اإلداريينظر: فرد ويستون، يوجني برجام،  43
 .19/ 2ه(،1413

اليواقيت والدرر يف شرح ينظر: عبد الرلوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي املناوي القاهري،  44
 .425-2/424م(، 1999، 1الرايض، ط –، )مكتبة الرشد ن حجرخنبة اب
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  ،إتشاء غرف إلكرتوتية :لسماع جمالس احلديث والتواصل مع كبار املسندين يف ليبيا ويف غريها
على كثري من طلبة  واألخذ عنهم وهي جتربة نتت أكلها يف العصر احلديث، حيث سهلت

العلم واملهتمني ابحلديث  احلصول على إجازات من كبار أهل العلم واملسندين مشرقا ومغراب 
والتلقي عنهم عرب البث املباشر )كالواتسب والزووم واملكسلر وقوقل ميت( وغريها من الغرف 

 االفرتاضية العلمية.
ت قابلة لألخذ والرد والقبول والرف  حىت هذه مجلة من التصورات العامة هلذا املشروع وهي تصورا

 يتم هللا أمره إته ويل ذلك والقادر عليه. 
: عرض تشجريي للهيكل التنظيمي لدار احلديث الليبية وهو على الشكل الفرع الثالث واألخري

 التايل:
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 رئيس الدار

 وكيل الدار

 داريةاألقسام اإل هيئة املشايخ املسندين

مكتب 
اخلدمات 
والعالقات 
العامة 
 والتنسيق

مكتب الشؤون 
 املالية

مكتب شؤون 
مكتب جمالس مساع  طالب احلديث

 صحيح البخاري ومسلم

وحدة إصدار 
مكتب جمالس مساع املوطأ  جازات احلديثيةاإل

 والسنن 

مكتب جمالس مساع املساتيد والصحاح 
واألربعينيات واألجزاء واملختصرات 

  .واملصنفات

وحدة االتصاالت والغرف 
 االلكرتوتية

"غرف جمالس السماع  
 عن بعد"
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 اخلامتة

يكوان قد أسهما ولو يرجو الباحثان أن يكوان قد أصااب ضالّتهما يف هذا العمل املتواضع، وأن 
بشيء يسري يف بيان إسهامات علماء احلديث يف ليبيا يف خدمة الّسنة الّشريفة، وحرصا على أن يكّلل 

مشفوعة أبهّم   هذا البحث بتحقيق املقصود، وتيل احملمود، وإمتاما للفائدة فإّّنما يعرضان أهّم الّنتائج
 الّتوصيات، كما أييت:

 أوال: الّنتائج:
بتعاث الّدراسي فرصة ساحنة لطالب العلم لطلب احلديث خصوصا، والعلوم يعدُّ اال -1

 األخرى عموما.
 مازالت جمالس السماع يف ليبيا تعاين من ضعف الرتتيب، وخفوت اإلعالن إن وجدت. -2
مازال الّسند يف ليبيا متصال ابلليبيني، مما يعّد هتيئة صاحلة ومدرسة متوطئة لو ُأحكم  -3

 د.توظيفها التوظيف اجلي
إتشاء دار للحديث حبسب الّتصور القائم يف البحث قد يكون إسهاما موفقا إىل حّد  -4

بعيد، خصوصا إذا ما متتعت هذه الدار ابالستقاللية التاّمة. ) تبعية لرائسة الوزراء كدار 
 االفتاء الليبية مثال(.

 اثنيا التوصيات:
د الليبية بنواحيها يوصى الباحثان إبقامة جمالس مساع احلديث الشريف يف البال -1

 الثالث: طرابلس وبنغازي وفزان.
يوصي الباحثان مبراعاة مشروع جمالس الّسماع وحبذا تبين فكرة إتشاء دار  -2

احلديث الليبية ابلتوصييف اآلتف الذكر يف حبثنا هذا، أو تتوىل اجلامعات 
سّد اإلسالمية والكلّيات الشرعية إقامة جمالس لسماع احلديث الّنبوي الّشريف ل

هذه اخلّلة، فالتجربة أظهرت أّن العمل املؤسسايت يف مثل هذه األمور أفضل 
بكثري من اجلهود الفردية اخلاصة، ولذا أتشأ امللوك قدميا دورا للحديث حتت 

 وصايتهم وعنايتهم، حّبا يف تشر الّسنة وفهمها ودوام مساعها قروان طواال.
ة كإتشاء غرف إلكرتوتية افرتاضية يوصي الباحثان إبقحام وسائل التواصل احلديث -3

علمية ختتص بسماع جمالس احلديث ليتّم الّتواصل مع كبار املسندين واحملدثني يف 
خمتلف أقطار العامل واألخذ عنهم ووصلهم مبسندي ليبيا وحمدثيها، وهي جتربة 
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تت أكلها يف العصر احلديث، حيث سهلت على كثري من طلبة العلم واملهتمني ن
حلصول على إجازات شريفة من كبار أهل العلم واملسندين مشرقا ابحلديث ا
 ومغراب. 

