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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد املبعوث رمحة
للعاملني ،وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى هبديه ،واسنت بسنته ،واقتفى أثره إىل يوم الدين ،وبعد:
علم عظيم القدر ،كثي النف ِع ،له مكانة عظيمة ،ومنزلة رفيعة يف نفوس
علم احلديث ٌ
فإن َ
املسلمني ،عليه َمدار الشرِع ،حيتاج إليه الفقهاء وغيهم؛ لتعلقه ابملصدر الثاين من مصادر التشريع
اإلسالمي املوحى هبا من عند هللا -سبحانه وتعاىل -قال تعاىل { :وما ي ِ
نطق َعن ا هْلََوى إ هن ه َو اإَّل
ََ َ
وحى }[النجم .] 4 ، 3
َو هح ٌي ي َ
وملا كان ْلذا العلم هذه املكانة العالية ،واملنزلة الرفيعة قياض هللا له يف كل زمان ومكان علماء
أجالء ،وشيوخا فضالء ،شغلوا أوقاهتم بتحصيله ،وأمضوا أعمارهم يف تبسيطه ،فقاموا بتدوين هذا
العلم وتقريبِه ِ
للناس دراية ورواية ،سندا ومتنا ،شرحا وتعليقا ،نظما ونثرا ،فصنفوا املصنفات يف
مقبوله ومردوده ،أحكامه وآدابه ،خترجيه وعلله ،غريبه وإعرابه ،خمتلفه ومشكله ،انسخه ومنسوخه،

العلم من كل خلَف
وغي ذلك .كل ذلك عمال بقول املصطفى عليه الصالة والسالم" :حيمل هذا َ
انتحال املبطلني"( ،)1قال اإلمام النووي (ت
يف الغالني،
وأتويل اجلاهلني ،و َ
عدوله ،ينفون عنه حتر َ
َ
 676هــ)" :وهذا إخبار منه -صلى هللا عليه وسلم -بصيانة العلم وحفظه وعدالة انقليه ،وأن هللا
تعاىل يوفق له يف كل عصر خلفا من العدول حيملونه ،وينفون عنه التحريف وما بعده فال يضيع،
وهذا تصريح بعدالة حامليه يف كل عصر ،وهكذا وقع ،وهلل احلمد ،وهذا من أعالم النبوة"(.)2

 - 1قال اخلطيب (ت  463هـ) يف كتابه شرف أصحاب احلديث ص " :61فقلت ألمحد :كأنه كالم موضوع ،قالَّ :ل ،هو
صحيح" .وانظر البدر املني 259/1
 - 2هتذيب األمساء والصفات 17/1
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ومن الذين اهتموا هبذا العلم علماء ليبيا وطلبة العلم فيها ،داخل البالد وخارجها ،فلهم فيه مشاركة
قدميا وحديثا ،كما اعتىن به من استوطنها من علماء املشرق العريب ومغربه ،حبيث صاروا ينسبون
إليها ،فكان ْلم مجيعا أثر واضح يف نشره وانتشاره.
ولكن مع هذا اجلهد الطيب والعمل املشكور فإن علماء ليبيا –غالبا -مل ينالوا حظهم من
الرتمجة ْلم والتعريف هبم ،فال جتد ْلم ذكرا يف كتب الرتاجم والطبقات وَّل وسائل اإلعالم واجملالت،
وجتد من هو أقل منهم علما وفضال يف دول أخرى يوصفون أبعلى األلقاب ،وتكتب يف سيهم
ومؤلفاهتم البحوث واملقاَّلت ،والرسائل واألطروحات.
وقد جاءت فكرة هذا البحث بعد أن أعلنت كلية علوم الشريعة عن مؤمترها العلمي الدويل الثاين
املوسوم بـ فقه التعامل مع السنة النبوية (اَّلجتاهات والضوابط واجلهود)؛ ألسلط فيه الضوء على ما
قدمه علماء ليبيا وطلبة العلم فيها يف احلديث وعلومه؛ لعله يكون فاحتة خي ،فتنتشر سيهم على
نطاق أوسع ،وجمال أرحب ،ويستفاد مما قدموه من أعمال يف هذا العلم؛ وفاء حبقهم ،وعرفاان
بفضلهم ،وإحياء لذكرهم ،وتعريفا جبهدهم .وذلك حتت احملور اخلامس(( :إسهامات علماء احلديث
يف ليبيا يف خدمة السنة .أوَّلً :جهودهم يف علم احلديث دراية ورواية)) .وبناء على ما سبق عزمت
مستعينا ابهلل -على الكتابة يف هذا البحث حتت عنوان :إسهامات الليبيني يف التأليف يف احلديثوعلومه.
إشكالية البحث :لعدم وجود دراسة وافية تربز جهود الليبيني الذين ألفوا يف احلديث وعلومه أييت

