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 جهود الشيخ أمحد أبومزيريق يف خدمة السنة النبوية من خالل كتابه املنتخب

 موسى التهامي موسىد.
 جامعة مصراته

m.ettuhami@isl.misuratau.edu.ly 

_____________________________________________ 
 املقدمة

، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، وسيئات إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه
أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

 شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني.
 وبعد:

األمة حفظ دينها حبفظ كتابه العزيز، وسنة نبيه فإن من نعم هللا العظيمة على هذه          
[ وهذا الوعد والضمان 9الكرمي، قال تعاىل: }إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون{ ]احلجر:

اليت هي املفسرة للقرآن وهي احلكمة  -حبفظ الذكر يشمل حفظ القرآن، وحفظ السنة النبوية 
 [ 113كتاب واحلكمة{ ]النساء:املنزلة كما قال تعاىل: }وأنزل هللا عليك ال

وإن االشتغال بسنة النيب صلى هللا عليه وسلم هو من أفضل األعمال وأجلها ؛ لكوهنا 
األصل الثاين الذي يقوم عليه شرعنا احلنيف ،وقد برز يف هذا علماء أجالء خدموا السنة شرحا 
 وتعليقا وخترجيا، ومن هؤالء علماء من مدينة مصراته الليبية  ؛ وألجل إظهار هذه اجلهود وإبرازها 
قررت املشاركة يف هذا املؤمتر العلمي  فيما خيص  احملور اخلامس  ، وهو : إسهامات علماء 
احلديث يف ليبيا يف خدمة السنة ؛ إلظهار علم من أعالم مدينة مصراته، وهو العالمة الشيخ: 
 أمحد عبدالسالم أبومزيريق، مع أين كنت قبل ذلك أنوي الكتابة عن عدد من أعالم مصراته وبيان

جهودهم يف خدمة السنة النبوية املطهرة، ولكن ملا رأيت تلك اجلهود  ، واليت قد يكون من 
الصعب إبرازها ابلصورة اليت يليق هبا يف حبث صغري كهذا ، قررت ختصيص هذا البحث ابلشيخ 
العالمة أمحد أبومزيريق، وبيان جهده يف خدمة السنة، من خالل كتابه املنتخب ، يف حبث عنونته 

ـِ )جهود الشيخ أمحد أبومزيريق يف خدمة السنة النبوية من خالل كتابه املنتخب(،ويقوم على هذا ب
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البحث على املنهج الوصفي واالستقرائي، وعملي فيه من خالل  تقدمي ترمجة هلذا العالمة ، 
 وكذلك ابلتعريف وتوضيح منهجيته يف كتابه املنتخب .
 ثني، على النحو التايل :وقد جاءت خطة البحث ، يف مقدمة، ومبح

 املبحث األول: يف التعريف ابلشيخ ، وذلك بذكر اآليت :
 أوال: امسه ، ومولده ، ولقبه .

 اثنيا:  نشأته .
 اثلثا:  مسريته العلمية والتعليمية .

 رابعا: شيوخه.
 خامسا: تالميذه . 
 سادسا: مؤلفاته . 
 سابعا: وفاته . 

 املنتخب ومنهج الشيخ يف شرحه ، وفيه مطلبان: املبحث الثاين: يف التعريف بكتاب 
املطلب األول: يف التعريف هبذا الكتاب ، من حيث ذكر امسه ، وأصل هذا الكتاب ، وسبب 
اختياره هلذه األحاديث من أصل أصله كتاب لسان العرب ، واملراحل اليت مر هبا اختيار هذه 

ر عليه يف اختيار هذه الثالمثائة حديثا األحاديث، وأخريا بذكر ضابط احلديث الصحيح الذي سا
. 

املطلب الثاين: يف منهجية الشيخ يف كتابه املنتخب: وذلك بتوضيح املنهجية اليت سار عليها 
الشيخ يف شرحه لألحاديث اليت اختارها يف كتابه ، مع التمثيل على ذلك أبمثلة من خالل هذا 

 الشرح .
ا أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا وجعلت يف هناية البحث خامتة، ذكرت فيه  

 البحث ، وكذلك وضع فهرس للمصادر واملراجع، وفهرس للمحتوايت. 
وهللا أسأله التوفيق  والسداد ، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى هللا وسلم على نبينا 

 حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني.
 يقاملبحث األول: التعريف ابلشيخ أمحد أبو مزير 

يف هذا املبحث سأذكر ترمجة للعالمة الشيخ أمحد أبو مزيريق ، وفيه أذكر: امسه ، 
 ، ولقبه ، ونشأته ، ومسريته العلمية والتعليمية ، وشيوخه وتالميذه ، ومؤلفاته ، ووفاته . ومولده

 أوال: امسه ، ومولده ، ولقبه:
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 أ: امسه:
 .(1)مزيريق هو أمحد بن عبدالسالم بن حممد بن أمحد أبو 

 ب: مولده:
 .(3)يف قرية رأس علي مبدينة مصراته الليبية (2)م1927ولد الشيخ رمحه هللا سنة 

 جـ: لقبه:
لقُب الشيخ رمحه هللا هو: أبو مزيريق ، وقد حتدث رمحه هللا عن معين هذا اللقب وأصله 

(، مأخوذ من: زرق: انفصل، خرج ، فقال: "وأصلها الفصيح: أبو مزيريق ، مصغر )مزيريق
بسرعة، واختفى بسرعة ، وهو يدل على سرعة احلركة واخلفة والنشاط، وهي ظاهرة يتحلى هبا 

ي حممد ، وهي السبب يف تسميته )أبو مزيريق("  .(4)َجدِ 
 اثنيا: نشأته:

"كانت حتدث الشيخ رمحه هللا عن نشأته ، واليت كان شطر منها حتت رعاية جده ألبيه ، فقال: 
له )مربوعة( جيتمع فيها خواصه وأصدقاؤه، وكنت أحب االجتماع هبم، وعندما تعلمت القراءة يف الكتب  
كنت أقرأ هلم القصص وكتب التاريخ، مثل: فتوح الشام ، وكانت عالقيت به يف طفوليت منذ عام 

لمين ركوب النخل م، وكنت أزاول معه احلرث واحلصاد والرعي، وكل ما يتعلق إبنتاج األرض، وع1934
، (5)للتأبري وجين الرطب ... ، وكنت يف هذه املدة طالب قرآن أوال: يف جامع القرية، مث يف زاوية اليَبْ"

ولقي الشيخ أمحد من أبيه وجده الرعاية والتوجيه السليم لطلب العلم، واحلث عليه من بداية نشأته وعدم 

                                                           

 .1، وترمجة الشيخ العالمة أمحد أبو مزيريق ، للدكتور حافظ القليب ص 9أيب مزيريق اللييب يف التفسري ص جهود (1)
، وترمجة العالمة: أمحد عبدالسالم 1ينظر: ترمجة الشيخ العالمة أمحد أبو مزيريق ، للدكتور حافظ القليب، ص (2)

 . 4أبو مزيريق ومؤلفاته ص 
 . 136، وومضات من اتريخ الفكر والثقافة يف ليبيا ، ص  11ينظر: إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن ص (3)
 . 12إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن ص (4)

 . 12إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن ص (5)
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عيشة يف تلك الفرتة، وقد نشأ نشأة طيبة يف أكناف هذه تكليفه ابألعمال احلياتية، ابلرغم من صعوبة امل
 .(6)األسرة الكرمية، ومل يشتهر أحد من أسرته قبله ابلعلم

 اثلثا: مسريته العلمية والتعليمية:
ابتدأ الشيخ رمحه هللا مسريته التعليمية حبفظ القرآن الكرمي ، فقد درس أوال جبامع القرية رأس 

فظه وعمره يقرب من الثالثة عشرة ، علي يد شيخني فاضلني ، مها: الشيخ علي ، مث بزاوية اليَب ، وح
علي الشريف املغريب ، والشيخ علي حسن املنتصر ، وذر رمحه هللا أنه قرأ على شيخه الشيخ علي 
الشريف املغريب مبسجد رأس علي من سورة التغابن حىت سورة الناس ،مث انتقل بعد ذلك إىل زاوية 

يها حفظ بقية القرآن الكرمي على يد شيخه: علي حسن املنتصر ، وقد بقي بزاوية اليَب  اليَب ، ليكمل ف
 .(7)م1943يقرأ القرآن ،ويعني شيخه حىت سنة 

م 1935وأما عن دراسته الثانوية واجلامعية ، فقد التحق الشيخ مبعهد القويري الديين ، الذي افتتح سنة 
، وكان مكوان من مسجد وجبواره مدرسته، وقد حتصل الشيخ رمحه هللا علي  ، والذي بناه احلاج عبدهللا القويري

م ، ليلتحق 1964-م1963م ، وقد خترج يف القسم الثانوي يف العام الدراسي 1955الشهادة االبتدائية سنة 
-م1967م جبامعة البيضاء اإلسالمية ، يف كلية أصول الدين ، ودرس فيها إىل أن خترج عام 1964بعدها سنة 

م ، وحصل على العاملية بتقدير )جيد جدا( ، مث التحق رمحه هللا ابلدراسات العليا )معهد اجلغبوب( سنة 1968
 .(8)م1969م ، ولكن مل يكمل ؛ إللغاء الدراسات فيه سنة 1968

وأما عن حضوره حللقات العلم ، فقد كان رمحه هللا حيضر دروس الشيخ الطيب العريب املساليت 
م أمحد زروق يف التفسري، من خالل تفسري اجلاللني حباشية الصاوي واجلَمل ، وكان أيضا جيلس بزاوية اإلما

