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املقدمة:

نستفتح ابلذي هو خري ،محدا هلل ،وصالة وسالما على رسوله الذي اصطفى حممدـ . 
ـوبعد:
ِ
َّ ِ
صلِ ْح لا ُك ْم أ ْاع امالا ُك ْم اويـا ْغ ِف ْر لا ُك ْم ذُنُوبا ُك ْم اوام ْن يُ ِط ِع
ين اآمنُوا اتـَّ ُقوا َّ
اَّللا اوقُولُوا قاـ ْواًل اسد ا
يدا يُ ْ
 اَيأايـُّ اها الذ ا
ِ
يما.)1( 
َّ
اَّللا اوار ُسولاهُ فاـ اق ْد فا ااز فاـ ْوازا اعظ ا
فقد جعل هللا علم احلديث من أشرف العلوم وأجلها ،وأنفعها وأبقاها ذكرا ،وأعظمها أثرا ،بعد
اَّللُ اعلاى
علم القرآن الكرمي ،وقرن هللا بينهما يف العديد من اآلَيت الكرمية ،قال تعاىل:لااق ْد ام َّن َّ
ث فِي ِهم رس اوًل ِمن أانْـ ُف ِس ِهم يـْتـلُو علاي ِهم آَيتِِه ويـازكِي ِهم ويـعلِمهم الْ ِكتااب و ِْ
الْم ْؤِمنِ ا ِ
ْمةا اوإِ ْن
ني إ ْذ بـا اع ا ْ ا ُ ْ
احلك ا
ا ا
ُ
ْ ا ا ْ ْ ا ا ُ ْ ا ُا ُ ُ ُ
ٍ ِ ٍ ()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل اعلاْي ُك ْم اواما أانْـازال اعلاْي ُك ْم م ان
ت َّ
اكانُوا م ْن قاـْب ُل لافي ا
ض االل ُمبني ، ويقول تعاىل  :اواذْ ُك ُروا ن ْع ام ا
()3
اب و ِْ
ِ ِ
ول فا ُخ ُذوهُ اواما نـا اها ُك ْم اعْنهُ فاانْـتاـ ُهوا
الر ُس ُ
آَت ُك ُم َّ
ْم ِة ياعِظُ ُك ْم بِِه ، وقال ـ  ـ  :اواما ا
احلك ا
الْكتا ا
.)4(
ولذلك عنيت األمة اإلسالمية وتوجهت جهودهم من لدن عصر الرسول  إىل خدمة السنة
النبوية ،واًلشتغال حبفظ األحاديث وروايتها ،واًللتزام هبا علما ،وعمال ،وسلوكا ،وأخالقا يف
الشؤون كلها ،مث عنيت جبمعها ،وتدوينها يف كتب األحاديث والسنن ،من الصحاح ،ومل خيلو مصرا

( )1ـ األحزاب :اآلية (.)71 ،70
( )2ـ آل عمران :اآلية(.)164
( )3ـ البقرة :من اآلية(.)231
( )4ـ احلشر :من اآلية(.)7
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من األمصار إًل وكان أهله ممن قدموا طاقاهتم وإمكانياهتم لذلك وأنضجوها وصنفوا هلا التصانيف
الكثرية وقاموا ابلرحلة يف سبيلها ،حىت استوت تلكم اجلهود على سوقها؛ فأمثرت مكتبة علمية
ضخمة من كتب الرواية والدراية احلديثية ،وقد اسهم علماء ليبيا املالكيني ،كغريهم من علماء
األقطار اإلسالمية إسهاما يف خدمة وتوثيق احلديث النبوي مبختلف فروعه ،والعمل على تصحيحه
وتدوينه.
ويعترب إقليم طرابلس مبا فيه من مدن وحواضر َترخيية من أهم بالد املغرب اإلسالمي والذي
تشكلت فيه تربة خصبة للثقافة واحلضارة ،وازدهار خمتلف العلوم فيه ،فكان هلذا الرتاث جذوره
التارخيية الثقافية واحلضارية يف املشرق واملغرب ،وكان له دور يف احلركة العلمية والنهضة العلمية على
مر القرون ،كما كان هناك ثلة من العلماء الليبيني ممن كان هلم عطاء علمي وجهود أفادوا هبا يف
الدَير املشرقية واملغربية على السواء.
وستتناول هذه الدراسة عرض إسهامات وجهود علماء ليبيا يف خدمة السنة النبوية (إقليم
طرابلس أمنوذجا يف العصر الوسيط) بصورة خاصة ،رغبة يف إبراز دور علمائها الذين قدموا للحديث
وعلومه جهودهم وأفنوا أعمارهم يف سبيل خدمة الدين وعلومه ،وأثرهم على املشرق واملغرب ،ومن
هنا أتيت أمهية هذا املوضوع الذي يستحق اكثر من ذلك لتشعبه وصعوبة اًلحاطة أبطرافه ،فما
اخلدمات واجلهود اليت قدمها أهل طرابلس من علماء ِ
وحمدثني للحديث النَّبوي وعلومه ومصنَّفاته؟
وكيف استفاد عامة علماء املشرق واملغرب اإلسالمي من هذه اجلهود؟ وما أمهية إقليم طرابلس من
الناحية اجلغرافية والعلمية ،وهل كان له دور يف ربط وتواصل املشرق واملغرب اإلسالمي؟ .ولتوضيح
ذلك كانت اخلطة التالية :
ـ املبحث األول :التواصل العلمي بني اقليم طرابلس وبني املشرق واملغرب ومدن أفريقية .
ـ املطلب األول :أمهية اقليم طرابلس ابعتباره حلقة وصل بني املشرق واملغرب .
ـ املطلب الثاين :الرحالت وأثرها يف علماء اإلقليم.
ـ املطلب الثالث :أهم علماء احلديث يف اقليم طرابلس الذين كان هلم دور يف النشاط العلمي يف
ليبيا.
ـ املبحث الثاين :علماء اإلقليم وصالهتم مبدرسيت احلديث ابملشرق واملغرب .
ـ املطلب األول :الصلة مبراكز العلم يف املشرق.
ـ املطلب الثاين :الصلة مبراكز العلم يف املغرب.
ـ املطلب الثالث :كأمنوذ اإلمام أمحد بن نصر الداودي ،من خالل كتابه النامي يف شرح املوطأ .
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ـ اخلــامتة :وفيها عرض ألهم النتائج اليت توصلت إليها واليت ختص هذه الدراسة.
ـ الفهارس العلمية.

منهج علمي تكاملي متمثال يف املنهج الوصفي
ـ منهج البحث :لقد سرت يف هذا البحث على ٍ
واًلستقرائي ،والتارخيي ،والوصفي ،واًلستنتاجي.

املبحث األول :التواصل العلمي بني اقليم طرابلس وبني املشرق واملغرب ومدن
()5

إقليم طرابلس

أفريقية.

هو أحد أقاليم ليبيا الثالث ،مسى هبذا اًلسم نسبة إىل قاعدته وأكرب مدنه

طرابلس ،وحدود اإلقليم من الشمال البحر األبيض املتوسط ،وجنواب إقليم فزان( ،)6وشرقا إقليم
برقة()7وغراب خليج قابس( .)8ويعترب من أهم املناطق يف ليبيا ،فقد اكتسب أمهية جغرافية مميزة منحته
مكانة مهمة جعلت منه حلقة وصل وتواصل بني الشرق والغرب والشمال واجلنوب ،ومن صور هذا
التواصل أنه ممرا للقوافل التجارية ،ورحالت احلجيج ،نتج عنه تبادل العديد من العلوم والثقافات،
وغريها من املنافع ،وكذلك مرور الرحالة املسلمني خالله إما متجهني من بالد املغرب واألندلس إىل
بالد املشرق ،أو ابلعكس ،مما عمل على ازدهار احلياة العلمية ابإلقليم ،ورصد ما يتعلق ابإلقليم يف
تلك الفرتة ،ويف تدفق عدد ضخم من نفائس الكتب واملخطوطات يف شىت فنون املعرفة مرورا

5
س :مدينة يف آخر أرض برقة وأول أرض إفريقية ،ويقال أطرابلس ،تقع يف الشمال الغريب لليبيا ،تطل
) (ـ طاارابـُلُ ُ
على البحر اًلبيض املتوسط ،وقال ابن بشري البكري ،طرابلس ابلرومية واإلغريقية ثالث مدن ،واليونانية،
فتحها عمر بن العاص سنة (23ه) .يُنظر :نزهة املشتاق لألدريسي( ،)297/1ومعجم البلدان(.)25/4
)(6ـ فاـَّزا ُن :وًلية واسعة بني الفيوم وطرابلس الغرب ،ولفظ فزان اقرتن عند بعض املؤرخني واجلغرافيني جبرمة
واألراضي الواقعة إىل اجلنوب منها ،وهي املناطق اليت تقع بني غات وجرمة .يُنظر معجم البلدان(/4
.)260
)(7ـ بـاْرقةُ :مدينة ذكرت يف أغلب املصادر التارخيية واجلغرافية ،وهي أول حد املغرب من ناحية الشرق ،مدينة يف
مر واسع وتربة ،وهلا كور عامرة ،وهلا من الغالت الرمان والقطن .يُنظر :معجم البلدان :ص(.)181
ِ 8
س :مدينة بني طرابلس واملهدية على ساحل البحر ،وهي ذات مياه جارية من أعمال إفريقية ،كان فتحها
) (ـ قااب ُ
مع فتح القريوان سنة (27ه) ،وساحلها مرفأ للسفن .يُنظر معجم البلدان(.)289 /4
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أبراضي اإلقليم من الغرب إىل الشرق وابلعكس ،وهجرة وانتشار القبائل العربية املهاجرة يف أغلب
املدن والقرى ابإلقليم من بىن هالل()9وسليم ( ،)10واهلجرة األندلسية( )11اليت شهدها إقليم طرابلس
يف القرن (7ه) الذي أثر وأحدث تغريا يف مجيع جوانب احلياة ،وخاصة اجلانب العلمي منه(.)12
املطلب األول :أمهية إقليم طرابلس كحلقة وصل بني الشرق والغرب(:)13

اكتسبت طرابلس أمهية مميزة وكبرية مبوقعها منذ العصور القدمية ،وإذا ما قلنا موقع طرابلس ،فإن
القول ًلبد أن ينصرف ابلضرورة ملوقع ليبيا واإلقليم الذي تنتمي اليه ،أَتح هلا هذا املوقع دورا

ومكانة مهمة جعلتها حلقة وصل بني الشرق والغرب والشمال واجلنوب( ،)14وعلى مر الزمن أخذ
دور إقليم طرابلس يتصاعد ،وخصوصا بعد أن خضع للسيادة اإلسالمية ،أصبح ذو أمهية حضارية
واسرتاتيجية وقام بدور كبري على مر عصور الدولة اإلسالمية ،فكان من أهم املراكز الرئيسية يف
إفريقية يف الفرتة الزمنية موضوع البحث وخصوصا العلمية ،فقد تضافرت عدة عوامل ومسببات
جعلت من هذه األجزاء من وًلية طرابلس ذات أمهية علمية وثقافية ،فلقد هيأ املوقع الوسط
لطرابلس ولليبيا عموما يف العامل اإلسالمي دورا علميا اضافيا ،وكذلك ما اشتهر به أهلها من
الفضل ،واإلقبال على العلم ،رشحها لتكوين صالت ثقافية وثيقة مع أهل املشرق من جهة ،ومع
أهل املغرب من جهة أخرى.

)(9ـ بنو هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن قيس عيالن من
العدنانية .قطنوا جندا واحلجاز حول مكة ويف بسائط الطائف ،وأقاموا ابلشام إىل أن ظعنوا إىل مصر مث إىل
املغرب .يُنظرَ :تريخ ابن خلدون( ،) 371/2ومعجم قبائل العرب( . )1221/3
)(10ـ سليم :قبيلة تنتسب إىل سليم بن منصور بن عكرمة بن حفص بن قيس بن عيالن بن مضر بن عدنان.
كانت منازهلم يف عالية جند ابلقرب من خيرب إىل أن نزحوا إىل إفريقية .يُنظرَ :تريخ ابن خلدون (.)94/6
)(11ـ نسبة إىل اًلندلس ،وهي :إقليم من بِ االد الْمغرب مشتملة على بالد كثرية ،تقع غريب خليج القسطنطينية.
يُنظر :معجم البلدان ( ،)262/1واللباب يف هتديب األنساب (.)89/1
)(12ـ يُنظر :ليبيا منذ الفتح العريب ألتوري روسي :ص( ،)25وورقات عن احلضارة العربية :ص(.)263
)(13ـ يُنظر :رحلة عرب أفريقيا:ص( ،)20وحكاية مدينه :ص( ،)8وجتارة القوافل :ص( ،)33احلركة الفكرية يف
طرابلس :ص( ،)270وأمهية موقع ليبيا عرب التاريخ :ص(.)80
)(14ـ ولعل أمهية هذا املوقع هو الذي دفع الرحالة األملاين غريها درولفس ،إىل القول إن من يريد أن يكون حاكما
على السودان جيب عليه أن يستوىل على طرابلس .يُنظر :رحلة عرب أفريقيا :ص( ،)20وجتارة القوافل:
ص(.)33
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فعرب اراضيها ارحتل املئات من علماء وأدابء بقية املغرب واألندلس حنو املشرق ،وكذلك ارحتلت
جمموعات من علماء وأدابء مشرقيني حنوها ،وحنو بقية املغرب واًلندلس كثريا حتت وطأة دواعي
امنية وسياسية ومصلحية وعقائدية ،وغري ذلك ،ويف كلتا احلالتني كانت مجوع معظم هؤًلء وأولئك
من العلماء واألدابء حتط رحلها يف ليبيا ويف طرابلس بصفة خاصة ترتوح من وعثاء السفر ،ومنهم
من ينشر فيها ما تلقاه يف رحلته من العلم ،وبعضهم يتأثر ويؤثر ابحلياة العلمية يف اإلقليم ،بل إن
منهم من استهوته طرابلس فاختذها موطنا ،وأخذ مكانه بني علمائها .ابإلضافة إىل ذلك فإن ملوقع
طرابلس الوسط دور علمي وثقايف اثلث ،وهو وقوعها على طريق احلج ابلنسبة للمغاربة
واًلندلسيني()15وقد أَتح هلا هذا اًلفادة من وفود العلماء واًلدابء الذين كانوا حيطون هبا مؤقتا يف
طريقهم ًلدا منسكهم ،ومثة عامل آخر جعل من طرابلس بيئة علمية ومركزا ثقافيا مهما ،وهو
استيطان اًلابضية( )16فيها ويف جبل نفوسة( )17على وجه اخلصوص ،ولذلك سادت اجلبل هنضة
علمية وثقافية اابضية املالمح والسمات ،فتأسست فيه أول امامية إابضية أولت العلوم وخاصة مع
مايتفق مع املذهب اًلابضي منها رعايتها واضطلع اجلبل إبثراء احلياة العلمية اًلابضية ابلعديد من
املصنفات املذهبية(.)18

) )15ـ يُنظر ليبيا منذ الفتح العريب لصاحل مفتاح :ص(.)219
) )16ـ اًلابضية هي :إحدى الفرق الدينية املتفرعة من اخلوار  ،وتنسب إىل عبدهللا بن أابض ،حتولت من فرقة
سياسية إىل فرقة دينية ،وكان أول ظهور املذهب األابضي مبنطقة إقليم طرابلس منذ حواىل القرن (2ه) وقد
لعب املذهب األابضى دورا يف ازدهار احلياة العلمية إبقليم طرابلس ،ويف جبل نفوسة بوجه اخلصوص.
يُنظر :الفرق بني الفرق :ص(.)82
) )17ـ هو :سلسلة جبال صخرية  ،تبتدئ من الغرب من غريب نالوت ،وينتهي حبدود غرَين الشرقية ،مسي هذا
اجلبل ابسم قبيلة نفوسة الرببرية اليت كانت تسكنه ،وهو من أكرب جتمعات اإلابضية .يُنظر معجم البلدان للزاوي:
ص(.)97
) )18ـ يُنظر :ليبيا منذ الفتح العريب لصاحل مفتاح :ص( ،)57وَتريخ املغرب العريب لزغلول( ،)295/2واحلياة
العلمية يف افريقية( ،)203/1واحلياة العلمية يف جبل نفوسة(.)55/1
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وقد ترك لنا كثري من املؤرخني واجلغرافيني والرحالة العرب األوائل من زار ليبيا مشاهدهتم
ونصوصهم عن ذلك( )19فقال البكري( )20يصف طرابلس :مدينة أطرابلس على شاطئ البحر،
ومبىن جامعها أحسن مبىن ،وبطرابلس مسجد يعرف مبسجد الشعاب مقصود ( ،)21وزار طرابلس

ابن رشيد السبيت( )22سنة (685ه) ،وأثىن على جامع طرابلس األعظم ،ومدرستها املنتصرية(،)23
والرحالة العبدري( )24الذي زار طرابلس يف سنة(689ه) والذي أعطى نفس الوصف واًلنطباع،
مضيفا أنه مل ير مثل بناء هذه املدرسة يف أي قطر من أقطار املغرب اإلسالمي(.)25وكذلك
التيجاين(.)26
فهذه املصادر التارخيية تعطينا وصفا للتطور اًلقتصادي والفين والثقايف واًلجتماعي ،والعلمي الذي
أضفى بدوره أمهية على اإلقليم.