هذا البحث ليجيب عن السؤال اآليت :هل لليبيني مؤلفات يف علوم احلديث؟ وإذا كان ْلم ذلك
فمن هم أولئك الليبيون؟ وما إسهاماهتم فيه؟ ولإلجابة عن هذا السؤال سأقوم برصد اجلهود الكبية
اليت بذْلا الليبيون يف هذا العلم ،والوقوف على مؤلفاهتم فيه.
أمهية البحث :يستمد هذا البحث أمهيته من أمهية علم احلديث ومكانته بني العلوم ،كما يظهر
هذا البحث التعريف ابلرتاث العلمي لليبيني يف علم احلديث ومدى مشاركتهم فيه ،وإبراز دورهم يف
احلفاظ على السنة النبوية اليت تعترب املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي.
أهداف البحث :يهدف هذا البحث إىل:
 تعريف طلبة العلم والعلماء جبهود الليبيني داخل البالد وخارجها يف احلديث وعلومه.إاثرة مهم الدارسني والباحثني وشحذ ذهنهم ،وحتفيزهم للبحث عن املفقود من املؤلفات ،وإظهاراألعمال اليت مل تظهر للوجود بتحقيقها وإخراجها.
 حث اجلامعات واملؤسسات واْليئات على طباعة ما مت أتليفه يف احلديث وعلومه حىت يسهلالوصول إليها واَّلستفادة منها ،وحيفظ تراثنا من الضياع.
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أسباب اختيار املوضوع:

دفعين إىل اختيار هذا املوضوع السببني اآلتيني:
 -1تعلق البحث بسنة املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -املصدر الثاين من مصادر التشريع
اإلسالمي اليت ْلا مكانة كبية ،ومنزلة عظيمة يف نفوس املسلمني.
 -2إظهار جهود علماء ليبيا يف احلديث وعلومه حىت يقتدى هبم ،ويسار على خطاهم؛ ألن هذا
العلم مل ينل حظه من العناية واَّلهتمام مقارنة بغيه من علوم الشريعة.
منهج البحث :سلكت يف هذا البحث املنهج اَّلستقرائي الوصفي ،وذلك بتتبع جهود الليبيني يف

احلديث وعلومه ،مكتفيا ابلرتمجة املوجزة ْلم ،وإعطاء حملة موجزة عن الكتب اليت اطلعت عليها،
مرتبا األموات –رمحهم هللا -ترتيبا اترخييا ،واألحياء –أطال هللا يف أعمارهم -ترتيبا ألفبائيا،
وتنسيقها يف مباحث ومطالب حسب ما يتطلبه املوضوع.
حدود الدراسة :نظرا لكثرة أعمال الليبيني يف هذا العلم –َّل سيما يف الوقت احلاضر -سأقتصر يف
هذا البحث على تتبع آاثر الليبيني يف الداخل واخلارج ،مع عدم إغفايل مشاركة الذين استوطنوا ليبيا
حبيث صاروا ينسبون إليها ،وقد ألفوا يف هذا العلم كتااب أو أكثر مع ِرضا عن املؤلفات اليت أ ِعدت يف
إطار رسالة أو أطروحة جامعية( ،)3أو حبث حم اكم يف إحدى اجملالت؛ لكثرة ذلك من جهة(،)4
وليتناسب البحث مع الوقت والعدد احملدد لصفحات البحوث يف هذا املؤمتر.
الدراسات السابقة:

3

 -وْلذا استبعدت عمل د .الصديق بشي نصر املساليت ضوابط الرواية عند احملدثني ،رسالة ماجستي نوقشت سنة  1984م

بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية جامعة طرابلس ،وهو كتاب قيم يف اببه مطبوع منذ فرتة ،وأعمال الشهيد –
إبذن هللا -الشيخ الدكتور اندر بن السنوسي العمراين قرائن الرتجيح يف احملفوظ والشاذ ويف زايدة الثقة عند ابن حجر من خالل فتح
الباري ،رسالة ماجستي نوقشت سنة  2002م بقسم علوم احلديث ،بكلية احلديث ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية ،وعلوم
احلديث عند ابن عبد الرب من خالل كتابه التمهيد ،أطروحة دكتوراه نوقشت 2010/01/07م بقسم الدراسات اإلسالمية كلية
اآلداب جامعة طرابلس.
 - 4على سبيل املثال :بلغت الرسائل العلمية اليت نوقشت يف جامعة املرقب يف احلديث وعلومه أكثر من ثالثني رسالة ما بني دراسة
موضوع أو حتقيق خمطوط.
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مل أجد من تعرض لبحث جهود الليبيني أو إسهاماهتم يف احلديث وعلومه إَّل على عمل واحد
عنوانه :بعض املؤلفات الليبية يف علوم احلديث والسنّة النبويّة واإلسناد ،لألستاذ :حممد سامل
العجيل ،وهو مقال منشور بصفحة ليبيا املالكية على الفيس بوك ،تناول فيه مؤلفه  44عمال من
أعمال الليبيني ممن ْلم إجازات أو مساعات أو مؤلفات ،واكتفى فيه غالبا بذكر العمل ،مث مؤلفه
امسه ولقبه واتريخ وفاته ،ومن حقق الكتاب إن كان حمققا.
وَّل شك أن الباحث قد استفاد من هذا العمل ،لكن اجلديد يف هذا البحث أنه خيتلف عن
سابقه يف األمور اآلتية:
 - 1أنه أضاف كثيا من األعمال اليت مل تذكر يف سابقه َّل سيما إسهامات الليبيني املعاصرين
حيث مل يتعرض ألي منها.
 – 2أنه أعطى ترمجة أوسع للمؤلِّفني ،وتعريفا أمشل ابملؤلافات من حيث ذكر معلومات وافية عنها،
وبيان املنهج الذي سار عليه كل مؤلف ما استطاع إىل ذلك سبيال.

خطة البحث :اقتضت طبيعة املوضوع أن يكون يف مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة.

املقدمة ،وتشتمل على إشكالية البحث ،وأهدافه ،وأمهيته ،واملنهج املتبع يف الدراسة ،وحدود
الدراسة ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث.
املبحث األول :إسهامات املؤلفني الليبيني القدامى يف علم احلديث .وفيه مطلبان:
األول :إسهامات املؤلفني الليبيني توطُّنا ،والثاين :إسهامات املؤلفني الليبيني وطنا.
املبحث الثاين :إسهامات املؤلفني الليبيني املعاصرين يف علم احلديث .وفيه مطلبان:
األول :إسهامات املؤلفني الليبيني املعاصرين املتوفني ،والثاين :إسهامات املؤلفني الليبيني املعاصرين
األحياء.
الكلمات املفتاحية :علم احلديث ،احلديث وعلومه ،الليبيون املعاصرون ،الليبيون القدامى.

املبحث األول :إسهامات املؤلفني الليبيني القدامى يف علم احلديث
بدأ الليبيون التأليف يف علم احلديث منذ زمن بعيد ،بدأ مبن استوطن ليبيا ،مث انتشر بعد ذلك،
وبلغ أوجه يف القرن اخلامس عشر اْلجري ،أواخر القرن العشرين وبداية القرن احلادي والعشرين
العجلي أول من
امليالدي ،ويعد حممد بن عبد هللا بن أيب زرعة الربقي ،وأبو احلسن أمحد بن عبد هللا
ّ
صنف يف هذا العلم يف بالدان ،مث توالت التصنيفات بعد ذلك ،وفيما يلي ذكر ألولئك العلماء
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القدامى الذين أسهموا يف نشر هذا العلم يف بالدان مرتبا إايهم ترتيبا اترخييا ،وذلك يف مطلبني:
األول :إسهامات املؤلفني الليبيني توطُّنا ،والثاين :إسهامات املؤلفني الليبيني وطنا.
املطلب األول :إسهامات املؤلفني الليبيني توطُّنا
استقر بليبيا عدد من العلماء الذين ألفوا يف علوم احلديث ،منهم من بقي فرتة من الزمن يف ليبيا
مث عاد إىل مسقط رأسه ،ومنهم من تويف فيها ،وفيما يلي ترمجة موجزة ألولئك العلماء ،ونبذة عن
مصنفاهتم يف علم احلديث كلما تيسر ذلك:
الشيخ حممد بن عبد هللا الربقي