حللقات الشيخ العالمة حممد حسن بن عبد امللك ، وهو من علماء األزهر ، مسع منه شيخنا شرحه ملنت 
 .العاصمية يف األحكام، والسلم يف املنطق، ويف البالغة السمرقندية، واجلوهر املكنون 

م، 1950م وحىت سنة 1945ودرس أيضا على يد شيخه: الشيخ علي السهويل من سنة 
مجلة من الكتب الشرعية والعربية ، فمن الكتب الشرعية: حاشية الصفيت على العشماوية، وابن 

 محدون، والرسالة، وأقرب املسالك .
                                                           

، وترمجة الشيخ العالمة أمحد أبو مزيريق ، للدكتور حافظ  10ينظر: جهود أيب مزيريق اللييب يف التفسري ، ص  (6)
 . 4ص (، وترمجة العالمة: أمحد عبدالسالم أبو مزيريق ومؤلفاته 3-2القليب، ص )

 . 6، وترمجة العالمة: أمحد عبدالسالم أبو مزيريق ومؤلفاته ص12ينظر: إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن ص (7)

 . 7، وترمجة العالمة: أمحد عبدالسالم أبو مزيريق ومؤلفاته ص14-13ينظر: إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن: ( 8)
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لقطر ، ومن الكتب يف علم العربية: شرح الشيخ خالد األزهري على اآلجرومية، وا
 والعشماوي، والشذور .

ودرس كذلك يف جامع الشيخ احممد واملعروف جبامع الشيخ ، الواقع وسط مدينة مصراته، على 
 . (9)م1950-م1948العالمة الشيخ: مفتاح اللبيدي أقرب املسالك، يف الفرتة الواقعة بني سنة 

يف تعليم املسلمني العلم وأما عن مسريته التعليمية ، فقد كانت حافلة ابلعطاء واالجتهاد 
م، بعد أن رشحه شيخه 1950الشرعي ، فتوىل اإلمامة واخلطابة وتعليم القرآن جبامع املغاربة سنة 

م ، قام ابلتدريس مبعهد 1973م ، وحىت سنة 1971الشيخ علي املنتصر هلذه املهمة ، وما بني سنة 
، وشرح األربعني، والتفسري الواضح  القراءات ابلبيضاء، فدرَّس هناك كتاب قطر الندى البن هشام

 حملمود حجازي، يف أجزائه الثالثة األخرية .
وبعد رجوع الشيخ من مدينة البيضاء إىل مدينة مصراته ، ُعنيِ  مديرا مبدرسة رأس علي 
القرآنية، وُعنيِ  كذلك خطيبا مبسجد أبو شحمة مبصراته، وبقي خيطب فيه مدة أربع عشرة سنة، مث 

ن 2005م إىل مسجد قريته رأس علي إماما وخطيبا، وبقي حىت سنة 1987انتقل سنة  م، وكان إابَّ
 .(10)هذه الفرتة أيضا مدر ِسا مبعهد القويري الديين، وابلثانوية االجتماعية 

 رابعا: شيوخه:
 تتلمذ الشيخ رمحه على يد عدد من املشايخ والعلماء ، وهم:

 .(11)بشري السباعي -1
 .(12)الطاهر إسبيطة -2

                                                           

 . 7، وترمجة العالمة: أمحد عبدالسالم أبو مزيريق ومؤلفاته ص: 14-13رآن ص: ينظر: إرشاد احلريان إىل توجيهات الق (9)

 .136، وومضات من اتريخ الفكر والثقافة يف ليبيا ص: 15-14ينظر: إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن ص:  (10)

وهو من أسرة السباعي الشهرية يف مصراته، يف ميدان الصوفية ، كان حيفظ القرآن حفظا جيدا، توىل تعليمه  (11)
يف زاوية الشيخ زروق، مث انتقل إىل طرابلس ، مث رجع إىل مصراته، تويف يف النصف الثاين من العقد األخري من 

، وترمجة الشيخ العالمة أمحد أبو 132يبيا ص: القرن العشرين ، ينظر: ومضات من اتريخ الفكر والثقافة يف ل
 .10مزيريق ، للدكتور حافظ القليب، ص
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 .(13)الطيب العريب املساليت -3
 .(14)عبداحلميد شاهني -4
 .(15)علي حسن املنتصر -5
 .(16)علي الشريف املغريب -6
 .(17)حممد األبصريي -7
 .(18)حممد حسن بن عبدامللك -8

                                                                                                                                                                  

، وترمجة الشيخ العالمة أمحد أبو 11مل أقف له على ترمجة ، ينظر: جهود أيب مزيريق اللييب يف التفسري، ص  (12)
 .10مزيريق ، للدكتور حافظ القليب، ص

مسالته بزاوية الشيخ الدوكايل، مث توجه إىل طرابلس ملواصلة التحصيل وهو العامل والشيخ الصاحل، قرأ ببلدة  (13)
م من القسم العايل مبدارس األوقاف، وبعد خترجه بشهر ونصف عني مدرسا مبدرسة 1934العلمي، خترج سنة 

م عني قاضيا مبدينة سرت، تويف رمحه 1954م عني مدرسا بزاوية الدوكايل، ويف سنة 1940الزروق،ويف سنة 
، وجهود أيب مزيريق اللييب يف التفسري، 13م ، ينظر: إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن ص:1956سنة  هللا

 .10، وترمجة الشيخ العالمة أمحد أبو مزيريق ، للدكتور حافظ القليب، ص15ص 

اللييب يف  ، وجهود أيب مزيريق15مل أقف على ترمجته ، ينظر: ينظر: إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن ص: (14)
 . 16التفسري، ص 

علم من أعالم مدينة مصراته، حفظ القرآن بزاوية الشيخ أمحد زروق، ابشر قيادة الزاوية، كان مشهورا ابلصرامة،  (15)
واحلرص على طالبه، كان منقطعا لتعليم القرآن، يعيش يف الزاوية دائما، وكأنه مهاجر إليها من بعيد، وكان من أشهر 

، وجهود أيب مزيريق اللييب يف 15ذه الزاوية ، ينظر: إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن ص:من علم القرآن هب
 .289-288، وومضات من اتريخ الفكر والثقافة يف ليبيا ص: 14التفسري، ص 

، وجهود أيب مزيريق اللييب يف 12مل أقف له على ترمجة ، ينظر: إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن ص: (16)
 . 10، وترمجة الشيخ العالمة أمحد أبو مزيريق ، للدكتور حافظ القليب، ص14ري، ص:التفس

 . 10مل أقف له على ترمجة. ينظر: ترمجة الشيخ العالمة أمحد أبو مزيريق ، للدكتور حافظ القليب، ص (17)

بزاوية الشيخ أمحد زروق، مث سافر إىل  هـ، وهبا نشأ، قرأ على الشيخ رمضان أبوتركية1288ولد مبصراته عام  (18)
األزهر، وهناك لفت أنظار العلماء ، وقد قيل فيه: "أاتان فىت من املغرب ، يقال له حممد حسن عبدامللك، وقد بلغ 
من العلم يف تسعة أشهر ما يبلغه اجملدون يف تسع سنوات"، مث رجع إىل مصراته، وتوىل التدريس ، مث توىل القضاء 

، وترمجة الشيخ العالمة أمحد 13هـ ، ينظر: ينظر: إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن ص:1374عام مدة، تويف 
 . 101، وومضات من اتريخ الفكر والثقافة يف ليبيا ص: 10أبو مزيريق ، للدكتور حافظ القليب، ص
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 .(19)حممد السهويل -9
 .(20)حممد السماحي -10
 .(21)حممد عبدالرمحن بن نصر -11
 .(22)مفتاح اللبيدي -12
 .(23)املهدي كرواد -13

 خامسا: تالميذه:

                                                           

عن الشيخ رمضان وهو من قرية رأس علي، كان طويال، وال يرتك الدرس حىت بعد عجزه عن املشي، أخذ ( 19)
م ، ينظر: إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن 1997أبو تركية بزاوية اإلمام أمحد زروق، تويف رمحه هللا سنة 

 . 136-135، ،وومضات من اتريخ الفكر والثقافة يف ليبيا ص: 13ص:

مزيريق اللييب يف  ، وجهود أيب14مل أقف له على ترمجة ، ينظر: إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن ص:( 20)
 10، وترمجة الشيخ العالمة أمحد أبو مزيريق ، للدكتور حافظ القليب، ص: 16التفسري، ص:

ولد مبصراته يف بداية القرن العشرين، أخذ عن الشيخ رمضان أبوتركية بزاوية الشيخ أمحد زروق، مث ذهب إىل ( 21)
ملنازعات الواقعة بني الناس، تويف رمحه هللا سنة املعهد األمسري، مث تفرغ لإلفتاء يف مصراته، وحل قضااي ا

،وترمجة الشيخ العالمة أمحد أبو مزيريق ، 15م ، ينظر: جهود أيب مزيريق اللييب يف التفسري، ص:1983
 .  127-126. ، وومضات من اتريخ الفكر والثقافة يف ليبيا ص: 10للدكتور حافظ القليب، ص

اته، كان يعطي الدروس بزاوية زروق، مث ملا جاءت اجلامعة اإلسالمية قدم وهو من مشايخ ومواليد مدينة مصر ( 22)
مع جمموعة من العلماء ابعتبارهم علماء من أعضاء هيئة التدريس ، وقد أدوا الشهادة العاملية، والتحقوا مبوجب 