) )19ـ منهم على سبيل املثال :اليعقويب ،وابن خرداذبة ،والكرخي ،وابن حوقل ،واملقدسي ،واملراكشي ،والبكري.
يُنظر :املسالك واملمالك ًلبن خرداذبة :ص( ،)85وجامع البلدان لليعقويب :ص(،)181وصورة األرض(،)69/1
وأحسن التقاسيم :ص( ،)216واملعجب للمراكشي :ص( ،)250واملسالك واملمالك للبكري (.)653/2
) )20ـ هو :عبد هللا بن عبد العزيز البكري األندلسي ،أبو عبيد :مؤرخ جغرايف ،ثقة ،عالمة ابألدب ،نسبته إىل
بكر بن وائل ،له كتب كثرية منها :املغرب يف ذكر إفريقية واملغرب ،تويف سنة(487هـ) .ترمجته يف :الصلة:
ص (.)277
) )21ـ يُنظر املسالك واملمالك للبكري (.)653/2
) )22ـ هو :حممد بن عمر ،أبو عبد هللا ،ابن رشيد الفهري السبيت :رحالة ،عامل ابألدب ،عارف ابلتفسري والتاريخ.
تويف سنة(721هـ) .ترمجته يف :الدرر الكامنة ( ،)369/5واألعالم (.)314/6
) )23ـ هي اشهر املدارس املوجودة يف اإلقليم ،وقد لعبت دورا مهما يف ازدهار احلياة العلمية بطرابلس ،كان بناؤها
على يد الفقيه أىب حممد عبد احلميد بن أىب الربكات .يُنظر :رحلة التيجاين :ص( ،)251ومعجم البلدان
للزاوي :ص(.)304
) )24ـ هو :حممد بن حممد بن علي أبو عبد هللا العبدري :فقيه رحالة مالكي يقال له احلاحي واحليحي ،صاحب
الرحلة العبدرية .تويف (حنو700هـ) .ترمجته يف :شجرة النور الزكية( ،)312/1واألعالم (.)32/7
) )25ـ يُنظر الرحلة املغربية :ص(.)76
) )26ـ يُنظر رحلة التجاين :ص( .)252والتيجاين هو :أبو حممد عبد هللا بن حممد بن أمحد ،التجاين ،عاملا
أديبا شاعرا رحالة .كان حيا حواىل(708ه) .ترمجته يف :تراجم املؤلفني التونسيني( ،)155/1ومعجم
املؤلفني(.)39/6
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املطلب الثاين :الرحالت وأثرها يف علماء اإلقليم(.)27

مع بداَيت القرن(2ه) امتدت واتسعت فتوحات العرب ودولتهم ،وكان ًلختالطهم ابلشعوب
األخرى أثر كبري يف نشأة املدينة اإلسالمية وتطورها ،فملك العرب ناصية العلم واملعرفة ،وازدهرت

احلضارة اإلسالمية يف جماًلت وميادين علمية خمتلفة منها :ميدان الرحالت واألسفار ،وطبيعي أن
تكون الرحالت واألسفار من أول السبل لطلب العلم يف تلك العصور؛ فقد كانت الكتب نادرة،
وكانت الدراسة تقوم بتتبع هذه املراجع واملؤلفات ،اليت تزدحم هبا خزانات الكتب اخلاصة والعامة.
وفضال عن ذلك انتشار وتعدد مراكز الثقافة يف دَير اإلسالم ،فكان رجال العلم ينتقلون يف طلبه
ا
من إقليم إىل آخر ،يدرسون على مشاهري األساتذة ويلقون أعالم العلماء يف شىت أنواع العلوم
واملعارف.
لقد عُرفت الرحلة عرب مراحل التاريخ اإلسالمي ،أبهنا مظهر من مظاهر احلضارة العربية
اإلسالمية ،مبا سامهت يف ربط حضارة املشرق ابملغرب ،فما هو مفهوم الرحلة ،وما هي دًلًلهتا
ومعانيها.
أوال :مفهوم الرحلة لغة واصطالحا:

ـ لغة( :)28وتعين اًلنتقال من مكان إىل آخر لتحقيق هدف معني سواء كان مادَي أو معنوَي،
الر ْحلا ِة ،او ِ
يقال :ار احل يـا ْر احل ِر ْحلاةاِ ،
ال ،وأتيت مبعىن اإلشخاص واإلزعا  ،أما احلركة
الر ْحلاةُِ :اًل ْرِحتا ُ
ُ
ا
()29
ِ
ني
خالل الرحلة بقطع املسافات فهي َّ
السفر ومجعه أسفار  ،ومنه قوله تعاىل:فاـ اقالُوا اربـَّناا اابع ْد بـا ْ ا
أاس افا ِرانا )30(وقد ورد ذكر الرحلة يف القرآن يف قوله تعاىلِِ :إل ايال ِ
ش* إِ ايالفِ ِهم ِرحلا اة ِ
ف قُـاريْ ٍ
الشتا ِاء
ْ ْ
ْ
ِ ()31
الصْيف ، يقال رحل الرجل إذا سار ،فالرحلة هنا مبعىن السري والضرب يف األرض ،وجاءت
او َّ
الر ْحلة ابلضم الوجه الذي أتخذ فيه وتريده؛ تقول
الرحلة أيضا مبعىن اجلهة اليت يقصدها اإلنسان ،و ُّ
) )27ـ يُنظر :احلياة العلمية يف أفريقيا :ص( ،)120والرحالة املسلمون يف العصور الوسطى :ص(،)9
) )28ـ يُنظر :مقاييس اللغة( ،)497/2ولسان العرب( ،)274/11والقاموس احمليط :ص(،)1005
مادة(رحل).
) )29ـ يُنظر:الرحلة يف اإلسالم أنواعها وآداهبا :ص(.)15
) )30ـ سبأ :من اآلية .19
) )31ـ قريش :اآليتان .2 ،1
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أنتم ُر ْحليت أي الذين أرحتل إليهم ،وأيضامبعىن دنو املكان املراد الوصول إليه ،وهلذه املعاين كلها كان
لفظ رحلة يطلق على من انتقل من مكان آلخر.
ـ اصطالحا( :)32كانت الرحلة يف طلب العلم أمرا ًلبد منه ًلكتساب الفوائد ،والكمال بلقاء

املشايخ ومباشرة الرجال ،وهي وسيلة لتحصيل املعارف وتوسيعها ،ومصدر هام لرصد بعض جوانب
حياة الناس يف جمتمع معني ،فعن ابن حنبل( ،)33قال :سألت أيب عمن طلب العلم ترى له أن يلزم
رجال عنده علم ،فيكتب عنه أو ترى أن يرحل إىل املواضع اليت فيها العلم فيسمع منهم؟ ،قال:
()38
َّ ()37
ِ ِ()36
()35
ِِ ()34
َّاس يا ْس ام ُع
ص ِريِ ا
ب اع ِن الْ ُكوفي ا
ني اوالْبا ْ
يـا ْر اح ُل ياكْتُ ُ
ني  ،اوأ ْاه ِل الْ امديناة اوامكةا يُ اش ُّام الن ا
ِمْنـ ُهم(.)39
تُعد الرحلة من السنن الرانية ،اليت يدعوا إليها القرآن الكرمي فقال ـ  ـ  :قُ ْل ِسريُوا ِيف ْاأل ْار ِ
ض
اَّللُ يـُْن ِش ُئ النَّ ْشأاةا ْاآل ِخاراة ،)40(فهي نبع ا استقى وًل يزال يستقي منه
ف با ادأا ْ
اخلاْل اق ُمثَّ َّ
فاانْظُُروا اكْي ا
) )32ـ يُنظر :إسهامات علماء املغرب :ص( ،)57وأدب الرحالت :ص( ،)15وأمهية أدب الرحالت :ص(.)79
) )33ـ هو :أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل ،إمام املذهب احلنبلي ،وأحد األئمة األربعة ،من
أشهر كتبه املسند ،تويف سنة(241ه)ـ  .يُنظر :وفيات األعيان( ،)63/1وَتريخ اإلسالم(.)61/18
34
ومسيت ابلكوفة ًلستدارهتا ،وقيل
) ) ـ نسبة إىل الْ ُكوفاة ،وهي :املصر املشهور أبرض اببل من سواد العراقُ .
ًلجتماع الناس هبا ،وكان متصريها يف أَيم عمر بن اخلطاب ـ  ــ .يُنظر معجم البلدان (.)490/4
35
صارة ،وهي :املدينة املعروفة من أعمال العراق ،وتقع يف اجلنوب منه أنشئت يف عهد عمر بن
) ) ـ نسبة إىل الْبا ْ
اخلطاب ـ  ـ وينسب إليها عدد من العلماء األجالء منهم أبو احلسن البصري يُنظر معجم البلدان(
.)430/1
36
ِ ِ
ِ
اعُّز ِمْنـ اها ْاألاذال
) ) ـ هو اسم غلب على مدينة النيب ـ  ـ ،قال تعاىل :لائ ْن ار اج ْعناا إِ اىل الْ امديناة لايُ ْخ ِر اج َّن ْاأل ا
[املنافقون :اآلية ،]8وقال تعاىل:وِممَّن حولا ُكم ِمن ْاأل ْاعر ِ
اب ُمناافِ ُقو ان اوِم ْن أ ْاه ِل الْ ام ِدينا ِة امارُدوا اعلاى
ا ْ اْ ْ ا ا
ِ
ب اًل ُم اق اام لا ُكم[األحزاب :اآلية
الن افاق[التوبة :اآلية ]101وهي يثرب قال ـ  ـ   :اَيأ ْاه ال يـاثْ ِر ا
 .]13يُنظر الروض املعطار :ص(.)529
) )37ـ هي :بيت هللا احلرام ،ويقال :مكة اسم املدينة وبكة اسم البيت ،قال تعاىل :إِ َّن أ َّاو ال بـي ٍ
ت ُو ِض اع لِلن ِ
َّاس
اْ
لالَّ ِذي بِبا َّكةا ُمبا ااراكا [آل عمران ،]96:وهي أم القرى شرفها هللا تعاىل ،واحلاطمة والباسة وصالح ،وهي
عاصمة احلجاز ،وأهم مدنه .يُنظر :معجم البلدان( ،)181/5والروض املعطار :ص(.)93
) )38ـ أي :ينظر ما عندهم ،ويدنو وخيالقهم ويقرب منهم .يُنظر لسان العرب ( )329/12مادة(شيم) .
) )39ـ يُنظر :مسائل أمحد بن حنبل :ص( ،)439والرحلة يف طلب احلديث.)88( :
) )40ـ العنكبوت :اآلية .20
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الرحالة والعلماء مادهتم ،وعن أمهية الرحلة حتدث ابن خلدون( )41مشريا إىل األثر البالغ الذي ترتكه
الرحالت يف مرحلة تعلم الطلبة والعلماء فقال :أن الرحلة يف طلب العلوم ولقاء املشيخة مزيد
كمال يف التعلم والسبب يف ذلك أن البشر أيخذون معارفهم وأخالقهم وما ينتحلون به من
املذاهب والفضائلَ :ترة علما وتعليما و إلقاء وَترة حماكاة وتلقينا ابملباشرة ،إًل أن حصول امللكات
عن املباشرة والتلقني أشد استحكاما وأقوى رسوخا فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول امللكات
()42
ورسوخها
مثلت الرحالت وخاصة الدينية والعلمية منها مظهرا من مظاهر احلضارة اإلسالمية مستمدة من
الدولة اإلسالمية منذ أتسيسها على يد النيب ـ  ـ يف املدينة املنورة( ،)43حيث كان حج البيت،
وطلب العلم من أهم دوافع هذه الرحالت .وقد اعتربت الرحالت نوعا من أنواع الرتابط

والتواصل احلضاري ،وعامال هاما يف متتني الصالت والروابط الثقافية بني الشعوب( ،)44وعرف

أهل الغرب اإلسالمي ومنهم أهل طرابلس أمهية الرحلة وملسوا ضرورهتا ،وتسارعوا يف شد املطاَي إىل
خمتلف جوار العامل اإلسالمي لتوسيع علومهم ،فأسهمت هذه الرحالت يف إثراء واستمرار احلركة
العلمية اليت كانت يشهدها اإلقليم وخمتلف املراكز الثقافية مغربية كانت أم مشرقية ،وقد كان لعلماء
ليبيا عامة وطرابلس خاصة دورهم البارز والواضح يف ذلك منذ القرن(2ه) جتلى يف الرحلة يف طلب
العلم ،ومناذ العلماء ورحالهتم شاهد يؤكد تلك اجلهود اليت بذهلا الكثريون من علماء طرابلس،
))41ـ هو :هو :عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ،مؤرخ مصنف ،نشأ يف تونس ،مث رحل إىل مصر ،وتوىل قضاء
املالكية فيها ،تويف سنة( 808هـ).ترمجته يف :شذرات الذهب ( ، ) 114 /9واألعالم ()330 /3
))42ـ ديوان املبتدأ واخلرب :ص(.)744
))43ـ ويف القرآن والسنة ما يستدل به على أمهية الرحلة يف طلب العلم ـ عموما ـ و يف طلب احلديث خصوصا
منها مارواه اخلطيب البغدادي بسنده إىل يزيد بن هارون الواسطي قالَ :ي أاب إمساعيل هل ذكر هللا تعاىل
أصحاب احلديث يف القرآن ،فقال :نعم ،أمل تسمع إىل قوله ـ  ـ :فاـلا ْواًل نـا افار ِم ْن ُك ِل فِْرقاٍة ِمْنـ ُه ْم طاائِافةٌ
لِيـتـ افقَّهوا ِيف ِ
الدي ِن اولِيُـْن ِذ ُروا قاـ ْوام ُه ْم إِ اذا ار اجعُوا إِلاْي ِه ْم[التوبة ]122 :فهذا يف كل من رحل يف طلب العلم
اا ُ
ك
والفقه .يُنظر الرحلة يف طلب احلديث :ص( ،)86ويف = =احلديث قال رسول هللا ـ  ـ  :ام ْن اسلا ا
طا ِري اقا يطْلُ ِ
اَّلل بِِه طا ِري اقا ِمن طُرِق ا ْجلن َِّة ،وإِ َّن الْم االئِ اكةا لاتضع أ ِ
ضا لِطاالِ ِ
ب
ب ف ِيه ِع ْل اما اسلا ا
اجن احتاـ اها ِر ا
ا اُ ْ
ك َُّ
ْ ُ ا ا ا
ا ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلاث اعلاى طالاب الْع ْلم.
ب ْ
الْع ْل ِم  .رواه أبو داود يف سننه ( )317 /3رقم( ،)3641كتااب الْع ْلم ،ااب ُ
) )44ـ يُنظر:الرحالت والرحالة يف التاريخ اإلسالمي :ص( ،)63والرحلة يف اًلسالم أنواعها وآداهبا  :ص(.)15
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فكثري منهم ارحتلوا إىل املشرق واملغرب واستقروا فيها وقضوا أعمارهم يف تعليم العلوم الدينية وخاصة
فيما يتعلق ابلسنة وعلومها ،وترك كثري منهم مؤلفات وآاثرا دلت على جهودهم املباركة .وقد شهد
الزمان على جهود أهل طرابلس يف تعلم العلم وحتصيله واحملافظة على املصنفات احلديثية وعلى

أصوهلا من خالل إنشاء املساجد والزواَي( )45واملدارس( )46واليت استقطبت كثريا من العلماء
والفقهاء()47حيث قضوا جل وقتهم بني أركان هذه املؤسسات يعلمون ويتعلمون ،فعقدت جمالس
()48
العلم والتحديث ،وظهرت اإلجازات العلمية اليت كانت متنح إىل طلبة العلم ،وانتشرت املكتبات
اليت حرص أصحاهبا على اقتناء كل نفيس من كتب املعرفة ومنها كتب احلديث وعلومه واحملافظة
عليه.
وقد لفت نظر التجاين عند زَيرته مدينة طرابلس وضواحيها يف القرن(7ه) ،كثرة املساجد فيها،
حيث قال عنها :ومساجد البلد(ً )49ل حتصى كثرة وهي تكاد تناهز الدور عدة ،وقوله يف مكان
آخر  :وعلى هذا الساحل بطوله مساجد كثرية ،وهي مساكن للصاحلني قدمي ا وحديث ا شهرية(. )50

)(45ـ من هذه الزواَي :زاوية أوًلد سهيل ،وزاوية الباز ،وزاوية يوسف اجلعراين ،ووزاوية احلطاب .يُنظر :نفحات
النسرين والرحيان :ص( ،)196وأمحد زروق والزروقية :ص (.)172
) (46ـ من اشهر املدارس املوجودة يف اإلقليم ،املدرسة املستنصرية ،ومدرسة الرخام ،وابن اثبت ،ويف جبل نفوسة
مدرسة أىب املنيب حممد بن َينس ،ومدرسة عمر بن ميكنت ،وغريها الكثري .يُنظر :رحلة التيجاين:
ص( ،)251والنشاط الثقايف يف ليبيا :ص( ،)111واحلياة العلمية يف جبل نفوسة :ص(.)66
) (47ـ منهم على سبيل املثال :أبو خليل حممد احلكيمي ،وإبراهيم بن علي العوسجي ،وأمحد بن عبد الرمحن
حلولو ،وعبد هللا حممد بن علي اخلرويب ،وعمران بن عبد السالم األمسر .يُنظر :رحلة التيجاين:
ص( ،)219والتذكار :ص(.)170
) (48ـ منها :مكتبة زاوية أمحد الزروق ،ومكتبة زاوية عبد السالم األمسر ،ومكتبة خزانة نفوسة  .يُنظر :معجم
البلدان للزاوي :ص ( ،)166والنشاط الثقايف يف ليبيا :ص( ،)108ودراسات يف َتريخ املكتبات والواثئق:
ص(.)17
) )49ـ من هذه املساجد :املسجد اجلامع ابإلقليم ،وجامع الناقة ،وجامع طرابلس األعظم ،أما عن املساجد يف
دواخل اإلقليم فقد اشتهر عدد منها مثل :مسجد أىب معروف ،ومسجد أىب راس ،ومسجد املغرىب ،وغريها.
يُنظر على سبيل املثال :رحلة التيجاين:ص( ،)247وَتريخ ليبيا إلحسان عباس :ص( ،)106والنشاط
الثقايف يف ليبيا :ص(.)102
) )50ـ يُنظر رحلة التجاين :ص( ،)220ص(.)254
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وقبل أن خنتم احلديث عن الرحالت العلمية ًلبد من التنويه على أن كل هذه الرحالت كان هلا
دور كبري يف تقدم احلياة العلمية ابإلقليم خالل الفرتة موضع البحث  ،ولكن هذا الدور مل يكن
وحده بل كان جمل هودات العلماء الذين مل يرحلوا إىل املشرق ،أو املغرب ـ وهم كثريون ـ دورهم العلمي
والثقايف جنبا إىل جنب مع عامل الرحالت(.)51

املطلب الثالث :أهم علماء احلديث يف اقليم طرابلس الذين كان هلم دور يف النشاط العلمي

يف ليبيا (:)52

إن الدارس حلياة العلماء ونشاطهم وأتليفهم يف ليبيا خالل العصر الوسيط جيدها حماطة
ابلغموض ،خاصة وأن ُجل املصادر يف هذا اجملال هي الرحالت املغاربية ،وابلرجوع لبعض هذه
املصادر لنقارب ونالمس بعض احلقائق عن هذه الفرتة وعن هذا اإلقليم لوجدنا أن طرابلس كانت
حمطة مهمة للحجا واملسافرين بني مشرق الوطن العريب ومغربه ،وكانت طبيعة العصر ومشقة السفر
تقتضي اإلقامة مددا طويلة للراحة ،فجعل هذا من طرابلس حبكم موقعها أحد مراكز اإلشعاع
العلمي يف بالد املغرب خالل العصر الوسيط فربز فيها العلماء وظهرت مكانتها واهتماماهتا العلمية
مما مهد لطالب العلم لقاء العلماء الوافدين عليها ،وقد دلت النصوص الواردة يف هذه الرحالت
ومنها رحلة التجاين على أن طرابلس كانت ملتقى كبار العلماء املغاربة ،وكانت حمطة يف طريق
ترحاهلم؛ ولكنه ل سبب أو ألخر يقيمون هبا فرتة قد تطول وقد تقصر ،فتتحلق حول هؤًلء العلماء
الرحالة حلقات الطالب ،والراغبني يف هنل العلم والتعلم ،وأيضاكم تكن طرابلس خالية من أبنائها
العلماء من أمثال ابن زكرون ،وابن املنمر وغريهم ،فكان طالب العلم يتعلمون ابلداخل عن طريق
املساج د والزواَي ،ومن كل من يفد إىل البالد سواء أكانوا حجاجا أم جتارا أم فقهاء أم علماء .وقد
ُسئل ابن األجدايب( : )53أىن لك هذا العلم ومل ترحتل؟ فقال :اكتسبته من ابيب هوارة وزناتة؛ ومها