ال شيخ أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عبد الرحيم بن أيب زرعة الربقي موىل بين زهرة ،قيل :إهنم
كانوا يتجرون إىل برقة فعرفوا ابلنسبة إليها ,كان من أصحاب احلديث والفهم ،والرواية أغلب عليه،
روى املغازي عن عبد امللك بن هشام صاحب كتاب السية ،وكان ثقة ,وبيته مبصر بيت علم ،تويف
سنة  249هـ ،له آتليف متعددة ،منها :مؤلف يف خمتصر ابن عبد احلكم الصغي ,زاد فيه اختالف
فقهاء األمصار ,وكتاب يف التاريخ ,وكتاب يف الطبقات ,وله يف علوم احلديث كتاب يف رجال
املوطأ ويف غريبه( .)5والكتاب مفقود حسب علم الباحث.
العجلي
اإلمام أبو احلسن أمحد بن عبد هللا
ّ
اإلمام احلافظ أبو احلسن أمحد بن عبد هللا بن صاحل بن مسلم العجلي الكويف ،أحد كبار علماء
احلديث واجلرح والتعديل ،ولد يف الكوفة سنة  182هـ ،ونشأ يف بغداد ،وبدأ دراسة احلديث وهو
يف اخلامسة عشرة من عمره ،وكانت له رحلة طويلة يف طلب العلم ،جتول فيها بني العديد من
البلدان ،مثل :البصرة ومكة وجدة واليمن وبالد الشام وأنطاكية ومصر ،مث هاجر إىل طرابلس
الغرب ،وكان خروجه إليها أايم حمنة أمحد بن حنبل يف مسألة خلق القرآن ،واستقر فيها إىل أن تويف
هبا سنة  261ه ـ(.)6

5
6

 انظر أعالم ليبيا ص  ، 339واجلواهر اإلكليلية يف أعيان علماء ليبيا من املالكية ،ص 47 -انظر شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  ، 266/3واألعالم للزركلي  ، 156/1ومعجم املؤلفني 294/1
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وقد أثىن عليه العديد من كبار العلماء واألئمة ،فقال عنه أبو احلسن اللؤلؤي" :مسعت مشاخينا يف
املغرب يقولون :مل يكن أليب احلسن أمحد بن عبد هللا عندان ابملغرب شبيه وَّل نظي يف زمانه يف
معرفة احلديث وإتقانه ،ويف زهده وورعه"(.)7
وقال الذهيب" :وله مصنف مفيد يف اجلرح والتعديل ،طالعته وعلقت منه فوائد تدل على تبحره
ابلصنعة ،وسعة حفظه"(.)8
وقال ابن انصر ال ّدين" :كان إماما حافظا قدوة من املتقنني ،وكان يع ّد كأمحد بن حنبل وحيىي بن
يدل على سعة حفظه وقوة ابعه الطويل"(.)9
معني ،وكتابه يف اجلرح والتعديل ّ
ويعد كتاب العجلي من أهم كتب علم اجلرح والتعديل ،حيمل اسم الثقات ،ويسمى أيضا معرفة
الثقات ،ومنهجه أنه َّل يورد الثقات من الرواة فقط ،بل يتناول اجلرح والتعديل ،واتريخ الرواة،
ومعرفة الرجال.

ومعرفة الثقات حقق من قبل األستاذ :عبد العليم عبد العظيم البستوي ،ونشرته :مكتبة الدار املدينة
املنورة ،الطبعة األوىل  1405هـ1985 -م ،كما حقق أيضا من قبل :د .عبد املعطي قلعجي،
وصدر برتتيب احلافظ نور الدين اْليثمي (ت  807هـ) ،وتضمينات احلافظ ابن حجر العسقالين
(ت  852هـ) ،وطبعته دار الكتب العلمية بيوت لبنان ،الطبعة األوىل 1405هـ 1984 -م،
ويقع الكتاب يف هذه الطبعة يف جملد واحد بلغت صفحاته  552صفحة.
اإلمام أمحد بن نصر الداودي

األس ِدي األموي
اإلمام الفاضل العامل املتفنن احملدث الفقيه املتكلم أبو جعفر أمحد بن نصر الداودي َ