ز، تويف رمحه هللا ذلك ابلتدريس يف املعهد الديين مبصراته، وكانت له دروس وعظ جبامع الشيخ حممد بن عبدالعزي
، وإرشاد احلريان إىل 128-127م. ينظر: ومضات من اتريخ الفكر والثقافة يف ليبيا ص: 1993سنة 

 . 10، وترمجة الشيخ العالمة أمحد أبو مزيريق ، للدكتور حافظ القليب، ص: 13توجيهات القرآن ص:

ة على يد الفقيه مصطفى الرتيكي، مث انتقل إىل زاوية م، قرأ القرآن يف مسجد القداري1920وهو من مواليد مصراته سنة ( 23)
املنتصر حيث أمت حفظ القرآن الكرمي على يد الشيخ علي املنتصر درس علوما عدة منها الفقه والتوحيد، مث عني مدر ِسا 

قل معلما مبدرسة مبسجد قريته، فأمضى فيها حنو عشر سنوات، مث انتقل إىل زاوية القويري مدر ِسا وإماما مث خطيبا، مث انت
-294م. ينظر: ومضات من اتريخ الفكر والثقافة يف ليبيا ص: 1992م ، تويف رمحه هللا سنة 1989اهلداية حىت سنة 

 . 10، وترمجة الشيخ العالمة أمحد أبو مزيريق ، للدكتور حافظ القليب، ص: 295
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بقي الشيخ رمحه هللا مدة طويلة يف مهنة التدريس ، وعليه فإن عدد تالميذه سيكون كثريا مما 
 يصعب حصرهم ؛ ولذلك نذكر بعضا منهم ممن ذكرهم املرتمجون لشيخنا رمحه هللا ، وهم كالتايل:

 أمحد زريبيط الزليتين . .1
 التهامي امحيدة . .2
 حافظ احممد القليب . .3
 عبداحلكيم أمحد أبوزاين . .4
 عبداملنعم أمحد أبوزاين . .5
 علي عبدهللا بن غلبون . .6
 علي الصادق . .7
 علي يوسف رشدان . .8
 حممد حممد احملروق . .9

 .(24)يوسف أبوبكر اخلراز .10
مهمة اإلشراف على حبث  2018/2019وقد أسند إيلَّ خالل العام اجلامعي 

 -التخرج للطالبة آسيا عز الدين امللحق ، بقسم أصول الدين ، كلية الدراسات اإلسالمية 
جامعة مصراته ، وقد كان البحث يف )ترمجة العالمة أمحد عبدالسالم أبو مزيريق ومؤلفاته(، 

ي وأصدقائي ممن ووفقوا للتتلمذ على الشيخ ، أن يكتبوا العلوم وقد طلبت فيه من بعض زمالئ
اليت درسوها عن الشيخ وكذلك ذكر بعض مناقبه، ولعلي أذكر هنا بعضا منها ؛ لتتجلى تلك 

 الفنون اليت كان يدرسها الشيخ ، ولتكون منوذجا على جهده التدريسي:
على الشيخ بعض العلوم ، منها:  : "درست-رمحه هللا –قال الدكتور علي عبدهللا بن غلبون 

النحو شرح ابن عقيل على األلفية، والتفسري، ويف الفقه درست الشرح الصغري للدردير، والفطيسية، 
منظومة الفطيسي، وبعض مذكرات يف مصطلح احلديث، ودرست املنطق شرح السلم لألخضري، 

 وحاشية خملوف يف البالغة ".
قرأت عليه أوال رسالة يف علم مصطلح احلديث للشيخ قال الدكتور إبراهيم حممد عظام: "

عبدالغين حممود، مث قرأت عليه فقه األحوال الشخصية كامال من كتاب الشرح الصغري للشيخ 

                                                           

 . 12يب، ص: ينظر: ترمجة الشيخ العالمة أمحد أبو مزيريق ، للدكتور حافظ القل (24)
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الدردير، مث درست عليه شرح امللوي على سلم األخضري يف علم املنطق، وقطر الندى يف النحو البن 
 غة للسيد أمحد اهلامشي".هشام، وعلم املعاين من كتاب جواهر البال

وقال الدكتور سليمان خمتار إمساعيل: "درست عليه كتاب املنطق املنظم، شرح امللوي علي 
السلم جبزأيه األول والثاين، ودرست كتاب شرح الورقات يف أصول الفقه، ودرست كذلك كتاب 

 الفقه".أصول الفقه لعبدالوهاب خالف، واجلزء الثاين من كتاب الكواكب الدرية يف 
وقال األستاذ عبدالسالم احممد الرتيكي: "درست على يديه الكثري من املواد املتنوعة، منها علم 
التفسري ، وأصول الفقه من شرح الورقات لإلمام اجلويين، واألدب العريب من كتاب الوسيط يف األدب 

 ض يف الشعر".العريب واترخيه، للشيخ أمحد اإلسكندري، والشيخ مصطفى عناين، وعلم العرو 
وقال األستاذ علي حممد البشري محودة: "درست على الشيخ تفسري النسفي، واحلديث:  

 كتاب املنهل احلديث، ويف النحو: شرح ابن عقيل".
 سادسا: مؤلفاته:

ألف الشيخ رمحه هللا مؤلفات متنوعة يف جوانب عدة ، فألف يف السنة النبوية ، ويف الفقه 
  علوم اللغة ، ويف التاريخ ، وهكي كالتايل:وعلومه، ويف التفسري، ويف

 .(25)إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن .1
 .(26)كشف املغطَّى من حقائق املوطأ .2
 .(27)خمتار مجع احلديث املرتب من كتاب لسان العرب .3

                                                           

وهو من أشهر وأهم كتب الشيخ رمحه هللا ، مكث يف كتابته مدة عشرين سنة ، وهو أول تفسري مطبوع لعامل ( 25)
م، وقد تلقفه الباحثون ابلبحص والدراسة يف جوانب عدة ، 2011من علماء ليبيا، طبع يف دار املنار سنة 

اه املسماة: الفكر املقاصدي عند الشيخ أمحد أبو ذكر بعضا منها الدكتور علي امجال يف أطروحته للدكتور 
ح (، وذكر الدكتور حافظ القليب أيضا بعض البحوث حول هذا التفسري  -مزيريق من خالل تفسريه ص: ) ز

 .  13يف مؤلفه: ترمجة الشيخ العالمة أمحد أبو مزيريق ، ص: 

الكتاب برواية حيىي بن حيي الليثي، ووضح فيه ما يتميز به كتاب املوطأ عن بقية كتب عرف الشيخ يف هذا ( 26)
، والفكر املقاصدي 17م. ينظر: إرشاد احلريان ص:2007احلديث، وهو مطبوع يف دار املنار مبصراته ، سنة 

 . 42عند الشيخ أمحد أبو مزيريق ، ص 
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 .(28)املنتخب من خمتار مجع احلديث املرتب من كتاب لسان العرب .4
 .(29)الفطيسيةالدروس األساسية يف شرح املنظومة  .5
 . (30)كشف الغطاء عما وقع يف املآمث من أخطاء .6
 .(31)اقتباس الشعر احلكيم من آايت القرآن الكرمي  .7
 .(32)خمتارات خالدة ممتدة، من اتريخ اإلمامني مجال الدين األفغاين وحممد عبده .8
 .(33)نرباس الطرائق .9

 سابعا: وفاته:

                                                                                                                                                                  

كتاب لسان العرب ،البن منظور ، وهو من كتب املعاجم اللغوية ، مجع الشيخ رمحه هللا منه األحاديث، مث انتخب منها ( 27)
 . 22ثالمثائة حديثا يف كتابه املنتخب .، والكتاب خمطوط. ينظر: ترمجة العالمة أمحد أبو مزيريق ومؤلفاته ص 

 ، من هذا البحث . سأتناوله ابلدراسة والتعريف يف املبحث الثاين( 28)
بيتا ، من 1421هذه املنظومة هي من نظم الشيخ حممد بن حممد الفطيسي، من فقهاء مدينة زلينت، بلغت ( 29)

 115حبر الرجز، شرحها الشيخ رمحه هللا شرحا خمتصرا، وهذا الشرح ال يزال خمطوطا يف ثالث كراسات، األوىل 
، وإرشاد احلريان 296-295. ينظر: أعالم ليبيا، ص: صفحة 91صفحو، والثالثة:  113صفحة، والثانية: 

 . 23، وترمجة العالمة أمحد عبدالسالم أبو مزيريق ومؤلفاته، ص: 16ص: 
ذكر فيه الشيخ رمحه هللا بعض املخالفات اليت تقع يف املآمث، ويتجلى فيه النفس اإلصالحي الذي يتبعه ( 30)

ة للموتى ، ورجح عدم الوصول. ينظر: الفكر املقاصدي عند الشيخ، وقد تعرض فيه ملسألة وصول ثواب القراء
 . 43الشيخ أمحد أبو مزيريق من خالل تفسريه ص:

اختار الشيخ يف هذا الكتاب مثانية أحبر، وكان هنجه يف هذا الكتاب أن يذكر اسم البحر ، ويذكر تفعيالته، ( 31)
فيه ذكر مسائل من علم العروض، والكتاب مث يورد قصيدة من إنشائه، مقتبسا فيها آية من كتاب هللا، و 

 . 24صفحة . ينظر: ترمجة العالمة أمحد عبدالسالم أبو مزيريق ومؤلفاته، ص:  14خمطوط يف 
م، وحملمد عبده 1897ترجم الشيخ يف هذا الكتاب لعلمني، ومها: حممد بن صفدر احلسيين ، املتوىف سنة ( 32)