) )51ـ يُنظر :احلياة العلمية يف إفريقية( ،)150/1واحلياة العلمية جببل نفوسة :ص(.)99/1
) )52ـ يُنظر :احلياة الثقافية يف ليبيا :ص(.)1
) )53ـ هو الفقيه اإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن إمساعيل بن أمحد ،األجدايب ،عامل لغوي ،من آتليفه :كفاية
املتحفظ ،األزمنة رسالة يف احلول ،تويف سنة(470ه) .ترمجته يف :ديوان اإلسالم ( ،)192/1وأعالم ليبيا للزاوي:
ص(.)50
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ابابن من أبواب البلد ،نُسبا إىل من نزل هبما يف أول الزمان ،ويشري أنه إمنا استفاد ما استفاد من
العلم بلقاء من يفد على طرابلس ،فيدخل من هذين البابني من املشرقيني واملغربيني(.)54
وسأذكر هنا مناذ من العلماء الذين مل تكن هلم رحالت ،أما من كانت هلم صالت علمية ابملشرق
واملغرب فسأذكره يف موضعه .من علماء اإلقليم ومل يرحتلوا :
1ـ حممد بن موسى بن أيب حممد بن مؤمن الكندي أبو بكر النحوي كتب احلديث والنحو وأكثر،
وكان رجال فاضال صاحلا ،انتفع به أهل طرابلس يف الفقه واحلديث(.)55
2ـ أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم بن عبيد عرف ابإلمام احلافظ ،كان من الذين نالوا درجة
احلفظ يف فن احلديث ،وما يتصل به من العلوم والفنون .كما كان إمام يف علم الفقه وأصوله ويف
علوم مجة(.)56
3ـ عبد هللا بن ميمون األطرابلسي(.)57
4ـ حبيب بن حممد األطرابلسي(. )58
5ـ من علماء األابضية :أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدرايت حبر العلم الزاخر فاق يف علوم
القرآن واحلديث والسنن واآلاثر والنظر واجلدل واملنطق والفروع واألحكام والفرائض واملواريث،
وغريها(.)59

))54ـ يُنظر رحلة التيجاين :ص(.)264
))55ـ تويف سنة(351ه).ترمجته يف :معجم األدابء للحموي( ،)2653/6وإنباه الرواة(.)218/3
) )56ـ أخذ عن القاضي أيب موسى معمر  ،حممد اهلنزويت ،وعبد هللا بن مسلم القابسي وابن أيب الدنيا ،وعنه
صاحب الرحلة التجانية ،ليس له رحلة عن بلده إًل إىل احلج كان ابحلياة سنة(707هـ).ترمجته يف :شجرة
النور(.)294 /1
) )57ـ روى عن سليمان بن داود القريواين ،وروى عنه أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرمحن املروزي .ترمجته يف:
األنساب للسمعاين :ص( ،)301ومعجم البلدان ( ،)217/1وأعالم ليبيا للزاوي :ص(.)246
))58ـ رجل صاحل فهم مسع مجاعة من أهل بلده ،روى عنه أبو مسلم العجلي ووثقه .ترمجته يف :معجم البلدان
( ،)217/1وأعالم ليبيا للزاوي :ص( ،)143واجلواهر اإلكليلية :ص()42
))59ـ من آتليفه :كتاب الرتتيب يف علم احلديث ،توىف سنة( 570ه).ترمجته يف :النشاط الثقايف يف ليبيا:
ص( ،)142واحلياة العلمية يف جبل نفوسة :ص(.)86
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املبحث الثاين :علماء اإلقليم وصالهتم مبدرسيت احلديث ابملشرق واملغرب
ما إن دخل إىل إفريقية فقه املذاهب يف منتصف القرن(2ه) ،حىت وجد معظم الليبيني أنفسهم
منساقني ًلتباع املذهب املالكي ،بسبب كثرة اعتماد صاحبه على احلديث ،واقتصاره على األخذ
عن الرواة الثقات غالبا ،وقد ارتبط احلديث ابلفقه يف اإلقليم ،فمن خالل الرتاجم والرحلة
واملصنفات؛ فإنه يندر أن نعثر على اعلم مل يربع يف ِع ْلمي احلديث والفقه ،فاحلديث كان ميثل
معظم مادة الفقه األوىل اليت دخلت اإلقليم ،وأن عامة العلوم الشرعية كانت تستمد أدلتها ،بعد
القرآن ،من السنة وفتاوي الصحابة والتابعني  .فحفظت السنة حبفظ القرآن الكرمي ،وجبهود األئمة
العلماء ،ونظرة يف تراجم الرواة تدلنا على مدى املشاق اليت لقيها هؤًلء األئمة واستعذبوها يف سبيل
حفظ السنة ومساع أحاديث رسول هللا ــ من مصادرها الصحيحة ،مما ترتب عليه شيوع رواية
احلديث والعمل به يف األقطار املختلفة كل ذلك نتيجة ارحتال العلماء من بلد إىل بلد يف طلب
حديث رسول هللا ــ  ،ومن بني هؤًلء علماء اإلقليم وما قاموا به من رحالت إىل خمتلف بالد
املغرب واملشرق لطلب العلم ،مث اًللتقاء ابلعلماء واألخذ عنهم  ،وغري ذلك من العوامل واملسببات
واخلصائص اليت ذكرهتا هيأت اًلقليم لتكوين صالت علمية مع أهل املشرق وأهل املغرب ،واقتباس
ما فيهما من العلوم ونشرها يف ليبيا وإفريقية ،وما نتجت عنها بعد ذلك مكاتبات واستدعاءات
لإلجازة ،وتبادل للكتب ،وحنو ذلك من مظاهر الصلة(.)60
السنَّة ؟ وما هو التواصل؟ وماهي عالقة علماء اإلقليم وصالهتم مبدرسيت
فما مفهوم ُّ
احلديث يف املشرق واملغرب ؟.
()61
)(.فالسنن) الطريقة ،يقال :استقام فالن على اسنا ٍن
(سن
ُّ
َّ
السنَّة يف اللغة  :أصلها من مادة ا
ٍِ
وسنَّةُ هللا :أحكامه وأمره اونـا ْهيُهُ ؛
(سنانِ ا
(سنانِ ا
ك) أي على وجهكُ .
ك) او ُ
اواحد .ويقال :امض على ا
اَّلل سنَّة أي بـ َّني طريقا قوميا .قال هللا تعاىل :سنَّةا َِّ ِ َّ ِ
ين اخلا ْوا
وسنَّها َّ
ا
ُ
وس َّن َُّ ُ
اَّللُ للناس :بينها .ا
ا
اَّلل يف الذ ا
()63
)
62
(
السنَّة يف اللغة على ٍ
معان عدة .
ِم ْن قاـْب ُل . وقد أطلق لفظ ُّ
))60ـ يُنظر :معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان :ص( ،)235ومدرسة احلديث(.)174،247/1
))61ـ يُنظر :معجم مقاييس اللغة( ،)60/3وخمتار الصحاح :ص ( ،)155ولسان العرب( ،)225/13مادة
(سنن).
))62ـ األحزاب :من اآلية (.)38
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السنَّة مصدر للدين ـ
مفهوم ُّ
مجيعهم ـ متفقون على أن ُّ
السنَّة اصطالحا  :إن علماء الشريعة ـ ُ

عقيدة وشريعة ،وأخالقا ،وآدااب ،وعلوما ،ومعارف ـ وهي اليت يُ ْستا امد منها األحكام التكليفية ،وهذا
السنَّة .إًل َّ
أن مدلول
وجلي يف مصنفاهتم ،وما قرروه يف علومهم املتنوعة ،اليت استنبطوها من ُّ
واضح ٌّ

السنَّة عند أهل الش َّْرع ورد بتعريفات متغايرة ،وخمتلفة ،وذلك حبسب جمال اختصاصهم ،واختالف
ُّ
()65
السنَّة متعارف عليه عند كل فريق منهم
أغراضهم ،فهناك اصطالح ٌ
خاص بلفظ ُ
السنَّة أبهنا :ما أضيف إىل النيب ـ  ـ من :قول أو فعل أو
ومن أوسع التعريفات وأمشلها ،تعريف ُّ
تقرير أو وصف اخ ْلقي أو ُخلُقي أو أضيف إىل الصحايب أو التابعي ،وهي ترادف احلديث عند أكثرهم.

أما التواصل يف اللغة( :)66وصل مبعىن اتصل ،والوصل ضد اهلجران ،وبينهما وصلة أي:

اتصال وذريعة ،وكل شيء اتصل بشيء فما بينهما وصلة ،واجلمع وصل ،واتصل الشيء ابلشيء مل
ينقطع.
اصطالحا( :)67له تعاريف كثرية منها :هو العملية اليت مبقتضاها يتفاعل مرسل الرسالة

ومستقبلها يف مضامني معينة ،أو هو تفاعل بني طرفني ،ويف هذا التفاعل تنقل أفكار ومعلومات أو
وقائع وعواطف وآراء ،ومشاركة الصور الذهنية ،والتوجيه واإلقناع .اًلتصال غايته ومرماه ومقاصده
هي التواصل واًلستمرار وتبادل املنافع واملصاحل والفوائد كيفما كانت ماديــة اقتصاديــة أو معنويــة،
مثـل :القيم الثقافية واألخالقية.

))63ـ منها :السرية املتَّبعة ،والطريقة امل ْسلواكة ،واملنهج واملذهب ،والعناية ابلشيء وحسن التدبري فيه ،وابتداء األمر،
ا
(سنان).
و ْ
األمنُوذا الذي ُْحيتذى .يُنظر  :الصحاح ( ،)2139/5و املفردات للراغب :ص( ،)429مادة ا
64
السنَّة ومكانتها للسباعي :ص( ،)47والوسيط:
) )ـ يُنظر :احلطة :ص( ،)54وقواعد التحديث :ص(ُّ ،)61
ص( ،)15وعلوم احلديث ومصطلحه :ص( ،)3ومنهج النقد :ص( ،)27ودراسات يف السنة النبوية:
ص(.)62
))65ـ يُنظر احلديث واحملدثون :ص (.)9
) )66ـ يُنظر :لسان العرب( ،)726/11مادة (وصل).
) )67ـ يُنظر الدعوة ووسائل اًلتصال ،)1 (:ورحالت املغاربة إىل املشرق :ص()7
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املطلب األول :الصلة مبراكز العلم يف املشرق

()68

نشأت احلياة العلمية بطرابلس على أيدي الصحابة ،مث تركزت على أيدي التابعني( )69الذين
دخلوا ليبيا وإفريقية فاحتني ومعلمني ،فهم أول من نشر علم الكتاب والسنة قوًل وعمال ،وفتحوا
أعني األفارقة على املشرق وما فيه من العلوم ،وأدركوا أمهية علم املشارقة فأقبلوا عليه لإلفادة من
علمائه ،فأخذوا عنهم سواء ممن كان بينهم من أهله ،أو ممن كان أييت إليهم من املغاربة واألندلسيني
بعد عودهتم من املشرق ومساعهم من أهله ،ومما زاد حركة احلديث يف اًلقليم نشاطا رحلة تلة من
علماء اإلقليم إىل املشرق لسماع حديث رسول هللا ــ ومجع كتبه ،واًلستفادة من شيوخ احلديث
والعلماء ،فوجدت ونشأت صالت علمية بني
اإلقليم ومراكز مشرقية كثرية غري أن أهم هذه الصالت وأعمقها الصالت بني مكة املكرمة ،واملدينة
املنورة ،وسأكتفي اختصارا بذكرمها كأمنوذجني:

أوًل :الصلة مبكة املكرمة(:)70

اختص هللا مكة املكرمة مبيزات ًل توجد يف غريها( )71وهي بذلك ًلريب مبدأ ومنتهى احلركات
العلمية بسبب الرحالت السنوية للحج والزَيرة ،هتفو إليها قلوب املسلمني من كل مكان على
اختالف ألسنتهم وألواهنم وعاداهتم وثقافاهتم لِيا ْش اه ُدوا امناافِ اع اهلُْم )72(من هذه املنافع وجود أشهر

العلماء هناك ومقصدا وملتقى لطلبة العلم ،للتلقي عنهم ،ومباحثتهم ،ومسألتهم يف العلم ،وأيضا
وسيلة مهمة لنقل الكتب إىل خمتلف البالد اإلسالمية .وقد استفاد الطرابلسيون من ذلك ،حيث

) )68ـ يُنظر :مدرسة احلديث( ،)423/2(،)198/1والفتح اإلسالمي يف الشمال اإلفريقي(،)225/2
والصالت العلمية بني مكة وطرابلس :ص(.)3
) )69ـ يُنظر :فتوح مصر واملغرب :ص( ،)220ورَيض النفوس( ،)60/1ومدرسة احلديث (.)465/2
) )70ـ يُنظر :مدرسة احلديث( ،)437/1والرحالت املغربية واألندلسية :ص ( ،)255ودور علماء مكة املكرمة:
ص (.)5
71
كزا علميا هاما ملا حتتويه من معارف ثقافية ودينية وآاثر حضارية ،فشرفها هللا ابملسجد احلرام وفيه
) ) ـ تعد مر ا
الكعبة قبلة املسلمني ،ومكانا ملناسك احلج والعمرة .يُنظر :مدرسة احلديث( ،)437/1والرحالت املغربية
واألندلسية :ص (.)255
) )72ـ احلج :من اآلية.28
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ذهب فريق منهم فأخذوا العلم عمن وجد مبكة من العلماء ،من أهلها أو ممن دخلها ،فأذوا عنهم
علوم الرواية والدراية ،ومحلوا عنهم مصنفاهتم ،ورجع إىل بلده يبث علمه هناك ،ومنهم من طاب له
املقام مبكة فمكث فيها ،ومن أشهر من مثل الصلة مبكة من هؤًلء:
1ـ علي بن أمحد بن زكرَي اخلصيب ،املعروف اببن زكرون األطرابلسي ،كان فقيها حمداث ناسكا
زاهدا ،انتفع به أهل طرابلس يف الفقه واحلديث ،نشأ وتتلمذ على أشهر مشائخها ،له مصنفات
كثرية يف الفقه والفرائض ،والشروط والرقائق ،وله يف احلديث والرجاء تواليف( ،)73ذهب إىل مكة
املكرمة ألداء فريضة احلج وهناك مسع من شيوخ مكة وكبار حمدثيها(.)74
2ـ ابن املنمر الطرابلسي ،أبو احلسن ،علي بن حممد املنتصر ،من أهل طرابلس ،ولد ونشأ وحفظ
القرآن فيها ،وتفقه على شيخ طرابلس ـ يف وقته ـ ابن زكرون ،وذهب للقريوان( )75مث ارحتل ألداء
فريضة احلج سنة(389ه) فمر مبصر( ،)76ووصل إىل مكة فأخذ احلديث عن حمدثها بن زريق
البغدادي( ،)77مث عاد ابن املنمر إىل طرابلس بعد أخذه بنصيب وافر من احلديث والفقه والفرائض،

) )73ـ مل تذكر كتب الرتاجم منهم إًل كتابني ،ومها املعامل الفقهية ،واملعامل الدينية ،ذكرمها التيجاين ،أما البقية فهي
مفقودة .يُنظر :ترتيب املدارك( ،)274 /6ورحلة التيجاين :ص(.)652
))74ـ منهم :أبو حممد عبدهللا بن اجلارود النيسابوري ،وأبوبكر حممد بن إبراهيم .أما مشائخه اآلخرون فمتنوعة
أوطاهنم من طرابلس ،ومصر واألندلس ،ومن تتلمذ له ثلة منهم :عبدوس الطليطلي ،وابن املنمر ،تويف بطرابلس
سنة(370ه) ترمجته يفَ :تريخ علماء اًلندلس ( ،)571/2وترتيب املدارك( ،)274/6وسري اعالم النبالء(/14
.)239
) )75ـ فأخذ عن أيب حممد ابن أيب زيد ،وأيب احلسن القابسي .يُنظر :ترتيب املدارك( ،)274/7وأعالم ليبيا
للزاوي :ص ( ،)272وال اقْيـاراوان :من أعظم املدن التونسية ،افتتحها جيش معاوية ـ  ـ سنة(50ه)،
وكانت مركزا مهم ا يف نشر ا ِإلسالم إبفريقيا .يُنظر :املسالك واملمالك للبكري( ،)675 /2ومعجم
البلدان(.)420 /4
) )76ـ مسع من الوشاء ،واجلوهري .يُنظر :املصادر السابقة.
) )77ـ هو :أبو احلسن أمحد بن عبدهللا بن زريق البغدادي ،الشيخ ،احملدث ،الثقة ،روى عن حممد بن يوسف
اهلروي ،واحملاملي ،وحممد بن خملد ،تويف سنة(391ه).ترمجته يفَ :تريخ بغداد( ،)389 /5وسري أعالم
النبالء(.)552 /16
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وهو من العلماء الذين كان هلم دور كبري وأساسي يف الدفاع عن املذهب املالكي ومناهضة املذهب
والذين ناهضوا دولة بين عبيد ،وأظهروا املعارضة واملقاومة هلم وصمدوا ضدهم وأفتوا بكفرهم (.)78
3ـ أبو احلسن علي بن محيد بن عمار األطرابلسى ،املكى  ،مسع صحيح البخارى( )79من أىب مكتوم
عيسى بن أىب ذر اهلروى( ،)80وتفرد به عنه ،ورواه عنه مجاعة(.)81
4ـ عائلة احلطاب الطرابلسية ذات األصول األندلسية اليت استوطنت مكة بصورة دائمة ،بينما رجع
بعضهم إىل طرابلس ،ومشاهري علمائها درسوا على شيوخ مكة ،مث درسوا العلم فيها ،نذكر منهم :
العالمة أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن حسني الرعيين الطرابلسي الشهري ابحلطاب
الصغري  ،تلقى العلوم على يد العلماء يف احلجاز ومصر ،وقد تفقه يف كثري من العلوم ،واليت جعلته
من كبار علماء املالكية يف عصره ،حافظا كبريا يف احلديث وعلومه(.)82