الطرابلسي التلمساين املالكي ،كان له حظ من اللسان واحلديث والنظر ،مل يتفقه يف أكثر علمه على
إمام مشهور ،وإمنا وصل إبدراكه وذكائه( ،)10أصله من املسيلة ،وقيل :من بسكرة ابجلزائر( ،)11مث
سكن طرابلس الغرب ،وتويف بتلمسان ابجلزائر سنة  402هـ ،وقربه عند ابب العقبة( ،)12ألف

 - 7اتريخ بغداد  ، 214/4وسي أعالم النبالء 506/12
 - 8سي أعالم النبالء 506/12
 - 9شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 266/3
 - 10ترتيب املدارك  ،102/7والديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب  ،165/1وشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية
 ،164/1واجلواهر اإلكليلية يف أعيان علماء ليبيا من املالكية ،ص 81
 - 11مجهرة تراجم الفقهاء املالكية 291/1
 - 12شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية 164/1
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كتاب األموال يف أحكام أموال املغامن واألراضي اليت يتغلب عليها املسلمون ،والواعي يف الفقه،
واإليضاح يف الرد على القدرية ،وكتاب األصول(.)13
وله يف علوم احلديث كتاابن ،مها:
األول :النامي يف شرح املوطأ ،تشري املصادر أنه وضع كتابه هذا يف طرابلس( ،)14قال انصر الدين
الشريف" :وكتابه النامي يف شرح املوطأ يوجد منه جزء واحد خمطوط خبط أندلسي من أوائل
الوضوء ،وينقصه من األوائل أوراق سبعة ،... ،...وهبامشه تعليقات لبعض أهل العلم ،وهو شرح
مفيد خمتصر يتكلم على معىن احلديث واخلالف أكثر من كالمه على السند ،...توجد نسخة خبزانة
القرويني رقم ( )175املغرب"( .)15ومع فقد كثي من الكتاب فقد حفظت لنا كثي من الكتب
أقوال اإلمام( ،)16منها الباجي يف املنتقى ،والزرقاين يف شرح املوطأ.
الثاين :النصيحة يف شرح البخاري  ،ألفه بعد انتقاله إىل تلمسان ،ويقال :إنه أول من شرحه يف العامل

اإلسالمي( ،)17ذكره السخاوي (ت  902هـ) فيمن شرح صحيح البخاري ،وقال :وهو ممان ينقل
عنه ابن التِّني وغيه( . )18والكتاب مفقود حسب علم الباحث ،ولكن حفظت لنا كثي من الكتب
أقوال اإلمام( ،)19منها فتح الباري َّلبن حجر ( 852هـ) ،فقد أورد ذكر الداودي أكثر من
مخسمئة مرة ،وعمدة القارئ للعيين ( 855هـ)كذلك ،وسبقهما ابن بطال ( 449هـ) يف شرحه
على البخاري ،وحممد بن يوسف الكرماين (ت 786هـ) يف الكواكب الدراري يف شرح صحيح
البخاري.

 - 13انظر ترتيب املدارك  ،102/7والديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب  ،165/1وشجرة النور الزكية يف طبقات
املالكية  ، 164/1ومجهرة تراجم الفقهاء املالكية  ، 291/1واألعالم للزركلي  ، 264/1ومعجم املؤلفني  ،194/2وتراجم ليبية
ص9
 - 14انظر الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب  ،165/1واتريخ األدب العريب لشوقي ضيف 7/9
 - 15اجلواهر اإلكليلية يف أعيان علماء ليبيا من املالكية ،ص 81
 - 16أبو جعفر أمحد بن نصر الداودي املتوىف سنة ( 402هـ) وجهوده يف خدمة املذهب املالكي ،للباحث د .عبد اخلالق حممد
عبد اخلالق 944/4
 - 17اتريخ األدب العريب لشوقي ضيف 71/9
 - 18اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر 710/2
 - 19انظر أبو جعفر أمحد بن نصر الداودي املتوىف سنة ( 402هـ) وجهوده يف خدمة املذهب املالكي 945/4
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وللحافظ ابن حجر إسناد لكتايب الداودي يف احلديث(.)20
ومما سبق يتبني أن للكتابني أمهية َّل ختفى ،فقد نقلت عنهما أبرز شروح احلديث ،ولعل هللا مين
بوجودمها وإخراجهما إىل النور.
الشيخ أمحد زروق