هذا الكتاب مطبوع على احلاسوب . ينظر: ترمجة العالمة أمحد م.، و 1905بن حسن خري هللا ، املتوىف سنة 
 . 25عبدالسالم أبو مزيريق ومؤلفاته، ص: 

وهو يف جمموع ، تعرض فيه لبعض القصص التارخيية والتيارات الفكرية اليت ظهرت يف العصر احلديث ، وفيه ( 33)
 359يضا أبيات شعر. وهو خمطوط يف تعريف ببعض الكتب كمناهل العرفان، واتريخ الفقه املالكي، وفيه أ

 .  25صفحة. ينظر: ترمجة العالمة أمحد عبدالسالم أبو مزيريق ومؤلفاته، ص:



  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  

هـ ، املوافق 1431من شهر ربيع األول ، عام تويف الشيخ رمحه هللا مبدينة مصراته ، يف األول 
م، وقد دفن مبقربة النور بقرية رأس علي ، رمحه هللا 2010للخامس عشر من شهر فرباير ، عام 

 .(34)وغفر له ، وجزاه عما قدم لإلسالم واملسلمني وللعلم الشرعي وأهله خري اجلزاء
  شرههاملبحث الثاين: يف التعريف بكتاب املنتخب ومنهج الشيخ يف

 يف هذا املبحث سيكون احلديث عرب مطلبني:
: يف التعريف هبذا الكتاب : من حيث ذكر امسه ، وأصل هذا الكتاب ، وسبب املطلب األول

اختياره هلذه األحاديث من أصل أصله كتاب لسان العرب ، واملراحل اليت مر هبا اختيار هذه األحاديث ، 
 سار عليه يف اختيار هذه الثالمثائة حديثا . وأخريا بذكر ضابط احلديث الصحيح الذي

: يف منهجية الشيخ يف كتابه املنتخب: وذلك بتوضيح املنهجية اليت سار عليها املطلب الثاين         
الشيخ يف شرحه لألحاديث اليت اختارها يف كتابه ، مع التمثيل على ذلك أبمثلة من خالل هذا 

 الشرح .
 األول: يف التعريف ابلكتاب: املطلب

يف هذا اجلانب من هذا البحث ، سأحاول التعريف هبذا الكتاب ، وذلك من خالل 
االستئناس مبا ذكره الشيخ رمحه هللا يف مقدمته ، وقد وقفت على ثالث نسخ للكتاب ، نسخة 

على  خمطوطة يف ثالث كراسات، ونسخة مطبوعة على احلاسوب وملا تنشر بعد، ونسخة مصورة
 ( ،وأستعني ابهلل فأبدأ ابلتعريف ابلكتاب، فأقول:pdfاحلاسوب ملف )

 اسم الكتاب -1
بدأ الشيخ رمحه هللا مقدمته ابلبسملة مث احلمدلة والصالة على رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ، مث أعقب ذلك بذكر اسم هذا الكتاب ، فقال: "فهذا كتاب ثالمثائة حديث منتخب من 

 احلديث املرتب من كتاب لسان العرب". خمتار مجع
 أصل هذا الكتاب وسبب اختياره هلذه األحاديث من أصل أصله كتاب لسان العرب: -2

وهذه الثالمثائة حديثا املنتخبة انتخبها الشيخ رمحه هللا من كتابه املخطوط )خمتار مجع احلديث املرتب 
 .(36)يعد من أهم معاجم اللغة ، ملؤلفه ابن منظور (35)من كتاب لسان العرب( وكتاب لسان العرب

                                                           

 .  21ينظر: جهود أيب مزيريق اللييب يف التفسري ، ص: ( 34)
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ويف هذا املنتخب شرح كل هذه األحاديث شرحا وافيا ابلغرض ، وهو خمطوط يف ثالث  
 كراسات ، رقم صفحاته بعدد األحاديث ، بلغت ثالمثائة حديثا .

وقد ذكر ذلك يف مقدمته سبب اختيار مجع هذه األحاديث من كتاب لسان العرب ، 
"كتاب لسان العرب كتاب لغة ... ولكنه مجع فيه مؤلفه كل ما يطلق عليه ثقافة العرب: من فقال: 

أدب ودين واتريخ ... والشيء الذي لفت نظري فيه ما رأيته من مجع األحاديث الذي استشهد هبا 
 دليال على صحة ما فيه من اللغة ".

 ابن منظور فيما رتبه وأخرجه يف  وأكد رمحه هللا ذات السبب يف خامتة كتابه ، فقال: "ونضر هللا
كتابه املشهور الذي مل يعرف له نظري فيما ألف ومجع من غرائب املسطور ، ومن شغفي به وتعلقي مبا فيه 
من لغة وأدب وأمثال وحبور الشعر املختلفة ودقائقه املتنوعة واملؤتلفة , ومما فيه من الرباعة والبداعة تفسريه 

 ومجعه لألحاديث املختلفة الدالة على موضوع الساعة ".للقرآن من غري إشاعة , 
 مراحل اختيار هذه األحاديث: -3

حتدث الشيخ رمحه هللا يف مقدمته ابختصار وإجياز عن املراحل اليت مر هبا يف انتخاب هذه 
الثالمثائة حديث ، فقال: "فأول ما مجعت ما وجدته فيه من األحاديث املرتبة يف مخسة عشر جملدا 

ترتيب احلروف من اهلمزة إىل الواو والياء فوجدت فيه أكثر من ألف ومائيت حديث ، مث اخرتت  على
منها تسعمائة حديثا يف كتاب خاص هبا ، مث انتخبت منها ثالمثائة حديثا هلا عالقة مهمة ابلقرآن 

 الكرمي ... وهذا هو وظيفة السنة ابلقرآن".
 يار األحاديث:ضابط صحة احلديث الذي سار عليه يف اخت -4

من األسباب واملعايري اليت كانت وراء انتخاب هذا الثالمثائة حديثا من بني التسعمائة حديثا اليت مجعها 
أوال ، هو ضابط الصحة يف احلديث اليت كان يراه وهيو ، كما قال: " وعلى هذا فاحلديث الذي تعلق معناه 

ه"، وهذا جيران إىل املسألة القدمية احلديثة ، وهي عرض ابلقرآن حديث صحيح بذاته، ال حيتاج إىل سند من غري 
                                                                                                                                                                  

وهي: )التهذيب  هو كتاب من أهم معاجم اللغة ، وهو: يف ست جملدات ضخمة. مجع فيه مخسة كتب ،( 35)
لألزهري( ، و )احملكم البن سيده ( ، و )الصحاح للجوهري ( )وحواشي ابن بري عليه ( ، و )النهاية يف 

 .  2/1549غريب احلديث واألثر ، البن األثري( ، ورتبه ترتيب: )الصحاح(. ينظر: كشف الظنون 
ي مجال الدين أبو الفضل ، ولد مبصر ، ( هو حممد بن مكرم بن علي بن أمحد األنصاري اإلفريقي مث املصر 36)

يف احملرم، من أشهر كتبه: لسان العرب ، وخمتار األغاين، و خمتصر اتريخ  630وقيل يف طرابلس الغرب ، سنة 
هـ . ينظر: الدرر الكامنة يف 711دمشق البن عساكر، ونقل أن خمتصراته مخسمائة جملد ، تويف يف مصر سنة 

 .  7/108، واألعالم  1/248، وبغية الوعاة  6/15أعيان املائة الثامنة
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احلديث على القرآن، فما وافق القرآَن قُبل، وما خالفه رُد ، وقد استدل أصحاب هذا القول أبحاديث وأدلة عقلية 
 . (37)، ورد عليهم املخالفون هلم يف رأيهم

خالل اختيار هذا وقد صرح رمحه هللا أبن هذا هو الضابط يف صحة احلديث، ولك من 
العدد يف كتابه من بني األحاديث اليت كانت يف أصل هذا الكتاب، فقال بعد أن ذكر ضابط الصحة 

 يف احلديث، فقال: "وهذا الذي جعلين أنتخب هذه الثالمثائة حديثا".
انتهي رمحه هللا من شرح هذه األحاديث كما جاء يف ختام هذا الكتاب ، يوم الثالاثء مخسة 

شهر ربيع الثاين ، عام ألف وأربع مائة وستة وعشرين من هجرة الرسول حممد صلى هللا عليه عشر من 
 وسلم وآله وصحبه وعلى من سار يف مبدئهم الصميم".

 املطلب الثاين: منهج الشيخ رمحه هللا يف كتابه
املنهج الذي سار عليه الشيخ رمحه هللا يف شرحه ،يتضح من خالل هذه النقاط واألمثلة 

 يها من شرحه، وهي كالتايل:عل
يبدأ أوال بوضع رقم احلديث ، والذي قام برتتيب كل أحاديثه أوال أبول ، وقام  .1

جبعلها يف ثالثة أجزاء ، كل جزء حيتوي مائة حديثا ، وكذلك وضع رمز )ص( قبل احلديث يرمز به 
: نص احلديث، ووضع  لنص احلديث ،وقد يذكر هذا الرمز أحياان وجبانبه يذكر املرموز له وهو قوله

 كذلك قبل شرح احلديث رمز )ش( رمزا لشرح احلديث ، ومن أمثلة ذلك:
 يف حديث وائل بن حجر: "إن عفوت عنه يبوء إبمثه وإمث صاحبه". -ص -12"

ش: يف هذا احلديث جواب قدم إىل النيب من أحد الصحابة يف العفو عن الغري , ولكن احلق 
 املتعدي".يبقى لصاحبه , ويعود إمثه على 

 ومن األمثلة أيضا:
 نص احلديث: "إن الدين النصيحة: هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم".-ص-102"

الذي يظهر على  ش: يف هذا احلديث بيان وتوضيح الدين احلق القائم على طريق الصدق ,
 الوجه الكامل املتفق النصيحة املوافقة واملناسبة لكل مجاعة تشملهم الكلمة الصرحية ..."