) )78ـ لقيه بطرابلس أبو يعقوب يوسف بن عبد الرمحن اجملريطي ،وصحبه مدة ،وأبو القاسم عبدالرمحن بن حمرز
القريواين ،تويف يف قرية غنيمة منفيا سنة(432ه) .ترمجته يف :ترتيب املدارك ( ،)274/7والصلة:
ص(.)642
79
ظ حلديث رسول هللا ــ  ،ومجع حنو ستمائة ألف
) ) ـ هو :حممد بن إمساعيل بن املغرية ،أبو عبد هللا :حاف ٌ
حديث ،اختار منها يف صحيحه ماوثق برواته ،تويف سنة(256هـ) ،من آاثره :اجلامع الصحيح املعروف
بصحيح البخاري ،و الضعفاء يف رجال احلديث .ترمجته يف :اجلرح والتعديل( ،)191/7وفيات
األعيان(.)188/4
) )80ـ هو :الشيخ العامل ابن احلافظ الكبري أيب ذر عبد بن أمحد األنصاري ،اهلروي ،روى عن أبيه صحيح
البخاري ،وعن حممد بن احلسني الصنعاين مجلة من تواليف عبد الرزاق ،تويف سنة (497ه) .ترمجته يف
العرب(.)375/2
) )81ـ منهم :حممد بن عبد الرمحن التجييب األندلسي ،وناصر بن عبد هللا املصري العطار ،و عبد الرمحن بن أىب
حرمى .تويف سنة (576ه) .ترمجته يف :سري اعالم النبالء( ،)541/20والعقد الثمني (.)250 /5
) )82ـ يعد والده حممد بن عبد الرمحن احلطاب أول شيوخه ،أخذ عنه مجاعة منهم :ابنه حييي ،له تصانيف عديدة
تدل على إمامته وسعة حفظه .تويف سنة(954ه) ترمجته يف :نيل اًلبتها :ص( ،)592وهدية
العارفني(.)242/2
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اثنيا :الصلة ابملدينة املنورة( :)83حظيت املدينة املنورة أبمهية علمية كبرية ،وذلك لكوهنا حاضرة
مقصدا لطلبة
ثقافية تزخر مبراكز علمية هامة دينية وحضارية وعديد العلماء واملؤلفات وهذا ماجعلها
ا
العلم خاصة العلماء والفقهاء وللرحالة عامة واملغاربة خاصة ،فوجود العامل يف املدينة يغنيه عن كثري
من الرحالت إذ العلماء أيتون إليها من كل صوب ،وهذا ما حدث لبعض علماء طرابلس ،حيث
ذهب فريق منهم فأخذوا العلم عن أهم شيوخ وعلماء املدينة ،اإلمام مالك(  )84وهو الذي نشأ
وتلقي احلديث والفقه يف مدينة رسول اللهـ ـ من كبار الفقهاء ،والتابعني وعن رواة حفظ
احلديث ,وكان يؤخذ عنه احلديث كما يؤخذ الفقه ,فعُد اإلمام مالك ومنهجه وموطئه وتالميذه
أكثر املدارس املشرقية أتثريا يف ليبيا خاصة وإفريقية عامة ،وامتازت الصلةبينهما ابلكثافة والعمق
وبعد األثر ،وكان من نتائجها أن اختار أهل اإلقليم منهج اإلمام مالك الذي يعتمد على احلديث
واألثر وكان هلذه الصلة بعدها التارخيي ،فقد دخل إفريقية من َتبعي املدينة الكثري( )85ومروا بليبيا
وابقليم طرابلس ومل يكن مرورهم خاليا من أثر ،ويف القرن(2ه) بدأت صلة طرابلس ابإلمام مالك
بن أنس ،عن طريق ثالثة ممن رحل إليه من هذه البالد:
1ـ أبو احلسن ،علي بن زَيد العبسي الطرابلسي :حمدث واسع الرواية مع علم بنقد الرجال وضبط
للرواية ،ونباهة يف الفقه ،ولد بطرابلس ،مث سافر إيل تونس( ،)86ومنها إيل احلجاز ,حيث مسع من
اإلمام مالك املوطأ ,وأخذ عنه أقواله ،وتفقه عليه ,بل وناقشه أصوله ،رجع إيل القريوان ,وجلس
للتدريس هناك ،وكثر تالميذه ،واشتهر أمره ،وسافر علي إثر ذلك إيل تونس ،واجتمع عليه الناس
،اعتربت روايته للموطأ أول رواية ظهرت على وجه األرض ،أول من أدخل املوطأ إيل إفريقية ,وهو

) )83ـ يُنظر:مدرسة احلديث(،)424/1واحلياة العلمية يف إفريقية( ،)206/1والرحالت املغربية
واألندلسية:ص(.)259
) )84ـ هو :مالك بن أنس ،أبو عبد هللا :اإلمام احلافظ ،شيخ اإلسالم ،فقيه األمة ،إمام دار اهلجرة ،أحد األئمة
األربعة تويف سنة(179ه) ،من آاثره :املوطأ يف احلديث ،و غريب القرآن  .ترمجته يف :طبقات علماء
احلديث( ،)312/1وتذكرة احلفاظ( ،)207/1وغاية النهاية(.)35/2
) )85ـ يُنظر مدرسة احلديث(.)505/2
ِ 86
س :مدينة كبرية من مدن املغرب األدىن على ساحل البحر املتوسط عمرت على أنقاض مدينة
) ) تُون ُ
(قرطاجة)،بىن عبيد هللا بن احلبحاب جامعها وبىن فيها دار صناعة للسفن سنة(114هـ) ينسب إليها كثري
من العلماء .يُنظر :اًلستبصار  :ص( ،)120و معجم البلدان(.)60 /2

__________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

املوافق2021 / 6 / 10-8 :

املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة  -جامعة املرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

________________________________________________________________

أول من فسر للمغاربة قول مالك.وله أ ثر كبري يف احلياة العلمية إبفريقية وهو مؤسس املدرسة املالكية
هبا (.)87
2ـ أبو عبد هللا حممد بن معاوية احلضرمي الطرابلسي :حمدث  ،فقيه ،ثقة ،مشهور ،مل تذكر املصادر
شيئا من تواريخ وفاته ورحلته ـ غري أنه ارحتل إىل الشام واحلجازـ وإمنا ذكروا أنه كان له سن
وإدراك ،وقابل اإلمام أنس بن مالك ،ومسع منه املوطأ ،وذكر أن موطأه ميتاز على غريه من املوطآت
ابشتماله على جامع اجلامع ،وليس ذلك عند أحد غريه من رواة املوطأ(.)88
3ـ حممد بن ربيعة احلضرمي الطرابلسي قابل اإلمام مالك ،وروى األحاديث عنه ،وعن عدد من
علماء املشرق (.)89

املطلب الثاين :الصلة مبراكز العلم يف املغرب(.)90

كان لالتصال العلمي املستمر يف العصر الوسيط بني إقليم طرابلس واملناطق اجملاورة له ،مثل
()93

العاصمة تونس ،والقريوان ،وجباية( ،)91وتلمسان( ،)92وقسنطينة

يف مجيع أنواع املعارف والفنون

) )87ـ مسع أيضا من سفيان الثوري ،ومن الليث بن سعد ،ومن ابن هليعة ،وغريهم ،ومسع إبفريقية قبل هذا من
خالد بن أيب عمران ،اشتهر من تالميذه ثلة منهم :سحنون بن سعيد ,والبهلول بن راشد ,وأسد بن الفرات ،تويف
سنة (183هـ) .ترمجته يف :طبقات الفقهاء :ص( ،)152وترتيب املدارك ( ،)80/3وطبقات علماء إفريقية
:ص(.)251
) )88ـ مسع من أيب معمر ومالك بن أنس موطأه ،ومن الليث بن سعد وابن هليعة وغريهم ،ومسع منه بكر بن
محاد ،وفرات بن حممد .ترمجته يف :رَيض النفوس ( ،)290/1وترتيب املدارك(.)323/3
) )89ـ منهم :ابن هليعة ،وأيب معمر وابن أيب حازم ،وإبراهيم بن أيب حيىي .ترمجته يف :ترتيب املدارك(،)323/3
وأعالم ليبيا للزاوي :ص( ،)333واحلياة العلمية يف إفريقية (.)206/1
))90ـ يُنظر :مدرسة احلديث( ،)458/1ورقات عن احلضارة العربية اإلفريقية ، ،)263(:والتواصل العلمي بني
طرابلس وتونس :ص( ،)115واحلياة اًلجتماعية يف اقليم طرابلس :ص()109
))91ـ ِجبااياةا  :مدينة على ساحل البحر ابلقطر اجلزائري ،أول من اختطها الناصر بن زيري بن مناد يف سنة(
457ه) .يُنظر :اًلستبصار :ص(  ،)180ومعجم البلدان(.)339 /1
))92ـ تِلِ ْم اسان :وقيل امسها :تنمسان ،وهي مدينة ابملغرب اإلسالمي ،وتقع يف الغرب اجلزائري ،ومنها إىل وهران
مرحلة .يُنظر :معجم البلدان(.)44/2
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واآلداب ،وتبادل املؤلفات وانتقال العلماء والطلبة والكتب واإلجازات ،الدور األكرب يف ازدهار
احلياة العلمية ابإلقليم ،وكذلك مرور الكثري من املرحتلني بطرابلس وأتثرهم وأتثريهم هبا ،وأيضا ما
أحدثته اهلجرات املتبادلة بني اإلقليم ومناطق املغرب ،واستقرار لفيف من العلماء يف كثري من مناطق
اإلقليم ،أو هجرة بعض العلماء منه واستقرارهم يف املناطق اجملاورة ،كل ذلك كان من العوامل اليت
ساعدت يف تعزيز التواصل والتبادل العلمي.
وسأذكر فيا يلي بعض النماذ اليت مثلت هذه الصلة(:)94
الصلة مبدرسة احلديث يف القريوان وتونس :كانت تونس والقريوان من أكثر مراكز اإلشعاع
العلمي أمهية ابملغرب ،وحركة التواصل العلمي بني طرابلس وتونس والقريوان يف العصر الوسيط
كانت من أكرب حلقات التواصل العلمي لإلقليم يف تلك الفرتة .وقد مثل الصلة هبذين املركزين
مجاعة من العلماء ،منهم:
1ـ حممد بن معاوية احلضرمي ،الطرابلسي ،نزيل القريوان.
2ـ أشهر من مثل هذه الصلة ،هو :احملدث أبو احلسن أمحد بن عبدهللا بن صاحل العِجلِي الكويف،
األطرابلسي ،كان حافظا دينا صاحلا انتقل إىل بالد املغرب فسكن طرابلس وانتشر حديثه هناك،
وهو أحد احلفاظ املتقنني ،ومن أئمة عصره يف احلديث والبصر ابلرجال ،له كتاب َتريخ الثقات،
وكتاب اجلرح والتعديل ،وقد مسع منه مجاعة من أهل القريوان ومن الوافدين عليها ،وأخذوا عنه علم
الرجال(.)95
3ـ علي بن أمحد بن زكرَي اخلصيب ،املعروف اببن زكرون األطرابلسي.

))93ـ قُ اسْن ِطيناة :مدينة كبرية ،وهي من أقاليم مملكة تونس األربعة ،تقع اليوم اجلزائر (يف الشرق منه) ،وكانت هلا
قلعة كبرية عالية حصينة .يُنظر :اًلستبصار :ص( ،)165ونزهة األنظار(.)83 /1
))94ـ يُنظر :مراكز الثقافة يف املغرب :ص( ،)118و مدرسة احلديث(،)457/1والتواصل العلمي بني طرابلس
وتونس :ص( ،)115واحلياة اًلجتماعية يف اقليم طرابلس :ص( ،)109وهجرة بعض العلماء الليبيني إىل
تونس :ص()17
))95ـ منهم :سعيد بن إسحاق ،وبكر بن محاد ،وسعيد بن احلداد ،ومالك بن عيسى ،وحممد بن بسطام ،نشأ
ببغداد ومسع هبا وابلكوفة وابلبصرة ،تويف يف طرابلس سنة(261ه) .ترمجته يفَ :تريخ بغداد(،)349/5
واألنساب :ص(.)301
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4ـ أبو حممد ،عبد السالم بن عبد الغالب املسرايت ،اشتهر يف الفقه وفروعه ،واحلديث ،والفلسفة
اإلسالمية ،وعين بفن القراءات السبع(.)96
5ـ أبو حممد عبد اجمليد (أو عبد احلميد) بن أيب الربكات بن أيب الدنيا الصديف الطرابلسي ،فقيه
مالكي نشأ يف بيت من البيوَتت العريقة يف طرابلس ،ودرس يف مساجدها ومدارسها ،رحل إىل
املشرق مرتني ،وتتلمذ على أشهر علمائه ،وأظهر ميال حنو التصوف واحلديث وأصول الفقه،من أشهر
أعماله أتسيس املدرسة املستنصرية بطرابلس سنة(658ه)

()97

.

6ـ أبو اسحاق ،إبراهيم بن عبد السالم بن عبد الغالب املسرايت ،من أهل طرابلس ،امتاز مبعرفته
لغريب اللغة ،وغريب احلديث وحسن التأويل ،إىل جانب فصاحته وطالقة لسانه(.)98

املطلب الثالث :كأمنوذج اإلمام أمحد بن نصر الداودي ،من خالل كتابه" النامي يف شرح
املوطأ".
لقد كان لعلماء ليبيا املالكيني ،وخصوصا إقليم طرابلس كغريهم من علماء األقطار اإلسالمية
إسهاما يف خدمة السنة النبوية ،وتوثيق احلديث النبوي والعمل على تصحيحه وتدوينه ،وقد كان من
بني هؤًلء العلماء وأبرزهم اإلمام الداودي ،الذي كان له أثر كبري يف خدمة املذهب املالكي على مر
العصور ليس يف ليبيا فحسب بل يف غريها من بلدان الغرب اإلسالمي ،عرف مبوسوعيته وسعة
اطالعه يف علوم شىت منها علم احلديث الذي أسهم فيه من خالل شرحيه على البخاري واملوطأ،

))96ـ قرأ على حيىي بن حممد الربقي الصويف القراءات السبع ،واحلديث وتفقه عليه .تويف ابلقريوان سنة(646ه).
ترمجته يف :أعالم ليبيا :ص( ،)226والنشاط الثقايف يف ليبيا :ص()142
))97ـ استعان به احلفصيون يف القرن (7ه) عندما نقلوا التعليم من جامع القريوان إىل جامع الزيتونة ،ونظرا
ملكانته العلمية قلد قضاء اجلماعة بتونس ،واخلطابة ابجلامع األعظم ،له مصنفات جليلة ،تويف بتونس سنة
(684ه) .ترمجته يف :الديبا املذهب( ،)25/2والتذكار ًلبن غلبون :ص(.)175
))98ـ هاجر إىل القريوان ،وأصبح خطيب مسجدها القريوان ،ومنها انتقل إىل مدينة تونس ناشرا علمه بني طالهبا.
تويف سنة (704ھ) .ترمجته يف :املنهل العذب :ص( ،)158وأعالم ليبيا :ص( ،)53والنشاط الثقايف يف ليبيا:
ص(.)146
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فتلقف العلماء أقواله واجتهاداته ابلقبول ،وكثرت عنه النقول وعد مرجعا يرجع إليه العلماء( .)99فما
هي هوية الداودي ،وتفاصيل حياته العلمية ،ومنتجه العلمي.
اوال :ترمجة الداودي ومكانته( :)100امسه ونسبه وكنيته:

اس ِدي،
َّاوِد ُّ
هو شيخ اًلسالم ،وإمام علماء الشريعة اجملتهدين :أ ْ
بن نا ْ
ي ْاأل ا
ص ٍر الد ُ
امحا ُد ُ
املسيلي( ،)101الطرابلسي ،التلمساين املالكي .فهو املسيلي مولدا ،الطرابلسي نشأة ومستقرا (،)102
التلمساين وفاة ودفنا ،من أئمة املالكية ابملغرب ،اجمليدين للتأليف ،أصله من املسيلة وقيل من
()104

بسكرة( ، )103أما كنيته :فهي أبو جعفر ،وقد اتفقت كلمة املرتمجني حول كنيته إًل أن الزركلي
كناه أبيب حفص( )105وهو خالف ما ذكرته املصادر اليت ترمجت له ،كما أن حاجي خليفة( )106ملا
ذكره مع أوائل شراح صحيح البخاري أخطأ يف اسم والده حيث مساه (سعيد) وهو اسم جده(.)107

))99ـ منهم على سبيل املثال :ابن بطال ،واإلمام الباجي  ،وابن رشد ،والقاضي عياض ،وابن عطية ،والقرايف،
والقرطيب ،وابن حاجب املالكي ،والشاطيب ،وابن حجر ،وغريهم .يُنظر :شرح البخاري ًلبن
بطال( ،)51/2واملنتقى( ،)21/1والبيان والتحصيل( ،)540/2ومذاهب احلكام :ص( ،)36وجامع
األمهات :ص(،)179وتفسري القرطيب(.)355/2
))100ـ يُنظر :ترتيب املدارك( ،)102/7وَتريخ اإلسالم للذهيب( ،)57/28والديبا املذهب( ،)165/1وشجرة
النور الزكية( ،)164/1ومعجم املؤلفني( ،)194/2ومعجم أعالم اجلزائر :ص( ،)141وأعالم ليبيا للزاوي:
ص(.)92
))101ـ نسبة إىل ِ
املسيلة  :مدينة ابملغرب ،وهي املدينة املعروفة ابجلزائر حاليا ،وتسمي أيضا احملمدية ،نسبة إىل
مؤسسها الذي اختطها اخلليفة أبو القاسم حممد بن عبيد هللا املهدي ،وكان ذلك سنة (315ه) .ينظر:
معجم البلدان(.)130/5
) )102ـ عده شوقي ضيف يف َتريخ األدب( )7/9لييب األصل ،نزيل اجلزائر ،وكذا قال شواظ يف مدرسة
القريوان(.)448/1
))103ـ بِ ْس ِكارةُ ،وباس اكرة :بلدة ابملغرب من نواحي الزاب ،بينها وبني قلعة بين محاد مرحلتان ،فيها خنل وشجر
وقسب جيد ،بينها وبني طبنة مرحلة .يُنظر معجم البلدان(.)422/1
))104ـ هو :العالمة خري الدين بن حممود بن حممد بن فارسِ ،
الزِركلي الدمشقي ،وهو صاحب كتاب (األعالم)،
وهو من أشهر ما ألف يف تراجم األعالم قدميا وحديثا ،وأكثرها فائدة.تويف سنة(1396ه) .ترمجته يف
األعالم (.)267/8
))105ـ يُنظر األعالم(.)264/1
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اثنيا :مولده ونشأته :أما مولده فلم حتدد املصادر اليت ترمجت للداودي سنة وًلدته ،كما
ترددت املصادر يف اجلزم مبكان الوًلدة وأصل النشأة ،فذكرت أن أصله من مدينة املسيلة ومن
مواليدها وقيل من مواليد واحة ليانة أبعمال بسكرة حيث يوجد له مسجد ومقربة حيمالن
امسه( ،)108وعند وفاته مل حيددوا عمره ،لكي حتدد سنة مولده ابلتحديد ،وعده عياض يف الطبقة
السابعة من فقهاء املذهب املالكي(،)109
وتبعه يف ذلك ابن فرحون( ،)110أما ابن خملوف فقد أدرجه يف الطبقة التاسعة(.)111
املصادر اليت أرخت له مل تسعفنا بتفاصيل تبني حياته األوىل إًل النزر اليسري ،كما مل تشر إىل
ظروف النشأة ،فهو من عائلة متدينة ،متوسطة ،من أصول عربية ،هاجرت من اجلزيرة العربية(،)112
واستقرت يف أفريقية( )113واملغرب العريب .والسكوت عن نشأته ممكن أن يدل على أهنا كانت نشأة