وأخريا: يوصي الباحثان ابحلرص والتعويل على طلب السند واإلجازة وأاّل يُزهد  -4
يف ذلك ألبتة؛ فهي من فروض الكفاية، إذ الّسند من الّدين، وهبا حيصل دوام ما 

ي أتساب الكتب واألسفار، ولوالها قد ُروي وُسطّر، وبقاء ما قد مُجع وُتشَر، فه
 لقال من شاء ما شاء.

واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على تبينا حممد القائل:"َكِلَمَتاِن َحِبيبَ َتاِن ِإىَل الرَّمحنَِن،   
ِدِه، ُسبن    .45َحاَن اَّللَِّ الَعِظيِم "َخِفيَفَتاِن َعَلى اللَِّساِن، ثَِقيَلَتاِن يف املِيزَاِن: ُسبنَحاَن اَّللَِّ َوحِبَمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

َط لِيَ ونِم الِقَياَمِة{ حديث رقم )  45 ََوازِيَن الِقسن
 (.7563أخرجه البخارّي، اَبُب قَ ونِل اَّللَِّ تَ َعاىَل: }َوَتَضُع امل
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 املالحق

تشمل املالحق بع  صور اإلجازات احلديثية وغريها اخلاّصة والعامة للباحثنين              
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 املصادر واملراجع
 .أوال:كتب احلديث وعلومه

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، حتقيق:  -1
 أبو قتيبة تظر حممد الفاراييب، )دار طيبة(.

خالد بن مرغوب، مكاتة اإلجازة عند احملدثني بني اإلفراط والتفريط احلاصلنين فيها من بع   -2
 م(.2009، 1املعاصرين، )دار األمة، جدة، ط

اجلامع املسند الصحيح املختصر صحيح البخاري بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، حممد  -3
من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري 

 (.ه 1422، 1بن انصر الناصر،) دار طوق النجاة ،ط
م بن احلجاج، )املطبعة املصرية ابألزهر، حميي الدين بن شرف النووي، املنهاج شرح صحيح مسل -4

 م(.1929، 1القاهرة، ط
مسلم بن احلجاج، املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول هللا،  -5

 م(.2013، 1)دار املنهاج، جدة، ط
  اثتيا:كتب األثبات.

، 1التوحيد، الرايض، طحامد بن أمحد بن أكرم البخاري، لقط الدرر من األساتيد الغرر، )دار  -6
 م(.2012ه  ، 1433

، 2عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين، فهرس الفهارس، )دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط -7
 م(.1982

حممد بن علي السنوسي اخلطايب احلسين اإلدريسي، املنهل الروي الرائق يف أساتيد العلوم وأصول  -8
  .م(1968ه  ، 1388الطرائق، ) وزراة اإلعالم والثقافة، 

 .اثلثا:كتب الرتاجم
دار صادر  (أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان، وفيات األعيان وأتباء أبناء الزمان -9

 بريوت(. –
، 1أمحد كرمي القطعاين، موسوعة القطعاين، ) الواثقون للمقاوالت، مطبعة دار غريب ، ط  -10

 م(.2011
فارس، الزركلي الدمشقي، األعالم، )دار العلم خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن  -11

 م (. 2002أاير / مايو  - 15للماليني، ط:
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َعلي حممد حممد الصَّالَّيب، القائد اجملاهد تور الدين حممود زتكي شخصيته وعصره، ) مؤسسة  -12
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 بريوت (. –ورات دار مكتبة احلياة القرن التاسع، ) منش
ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي، إرشاد األريب إىل معرفة األديب، حتقيق: إحسان عباس، )  -17
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، يوجني برجام، التمويل اإلداري، تعريب: عبد الرمحن دعاله بيله، وغريه، )دار فرد ويستون -19

 ه(.1413املريخ، الرايض، 
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 م(.2001، 1الفكر، دمشق، ط حممد مطيع احلافظ ، دار احلديث األشرفية، ،)دار -21

 
 

 
 
 

mailto:sunnaconff@elmergib.edu.ly