 ومن األمثلة أيضا:
                                                           

الكالم يف هذه املسألة طويل ، واألدلة لكل منهما والردود كذلك كثرية، فمن أراد الرجوع إليها فلينظر: معامل ( 37)
 .  373-1/365، وقواطع األدلة يف األصول 301-4/299السنن 
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 نص احلديث: "نضر هللا امرءا مسع مقاليت فوعاها". -ص-300"
ش: يف هذا احلديث مسك اخلتام مما انتَخبُته مما اخرتته من مجع احلديث املرتب , من كتاب 
لسان العرب , ونضر هللا ابن منظور فيما رتبه وأخرجه يف كتابه املشهور الذي مل يعرف له نظري فيما 

 ألف ومجع من غرائب املسطور ..."
 ربط احلديث مبا يتوافق مع القرآن: .2

سار الشيخ رمحه هللا يف شرحه أن يذكر من خالل شرحه للحديث ، اآلايت القرآنية الدالة 
 ب ، وتشهد ملعناه.على معىن حديث البا

 ومن أمثلة ذلك:
ما ذكره خالل شرحه احلديث الثاين ، وهو: "أن النيب صلى هللا عليه وسلم نفل يف البدأة 

 الربع ويف الرجعة الثلث".
 قال الشيخ رمحه هللا:

"ودليل هذا احلديث مأخوذ من القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: "يسئلونك عن األنفال قل 
 سول".األنفال هلل والر 

، وهو قول النيب صلى هللا عليه وسلم: "استغنوا 268ومثاله أيضا: ما ذكره يف احلديث رقم 
 عن الناس , ولو عن فصمة السواك".

 قال يف شرحه:
ش: يف هذا احلديث األمر ابالستغناء عن الناس ولو ابلشيء القليل , مثل قطعة السواك اليت 

ه تعاىل: "وال تتمنوا ما فضل هللا به بعضكم على بعض ال تساوي شيئا ... وهذا احلديث شاهد قول
 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب واسألوا هللا من فضله".

 شرح احلديث شرحا جممال: .3
بعد ذكر الشيخ رمحه هللا حلديث الباب ،يبدأ بوضع معين عاما للحديث ،ولعل هذا هو 

 وما .املنهج املتبع من قبل شراح احلديث عم
، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: "من استطاع 10ومن أمثلة ذلك: ما ذكره يف احلديث رقم 

 منكم الباءة فليتزوج".
 قال رمحه هللا:

ش: يف هذا احلديث التوجيه والتحريض على الزواج ؛ ألنه الطريق الوحيد والسبب الفريد 
خوة وعمومة , ونسب قريب أو بعيد ... فال لعالقة الذكر ابألنثى , وما ينتج عنه من أبوة وبنوة وأ
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آدم يكون من غري الزواج نسب وال حسب: "أييها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى": زوج وزوجة: 
وزوجه , وغريمها: زوج وزوجة يف كل شريعة من شرائع الرسل ... حىت وصلت إىل خامتهم حممد عليه 

شريعة مع شريعة اإلسالم وكتابه يقول: "وهو الذي  الصالة والسالم وقد نسخت به شرائع الرسل فال
خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا": نسبا من جهة الزوج وصهرا من جهة الزوجة , فالنسب والصهر 

 مها العالقة بني الرجل واملرأة ويرتتب على هذا األبوة واألمومة واألخوة والعمومة واخلؤولة .
، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: 203حه للحديث رقم ومن أمثلته أيضا: ما جاء يف شر 

 "إن هللا تعاىل حيب معايل األمور ويبغض سفسافها".
 قال رمحه هللا:

ش: يف هذا احلديث يبني الرسول ويوضح الفرق بني األشياء املهمة النافعة وبني األشياء 
وحيرض فيه املسلمني على عمل كل مفيد من الفعل والقول , وهو العمل الصاحل  الرذيلة التافهة ,

 املفيد يف الدنيا , والرشيد السديد يظهر ثوابه يوم القيامة للمتقني
 ذكر املعين اللغوي والشرعي أللفاظ احلديث: .4

يث مما درج عليه الشيخ رمحه هللا يف شرحه ، هو ذكر املعين اللغوي والشرعي أللفاظ احلد
 املقصودة يف موضوع احلديث ، وأحياان يذكر التعريف العام لذلك اللفظ .

، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: 276ومن أمثلة ذلك: مكا جاء يف شرحه للحديث رقم 
 "الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت واألمحق من أتبع نفسه هواها ومتىن على هللا األماين".

 قال رمحه هللا:
  هذا احلديث بيان الفرق بني الشخص الكيس والشخص األمحق:"ش: يف

الشخص الكيس يف اللغة: اإلنسان النابه الفطن املدرك حلقائق األشياء على العموم  -1-أ
 وملا يدور به على اخلصوص .

الشخص الكيس يف الشرع: اإلنسان املؤمن الصادق الفاهم حلقيقة دينه حق الفهم من  -2
واحلرام واملكروه واجلائز الذي ليس فيه أمر وال هني , وخالصته: من دان نفسه الواجب واملندوب 

وعاملها على مقتضى الشرع يف األمر والنهي , وعمل عمال صاحلا يثاب عليه يف اآلخرة ابلنعيم املقيم 
 يف جنات النعيم: "إن األبرار لفي نعيم".

 من السوء واملستهرت حبقوق الغري:األمحق يف اللغة: الشخص الذي ال يبايل مبا يعمل  -1-ب
 لكل داء دواء يستطب به ... إال احلماقة أعيت من يداويها .
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األمحق يف الشرع: الشخص الذي ال يقيم وزان حلقيقة الدين , وال أييت مبا فرضه هللا رب  -2
على هواها  العاملني , ونفسه أمارة ابلسوء , تدعوا إىل الشر وتبعده عن اخلري , حتكمت فيه كما تريد

  اللئيم , وتغريه ابألماين: ربك رحيم يوم اجلحيم".
، وهو أن النيب صلى هللا 270ومثال ذكره للمعين العام: ما جاء يف شرحه للحديث رقم 

 عليه وسلم هني عن املكاعمة واملكامعة .
 قال يف شرحه:

ما بينهم واملظهر "ش: يف هذا احلديث توجيه املسلمني إىل األدب واحلشمة وحسن املعاملة في
الالئق هبم , واملنهي عنه كل ما فيه وقاحة واستنفار من املظهر غري الالئق ... ويف هذا احلديث 

 ظاهراتن ال تليق ابملسلم:
املكاعمة: تقبيل اخلد ابلفم مع الرجال , وهذه ظاهرة اآلن بني الشباب , وكل من -1

ية , فأراد الرسول هبذا النهي أن يلفت أنظار يتشابب من الشيوخ , وهذا ما كان معروفا يف اجلاهل
املسلمني إىل هذه العادة , وأهنا ال تليق ابلرجال ملا فيها من الشهوة اجلنسية ابلذكور: كما يفعل قوم 

 لوط ... ومل ينه عنها النساء فيما بينهن .
ملا فيه املكامعة: التقاء الرجل ابلرجل على فراش واحد بغطاء واحد دون فاصل بينهما ؛ -2

 من القباحة والوقاحة وقلة احلشمة وفقد الراحة".
 التطرق لبعض مصطلحات احلديث: .5

يتطرق الشيخ رمحه هللا أثناء شرحه للتحدث يف مصطلح احلديث إن كان يف احلديث ما 
، وهو  14يقتضي ذلك ، ومن أمثلة ذلك: حديثه عن احلديث املتواتر أثناء شرحه للحديث رقم 

 ليه وسلم: "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".قوله صلى هللا ع
 قال رمحه هللا:

وقد قرر علماء مصطلح احلديث أن هذا احلديث , حديث متواتر , وقد نص بعضهم على 
أنه املتواتر الوحيد يف احلديث القويل , وغريه من اآلحاد , وإن صح سندا ... وعلماء املدينة من 

عيهم أن احلديث الذي مل يعمل به يف عصرهم ال يعترب صحيحا ... ولقد نص الصحابة والتابعني واتب
الشافعي يف قوله: إذا صح احلديث فهو مذهيب , وهذا القول املنقول عن الشافعي قبل وجود علم 
مصطلح احلديث الذي بني صحة احلديث عندهم من جهة السند الذي يرويه احلافظ الثقة بدون 

اجلهة كثر الصحيح عندهم , ومل يشرتطوا فيه عمل أهل املدينة املشهود  شذوذ وال علة , ومن هذه
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هلم: خريكم قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ...والثالثة قرون: هو جيل الصحابة: سبعون سنة 
 ... وجيل التابعني كذلك , واتبع التابعني مثله .