))106ـ هو :مصطفى بن عبد هللا كاتب حليب ،املعروف ابحلا خليفة :مؤرخ حباثة ،من كتبه :كشف الظنون عن
أسامي الكتب والفنون ،وهو أفضل ما كتب يف فنه .تويف سنة( 1067ه) .ترمجته يف اإلعالم(.)236/7
))107ـ يُنظر كشف الظنون(.)541/1
))108ـ يُنظر َتريخ اجلزائر العام (.)361/1
))109ـ يُنظر ترتيب املدارك ( .)102/7والقاضي عياض هو :عياض بن موسى القاضي ،أبو الفضل :عامل
املغرب ،وحمدث مالكي ،من أقدم أهل احلديث يف وقته ،فقيها أصوليا ،عاملا ابلتفسري وعلومه ،والنحو
واللغة ،تويف سنة(544هـ) .ترمجته يف :هتذيب األمساء واللغات( ،)356/2والديبا املذهب(.)46/2
))110ـ يُنظر الديبا املذهب ( .)165/1وابن فرحون هو :القاضي برهان الدين إبراهيم بن أيب القاسم فرحون
املالكي ،كان عامل ا ابلفقه والنحو واألصول والفرائض والقضاء وابلرجال وطبقاهتم ،تويف سنة (799هـ) .ترمجته يف:
الدرر الكامنة( ،)48/1ونيل اًلبتها  :ص( ،)30وشذرات الذهب(.)357/6
111
حممد بن عمر بن قاسم خملوف الفقيه
حممد بن َّ
) )ـ يُنظر شجرة النور الزكية ( .)164/1وابن خملوف هوَّ :
األديب ،املؤرخ ،ولد يف مدينة املنستري(بتونس) ،عامل برتاجم املالكية ،تويف سنة(1369ه) .ترمجته يف:
األعالم (.)82/7
))112ـ قيل :جزيرة العرب مكة واملدينة واليمامة واليمن ،والعر أول هتامة ،وقيل :جزيرة العرب ما بني حفر أيب
موسى إىل أقصى اليمن يف الطول ،والعرض فما بني رمل يربين إىل منقطع السماوة .ومسيت جزيرة إلحاطة
البحار واألهنار هبا من أقطارها .يُنظر :معجم ما استعجم( ،)5 /1والروض املعطار ص.)163( :
))113ـ املقصود إبفريقية هنا هي(تونس) ،وإِفْ ِر ِيقيَّة :هو اسم لبالد واسعة ومملكة كبرية قبالة جزيرة صقلية ،وينتهي
آخرها إىل قبالة جزيرة األندلس ،وقال البكري :حد إفريقية طوهلا من برقة شرقا إىل طنجة غراب ،وعرضها من
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عادية كبقية أقرانه من أبناء عصره ،كانت تعتمد على حفظ القرآن وطرفا من السنة النبوية واللغة
وعلومها ،ودراسة بعض كتب الفقه املتعارف على تدريسها وتلقيها للناشئة .إًل أنه توسع يف طلب
العلم بعد ذلك فبدأ بدراسة الفقه املالكي حىت برع وأصبح من اجملتهدين فيه ،كما درس علوم
احلديث ونبغ فيها ،يدل على ذلك إقدامه املبكر على شرح صحيح البخاري يف كتاب من أتليفه
وهو النصيحة كما سيأيت تفصيل ذلك ،ودرس علم الكالم والتصوف تدل عليه عناوين كتبه(.)114
اثلثا :وفاته ومكان دفنه :بعد حياة حافلة ومليئة ابجلد يف طلب العلم والتعلم والتأليف والدفاع عن
العقيدة والسنة رجع الداودي واستقر يف تلمسان ،وبعد مدة من الزمن تويف الداودي مع مستهل
القرن ( 5ه) يف تلمسان .ودفن بباب العقبة أو شرقي ابب العقبة ،واختلف املرتمجون له يف ذكر
سنة وفاته( ،)115لكن مجهور املؤرخني وأكثر املرتمجني له على أن سنة وفاته(402ه
ـ1011م)( ،)116وهو األصح املعتمد.
رابعا :رحلته العلمية وأتثره ابملناخ الطرابلسي معلما ومتعلما :مل تذكر كتب الرتاجم ـ اليت

ترمجت لإلمام الداودي ـ أية تفصيل عن بداَيت تعليمه ،أو حياته العلمية قبل أن يهاجر إىل
طرابلس الغرب وكل ما ورد فيها هو جمرد إشارات ،أما رحلته العلمية كانت ذات اجتاه واحد بدأت
من طرابلس منتقال إليها من املسيلة وانتهت به يف تلمسان ،حيث مات هناك ،وتعترب حياته
بطرابلس اليت مكث فيها مدة طويلة ،واستقراره هبا رحلة تغري وتطور كان هلا أثر كبري يف علمه فقد
شد طوقه من فقه وحديث وتصدر لإلفتاء والتأليف ،حىت صار من العلماء الراسخني ،وصار طلبة
العلم يتوافدون عليه من كل حدب وصوب؛ للنهل من علومه والرواية عنه(.)117

البحر إىل الرمال اليت يف أول بالد السودان ،وهي جبال ورمال متصلة من الشرق إىل الغرب .ينظر معجم
البلدان(.)228/1
))114ـ يُنظر :مقدمة كتاب األموال لشحادة :ص( ،)30ومسالك اإلمام الداودي يف شرح صحيح البخاري
:ص(.)13
))115ـ ذهب ابن خملوف إىل أنه تويف سنة(440ه) ،وأبعد الزركلي يف حتديده لتاريخ الوفاة
بسنة(307ه).يُنظر:شجرة النور الزكية ( ،)164/1واألعالم(.)264/1
))116ـ يُنظر على سبيل املثال :ترتيب املدارك( ،)104/7ومعجم املؤلفني( ،)194/2والفكر السامي(.)147/2
))117ـ يُنظرَ:تريخ اًلسالم (،)41/9ومعجم أعالم اجلزائر :ص( ،)141ومقدمة كتاب األموال لشحادة:
ص(.)44

__________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة  -جامعة املرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

املوافق2021 / 6 / 10-8 :

________________________________________________________________

كما ًل يبعد أن يكون الداودي قد انتقل إىل القريوان ،ومل تكن بعيدة عن طرابلس مستقر
الداودي ،وًل عن تلمسان اليت قضى فيها آخر سنواته ،وذلك للتزود من علم علمائها كما هو
معهود من مسلك طلبة العلم يف ذلك العصر( ،)118إًل أن سكوت املرتمجني عن ذكر مسألة دخوله
القريوان رمبا يعود لقصر املدة اليت أقام فيها ،أو لكوهنا مل تكن مقصودة يف رحلته ،هنا أود أن أشري
إىل ما جاء يف كتاب (مدرسة احلديث ابلقريوان) عند احلديث عن الصالت العلمية بني القريوان
وابقي حواضر الغرب اإلسالمي ،فنجد اإلشارة إىل أن الداودي كان من العناصر املهمة اليت
نسجت الصلة بني القريوان واجلزائر؛ يف حني يسقط الداودي من مجلة العلماء الذين مثلوا التواصل
العلمي بني القريوان وطرابلس الغرب (.)119
مث رحل الدوادي عن طرابلس إىل تلمسان ،وقد يكون ذلك يف آخر حياته وعند انتفاضة
افريقية على الدولة العبيدية مدة حكم احلاكم (388ه) ،سكتت مجيع املصادر وكتب الرتاجم
الذين تعرضوا حلياة الداودي عن ذكر حياته يف طرابلس رغم أتثره وأتثريه ابلبيئة الطرابلسية العلمية،
وع ن ذكر شيوخه الذين تلقى عنهم العلم ،وتتلمذ عليهم ،وأمجعوا يف املقابل على أن ماوصل إليه
من علم ،إمنا كان جبهده وطموحه وإبدراكه وذكائه وعصاميته ،وأنه مل تكن له رحالت لطلب العلم،
وًل ميكن أن نستبعد استفادته من علماء طرابلس على وجه اخلصوص ،وعلماء ليبيا واملغرب العريب
على وجه العموم ،وأنه وجد ونشأ وتعلم يف بيئة علمية هامة كانت هلا عالقات ببيئات وأوساط
علمية كبرية اتصل هبا الداودي عالنية أو خفية ولوًل أتثري هذه البيئة وشيوخه الليبيني يف مساره
العلمي ،ماوصل الداودي إىل ما وصل إليه ،لكن ظروف املنطقة كانت عامل أساسي يف ضياع
الكثري عن هذا العامل ،مما ساهم يف إغفال وتغافل عن ذكره وذكر شيوخه(.)120

))118ـ فقد نقل ابن بشكوال يف كتابه أن من تالميذ الداودي ـ كابن الفرضي ـ من مسع منه وأخذ عنه ابلقريوان.
وأيضا ما ذكره القاضي عياض يف ترمجته أليب بكر عبد هللا بن أيب زيد وأخيه من أن الداودي قد كتب عنهما ومل
يكن ابلطائل املعرفة ،ومل يذكر عنهما أهنما انتقال إىل طرابلس وًل إىل تلمسان ،فدل هذا على التقائهما به يف
القريوان .فهذا تصريح واضح الدًللة يف دخول الداودي إىل القريوان  .يُنظر :الصلة :ص( ،)246وشجرة النور
الزكية (.)164/1
) )119ـ يُنظر مدرسة احلديث ابلقريوان(. )448/2
) )120ـ يُنظر رحلة التيجاين :ص( ،)264 ،237ومقدمة كتاب األموال لشحادة (.)42
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خامسا :ثناء العلماء عليه :تسنم اإلمام الداودي مكانة علمية مرموقة واشتهر بصفته حمداث

ناقدا ،وفقيها ابرعا ،ومناظرا اثقبا ،ومؤلفا جمتهدا ،وأصوليا متبصرا ،فحظي بتقدير وثقة وثناء أهل
العلم و الفضل ،نذكر منهم :القاضي عياض ،وصفه أبنه :فقيه ا فاضالا متفنن ا مؤلف ا جميدا(،)121
وايضا قال عنه الذهيب :وكان ذا حظ من الفصاحة واجلدل( .)122أما عن دقته العلمية وضبطه يف
النقل فعده اخلزاعي مع مجلة العلماء احملققني يف النقل ( .)123وقال عنه احلجوي الثعاليب( :)124فقيه
متقن فاضل مشارك يف احلديث والنظر واللسان .ووصفه اجلياليل أبنه شيخ اإلسالم وإمام علماء

الشريعة اجملتهدين(.)125

سادسا :تراثه وآاثره العلمية واجتهاداته الفقهية :تبوء اإلمام الداودي مكانة علمية مرموقة؛ لنبوغه

وتعدد فنونه واختصاصه ،وقد شهد له من ترجم له أبنه مصنف ابرع قدير ،وكان أثر ذلك أن خلف
تركة وترااث علميا هاما ،تنوع بني الفقه ،واحلديث ،واًلصول ،والتفسري ،وعلم العقيدة ،ويكفيه فخرا

أنه من أوائل من شرح أعظم كتابني يف احلديث النبوي :موطأ مالك ،وصحيح البخاري .ومؤلفاته
فقد أغلبها مع معظم املخطوطات النفيسة ،ومل يتبق منها سوى النقول الشاهدة على دقة فقهه
وعلمه.

ـ مؤلفاته اليت ذكرهتا وحصرهتا كتب الرتاجم والفهارس ،هي:

يف العقيدة :اإليضاح يف الرد على البكرية( :)126وهو كتاب مفقود ،وقد جاء ذكره بـ

اًليضاح يف الرد على القدرية يف مصادر أخرى(.)127

))121ـ يُنظر ترتيب املدارك (.)103 /7
))122ـ يُنظر َتريخ اًلسالم (.)57/28
))123ـ يُنظر ختريج الدًلًلت السمعية :ص (.)621
))124ـ يُنظر الفكر السامي ( .)147/2والثعاليب هو :العالمة حممد بن احلسن بن العريب احلجوي الثعاليب
الفاليل :من رجال العلم واحلكم ،من املالكية السلفية يف املغرب ،له كتب مطبوعة ،توىف سنة(1376ه).
ترمجته يف األعالم(.)96/6
))125ـ يُنظر َتريخ اجلزائر العام(.)361/1
))126ـ يُنظرَ :تريخ اإلسالم ( .)57/28والبكرية هم :أصحاب بكر بن أخت عبد الواحد بن يزيد ،ويقال له:
بكر بن زَيد الباهلي .من مذهبه أن الكبائر من أهل القبلة نفاق ،ومرتكبها عابد للشيطان ،وهو مع ذلك
مسلم مؤمن والقاتل ًل توبة له .يُنظر :مقاًلت اإلسالميني :ص( ،)286والفرق بني الفرق :ص( .)200
))127ـ يُنظر :ترتيب املدارك( ،)103 /7والديبا املذهب( ،)166 /1وُمعجم أعالم اجلزائِر :ص(.)141
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يف األصول :كتاب األصول :لعله يف أصول املذهب املالكي ،وهو مفقود(.)128
يف احلديث والفقه :أ ـ كتاب النصيحة يف شرح البخاري :وهو أول شرح على اجلامع الصحيح
لإلمام البخاري  ،وقد أثبت هذا العنوان كثري من العلماء( ،)129وهو يف عداد الكتب املفقودة اليت مل

يصلنا منها إًل ما نقله عنه شراح البخاري بعده ،فأسهموا يف حفظ كثري من نصوصه(.)130
ب ـ النامي يف شرح املوطأ ،وسأعرض هلذا الكتاب ومنهجه .

ـ الواعي يف الفقه :وهو كتاب شامل مستوعب يف حترير مسائل املذهب املالكي ،وهو

مفقود(.)131

د ـ كتاب البيان :مفقود(.)132

ه ـكتاب األسئلة واألجوبة يف الفقه(:)133وهو خمطوط جبامع الزيتونة يف تونس حتت رقم

(.)134()10486

زـ كتاب يف تفسري القرآن :وهو مفقود : ،تداوله العلماء ونقلوا عنه(.)135

ح ـكتاب األموال( :)136من أوائل الكتب اليت ألفت يف موضوع الفقه واملالية و اًلقتصاد

اإلسالمي ،كتبه الداودي يف طرابلس( )137وأماله على تالميذه قبل أن يرحل إىل تلمسان ،وقد نال
))128ـ يُنظر :ترتيب املدارك( ،)103/7ومقدمة كتاب األموال لشحادة :ص( ،)33وموسوعة الداودي
(.)78/1
))129ـ يُنظر :ترتيب املدارك( ،)103/7واملعجم املفهرس( ،)398/1وكشف الظنون ( ،)541/1واحلطة :ص
(.)184
))130ـ على رأسهم :ابن حجر العسقالين يف كتابه :فتح الباري ،فقد نقل عنه يف أكثر من أربعمائة موضع ،كما
نقل عنه أيضا ابن التني يف شرحه للبخاري ،والعيين يف عمدة القاري ،والزرقاين يف شرح املوطأ ،والقرطيب يف
تفسريه ،وغريهم .يُنظر :مقدمة كتاب األموال لشحادة :ص ( ،)33وموسوعة الداودي(.)110/1
))131ـ يُنظر :ترتيب املدارك(،)103/7والديبا املذهب(،)166/1وشجرة النور الزكية(.)164/1
))132ـ يُنظر :ترتيب املدارك( ،)103/7و مقدمة كتاب األموال لشحادة :ص (.)7
))133ـ ذكره العلمي يف نوازله( ،)9/1و( )266/2ومساه  :أجوبة الداودي .
))134ـ يُنظرَ :تريخ الرتاث العريب لسزكني ( ،)126/2ومقدمة كتاب األموال لشحادة :ص(.)33
))135ـ منهم :عبدالرمحن الثعاليب يف تفسريه اجلواهر احلسان  .يُنظر :مقدمة كتاب األموال لشحادة :ص()33
وَتريخ اجلزائر العام( ،)273/1ودور ليبيا يف نشر املذهب املالكي ،حلمزة أبوفارس.
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هذا الكتاب شهرة ،وحظي ابهتمام كثري من الباحثني واملثقفني يف العصر احلديث؛ فحقق وطبع

عدة مرات(.)138

نالحظ من هذا السرد ملؤلفات اإلمام الداودي فقدان معظمها ،وهذ الفقد ارجعه معظم البحاث
لألحداث السياسية يف أواخر القرن(6ه) ،عندما أحرقت وأخفيت كثري من الكتب الفقهية
واحلديثية (.)139

من آاثره كأمنوذ
التعريف بكتاب

كتاب النامي يف شرح املوطأ  :يف هذا الفرع سأتناول ابلدارسة

النامي يف شرح املوطأ

لإلمام الداودي ،من خالل بيان امسه ،ومكان

التصنيف ،مث أخلص إىل إجياز أهم خصائص منهج الداودي يف كتابه.
1ـ  :اسم الكتاب ،ومكانه ،وأهم خصائص منهج الداودي يف كتابه ،وأمهيته.
تسمية الكتاب ونسبته للداودي :ذكرت أغلب املصادر واملراجع وفهارس الكتب القدمية واحلديثة
كتاب النامي يف شرح املوطأ( ،)140ضمن مؤلفات الداودي ،ونسبته إليه( ،)141من أوائل ما ألف

وأمال اإلمام الداودي يف طرابلس ،قال ابن فرحون :كان بطرابلس ،وهبا أصل كتابه يف شرح
()143
()142
سخه ،وقد كان الظن أن منه خمطوط خبزانة القرويني
املوطأ
 ،إًل أنه مفقود ًلتُعرف نُ ُ