الشيخ العالمة أمحد بن أمحد بن حممد بن عيسى الربنسي الفاسي ،أبو العباس زروق ،فقيه حمدث
صويف من أهل فاس ابملغرب ،تفقه يف بلده ،وقرأ مبصر واملدينة ،وارحتل إِ َىل الداير املصرية فحج
وجاور ابملدينة ،وأقام ابلقاهرة حنو سنة ،وغلب عليه التصوف فتجرد وساح ،قال احلجوي" :كان
 ...ذااب عن السنة ،قواَّل للحق ،وهو آخر احملققني اجلامعني بني الفقه والتصنيف"( ،)21مث استقر
مبصراتة وتويف يف قرية تكرين من قرى مصراتة سنة  899هـ ،له تصانيف كثية ،منها :شرح خمتصر
خليل يف فقه املالكية ،والنصيحة الكافية ملن خصه هللا ابلعافية ،والقواعد يف التصوف ،وإعانة

املتوجه املسكني على طريق الفتح والتمكني ،وعدة شروح على احلكم العطائية ،واحلوادث والبدع،
وشرح رسالة ابن أيب زيد القيواين يف الفقه(.)22
وله يف احلديث وعلومه كتاابن ،مها:
األول :تعليق على البخاري ،وقد طبع مبصر يف عشرة جملدات ،بعنوان :شرح صحيح البخاري
للشيخ زروق الفاسي ،بدار حسان القاهرة ،بتحقيق :عزت علي عطية وموسى حممد علي ،وتقدمي
فضيلة الدكتور عبد احلليم حممود ،كما حقاق نصفه األول د .حممد حامد اليعقويب يف رسالة دكتوراه
جبامعة أم درمان ابلسودان ،وحقاق نصفه الثاين حممد سامل العجيل وصاحل األمني املاعزي مناصفة
بينهما يف رساليت ماجستي ابجلامعة األمسرية(.)23
الثاين :رسالة يف مصطلح علم احلديث ،صدرت عن دار ابن حزم بيوت سنة  1427هـ2006 -
م يف ( )56صفحة ،حتقيق :أيب عاصم اجلزائري .حوت على أكثر املصطلحات املتداولة واملشهورة،
وهي مدخل إىل هذا العلم الشريف حوت فرائد وفوائد َّل يستغين عنها طالب العلم .قال يف أوْلا:

 - 20املعجم املفهرس جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة ،ص 398
 - 21اتريخ الفقه اإلسالمي 312/2
 - 22انظر الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  ،222/1واألعالم للزركلي  ،91/1وأعالم ليبيا ص 107
 - 23املنارات الشرعية ودورها يف العناية ابلسنة النبوية املنارة األمسرية أمنوذجا ص  602هامش ( ،)180حبث منشور مبجلة
اجلامعة األمسرية ،العدد ( ،)11سنة  2008م.
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"هذه –إن شاء هللا -نبذة يسية ينظر إليها الناظر يف احلديث ،وحيتاج إليها الفقيه املتوسع ،والعامل
املربز ،اختصرهتا لنفسي وملن ارتضاها من بين جنسي"(.)24
الشيخ حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلطاب
الشيخ أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن حسني بن حممد الرعيين املعروف ابحلطاب،
اإلمام العالمة الورع الصاحل ،كان من سادات العلماء متقنا حمققا ،أصله من املغرب ،ولد واشتهر
مبكة ،ومات يف طرابلس الغرب( )25سنة  954هـ ،من كتبه :حترير الكالم يف مسائل اَّللتزام،
وهداية السالك احملتاج يف مناسك احلج ،ومواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،وقرة العني يف شرح
ورقات إمام احلرمني( ،)26وله يف احلديث رسالة يف مصطلح احلديث(.)27
السيد حممد بن علي السنوسي

السيد أبو عبد هللا حممد بن علي السنوسي احلطايب اإلدريسي احلسين املالكي الشهي ابلسنوسي،

الفقيه احلافظ العامل العامل مؤسس احلركة السنوسية يف ليبياـ( ،)28قال خملوف" :صاحب اجلبل
األخضر الشهي الذكر الرفيع القدر شيخ ا ِإلسالم واملسلمني وارث علوم سيد األولني واآلخرين
الفقيه احلافظ العامل العامل احمل ّدث اجلامع الويل املقرب الواصل شهرته شرقا وغراب تغين عن التعريف