 مجع اآلايت القرآنية لشرح احلديث ، مع شرحها أحياان: .6
لعل ارتباط الشيخ رمحه هللا جبانب التفسري للقرآن الكرمي ، هو ما جعله يكثر من استحضار 
اآلايت القرآنية اليت يراها تعينه يف شرح احلديث ، بل تكاد أحياان جتد أغلب الشرح بذكر اآلايت 

 قرآنية اليت هلا عالقة بذلك احلديث .
وهو قوله صلى هللا عليه وسلم:  ،230ومن أمثلة ذلك: ما جاء يف شرحه للحديث رقم 

 "إايكم واحلككات , فإهنا املآمث".
 قال رمحه هللا:

اليت  "ش: يف هذا احلديث التحذير من الكالم التافه الذي ال قيمة له , مثل األغلوطات
تؤدي إىل الوساوس والتشويش والتلبيس , كما يقع اليوم كثريا بني املعلمني واملتعلمني يف مسائل بال 

 طائل , فيضيع املسؤول عنها مع السائل .
وهذه األشكال تدل على الفراغ وسوء احلال , ملا فيها من ضياع الوقت بال فائدة يف احلال 

 قطعك كما يقال ! .واملآل , والوقت كالسيف إن مل تقطعه 
فإهنا املآمث: مجع مأمث ... وهو املمنوع شرعا , واملسلم حريص على وقته ال يضيع منه هدرا 

 ... بل حيرص عليه فيستفيد منه ثوااب وأجرا ... ال إمثا وزورا:
 "والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا ابحلق وتواصوا ابلصرب".

 يها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه"."أي
"ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى 
املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة املوت 

يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد  ابحلق ذلك ما كنت منه حتيد ونفخ يف الصور ذلك
لقد كنت يف غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 
ألقيا يف جهنم كل كفار عنيد مناع للخري معتد مريب الذي جعل مع هللا إهلا آخر فألقياه يف العذاب 

ن يف ضالل بعيد قال ال ختتصموا لدي وقد قدمت إليكم الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كا
ابلوعيد ما يبدل القول لدي وما أان بظالم للعبيد يوم يقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد 
وأزلفت اجلنة للمتقني غري بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرمحان ابلغيب وجاء 
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خللود هلم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من بقلب منيب ادخلوها بسالم ذلك يوم ا
قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا يف البالد هل من حميص إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى 

 السمع وهو شهيد".
وأحياان يقوم بذكر شرح لتلك اآلية القرآنية اليت ذكرها يف شرحه ، ومن أمثلة ذلك: ما جاء 

 ، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: "كل سبب ونسب ينقطع إال سبيب ونسيب".-43رقم  يف احلديث
ذكر رمحه هللا يف شرحه لقوله تعاىل: "أييها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم 

 نورا مبينا"... فالربهان الرسول حممد , والنور املبني القرآن .
، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: "ألن تدع 208وأيضا: ما جاء يف شرحه للحديث رقم 

 ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس".
ذكر رمحه هللا يف شرحه قوله تعاىل: "إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة" أي: خيترب هبا املؤمن القوي 

 من الضعيف يف الدين القوي يف الدنيا .
 طول وقصر الشرح: .7

يف شرحه إىل هنج االقتصار على املطلوب ، حبيث ال جياوز الصفحة يف هنج الشيخ رمحه هللا 
أغلبها ، ابستثناء بعض األحاديث اليت أطال الشيخ رمحه هللا يف شرحها ، وأحياان ومن ابب 

 االختصار حييل إىل القارئ إىل بعض املصادر لرياجعها إن أراد اإلحاطة ابملوضوع .
حاديث يكمن يف أن هذه األحاديث املنتخبة أغلبها ولعل سبب االقتصار يف شرح بعض األ

أحاديث يف اآلداب العامة ، وليست بتلك األحاديث اليت حتوي مسائل فقهية أو عقدية ، ابإلضافة 
 إىل أن بعضها هي جزء من حديث ، وليست حبديث كامل .

 ، حيث قال: 6فمن أمثلة االقتصار ، ما جاء يف شرحه للحديث رقم 
 : يف كيفية الشرب جالسا مطمئنا: "فإنه أروى وأبرى".نص احلديث -ص-

ش: يف هذا احلديث املختصر املفيد يوجه الرسول كيف يشرب املاء وهو جالس مطمئن فإنه 
أروى: أفعل تفضيل ؛ ألنه ينساب هبدوء يف اجلسم , فيتوزع فيه دون صب وال خب , فينحاز يف 

 جرسة من اجلسم فيثقل ويضايق .
ب املاء الري , وهو يربد اجلسم , ويوزع الغذاء على حسب حالة اجلسم , واملقصود من شر 

 لكل عضو ما يناسبه ... سبحان الذي جعل من املاء كل شيء حيا .
وكذلك كلمة أبرى , فيها مبالغة وزايدة يف الربء والعافية والصحة ... وهذه فائدة أخرى 

 زايدة على الري .
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روعة من اجللوس واهلدوء من الري والربء شيء جديد , وهو فقد اجتمع يف املاء ابلكيفية املش
اهلناء والراحة لكفاية اإلنسان مما يطلب يف حياته الناعمة اهلادئة إىل السرور والبهجة والراحة والسالم: 
"وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأانسي كثريا" ولكن أكثر الناس  

فروا هبذه النعم اليت من أجلها املاء الطهور الغدق: "وأن لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا" ك
"ولو أن أهل القرى ءامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض" من السماء املاء , ومن األرض 

ستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل النبات ... وأكرب دليل على هذا كله ما قاله نوح لقومه: "فقلت ا
 السماء عليكم مدرارا وميددكم أبموال وبنني وجيعل لكم جنت وجيعل لكم أهنارا"

وهذا احلديث املختصر يف أروى وأبرى لو تتبع الباحث ما يشري إليه يف القرآن أللف فيه جملدات !. 
 فضل هللا عليك عظيما". فسبحان الذي علم رسوله ما مل يعلم , وأهلمه جوامع الكلم ,"وكان

، وهو قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 293ومن أمثلة إطالة الشرح: شرحه للحديث رقم 
 "ال تطروين كما أطرت النصارى املسيح , فقولوا: عبد هللا ورسوله".

"ش: يف هذا احلديث هني وحتذير املسلمني من إطراء الرسول إطراء خيرج به الرسول عن 
 , قل: إمنا بشر مثلكم يوحى إيل . حقيقته البشرية

وهو ما عمله النصارى لعيسى جعلوه إهلا وسلبوه من بشريته ... وقالوا: املسيح ابن هللا ... وقالوا: 
 املسيح هللا ... وقالوا: اثلث ثالثة ... وقد حكم هللا على النصارى بسبب هذا القول ابلكفر:

 مرمي" "لقد كفر الذين قالوا إن هللا هو املسيح ابن
 "لقد كفر الذين قالوا إن هللا اثلث ثالثة"

 "وقالت النصارى املسيح ابن هللا".
"وإذ قال هللا اي عيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون هللا قال 

 سبحانك ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق إن كنت قلته فقد علمته ..."
 ه أن اعبدوا هللا ريب وربكم"."ما قلت هلم إال ما أمرتين ب

وبعض املسلمني أطروا حممدا رسول هللا أكثر مما يستحق: وصفوه أبوصاف قد يتربأ منها , 
 وجعلوا له أوصافا يف مدائحهم ال تليق به وال يقبلها .

وجاء النهي يف احلديث مانعا ملا يفعل يف االحتفال مبولده يف شهر ربيع األول , وابخلصوص 
لثاين عشر منه , وليلة املولد هلا نظر خاص , إبيقاد النريان على خمتلف األشكال , وهي يف اليوم ا

عادات قد تكون مأخوذة من عادات النصارى وطقوسهم الدينية يف ذكرى ميالد املسيح يف مصر 
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لد والشام والعراق وأوراب وأمريكا وكل بالد العامل الذي قلد أهله النصارى , وأول من أحدث ذكرى املو 
الشيعة الفاطمية عندما حكموا مصر يف نصف القرن الرابع اهلجري لغرض إظهار ذكرى إمامهم 

 املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى ! .
ولكن ليزيدوا األمر تلبيسا على بعض املسلمني أدخلوا يف ذكرى مولد إمامهم ذكرى مولد 

تفلون هبا يف كل سنة , واستمروا الرسول وفاطمة وعلى واحلسن واحلسني فصارت عندهم ستة موالد حي
 على هذا احلال مدة بقاء الدولة الفاطمية يف مصر .

وعندما ظهر صالح الدين األيويب وحكم مصر والشام وما والمها من بالد اإلسالم أدخل ذكرى 
 مولد الرسول بني املسلمني , وأبطل بقية موالد الشيعة , كاحتفال رمسي تعرتف به احلكومة القائمة .

 فجعل ذكرى مولد الرسول ظاهرة إسالمية , حلاجة يف نفس يعقوب كما يقال !
فصار االحتفال ابملولد الشريف عادة بني الشعوب اإلسالمية عادة مسلمة شعبية اعرتف هبا 

 العام واخلاص حىت صارت أمرا مسلما بني املسلمني .
 املستعمرون يف املغرب ولكن تدخل السياسة يف هذا األمر من املماليك والعثمانيني وحىت

العريب ومصر والشام , اعرتفوا به ظاهرة إسالمية حيتفل هبا كل عام يف شهر ربيع األول ابأللعاب 
واحلفالت املتنوعة واألغاين والطرب يف املساجد ويف زوااي طرق الصوفية اليت اخرُتعت خدمة للحاكم 

 .املستبد واملستعمر املتمرد , وهذا هو احلال كما يقال 
ولكن عندما ننظر حقا إىل حقيقة حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جنده حاضرا معنا 
بدعوته وهدايته ورسالته اخلالدة: القرآن الكرمي ... فال حيتاج إىل ذكرى تذكران به , وال حفالت تقربنا 

 إليه: ال تطروين كما أطرت النصارى املسيح .
صادر لرياجعها إن أراد اإلحاطة ابملوضوع: ما جاء يف ومن أمثلة إحالة القارئ إىل بعض امل

 ، وهو: أنه هنى أن يستطيب الرجل بيمينه .54خامتة شرحه للحديث رقم 
 حيث قال يف خامتة شرحه:

 "ومن أراد الزايدة على هذا , فليقرأ ابب قضاء احلاجة يف كتب الفقه وهي كثرية .
اشر ... وشروح الرسالة ... وأقرب ابن ع–شروح املرشد املعني  –وأوضحها وأسهلها 

 املسالك ... وخمتصر خليل وشروحه".
 االقتصار على احلديث كما هو يف كتاب لسان العرب: .8

اقتصر الشيخ رمحه هللا عند ذكره للحديث على ما هو عليه يف كتاب لسان العرب ، مع أنه 
 يف مواضع قليلة جدا يذكر قبل شرحه للحديث تتمة ذاك احلديث .
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 ، قال رمحه هللا: 112مثلة ذلك: احلديث رقم ومن أ
 : "وهل يكب الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم".-ص-

 ، حيث قال رمحه هللا:-149ومن أمثلته أيضا: احلديث رقم 
 نص احلديث: "هل تنظرون إال مرضا مفسدا أو موات جمهزا". -ص

 ، حيث قال: 46رقم  ومن أمثلة ذكر متام احلديث: ما ذكره يف احلديث
 نص احلديث: "من أصبح آمنا يف سربه". -ص-

ش: هذا بعض حديث متامه: من أصبح معافا يف بدنه ءامنا يف سربه عنده قوت يومه فقد 
 حيزت له الدنيا حبذافريها .