))136ـ يُنظر ترتيب املدارك( ،)103/7والبيان والتحصيل( ،)594/2و املعيار املعرب(.)408/10(،)172/2
))137ـ يُنظر َتريخ األدب العريب لشوقي ضيف (.)71 ،7 /9
))138ـ حقق ألول مرة سنة 1988م ،من قبل رضا شحادة ،مث حقق مرة أخرى من قبل حممد شليب سنة
2001م ،وحقق اثلثة من قبل :د .حممد أمحد سرا  ،ود .علي مجعة حممد ،حتت إشراف مركز الدراسات
الفقهية واًلقتصادية.
))139ـ يُنظر املعجب يف تلخيص أخبار املغرب :ص( ،)202ومقدمة كتاب األموال لشحادة :ص(.)33
))140ـ ذكره :القاضي عياض يف ترتيب املدارك( )103/7ابسم :القاضي يف شرح املوطأ ،لعله أصل لكتاب
النامي ،أو اختصار له ،أو كتاب آخر ،ويف ختريج الدًلًلت السمعية:ص( ،)615ويف الرتاتيب اًلدارية
للكتاين( :)48/1اًلكتفاء يف شرح املوطأ ،وهذا خطأ.
))141ـ ذكر بعنوان آخر وهو :تفسري املوطأ .يُنظر :فهرسة ابن خري اإلشبيلي :ص( ،)76والديبا
املذهب( ،)166/1وشجرة النور الزكية( ،)164/1وخزانة الرتاث  -فهرس خمطوطات()140 /62
رقم(.)62372
))142ـ الديبا املذهب(.)165/1
))143ـ يُنظرَ :تريخ األدب العريب لربوكلمان( ،) 227/3وَتريخ الرتاث لعريب لسزكني(.)134/1
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حتت رقم  175/527نُسخة واحدة مبثورة األول واآلخر مكتوبة خبط أندلسي مجيل ًل يوجد فيها
َتريخ تدوينها وًل اسم ناسخها وهي عتيقة جدا( .)144ومحل عنه كتابه هذا تلميذه أبو عبدامللك
مروان البوين( ،)145وقد نقل القاضي عياض سنده يف املوطأ إىل اإلمام أمحد بن الداودي ،حيث
ذكر أن شيخه حدثه بكتاب أمحد بن نصر الداودي عن أيب عبد امللك البوين عنه(.)146

ـ أهم خصائص منهجه يف كتابه( :)147سلك اإلمام الداودي يف كتابه النامي املنهج التايل :فقد
استعرض األحاديث أوًل بدون ذكر اإلسناد ،مث يشرح كل حديث على حده ،بدون ذكر الواسطة

بينه وبني مالك ،وقد اعتمد على شرح الكلمات اللغوية ،ووجوه إعراهبا.
ـ يذكر احلديث ،مث يشرحه ،ويذكر آراء علماء املالكية.
ـ يعتين أبصول الكلمة يف اللغة ،وكثريا ما يربط معاين األلفاظ بشعر العرب القدمي كالنابغة
الذبياين(.)148
ـ يذكر آراء األعالم يف الذهب املالكي ويف كل حديث وهو يعد موسوعة حديثية فقهية ملذهب
مالك ،بل أن جل العلماء من املالكية يعتمدون عليه اعتمادا كبريا يف شروحاهتم على املوطأ ،ويعد
هذا الكتاب من النوادر يف الفقه املالكي.
ـ التزامه بشرح األلفاظ اللغوية ،واملصطلحات الفقهية.
ـ الكالم عن وجه مناسبة األحاديث للرتمجة.
))144ـ السليماين حمقق كتاب (املسالك يف شرح موطأ مالك) نفى أن تكون هذه النسخة املشار إليها بوصفها
ورقمها للداودي وأثبتها لتلميذه البوين  ،وكذا فعل د.عبدالعزيز دخان ،يف موسوعته عن العالمة الداودي،
وأشار إىل حتقيقه هذا الكتاب .يُنظر مقدمة كتاب املسالِك يف شرح ُم اوطَّأ مالك( ،)197/1وموسوعة
اإلمام الداودي(.)113/1
))145ـ هو :مروان بن علي القطان ،أندلسي األصل ،سكن بونة من بلدات اجلزائر ،له كتاب يف شرح املوطأ رواه
عنه الناس ،تويف قبل( 440ه) .ترمجته يف :ترتيب املدارك( ،)259/7واألنساب (.)364/2
))146ـ يُنظر :الغنية :ص( ،)106وفهرسة ابن خري اإلشبيلي :ص(.)76
))147ـ يُنظر :كتاب األموال( ،)33/1وموسوعة اإلمام الداودي( ،)113/1و
)) 148ـ هو :زَيد بن معاوية الدبياين ،أبو أمامة :شاعر جاهلي ،من أصحاب املعلقات ،كان حيكم بني الشعراء
يف سوق عكاظ ،تويف حوايل( 18ق.هـ .)،ترمجته يف :طبقات فحول الشعراء( ،)1/51والشعر والشعراء
:ص(.)157
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ـ إيراد الفوائد اإلسنادية احلديثية ،ومنها :الكالم عن اًلتصال واًلنقطاع ،وبيان العلل الواقعة يف
بعض األسانيد ،واحلديث عن رجال اإلسناد ،وضبط أمسائهم وأوصافهم ،وتسمية مبهميهم.
ـ ضبط منت احلديث ،وشرح غريب ألفاظه.
ـ الكالم على فقه احلديث ،وضمنه يوفق الداودي بني خمتلف احلديث ،ابجلمع ،أو ابلنسخ ،أو
ابلرتجيح ،ويستنبط الفوائد الفقهية وغريها ،وحيكي آراء الفقهاء والعلماء.
ميكن القول أن شرح النامي ،كان يغلب عليه الرتكيز على اجلانب اللغوي ،واًلهتمام ابستنباط
األحكام الشرعية ،والفوائد العملية.
أمهية الكتاب :عُرف الداودي ابإلمامة واًلجتهاد ،فكان ذا حظ وافر من املعرفة والتبحر فيها،

والتفقه يف معانيها ،مما جعل كثريا من العلماء سواء كانوا حمدثني أو فقهاء ،دائما ما يعتمدون عليه
يف شروحهم وفتواهم ،من أمثال ذلك على سبيل املثال ًل احلصر( :)149اإلمام الباجي()150يف املنتقى
شرح املوطأ حيث أكثر من نقل أقوال اإلمام الداودي واًلستدًلل هبا ،وقد بلغت املواضع
عنده( )44موضعا(.)151
اإلمام السيوطي( )152يف تنوير احلوالك يف شرح موطأ اإلمام مالك ،فقد رجع إليه يف أزيد من

عشرة مواضع أثناء شرحه ألحاديث املوطأ(.)153
واإلمام الزرقاين( )154يف شرح املوطأ(.)155

))149ـ ومنهم أيضا :ابن عبدالرب يف البيان والتحصيل( ،)561/2وابن رشد اجلد يف مسائل أبو الوليد:
ص( ،)358وأبو عبدهللا احلطاب ،مواهب اجلليل( ،)152/1وابن جزي يف القوانني الفقهية :ص( ،)79وابن
الوليد الشبلي ،التقسيم والتبني :ص( ،)18وابن حجر العسقالين ،فتح الباري( ،)17/5وكثريا ما يسميه
بـ(الداودي الشارح).
))150ـ هو :سليمان بن خلف بن سعد القرطيب أبو الوليد الباجي فقيه مالكي ،أصويل حمدث متكلم شاعر
ومفسر ،له تصانيف كثرية ،تويف سنة (474هـ).ترمجته يف :الذخرية( ،)93/3والصلة :ص(.)197
))151ـ يُنظر املنتقى()11،21/1وغريها من املواضع.
))152ـ هو :عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي ،جالل الدين ،إمام حافظ مؤرخ أديب ،له حنو 600
مصنف  .تويف سنة ( 911هـ) .ترمجته يف :الضوء الالمع ( ،)65/4والكواكب السائرة()227/1
))153ـ يُنظر تنوير احلوالك(.)146/1
))154ـ هو :حممد عبد العظيم الزرقاين  ،أبو عبد هللا ،من علماء األزهر مبصر ،ختر بكلية أصول الدين ،وعمل
هبا مدرسا لعلوم القرآن واحلديث ،تويف سنة(1367هـ) .ترمجته يف :الرسالة املستطرفة :ص( ،)191واألعالم
(.)210/6
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واملناوي( )156يف شرحه على اجلامع الصغري(.)157
واإلمام الشوكاين( )158يف كتابه نيل األوطار ،كثريا ما يعتمد عليه يف أراء العلماء ،خاصة وأن
الداودي ًل ميثل املذهب املالكي فحسب ،ولكن ميثل اجتهاداته الشخصية للحديث ،واستنباطه

للحكم الشرعي(.)159
ومل ينقطع هذا اًلهتمام من العلماء بشرح الداودي ،حيث استمروا يف اًلستفادة من شرحه ،ونقل
أقواله إىل عصور قريبة.
مجع بعض من آراء وأقوال واجتهادات اإلمام الداودي يف احلديث وعلومه:

من خالل ما أورده بعض العلماء من أقوال للداودي ،ومن خالل ما ورد يف كتبه األخرى،
يظهر أن للداودي آراء كثرية تتعلق ابحلديث وعلومه ،ويف بعض هذه األقوال من اجلرأة مايدل على
مكانته العلمية واطالعه الواسع ،مثلما أورد ابن احلاجب( )160قول للداودي يبني فيه خمالفته رأي
ك ِصيا اام ِست َِّة أ َّاَيٍم بـا ْع اد يـا ْوِم الْ ِفطْ ِر ،اوإِ ْن
إمامه واعتذاره عنه أبن احلديث مل يبلغه  ،فقال  :واك ِراه امالِ ٌ
()161
ي :امل يـبـلُ ْغه ْ ِ
ِ
ِ
ال الد ِ
ك صوم يـوِم ْ ِ
يث(.)162
احلاد ُ
َّاود ُّ ْ اْ ُ
اواراد ،ل ْل اع ام ِل ،اوأ ا
اج ااز امال ٌ ا ْ ا ا ْ
اجلُ ُم اعة ُمْنـ اف ِردا  ،قا ا ُ
ولئن كنا ًل جند هذه اآلراء واألقوال جمموعة أو مرتبة يف كتب معينة؛ إًل أننا نظفر هبا منثورة ومبثوثة
يف خمتلف األبواب احلديثية ،من دواوين وأمهات كتب احلديث ،والفقه املالكي والنوازل .ولئن بقى
كتاب النامي يف شرح املوطأ يف رحم الغيب ،فإن كثرة من العلماء ،قد أدوا لنا خدمة عظيمة؛ حبفظ
))155ـ يُنظر شرح الزرقاين (.)22/3
) )156ـ هو :حممد عبد الرؤوف بن َت العارفني ابن علي بن زين العابدين ،زين الدين ،من كبار العلماء ابلدين
والفنون .له حنو مثانني مصنفا ،تويف سنة( 1031هـ) .ترمجته يف األعالم(.)204/6
))157ـ يُنظر فيض القدير(. )129/2
) )158ـ هو  :حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين ،فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن ،من أهل صنعاء.
له ( )114مؤلفا ،تويف سنة( 1250ه) .ترمجته يف :البدر الطالع( ،)214 /2واألعالم(.)298 /6
))159ـ يُنظر نيل األوطار(.)192/8
))160ـ هو :عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس بن احلاجب فقيه مالكي من كبار العلماء ابلعربية ،تويف سنة
(646ه) .ترمجته يف :سري أعالم النبالء( ،)264/23والبداية والنهاية(.)178/13
161
ِ
الصي ِام ،ج ِامع ِ
ِ
الصيا ِام.
) )ـ رواه مالك يف املوطأ( )447 /3رقم( ،)1103و( )448/3رقم( ،)1104كتا ُ
اب ا ا ُ
))162ـ يُنظر جامع األمهات :ص( .)178
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كثري من نصوص هذا الشرح( ،)163وهنا سأكتفي اختصارا بذكر بعض النماذ من آراء وأقوال
واجتهادات الداودي يف احلديث وعلومه:

األمنوذج األول :عن أم ولد إلبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف( ،)164أهنا سألت أ ُُّم اسلا امةا (،)165
ِ
ُطيل ذايلِي ،وأام ِشي ِيف الْم اك ِ
ان الْ اق ِذ ِر .قالت أ ُُّم اسلا امةا :قال
زو النيب ـ  ـ  ،فقالت :إِِين ْامارأاةٌ أ ُ ْ ا ْ
ا
رسول هللا ـ  ـ :يُطا ِه ُرهُ اما بـا ْع ادهُ ( .)166قوله :يُطا ِه ُرهُ اما بـا ْع ادهُ  .قال الداودي :وقد قال بعض
أصحاب مالك بظاهر احلديث ورووه يف الرطب واليابس فأما من ذهب إىل أنه يف القشب اليابس
فإن القشب اليابس ًل ينجس الثوب جماورته فال حيتا إىل تطهريه فكذلك إذا مر الثوب على أرض
َيبسة فإنه ًل حيتا إىل تطهريه ألنه ًل ينجس مبروره ذلك(.)167

()168
السالا ُم اعلاْي ُك ْم
األمنوذج الثاين :عن أيب هريرة  ،أن رسول هللا ـ  ـ ،خر إىل املقربة  ،فقالَّ :
ِ
ِ
ٍ ِِ
ت إِ ْخ اوانـاناا  ،فقالواَ :ي رسول
ني ،اوإِ َّنا إِ ْن اشاءا هللاُ ،بِ ُك ْم ًلاح ُقو ان .اود ْد ُ
اد اار قاـ ْوم ُم ْؤمن ا
ت أِاين قا ْد ارأايْ ُ
َّ ِ
ِ
ين املْ اأيْتُوا بـا ْع ُد .اوأ اانا فاـارطُ ُه ْم اعلاى
هللا ،ألسنا إبخوانك؟ قال :با ْل أانْـتُ ْم أ ْ
اص اح ِايب .اوإ ْخ اوانـُناا الذ ا
احلاْو ِ
ت لا ْو اكا ان لِار ُج ٍل
ْ
ض  ،فقالواَ :ي رسول هللا ،كيف تعرف من أييت بعدك من أمتك؟ قال :أ اارأايْ ا
ف اخْيـلاهُ؟ قالوا :بلىَ ،ي رسول هللا ،قال :فاِإنـ َُّه ْم
اخْي ٌل غٌُّرُ ،حما َّجلاةٌِ ،يف اخْي ٍل ُد ْه ٍم بـُ ْه ٍم ،أاًلا ياـ ْع ِر ُ
()169
أيْتو ان يـوم الْ ِقيام ِة ،غُرا ُحم َّجلِنيِ ،من الْوض ِ
احلاْو ِ
ض .فاالا يُ اذ ااد َّن ار ُج ٌل اع ْن
وء .اوأ اانا فاـارطُ ُه ْم
اعلاى ْ
ا ا ا ُُ
ا ُ اْ ا ا ا

))163ـ يُنظر موسوعة الداودي(. )145/1
)) 164ـ هو :إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف أبو إسحاق ،مسع أابه والزهري ،مسع منه مجاعة،
تويف سنة(183ه).ترمجته يف اهلداية واإلرشاد(.)51/1
))165ـ هي :أم املؤمنني هند بنت أمية بن املغرية القرشية  ،زو النيب ـ  ـ  ،وهي ممن أسلمت قدمياا وهاجرت إىل
موَت ـ رضي هللا عنها ـ  ،توفيت سنة (61هـ) .ترمجتها يف:
احلبشة مث إىل املدينة ،وهي آخر أمهات املؤمنني ا
اًلستيعاب (.)1939/4
))166ـ املوطأ( ،)33 /2رقم احلديث( ،)65كتاب :الوضوء ،ابب :ما ًلا اِجي ِ
ضوءُ.
ب مْنهُ الْ ُو ُ
ا
ُ
))167ـ يُنظر املنتقى(.)64/1
))168ـ هو :أبو هريرة الدوسي ،صاحب رسول هللا ـ  ـ وأكثرهم حديث ا عنه ،قيل كان امسه يف اإلسالم :عبد
الكثري من الصحابة .تويف سنة (57هـ) .ترمجته يف اإلصابة(
الرمحن ،أو عبد هللا ،أسلم يوم خيرب ،روى عنه
ُ
.)498/6
)) 169ـ الفرط ،والفارط هو متقدم القوم إىل أي شيء أرادوا ،والفرط أيضا ما أصيب به الرجل من ولده ومحيمه،
فالفرط :املتقدم على أي حال كان .يُنظر هتذيب اللغة( ،)225/13والغريبني يف القرآن
واحلديث(.)1436/5
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احو ِضي ،اكما يُ اذ ُاد الْباعِري الض ُّ
ال :إِنـ َُّه ْم قا ْد با َّدلُوا
َّال ،أ اُنا ِدي ِه ْم :أاًلا اهلُ َّم ،أاًلا اهلُ َّم ،أاًلا اهلُ َّم ،فيُـ اق ُ
ْ
ا
ُ
)
170
(
 .قوله (:اوإِ َّنا إِ ْن اشاءا هللاُ ،بِ ُك ْم ًلا ِح ُقو ان) ،روى
بـا ْع اد اك .فاأاقُ ُ
ول :فا ُس ْحق ا .فا ُس ْحق ا .فا ُس ْحق ا
الداودي أن معىن قوله (إِ ْن اشاءا هللاُ) :كما شاء هللا(.)171

قوله( :فسحقا) :قال الداودي :لي س هذا مما خيتم به للمذادين عنه بدخول النار ألنه حيتمل أن
()172
يذادوا وقتا فتلحقهم شدة ،مث يتوفاهم هللا برمحته ،ويقول هلم النيب ـ ﷺ ـ سحقا مث يشفع فيهم