به"( .)29ولد ببلدة مستغامن ابجلزائر سنة  1202هـ ،وتلقى العلم عن شيوخها ،ورحل إىل غيها ،مث
رحل إىل برقة سنة 1257ه وأقام يف اجلبل األخضر ،وبىن الزاوية البيضاء ،فانتشر خربه وعمت
الدعوة السنوسية ليبيا ،ويف عام 1270هـ انتقل إىل زاوية العزابت ،ومنها إىل زاوية اجلغبوب سنة
1273هـ فأقام هبا إىل أن تويف فيها بعد ثالث سنوات سنة  1276ه( ،)30له عدة كتب منها:
إزاحة األكنة يف العمل ابلكتاب والسنة ،ومواهب القيوم يف تذييل روضة الفهوم ،والسلسبيل املعني
 - 24رسالة يف مصطلح علم احلديث ،ص 21
 - 25اختلفت املصادر حول حتديد مكان وفاته بني مكة وطرابلس الغرب.
 - 26انظر األعالم للزركلي  ، 58/7وأعالم ليبيا ص  ، 371ومعجم املؤلفني  ، 230/11واملؤلفني العرب الليبيني ،ص ، 418
وتراجم ليبية ص 47
 - 27ذكرها صاحب دليل املؤلفني العرب الليبيني ص  ، 421وقال :توجد يف خمطوطات مكتبة األوقاف طرابلس.
 - 28انظر شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية  ،570/1واجلواهر اإلكليلية ص  ، 277وحبث د .بشي القلعي املؤمتر ص
290
 - 29شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية .570/1
 - 30معجم أعالم اجلزائر ،ص 179
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يف الطرائق األربعني ،وإيقاظ الوسنان يف العمل ابحلديث والقرآن ،والشموس الشارقة فيما لنا من
أسانيد املغاربة واملشارقة ،والبدور السافرة يف اختصار الشموس الشارقة ،وبغية السول يف اَّلجتهاد
والعمل أبحاديث الرسول ،وشرح البسملة يف اثين عشر علما وغي ذلك(.)31
وله يف احلديث جمموعة من الكتب ،منها ما متت طباعته ،ومنها ما مل يطبع ،وهذه الكتب هي:
األول :رسالة املسلسالت العشرة يف األحاديث النبوية ،طبع سنة  1357هـ مبطبعة الشباب القاهرة
(.)32
الثاين :البدور السافرة يف عوايل األسانيد الفاخرة ،نشرته مكتبة احلرمني الرايض سنة  1914يف أربع
عشرة صفحة.
الثالث :التحفة الشريفة يف أوائل مشاهي األمهات احلديثية.
الرابع :عجالة يف أول من ألف يف فن احلديث ،أو املسماة بـ رسالة يف مقدمة موطأ اإلمام مالك،
طبعت سنة  1374هـ مبطبعة الشباب القاهرة.
اخلامس :املنهل الروي الرائق يف أسانيد العلوم وأصول الطرائق ،صدرت الطبعة األوىل سنة 1373
هـ مبطبعة حجازي القاهرة (.)33
وله رسائل يف ختم الكتب الستة ومسند اإلمام مالك والشافعي ،وخمتصر مسند اإلمام أمحد ،وشرح
مسند أيب حنيفة( ،)34وهي من الكتب املفقودة.

املطلب الثاين :إسهامات املؤلفني الليبيني وطنا

ألف عدد من الليبيني القدامى كتااب أو أكثر يف علوم احلديث ،منهم:
الشيخ ابن زكرون الطرابلسي

الشيخ أبو احلسن علي بن أمحد بن زكراي بن اخلصيب اْلامشي ،املعروف اببن زكرون الطرابلسي ،كان
له مساع وسند عال ،ولذا كثر اآلخذون عنه ،وكان له ابع طويل يف علوم خمتلفة إَّل أنه اشتهر
ابحلديث ،تويف سنة  370هـ( ،)35أما عن صفاته ومؤلفاته فقد قال أبو بكر املالكي ( 449هـ):