 ، قال: 65ومن أمثلته أيضا: ما ذكره يف احلديث رقم 
 : نص احلديث: "إايكم وحمداثت األمور".-ص -

 وتكملة احلديث: ... فإن كل حمدثة بدعة , وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار.
 ذكر األحكام الشرعية اليت تفهم من احلديث: .9

يذكر الشيخ رمحه هللا يف شرحه ، احلكم الشرعي للمسألة اليت تفهم احلديث ، ومن ذلك ما جاء يف 
 ، وهو: أنه صلى هللا عليه وسلم هني عن املكاعمة واملكامعة . 270ختام شرحه للحديث رقم 

 قال رمحه هللا:
 "وهذه العادة اآلن غري معروفة عندان خبالف العادة األوىل: املكاعمة .

ريقة التحية املأمور هبا يف اإلسالم ما جاء يف القرآن وسنة الرسول عليه الصالة والسالم: "وإذا وط
حييتم بتحية فحيوا أبحسن منها أو ردوها ..."حتيتهم فيها سالم"... ويف السنة كثري من األحاديث جاءت 

 يف حكم السالم وصفته ومن يسلم األول وحكم السالم على غري املسلم .
صة يف هذا: أن السالم ابتداء سنة على الكفاية , والسالم على السامع فرض كفاية واخلال

 واملستحب: السالم عليكم , والرد: وعليكم السالم .
وهو كالم ابلفم , واملصافحة ابليد جائزة بني الرجال , واملعانقة مكروهة , أما تقبيل الفم 

 هي املطلق دليل على احلرمة".ابلفم وتقبيل اخلد ابلفم ما ورد فيه النهي , والن
، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: "إن 88ومن أمثلته أيضا: ما ذكره يف شرحه للحديث رقم 

 املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم".
 قال رمحه هللا:
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وطلب العلم فرضه اإلسالم فرض عني على كل مكلف ذكر أو أنثى يف األمر املفروض مثل 
مثل الزكاة ملن له مال بلغ النصاب , ومثل احلج للمستطيع , ومثل اجلهاد الصالة لكل مكلف , و 

للقادر , والصيام يف شهر رمضان , ورعاية اجملتمع للحاكم , وحسن املعاملة مع الناس واملعاشرة 
 الطيبة .

وهذا داخل يف قوله تعاىل: "وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
ه مسؤوال وال متش يف األرض مرحا إنك لن خترق األرض ولن تبلغ اجلبال طوال كل أولئك كان عن

ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من احلكمة"... وفرض كفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الباقني وذلك فيما يفيد اجملتمع ويرفع من شأهنم وجيعلهم أمة متآلفة متماسكة 

 تعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان".متعاونة: "و 
 ذكر حمل الشاهد يف احلديث: .10

يذكر الشيخ رمحه هللا يف مواضع عدة يف شرحه حمل الشاهد الذي جعل ابن منظور يستشهد 
يف حديث الغالم الذي قتله  -1هبذا احلديث يف احلديث ، ومن ذلك: ما جاء يف احلديث رقم 

 لق إىل أحدهم ابدئ الرأي فقتله .اخلضر: فانط
يف هذا احلديث بيان ملا جاء يف القرآن من قصة العبد الصاحل الذي حتاور مع موسى عليه 

 السالم ... والقصة يف سورة الكهف ... والشاهد هنا: ابدئ ... فاهلمزة هنا آخر الكلمة .
 وهذه طريقة ابن منظور يف كتابه لسان العرب .

، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: 24جاء يف شرحه للحديث رقم ومن ذلك أيضا: ما 
 "املسلمون تتكافؤ دماؤهم"

 قال رمحه هللا:
"والشاهد يف احلديث هنا: تتكافؤ دماؤهم ... فاعتبار الشخص ليس أبصله ونسبه ولكن 

 إبميانه وعمله الصاحل".
 الربط بني األحاديث املنتخبة: .11

يذكر الشيخ رمحه هللا املعين الذي يربط بني احلديث واحلديث الذي قبله ، إن كان هناك ما 
 يربط بينهما ، ومن أمثلة ذلك:

 واحلديث الذي قبله ، وهو: 42ما جاء يف ربطه بني احلديث رقم 
 نص احلديث: "ويل للعرب من شر قد اقرتب". -ص -41
 له كفر".نص احلديث: "ِسباب املسلم فسوق وقت -ص-42
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وهذا احلديث له عالقة مبا قبله من حيث بداية األول من التفرق والتمزق والتخلف , وهناية 
الثاين من حيث السب والعيب والقدح والقبح فيما بينهم ابلضرب والطعن والرمي بكل ما يؤذي 

 ويردي , بال شفقة وال رأفة ... ولكن أنفة وعنفة وشدة , وبعد ذلك كفر وردة .
 ، واحلديث الذي قبله ، وهو: 275ومثاله أيضا: يف ربطه بني احلديث رقم 

 نص احلديث: "ال متثلوا بنامية هللا". -ص-256
 نص احلديث: "من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار".-ص-257

يف  ش: هذا احلديث نتيجة للحديث الذي قبله من متثيل العظماء يف صور خمتلفة تعلق
امليادين لتبقى عظمتهم بني الناس وهم أموات ... فقد كانت عظمتهم يف الدنيا وهم أحياء أن متثل 
هلم أتباعهم قياما خاضعني خاشعني لعظمتهم وهيبتهم ملا يظنوهنا فيهم كذاب وهبتاان وخسة وامتهاان يف 

 أتباعهم جهال وخسراان.
 الرد على املفهوم اخلاطئ للحديث: .12

ه هللا يف شرحه املفهوم اخلاطئ للحديث ، وذلك بذكره مث الرد عليه ، ومن يذكر الشيخ رمح
حديث جربيل –يف حديث اإلميان والقدر  -ص-261أمثلة ذلك: ما جاء يف شرحه للحديث رقم 

 الوارد يف الصحيحني: "وترى احلفاة العراة: رعاة اإلبل والبهم يتطاولون يف البنيان". –
بعضهم أن احلديث عالمة على قرب يوم القيامة ... ولكن احلديث قال رمحه هللا: "وقد فهم 

مل يصرح هبذا وإمنا املقصود هو أن تغري احلال ابلناس من الفقر إىل الغىن ومن البدو إىل احلضر ومن 
االستعباد إىل احلرية املطلقة , قد يتغري الناس من هذا كله وينسون دين هللا يف أمره وهنيه ووعده 

ون ابلدنيا ويرتكون أمر هللا وما فيها من ثواب وعقاب ... فجاء احلديث هنا حيذر ووعيده ويله
املؤمنني الصادقني من هذه اهلفوة , وينذرهم من هذه الغفلة , فدين هللا ال يتغري بتغري الزمان وال مبا 

 يطرأ من الفقر والغىن على اإلنسان .
وهو قوله صلى هللا عليه وسلم:  ،254ومثاله أيضا ما جاء يف ختام شرحه للحديث رقم 

 "أشد الناس بالء األنبياء ... مث األمثل فاألمثل".
وقد فهم بعض الناس أن البالء هو الفقر وضعف احلال ومهانة النفس ! وهذا فهم خاطئ ال 

 داللة عليه من كتاب أو سنة .
 االستشهاد ابلشعر يف شرحه: .13
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ضره من األبيات الشعرية اليت تزيد شرحه يذكر الشيخ رمحه هللا يف مواضع عديدة ما يستح
 وضوحا ، وأسلوبه مجاال ،ومن أمثلة ذلك:
، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: "استغنوا عن الناس  268ما جاء يف شرحه للحديث رقم 

 "واملسلم العفيف ال طمع فيه ألحد: قال يف شرحه: , ولو عن فصمة السواك".
 ذا تصبك خصاصة فتحمل .استغن ما أغناك ربك ابلغىن ... وإ

 ما َحك  جلدك مثل ظفرك ... فتول أنت شؤون أمرك .
 ال تسألــن بُنـــي  آدم حاجــة ... وسِل الذي أبوابه ال حتجب

 هللا يغضب إن تركت سؤاله ... وُبين  آدُم حني ُيسأل يغضُب .
 ولو سئل الناس الرتاب ألوشكوا ... إذا قيل: هاتوا أن ميلوا ومينعوا".