األمنوذج الثالث :عن عُثْ اما ان بْ ان اعفَّا ان ،جلس على املقاعد .فجاءه املؤذن فآذنه بصالة العصر.
فدعا مباء فتوضأ .مث قال :وهللاِ ألُح ِدثـانَّ ُكم ح ِديث ا ،لاوًلا أانَّهُ ِيف كِتا ِ
اب هللاِ اما اح َّدثْـتُ ُك ُموهُ .مث قال:
ا ْ ا
ْ
ا
ول :ما ِم ِن ام ِر ٍ
ِ
الصالااة ،إًِلَّ غُ ِفار
ىء يـاتاـ او َّ
صلِي َّ
ضأُ ،فاـيُ ْحس ُن ُو ُ
ْ
ضوءاهُُ ،مثَّ يُ ا
مسعت رسول هللا ـ  ـ يـا ُق ُ ا
لاه ما بـيـناه وبـني َّ ِ
صلِياـ اها ( .)173قوله( :أن عثمان بن عفان جلس على
الصالاة ْاأل ْ
ُ ا اْ ُ ا ا ْ ا
ُخارى اح َّىت يُ ا
املقاعد) وهو موضع عند ابب املسجد ابملدينة ،وقال مالك :املقاعد الدكاكني عند دار عثمان،
وقال الدوادي هو املدر (.)174
ان عُمر بْن ا اخلْطَّ ِ
الصالاةُ ،ام ْن اح ِفظا اها
اب كتب إىل عماله :إِ َّن أ ااه َّم أ ْام ِرُك ْم ِعْن ِدي َّ
األمنوذج الرابع :أ َّ ا ا ا
ِ
ِ ِ
اضيا ُع( .)175قوله (:إِ َّن أ ااه َّم أ ْام ِرُك ْم ِعْن ِدي
او احافا ا
ضيَّـ اع اها ،فاـ ُه او ل اما ِس او ااها أ ْ
ظ اعلاْيـ اها ،احف اظ ديناهُ ،اوام ْن ا
الصالاةُ ،ام ْن اح ِفظا اها او احافا اظ اعلاْيـ اها ،اح ِف اظ ِديناهُ) ،قال الداودي( :يروى :من حفظها أو حافظ
َّ
عليها وإن ذاك شك من الراوي)(.)176

))170ـ املوطأ( ،)38 /2رقم احلديث( ،)82كتاب :الطهارة ،ابب :ج ِامع الْوض ِ
وء.
ا ُ ُُ
))171ـ يُنظر املنتقى( :)69/1قال الباجي :وقوله وإنا إن شاء هللا بكم ًلحقون حيتمل معاين أحدها )...مث
ذكرها.
))172ـ يُنظر :املنتقى( ،)70/1واملسالك( ،)108/2وتنوير احلوالك(.)40 /1
))173ـ املوطأ( ،)40/2رقم احلديث( ،)83كتاب :الطهارة ،ابب :ج ِامع الْوض ِ
وء.
ا ُ ُُ
))174ـ يُنظر املنتقى(.)71/1
))175ـ املوطأ( ،)9/2رقم احلديث( ،)9كتاب :وقوت الصالة.
))176ـ يُنظر املنتقى( ،)11 /1قال الباجي :واألول أصح.
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ِ ِ
ِ
هللا ب ِن عمر()177؛ أانَّه كان يقول :م ِن استاـ اقاء وهو ِ
ضاءُ.
صائ ٌم ،فاـ اعلاْيه الْ اق ا
ُ
ا ْ ا اُا ا
األمنوذج اخلامس:عن اعْبد ْ ُ ا ا
ِ
ومن ذارعه الْ اقيء ،فاـلايس علاي ِه الْ اقضاء( .)178قوله (:م ِن استاـ اقاء وهو ِ
ضاءُ .اوام ْن
صائ ٌم ،فاـ اعلاْيه الْ اق ا
اا ْ ا اُ ْ ُ ْ ا ا ْ
ا ْ ا اُا ا
اُ
ِ
ضاءُ)،اختلف يف وجوب القضاء على من استقاء ،قال الداودي :هو
س اعلاْيه الْ اق ا
ذا ار اعهُ الْ اق ْيءُ ،فاـلاْي ا
على الوجوب(.)179
()180
ان رس ا ِ
احتا اج ام اوُه او ُْحم ِرٌم ،فاـ ْو اق ارأْ ِس ِه،
ول هللا ـ  ـ ْ
األمنوذج السادس :عن ُسلاْي اما ان بْ ِن يا اسا ٍر ؛ أ َّ ا ُ
ٍ ِ ِ َّ ()181
احتا اج ام اوُه او ُْحم ِرٌم ،فاـ ْو اق ارأْ ِس ِه ،اوُه او يـا ْوامئِ ٍذ
اوُه او يـا ْوامئِ ٍذ بِلا ْحيا ْي امجا ٍل .ام اكان بطا ِريق امك اة
.قولهْ (:
بِلا ْحيا ْي امجا ٍل)،قال الداودي (:إذا أمكن مسك احملاجم بغري حلق مل جيز احللق)(.)182

))177ـ هو :عبد هللا بن عمر بن اخلطاب العدوي ،أبو عبد الرمحن :صحايب من أهل بيعة الرضوان ،وهو شقيق
أم املؤمنني حفصة ـ ـ تويف مبكة سنة( 74هـ) .ترمجته يف :أسد الغابة( ،)340/3وتذكرة
احلفاظ(.)37/1
))178ـ رواه مالك يف املوطأ( ،)436 /3رقم احلديث( ،)1075كتاب :الصيام ،ابب :ما جاء يف قضاء
رمضان.
))179ـ يُنظر املسالِك(.)225 /4
)) 180ـ هو :عامل املدينة ومفتيها ،سليمان بن يسار ،املدين موىل أم املؤمنني ميمونة وقيل أم سلمة ،تويف سنة
(107ه).
ترمجته يف :طبقات ابن سعد( ،)293/ 2وسري أعالم النبالء( .)444/2
181
احلا ِج ،اببِ :ح اجا امةُ الْ ُم ْح ِرِم.
) )ـ املوطأ( ،)507/3رقم احلديث( ،)1274كتابْ :
))182ـ يُنظر نيل األوطار(.)18 /5
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اخلامتة والتوصيات:
أابنت هذه الدراسة أن جهود علماء ليبيا عامة وأهل طرابلس خاصة يف حفظ الدين وحفظ
العلوم واًلشتغال هبا ًل تقل درجة عن جهود أهل املشرق أو أهل املغرب ،فحرصهم على طلب
علوم احلديث وحتصيل اإلجازات ساهم بشكل فعال يف تعزيز حركة العلم واستمرارها ،وازدهارها،
ليس يف اإلقليم فقط وإمنا يف غريها من حواضر دول اإلسالم ،وقد أفضت هذه الدراسة إىل مجلة
من النتائج ،أمهها:
1ـ أن الرحالت احلجازية اليت كانت متر بطرابلس نظرا ملوقعها مشرقة أم مغربة كان هلا دور مهم يف
نشر العلم من خالل العلماء الذين كانوا هبذه الرحالت ،فكانت تعقد جلسات العلم واملناظرة،
ومتنح اإلجازات لطالب العلم ،وهذا جعل من مدينة طرابلس مركزا علميا ،هنل منه طلبة العلم
والعلماء .
2ـ علماء اإلقليم كانوا أكثر أتثريا يف املشرق واملغرب ،ووسط القارة اإلفريقية وجنوهبا ،ألهنم كانوا
على اتصال كبري مبن جاورهم ،وًل يدعون الفرص متر دون اًلنتفاع هبا وخباصة أثناء رحالت العلم
واحلج ،وأسفار املنافع املختلفة.
3ـ إن املادة العلمية املتعلقة ابلسنة النبوية إبقليم طرابلس يف الفرتة الزمنية موضوع البحث ،رغم قوة
دًللتها على شيوع احلديث والعناية به؛ لكنها قليلة ومشتتة املصادر،فقد تعرض اإلقليم يف عهود
خمتلفة للكثري من الكوارث واًلضطراابت السياسية ،أدت إىل هجرة كثري من العلماء فنتج عنه ضياع أكثر

مؤلفات أولئك العلماء ،وانقطاع أخبارهم إًل ما ندر يف مصادر مغربية ومشرقية متفرقة.
4ـ احلديث بعلومه املختلفة كان شديد الرتابط ابلفقه وعلومه عند علماء اإلقليم ،ويندر أن نعثر
على اعلم مل يربع يف ِع ْلمي احلديث والفقه ،بل قد يضيف إليهما علما آخر.

5ـ كانت املصنفات احلديثية من أهم ركائز السنة وعلومها يف اإلقليم ،فاملوطأ ،وصحيح البخاري من
أشهر الكتب اليت تدارسها وشرحها وحفظها أهل طرابلس.
6ـ العناية واًللتفات إىل تراثنا الزاخر ،ونفض الغبار عنه ،واًلهتمام آبراء وفتاوى أعالم ليبيا املبثوثة
يف شىت كتب العلم.
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هــذه أبــرز النتــائج الــيت توصــلت إليهــا يف هــذا البحــث ،وهــو جهــد املقــل ،فقــد نصــيب
حين ـ ا ،وخنطــئ أحيــاناا كثــرية ،ويضــل القصــور والنقصــان مســه مــن مساتنــا ،وهللا املوفــق واهلــادي إىل
سواء السبيل
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فهرس املصادر واملراجع:
القرآن الكرمي ابلرسم العثماين.
1ـ أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،أليب عبد هللا حممد بن أمحد املقدسي البشاري(،ت :حنو
380ه) ،ليدن ،دار صادر ،بريوت ،مكتبة مدبويل القاهرة ،ط1411 ،3ـ 1991م.
 2ـ أمحد زروق والزروقية  ،دراسة وفكر مذهب وطريقة  ،على فهمى خشيم ،املنشأة العامة للنشر
والتوزيع واإلعالن ،طرابلس ـ ليبيا ،ط1980 ،2م.
 3ـ أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم ،عز الدين ابن األثري (ت:
 630هـ) ،حتقيق :علي حممد معوض ـ عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية،ط،1
1415هـ ـ 1994م.
4ـ اًلستبصار يف عجائب األمصار ،كاتب مراكشي (ت :ق 6هـ) ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد.
 5ـ اًلستيعاب يف معرفة األصحاب ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب (ت:
463هـ) ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،دار اجليل ،بريوت ،ط 1412 ،1هـ  1992 -م.
6ـ اإلصابة يف متييز الصحابة ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين (ت:
852هـ) ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ،ط،1
1415هـ
7ـ األعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد بن فارس ،الزركلي (ت1396 :هـ) ،دار العلم
للماليني ،ط ،15أَير  /مايو  2002م.
 8ـ أعالم ليبيا ،للطاهر أمحد الزاوي،دار الكتب الوطنية ،بنغازي ،ط2004 ،3م.
9ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة ،مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي (ت646 :هـ)،
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب  -القاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية – بريوت،
ط 1406 ،1هـ 1982 -م.
10ـ األنساب ،عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي ،أبو سعد (ت:
562هـ) ،حتقيق :عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه ،جملس دائرة املعارف العثمانية ،حيدر
آابد ،ط 1382 ،1هـ ـ  1962م.
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11ـ البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،حممد بن علي الشوكاين اليمين (ت1250:هـ)،
دار املعرفة ـ بريوت.
12ـ بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي
(ت911 :هـ) ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية  -لبنان  /صيدا.
13ـ البلدان ،ألمحد بن إسحاق (أيب يعقوب) بن جعفر اليعقويب (ت:بعد292هـ) ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 1422 ،1هـ.
 14ـ البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب ،ابن عذاري املراكشي ،أبو عبد هللا حممد بن
حممد(ت:حنو 695هـ) ،حتقيق ومراجعة. :س.كوًلن ،إِ.ليفي بروفنسال ،دارالثقافة ،بريوت ـ
لبنان ،ط 1983 ،3م.
 15ـالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن
رشد القرطيب (ت520 :هـ) ،حتقيق :د حممد حجي وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ـ
لبنان ،ط 1408 ،2هـ ـ  1988م.
16ـ َتريخ الرتاث العريب ،لفؤاد سزكني ،ترمجة حممود فهمي حجازي ،الرَيض ،جامعة حممد بن
سعود اإلسالمية ،إدارة الثقافة والنشر ،ط1991 ،1م.
17ـ َتريخ الثقات ،أمحد بن عبد هللا بن صاحل العجلى الكوىف (ت261:هـ) ،دار الباز ،ط،1
1405هـ ـ 1984م.
18ـ َتريخ اجلزائر العام ،لعبدالرمحن اجلياليل ،دار مكتبة احلياة ،بريوت ،ط1965 ،2م.
19ـ َتريخ األدب العريب ،د .شوقي ضيف ،دار املعارف – مصر،ط 1995 - 1960 ،1م.
20ـ َتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن قا ْامياز الذهيب
(ت748 :ه)  ،حتقيق :عمر عبد السالم التدمري ،دار الكتاب العريب ،بريوت،ط1413 ،2
هـ ـ 1993م.
21ـ َتريخ علماء األندلس ،عبد هللا بن حممد بن يوسف ،أبو الوليد ،املعروف اببن
الفرضي(ت403:هـ) ،عىن بنشره؛ وصححه؛ ووقف على طبعه :السيد عزت العطار احلسيين،
مكتبة اخلاجني ،القاهرة،ط 1408 ،2هـ ـ1988م.
22ـ َتريخ املغرب العريب ،سعد زغلول عبداحلميد ،منشورات منشأة املعارف ،اًلسكندرية،
1979م.
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23ـ ختريج الدًلًلت السمعية على ما كان يف عهد رسول هللا من احلرف والصنائع والعماًلت
الشرعية ،لعلي بن حممد بن أمحد بن موسى اخلزاعي (ت789:هـ)،حتقيق :د .إحسان عباس،
دار الغرب اإلسالمي ـ بريوت ،ط 1419 ،2هـ.
24ـ ـ تذكرة احلفاظ ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن عثمان بن قا ْامياز الذهيب (ت748 :هـ)،
دار الكتب العلمية بريوت-لبنان ،ط1419 ،1هـ1998 -م.
 25ـ الرتاتيب اإلدارية والعماًلت والصناعات واملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد
أتسيس املدنية اإلسالمية يف املدينة املنورة العلمية ،حملمد اعْبد احلاي بن عبد الكبري ابن حممد،
املعروف بعبد احلي الكتاين (ت1382 :هـ)،حتقيق :عبد هللا اخلالدي ،دار األرقم – بريوت.
26ـ ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،القاضي عياض بن موسى اليحصيب ،أبو الفضل (ت:
544هـ) ،حتقيق :مجاعة من سنة 1965م ـ 1983م ،مطبعة فضالة  -احملمدية،
املغرب،ط.1
27ـ -هتذيب األمساء واللغات ،أليب زكرَي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (ت676 :هـ)،
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه :شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية ،دار الكتب
العلمية بريوت ـ لبنان.
28ـ هتذيب اللغة ،حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (ت370 :هـ) ،حتقيق :حممد
عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ،ط2001 ، 1م.
29ـ التواصل العلمي بني طرابلس وتونسفي العهد احلفصي ،أمحد مسعود عبدهللا ،منشورات مركز
جهاد الليبيني للدراسات التارخيية ،طرابلس ـ ليبيا2007 ،م.
 30ـ اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر ،مشس الدين
القرطيب (ت671 :هـ) ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية – القاهرة،
ط1384 ،2هـ  1964 -م.
 31ـ جامع األمهات ،عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس ،ابن احلاجب املالكي (ت:
646هـ) ،حتقيق :أبو عبد الرمحن األخضر األخضري ،اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،2
1421هـ 2000 -م.
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32ـ اجلرح والتعديل ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي ،ابن أيب حامت
(ت327:هـ) ،طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ـ حبيدر آابد الدكن ـ اهلند ،دار إحياء الرتاث
العريب ـ بريوت ،ط1271 ،1هـ ـ 1952م.
 33ـ احلديث واحملدثون ،حممد حممد أبو زهو ،دار الفكر العريب ،القاهرة يف  2من مجادى الثانية
1378هـ.
34ـ ا حلطة يف ذكر الصحاح الستة ،أليب الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف
هللا ِ
القنَّوجي (ت1307 :هـ) ،دار الكتب التعليمية – بريوت ،ط1405 ،1هـ ـ 1985م.
 35ـ احلياة اًلجتماعية والعلمية يف إقليم طرابلس ،منذ بداية القرن التاسع حىت منتصف القرن
العاشر اهلجري (801ه ـ 1390م958 /ه ـ 1551م) ،د .عبد احلكيم صاحل
الورفلي،مصر،املكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،ط2019 ،1م.
36ـ احلياة العلمية يف إفريقية(املغرب األدىن) منذ إمتام الفتح وحىت منتصف القرن اخلامس
اهلجري(450/90ه) ،يوسف بن أمحد حواله ،جامعة أم القرى،ط2000 ،1م.
37ـ احلياة العلمية يف جبل نفوسة ،وأتثرياهتا على بالد السودان الغريب (خالل القرون2ـ 8حىت 8
ـ14م) ،حممود
حسني كوري ،منشورات مؤسسة نالوت الثقافية ،سلسلة دراسات َترخيية.2008 ،
38ـ حكاية مدينة ،طرابلس لدى الرحالة العرب واألجانب ،خليفة حممد التليسي ،ط3،1997م.
39ـ خزانة الرتاث  -فهرس خمطوطات ،قام ابصداره مركز امللك فيصل.
40ـ دراسات يف َتريخ املكتبات والواثئق واملخطوطات ،لعبد هللا حممد الشريف ،دار ليبيا للنشر،
طرابلس 1987م.
41ـ الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين
(ت852:هـ) ،حتقيق :حممد عبد املعيد ضان ،جملس دائرة املعارف العثمانية ـ صيدر اابد /اهلند،
ط1392 ،2هـ1972 /م.
42ـ ديوان اإلسالم ،مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي (ت1167 :هـ)،
حتقيق :سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط 1411 ،1هـ 1990 -م.
43ـ ديوان املبتدأ واخلرب يف َتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ،عبد الرمحن
بن حممد بن حممد ،ابن خلدون أبو زيد( ،ت808 :هـ) ،حتقيق :خليل شحادة ،دار الفكر،
بريوت ،ط 1408 ،2هـ  1988 -م.
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 44ـ الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ،أبو احلسن علي بن بسام الشنرتيين (ت542 :هـ) ،حتقيق:
إحسان عباس ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا – تونس ،الطبعة1:ـ1979، 8ـ1981م.
45ـ الرحالة املسلمون يف العصور الوسطى ،زكي حممد حسن ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،
القاهرة2012 ،م.
46ـ رحلة عرب أفريقيا ،مشاهدات الرحالة األملاين يف ليبيا وبرنو وخليج غينيا ،غريهارد رولفس،
 1856ـ 1867م ،ترمجة :عماد الدين غامن ،مركز جهاد الليبيني ،طرابلس ،ليبيا1996 ،م.
47ـ الرحلة يف اإلسالم أنواعها وآداهبا ،د.عبداحلكم عبداللطيف الصعيدي ،مكتبة الدار العربية
للكتاب،ط1996 ،1م.
48ـ الرحلة يف طلب احلديث ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب
البغدادي (ت463 :هـ) ،حتقيق :نور الدين عرت ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ،ط.1395 ،1
49ـ الرحلة املغربية أليب عبد هللا العبدري ،حتقيق :حممد الفاسي ،الرابط 1968م.
50ـ الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة ،أبو عبد هللا حممد بن أيب الفيض اإلدريسي
الشهري بـ الكتاين (ت1345:هـ) ،حتقيق :حممد املنتصر الزمزمي ،دار البشائر اإلسالمية ،ط،6
1421ه ـ 2000م.
51ـ الروض املعطار يف خرب األقطار ،أبو عبد هللا حممد بن عبد املنعم احلِمريى (ت900 :هـ)،
حتقيق :إحسان عباس ،مؤسسة ناصر للثقافة  -بريوت  -طبع على مطابع دار السرا  ،ط،2
1980م.
52ـ رَيض النفوس يف طبقات علماء القريوان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسري من أخبارهم
وفضا ئلهم وأوصافهم ،أبو بكر عبد هللا بن حممد املالكي ،حتقيق :بشري البكوش ،راجعه :حممد
العروسي املطوي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ـ لبنان ،ط 1414 ،2هـ ـ  1994م.