 ومن أمثلته أيضا:
، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: "خري الناس املخموم  263ما جاء يف شرحه للحديث رقم 

 قال يف شرحه: القلب , قيل: اي رسول هللا وما املخموم القلب ؟ قال: الذي ال غش فيه وال حسد".
 واحلسد داء يف النفس إن بقي فيها ضرها وإن خرج منها غرها وأظهر شرها:

  على نغص احلسو ... د فإن صربك قاتلهاصرب
 فالنــار أتكـــل بعضهـــا ... إن مل جتد ما أتكله .

 وقد قيل يف هذا املعىن:
 أال قل ملن ابت يل حاسدا ... أتدري على من أسأت األدب

 فظنـك فـي خالقي ســيء ... ألنك مل ترض يل ما وهب
 ب .فكان جزاؤك أن زادنــي ... وسد عليك طريق الطلـ

 ذكر خالصة املسألة يف الشرح: .14
يذكر الشيخ غالبا يف ختام شرحه ، عقب املسائل اليت حيتاج لذكر اخلالصة فيها ، من ابب 

، وهو أنه صلى هللا عليه 270اختصار تلك املسائل ، ومن أمثلة ذلك: ما جاء يف احلديث رقم 
 وسلم هني عن املكاعمة واملكامعة .

يف مسألة حكم السالم فقال: "واخلالصة يف هذا: أن السالم  ذكر يف خامتة شرحه اخلالصة
ابتداء سنة على الكفاية , والسالم على السامع فرض كفاية واملستحب: السالم عليكم , والرد: 

 وعليكم السالم .
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وهو كالم ابلفم , واملصافحة ابليد جائزة بني الرجال , واملعانقة مكروهة , أما تقبيل الفم 
 اخلد ابلفم ما ورد فيه النهي , والنهي املطلق دليل على احلرمة".ابلفم وتقبيل 

، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: "ما أنتم 265ومثاله أيضا: ما جاء يف شرحه للحديث رقم 
 ذكر يف خامتة شرحه اخلالصة فقال: يف األمم إال كالرقمة يف ذراع الدابة".

 ه:"اخلالصة يف هذا األمر ما قاله هللا يف كتاب
"إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربيئة جزاؤهم عند رهبم جنات عدن جتري 

 من حتتها األهنار خالدين فيها أبدا رضي هللا عنهم ورضوا عنه ذلك ملن خشي ربه".
 استعمال أسلوب السجع يف شرحه: .15

يف شرحه ،  من أبرز ما ميز هذا الشرح هو استعمال الشيخ األسلوب البالغي )السجع(
ليزيد يف مجال وروعة الكلمات واجلمل يف شرحه ، ومن أمثلة ذلك: ما جاء يف شرحه للحديث رقم 

 ، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: "ليس شيء يف امليزان أثقل من حسن اخللق".216
 قال من مجلة ما قال يف شرحه:

الغريب املريب , الذي يزري  "وهذا احلديث خيالف الذي قبله يف بيان اخللق املتصنع الزائف
 بصاحبه وجيعله هزؤا ومضحكة بني البعيد والقريب .

 فصاحب اخللق العظيم يعظمه كل عظيم ، وصاحب اخللق الذميم حقري بني الناس لئيم .
 واألول يف النعيم املقيم: إن األبرار لفي نعيم . والثاين يف العذاب األليم: وإن الفجار لفي جحيم".

، وهو قوله صلى هللا عليه  292لك أيضا: ما جاء يف شرحه للحديث رقم ومن أمثلة ذ
 وسلم: "يوشك أن تداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة على قصعتها".

قال من مجلة ما قال يف شرحه: "وتركوا دنياهم غباوة ال زهدا , وتكاسال وتواكال , فلم يعرفوا 
ونفطهم غرق فيه النهاب , وشباهبم وسيلة للخراب حلياهتم جدا: أرضهم خراب , وعاملهم وهاب , 

 , وحكامهم دليلهم الغراب:
 ومن يكن الغراب له دليال ... مير به على جيف الكالب

كالب وأي كالب ؟! ، وأغنياؤهم أخبث من الذائب , وأي ذائب ؟ ! ... عند املسلم 
 الصادق اجلواب , واجلواب كذلك يف السنة والكتاب" .
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 اخلامتة
مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، وعلى آله وصحبه أمجعني، احل

 وبعد:
فأذكر يف خامتة هذا البحث أهم النتائج اليت توصلت إليها بعد هذه الرتمجة للعالمة الشيخ أمحد أبو 

 مزيريق رمحه هللا:
احلمد ، زاخرة بعلماء أجالء ، سخروا حياهتم وأوقاهتم لتعلم العلم  أن بالدان  وهلل .1

الشرعي وتعليمه ، وهم بفضل هللا كثر ، منهم شيخنا املرتجم له ، وشيوخه وغريهم من العلماء 
 املغمورين.

مدى نبوغ الشيخ ، وعلمه الواسع املتنوع ، والذي برز من خالل تتلمذ الكثريين عليه،  .2
 م التفسري واللغة والفقه واحلديث وغريها .ليتعلموا منه علو 

حرص الشيخ رمحه هللا على تعلم العلم الشرعي وتعليمه، وعلى استغالل كل أوقاته يف  .3
ومن خالله اطالعه الواسع على ذلك ، ظهر ذلك من خالل جلوسه للدراسة على مشايخ متعددين ،

 كتب متعددة ومتنوعة ، وكذلك من خالل مؤلفاته املتنوعة.
(، كتاب متيز املنتخب من خمتار مجع احلديث املرتب من كتاب لسان العربكتابه )  أن .4

 بسهولة العبارة، والشرح املوجز، وابلفوائد العلمية، وغريها.
أن كتابه )إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن( هو من أشهر كتبه ، وقد احتوى علوما  .5

 لوا على دراسته من جوانب متعددة .عدة ، والقى قبوال واستحساان من قبل البحاث، فعم
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني 

 
 
 
 
 
 
 

 فهرس املصادر واملراجع
 .القرآن الكرمي برواية قالون عن انفع 
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األعالم، ملؤلفه: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  .1
أاير / مايو  -، الطبعة: اخلامسة عشر هـ(، الناشر: دار العلم للماليني1396)املتوىف: 
 م . 2002

، 1أعالم ليبيا، ملؤلفه: الطاهر أمحد الزاوي، مطبعة: عيسى البايب احلليب ابلقاهرة، ط .2
 م.1961-هـ1381

إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن، ملؤلفه: أمحد عبدالسالم أبومزيريق، دار املدار  .3
 م.2005، 1اإلسالمي، ط

يف طبقات اللغويني والنحاة، ملؤلفه: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  بغية الوعاة .4
هـ(، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: املكتبة العصرية 911السيوطي )املتوىف: 

 .2لبنان / صيدا، عدد األجزاء:  -
 ترمجة الشيخ العالمة أمحد أبومزيريق، للدكتور: حافظ مصطفى القليب، خمطوط. .5
رمجة العالمة: أمحد عبدالسالم أبومزيريق، للباحثة: آسيا عزالدين امللحق، إشراف: ت .6

أ.موسى التهامي موسى، حبث خترج، قسم أصول الدين ،كلية الدراسات اإلسالمية، 
 م.2019-2018جامعة مصراته، العام اجلامعي 

توجيهات  جهود أيب مزيريق اللييب يف التفسري من خالل  كتابه إرشاد احلريان إىل  .7
القرآن، للباحث: صاحل املختار أبوبكر التومي، إشراف أ.د حممد عطا أمحد يوسف، 

 م.2016 -هـ 1437جامعة طنطا،  -كلية اآلداب
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ملؤلفه: أيب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن  .8

بة / حممد عبد املعيد ضان، هـ(، احملقق: مراق852أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: 
هـ/ 1392صيدر اابد/ اهلند، الطبعة: الثانية،  -الناشر: جملس دائرة املعارف العثمانية 

 .6م، عدد األجزاء: 1972
الفكر املقاصدي عند الشيخ أمحد امزيريق من خالل  كتابه إرشاد احلريان إىل  .9

يدي عمر جدية، رسالة توجيهات القرآن، للباحث: علي عبدهللا امجال، إشراف: د. س
 م. 2019دكتوراه 

قواطع األدلة يف األصول، ملؤلفه: أيب املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن  .10
هـ(، احملقق: حممد 489أمحد املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي )املتوىف: 
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بنان، حسن حممد حسن امساعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، ل
 .2م، عدد األجزاء: 1999هـ/1418الطبعة: األوىل، 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ملؤلفه :  مصطفى بن عبد هللا كاتب  .11
هـ(، 1067جليب القسطنطيين املشهور ابسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة )املتوىف: 

 . 6: م، عدد األجزاء1941بغداد ، اتريخ النشر:  -الناشر: مكتبة املثىن 
لسان العرب، ملؤلفه: حممد بن مكرم بن على، أيب الفضل، مجال الدين ابن منظور  .12

بريوت، الطبعة:  –هـ(، الناشر: دار صادر 711األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 
 15هـ، عدد األجزاء:  1414 -الثالثة 

مد بن إبراهيم معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود، ملؤلفه: أيب سليمان محد بن حم .13
 –هـ(، الناشر: املطبعة العلمية 388بن اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب )املتوىف: 

 م . 1932 -هـ  1351حلب، الطبعة: األوىل 
ومضات من اتريخ الفكر والثقافة يف ليبيا، ملؤلفه: مصطفى عبدالرحيم أبوعجيلة،  .14

 م. 2001دار رابح، مصراته،
 

 
 
 
 

 
 