53ـ السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ،مصطفى بن حسين السباعي(ت1384:هـ)،املكتب
اإلسالمي :دمشق  -سورَي ،بريوت – لبنان ،ط 1402 ،3هـ  1982 -م (بريوت).
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54ـ سري أعالم النبالء ،مشس الدين أبو عبد هللا بن عثمان بن قا ْامياز الذهيب (ت748:هـ) ،حتقيق
 :جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة،ط1405 ،3هـ ـ
1985م.
55ـ شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،حممد بن حممد بن عمر بن علي خملوف(ت:
1360هـ) ،علق عليه :عبد اجمليد خيايل ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط 1424 ،1هـ -
2003م.
العكري
56ـ شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد ا
احلنبلي ،أبو الفالح (ت1089 :هـ) ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،خر أحاديثه :عبد القادر
األرناؤوط ،دار ابن كثري ،دمشق – بريوت ،ط 1406 ،1هـ  1986 -م.
 57ـ شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين ،حتقيق :طه

عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة ،ط1424 ،1هـ 2003 -م.
58ـ شرح صحيح البخاري ًلبن بطال ،ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك (ت:
449هـ)
حتقيق :أبو متيم َيسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد  -السعودية ،الرَيض ،ط1423 ،2هـ -
2003م.
 59ـ الصحاح َت اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري (ت393 :هـ)،
حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ـ بريوت ،ط 1407 ،4هـ ـ 1987م.
 60ـ الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن عثمان بن
حممد السخاوي (ت902 :هـ) ،منشورات دار مكتبة احلياة – بريوت.
61ـ طبقات احلفاظ ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ) ،دار الكتب
العلمية – بريوت ،ط1403 ،1ه.
 62ـ طبقات علماء إفريقية ،وكتاب طبقات علماء تونس ،حممد بن أمحد بن متيم التميمي ،أبو
العرب (ت333 :هـ)
الناشر :دار الكتاب اللبناين ،بريوت – لبنان.
63ـ طبقات علماء احلديث ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد الدمشقي (ت 744 :هـ) ،حتقيق :أكرم
البوشي ،إبراهيم الزيبق ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ـ لبنان،ط 1417 ،2هـ ـ
1996م.
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64ـ طبقات فحول الشعراء ،حممد بن سالم بن عبيد هللا اجلمحي(ت232:هـ)،حتقيق :حممود
شاكر ،دار املدين ـ جدة.
65ـ طبقات الفقهاء ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي (ت476 :هـ) ،هذبهُ :حممد بن
مكرم بن منظور(ت711 :هـ) ،حتقيق :إحسان عباس ،دار الرائد العريب ،بريوت – لبنان ،ط،1
1970م.
66ـ الطبقات الكربى ،أبو عبد هللا حممد بن سعد(،ت230 :هـ)،حتقيق :حممد عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1410 ،1هـ ـ 1990م.
67ـ العرب يف خرب من غرب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن عثمان بن قا ْامياز الذهيب (ت:
748هـ) ،حتقيق :حممد السعيد زغلول ،دار الكتب العلمية – بريوت.
68ـ العقد الثمني يف َتريخ البلد األمني ،تقي الدين حممد بن أمحد احلسين الفاسى(ت832:هـ)،
حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1998 ،1م.
عرض ودراسة ،د .صبحي إبراهيم الصاحل (ت1407 :هـ) ،دار
69ـ علوم احلديث ومصطلحه ٌ -
العلم للماليني ،بريوت – لبنان ،ط 1984 ،15م.
السابعة ببجاياة ،أمحد بن أمحد بن عبد هللا ،أبو
70ـ عنوان الدراية فيمن عُرف من العلماء يف املائة َّ
العباس الغِ ِْربيين (ت 714 :هـ) ،حققه وعلق عليه :عادل نويهض ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة،
بريوت ،ط 1979 ،2م.
71ـ غاية النهاية يف طبقات القراء،مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري( ،ت833 :هـ) ،مكتبة ابن

تيمية،عين بنشره ألول مرة عام 1351هـ  .برجسرتاسر.
 72ـ الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض ،عياض بن موسى بن عياض السبيت ،أبو الفضل (ت:
544هـ)
حتقيق :ماهر زهري جرار ،دار الغرب اإلسالمي ،ط 1402 ،1هـ 1982 -م.
73ـ الغريبني يف القرآن واحلديث ،أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي (ت401 :هـ) ،حتقيق ودراسة:
أمحد فريد املزيدي
قدم له وراجعه :أ .د .فتحي حجازي ،مكتبة نزار مصطفى الباز ـ اململكة العربية السعودية.
74ـ الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية ،عبد القاهر بن طاهر بن حممد التميمي األسفراييين (ت:
429هـ) ،دار اآلفاق اجلديدة – بريوت ،ط1977 ،2م.
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75ـ الفكر السامي يف َتريخ الفقه اإلسالمي ،محد بن احلسن بن العريب بن حممد احلجوي الثعاليب
(ت1376 :هـ) ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ،ط1416 ،1هـ1995 -م.
76ـ فهرسة ابن خري اإلشبيلي ،أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة اللمتوين اإلشبيلي (ت:
575هـ)
حتقيق :حممد فؤاد منصور ،دار الكتب العلمية  -بريوت /لبنان ،ط1،1419هـ1998/م.
 77ـ فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،زين الدين حممد بن علي بن زين العابدين املناوي (ت:
1031هـ) ،املكتبة التجارية الكربى ـ مصر،ط1356 ،1ه.
78ـ القاموس احمليط ،جمد الدين أبو طاهر الفريوزآابدى (ت817:هـ) ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث
يف مؤسسة الرسالة
 79ـ قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث ،حممد مجال الدين بن حممد
القامسي(ت1332:ه) ،دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان.
80ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد هللا املشهور ابسم حاجي خليفة
(ت1067:هـ)،
مكتبة املثىن ـ بغدادَ ،تريخ النشر1941 :م.
 81ـ الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة ،جنم الدين حممد بن حممد الغزي (ت1061 :هـ)،
حتقيق :خليل املنصور ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط 1418 ،1هـ 1997 -م.
82ـ خمتار الصحاح ،زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر الرازي (ت666 :هـ)،حتقيق :يوسف
الشيخ حممد ،املكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بريوت – صيدا ،ط1420 ،5هـ 1999 /م.
83ـ مذاهب احلكام يف نوازل األحكام ،القاضي عيا ض وولده حممد ،تقدمي وحتقيق وتعليق :د.
حممد بن شريفة ،دار الغرب اإلسالمي،ط1997 ،2م.
84ـ مراكز الثقافة يف املغرب من القرن السادس عشر حىت التاسع عشر ،عثمان الكعاك ،معهد
الدراسات العربية العاملية ،جامعة الدول العربية1970 ،م.
85ـ مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد هللا ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل(ت:
241هـ) حتقيق :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي – بريوت ،ط1401 ،1هـ 1981م.
86ـ املسالِك يف شرح ُم اوطَّأ مالك ،القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري (ت:
543هـ)
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السليماين ،قدَّم له :يوسف
السليماين وعائشة بنت احلسني ُّ
قرأه وعلق عليه :حممد بن احلسني ُّ
ضاوي
ال اقار ا
ادار الغارب اإلسالمي ،ط 1،1428هـ  2007 -م.

87ـ املسالك واملمالك ،أليب عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن حممد البكري( ،ت487 :هـ) ،دار
الغرب اإلسالمي 1992 ،م.
88ـ املسالك واملمالك ،أليب القاسم عبيد هللا بن عبد هللا ابن خرداذبة (ت :حنو 280هـ) ،دار
صادر أفست ليدن ،بريوت 1889 ،م.
 89ـ املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ـ  ـ ،مسلم بن احلجا أبو
احلسن القشريي (ت261 :هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
90ـ معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان ،ابن الدابغ عبد الرمحان بن حممد األنصاري( ،ت696 :
ھ) ،تونس ،دط 1901 ،م.
91ـ املعجب يف تلخيص أخبار املغرب من لدن فتح األندلس إىل آخر عصر املوحدين ،لعبد
الواحد بن علي التميمي املراكشي ،حميي الدين (ت647 :هـ) ،حتقيق :الدكتور صالح الدين
اهلواري ،املكتبة العصرية ،صيدا-بريوت ،ط1426 ،1هـ 2006 -م.
92ـ معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،شهاب الدين أبو عبد هللا َيقوت بن عبد
هللا الرومي احلموي (ت626 :هـ) ،حتقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط،1
 1414هـ  1993 -م.
93ـ معجم أعالم اجلزائِر ِ -من صدر اإلسالم حىت العصر احل ِ
اضر ،عادل نويهض ،مؤسسة
ا ا
ا
ا
ُ اُ
نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر ،بريوت – لبنان ،ط 1400 ،2هـ  1980 -م.
94ـ معجم البلدان ،شهاب الدين أبو عبد هللا َيقوت بن عبد هللا الرومي احلموي (ت626 :هـ)،
دار صادر ،بريوت،ط 1995 ،2م.
95ـ معجم البلدان الليبية ،الطاهر أمحد الزاوي ،كتبة النور ،طرابلس1968 ،م.
96ـ معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة ،عمر بن رضا بن حممد كحالة (ت1408 :هـ) ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط 1414 ،7هـ  1994 -م.
97ـ معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكرَيء القزويين ،أبو احلسني (ت395:هـ) ،حتقيق:
عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
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98ـ معجم املؤلفني ،لعمر رضا كحالة ،مكتبة املثىن ـ بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت،
د.ط ،د.ت.
99ـ املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقيه واألندلس واملغرب ،أليب العباس أمحد بن
حييي الونشريسي (ت914:ه) ،خرجه مجاعة من الفقهاء إبشراف الدكتور حممد حجي ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية ـ الرابط1401،ه ـ 1981م.
 100ـ املفردات يف غريب القرآن ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن (ت:
502هـ) ،حتقيق :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بريوت ،ط،1
 1412هـ.
 -101مقاًلت اإلسالميني واختالف املصلني ،أليب احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق بن أيب
بردة (ت 324 :هـ) ،عىن بتصحيحه :هلموت ريرت ،دار فرانز شتايز ،مبدينة فيسبادن (أملانيا)،
ط1400 ،3هـ ـ  1980م.
 102ـ املقنع يف علوم احلديث ،ابن امللقن سرا الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد املصري
(ت804 :هـ) ،حتقيق :عبد هللا بن يوسف اجلديع ،دار فواز للنشر – السعودية ،ط،1
1413هـ.
 103ـ املنتقى شرح املوطأ ،أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب
القرطيب الباجي األندلسي (ت474 :هـ) ،مطبعة السعادة  -جبوار حمافظة مصر ،ط 1،1332هـ.
104ـ منهج النقد يف علوم احلديث ،الدكتور نور الدين عرت ،دار الفكر ،دمشق ـ
سورية،ط3،1401هـ ـ  1981م.
 105ـ موسوعة اإلمام العالمة ،أمحد بن نصر الداودي ،يف اللغة واحلديث والتفسري والفقه ،د.
عبدالعزيز الصغري دخان ،دار املعرفة الدولية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،طبعة خاصة2013 ،م.
106ـ املوطأ ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (ت179:هـ) ،حتقيق :حممد
مصطفى األعظمي ،مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية  -أبو ظيب –
اإلمارات ،ط 1425 ،1هـ ـ  2004م.
 107ـ نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار ،حممود مقديش ،حتقيق :علي الزواري ،حممد
حمفوظ ،دار الغرب اًلسالمي ،بريوت – لبنان ،ط 1988 ،1م.
108ـ املنهل العذب يف َتريخ طرابلس الغرب ،أمحد بك النائب األنصاري ،منشورات مكتبة
الفرجاين ،طرابلس ـ ليبيا.
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109ـ دراسات يف َتريخ املكتبات والواثئق واملخطوطات ،لعبد هللا حممد الشريف،دار ليبيا للنشر،
طرابلس1987،م.
110ـ النوازل ،للشيخ عيسى بن علي احلسين العلمي ،حتقيق :اجمللس العلي بفاس ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ابملغرب1983،م1986 ،م.
العْي اد ُروس
111ـ النور السافر عن أخبار القرن العاشر ،حمي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا ا
(ت1038 :هـ) ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1405 ،1ه.
 112ـ نيل اًلبتها بتطريز الديبا  ،أمحد اباب بن أمحد بن حممد التنبكيت السوداين ،أبو
العباس(ت 1036:هـ) ،عناية وتقدمي :الدكتور عبد احلميد عبد هللا اهلرامة ،دار الكاتب ،طرابلس ـ
ليبيا ،ط 2000 ،2م.
113ـ نيل األوطار ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين (ت1250 :هـ) ،حتقيق :عصام
الدين الصبابطي ،دار احلديث ،مصر ،ط1413 ،1هـ 1993 -م.
 114ـ اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ،أمحد بن حممد بن احلسني ،أبو نصر
الكالابذي (ت398 :هـ) ،حتقيق :عبد هللا الليثي ،دار املعرفة ـ بريوت ،ط1407 ،1ه.
115ـ هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني ،إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباابين
البغدادي (ت1399 :هـ) ،طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول ،1951
أعادت طبعه ابألوفست :دار إحياء الرتاث العريب بريوت ـ لبنان.
 116ـ ورقات عن احلضارة العربية اإلفريقية ،حسن حسين عبدالوهاب ،مجع وإشراف :حممد
املطوي ،مكتبة املنار ،تونس1971 ،م.
117ـ الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث ،حممد بن سويلم أبو ُشهبة (ت1403 :هـ)،دار الفكر
العريب.
عرض ودراسة ،د .صبحي إبراهيم الصاحل (ت1407 :هـ)،
118ـ علوم احلديث ومصطلحه ٌ -
دار العلم للماليني ،بريوت – لبنان ،ط 1984 ،15م.
 119ـ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر ابن
خلكان (681 :هـ) ،حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر – بريوت.
اثنيا  :الرسائل اجلامعية واملقاالت والبحوث العلمية:
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1ـ آراء اإلمام الداودي يف ابب املعامالت ،من خالل املعيار املعرب(مجعا ودراسة) ،رسالة ماجستري
يف الفقه واألصول ،حلميم عمران ،كلية العلوم اًلجتماعية والعلوم اإلسالمية ،قسم الشريعة ـ فرع
الفقه واألصول ،جامعة احلا خلضر ـ ابتنة ،اجلزائر،السنة اجلامعية2009 :ـ 2010م.
2ـ أمهية موقع ليبيا عرب التاريخ ،أمنة مصطفى عمران ،كلية اآلداب والعلوم ،زلينت ،جملة العلوم
اإلنسانية والتطبيقية.
3ـ جتارة القوافل بني طرابلس واملراكز التجارية جنوب الصحراء يف الفرتة من(600ه ـ1164ه)،
رسالة دكتوراه يف التاريخ اإلسالمي ،فاطمة علي إحممد احويالت،جامعة أم درمان اإلسالمية ،كلية
الدراسات العليا ،السنة 2016م.
 4ـ دراسات يف السنة النبوية ،حممد ضياء الرمحن األعظمي ،جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،
العدد(.)16
الدعوة ووسائل اًلتصال ،د.سيد حممد ساديت ،مذكرة
 -5الداودي التلمساين املالكي وكتابه األموال ،مسامهة يف التنظري للمالية العامة وإصالحها ،بقلم:
أ :حياة عبيد ،جملة البحوث والدراسات ـ العدد( )11ـ السنة( )8ـ2011م.
6ـ الرحالت املغربية واألندلسية ،مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث ،أفاق الثقافة و الرتاث ،السنة
الثانية والعشرون  ،العدد ( 1435 ،)86ه ـ 2014م.
 7ـ احلركة الفكرية يف طرابلس الغرب عهد بين خرزون ،جمموعة،جامعة اببل ،جملة مركز اببل
للدراسات اإلنسانية ،2017 ،اجمللد ،7العدد(.)1
8ـ احلياة الثقافية يف أقليم طرابلس الغرب من خالل رحلة التجاين ،للدكتور :علي حممد مسيو ،قسم
التاريخ ،كلية اآلداب جامعة مصراتة ،جملة البحوث األكادميية ،العدد التاسع ،يونيو 2017م.
9ـ احلياة الثقافية يف ليبيا (ابن األجدايب منوذجا) ،دراسة َترخيية حتليلية من خالل رحلة التجاين،
للدكتور :رمضان املختار رمضان اجلامع كلية الرتبية الزاوية جامعة الزاوية.
10ـ مسالك اإلمام الداودي املسيلي يف شرح غريب احلديث من خالل نصوصه يف فتح الباري ،
خولة الذيب  ،رسالة ماجستري ،يف العلوم اإلسالمية  -ختصص :احلديث وعلومه ،جامعة الشهيد
محه خلضر – الوادي ،معهد العلوم اإلسالمية ،السنة اجلامعية 2016 :ـ 2017م.
11ـ الص الت العلمية بني مكة املكرمة وطرابلس ،شيوخ وتالميذ ،حبث مقدم للندوى الكربى،
مكة املكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية ،لعام  1426ه.
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12ـ الفكر اإلقتصادي عند أيب جعفر أمحد بن نصر الداودي ،دراسة حتليلية لكتاب األموال ،حملمد
ذَيب ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم اإلجتماعية والعلوم اإلسالمية ،قسم الشريعة ،فرع اًلقتصاد
اإلسالمي ،جامعة احلا خلضر ـ ابتنة ،اجلزائر ،السنة اجلامعية 2006:ـ 2007م.
 13ـ هجرة بعض العلماء الليبيني إىل تونس يف العهد احلفصي ،األسباب والنتائج :د.عبدهللا انبية
املعلول ،كلية اآلداب ،جامعة اجلبل الغريب ،جملة اجلامعة املغاربية ،العدد األول ،السنة الثانية،
2007م.
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