 - 31انظر هدية العارفني  ،400/2واجلواهر اإلكليلية ،ص 284
 - 32انظر اتريخ احلركة السنوسية ،ص 128
 - 33انظر املصدر السابق.
 - 34انظر بعض املؤلفات الليبية يف علوم احلديث والسنّة النبويّة واإلسناد ،حبث األستاذ حممد سامل العجيل على الفيس بوك.
 - 35انظر دليل املؤلفني العرب الليبيني ص ، 246وابن زكرون األطرابلسي احملدث الزاهد  370هـ ،د .محزة أبو فارس ،منشور
مبجلة كلية الدعوة228/12 ،
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منور الوجه ،له يف
"كان رجال صاحلا متعبدا انسكا ذا فضل وعبادة ،وعقل رصني ،وإشارة مجيلّ ،
الفقه والفرائض والشروط والرقائق مصنفات كثية ،وله يف احلديث والرجال تواليف"(.)36
اإلمام أمحد بن عبد هللا الغدامسي
اإلمام العامل صاحب التصانيف أمحد بن عبد هللا أيب بكر الغدامسي ،ولد بغدامس سنة  1063هـ،
وقر القرآن والفقه على أبيه ،مث رحل كثيا يف طلب العلم ،تويف سنة  1118هـ .من تصانيفه:
إحتاف املريدين بشرح عقيدة أم الرباهني ،وسبل املعارف الرابنية وأسرارها الفائقة احلصينة ،ومعونة
القارئ على نظم ابن الفخاري ،وله يف احلديث :عنفوان الزرع يف حديث أم زرع ،شرح فيه حديث
أم زرع املذكور يف الصحيحني(.)37
القاضي أمحد بن عبد الرمحن النائب

القاضي أمحد بن عبد الرمحن بن عيسى األوسي األنصاري النائب ،فاضل من أهل طرابلس الغرب

مولدا ووفاة ،أندلسي األصل .قال يف اإلرشاد" :كان من العلماء العاملني األجلة الفخام فقيها
حمداث ،متفننا يف مجيع العلوم ،ابرعا يف املنظوم واملنثور ،مع نزاهة وعفة ،وعذوبة ألفاظ ،ورقة وطهارة
صدر ،وحسن خلق ،سريرته كعالنيته"( ،)38ويل قضاء طرابلس بعد والده ،وتويف سنة  1155ه ،له
نفحات النسرين والرحيان يف من كان بطرابلس من األعيان ،وقراضة الذهب يف علمي النحو
واألدب ،وشرح على اآلجرومية .وله يف احلديث تعليق على البخاري(.)39
الشيخ حممد بن علي الغرايين
الشيخ أبو عبد هللا حممد بن علي بن خليفة الغرايين الطرابلسي ،اللييب األصل ،مث التونسي ،الراوية
توىل
املسند ،الفقيه املتصوف ،كان يقرئ جبامع الزيتونة الفقه وعلوم اللسان واملنطق ،وهو أول من ّ
أسسها علي ابشا األول ابسم ابنه سليمان ،تويف سنة  1195هـ،
التدريس ابملدرسة السليمانية اليت ّ
من آتليفه :حاشية على شرح اخلبيصي على التهذيب يف املنطق ،ورسالة يف اخلنثى املشكل ،وفيض
 - 36ترتيب املدارك وتقريب املسالك 274/6
 - 37اجلواهر اإلكليلية ص  ، 212وحديث أم زرع رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها ،صحيح البخاري 1988/5
كتاب النكاح ،ابب حسن املعاشرة مع األهل ،رقم ( ،)4893وصحيح مسلم  1896/4كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعاىل
عنهم ،ابب ذكر حديث أم زرع ،رقم (.)2448
 - 38اجلواهر اإلكليلية ص 228
 - 39انظر املنهل العذب ص  ، 324واألعالم للزركلي  ، 148/1وأعالم ليبيا ص  ، 82واجلواهر اإلكليلية ص 228
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اخلالق يف الصالة على راكب الرباق ،وفهرسة حافلة مجع فيها إجازات مشاخيه املصريني
واحلجازيني( ،)40ذكر فيها التآليف اليت رواها عن شيوخه يف سائر العلوم بسنده إىل مؤلفيها(.)41
وله يف احلديث تعليق على مشائل الرتمذي(.)42
الشيخ أبو عبد هللا املسعودي

الشيخ أبو عبد هللا حممد املسعودي الصيد ،من علماء ليبيا األجالء ،ولد ابْلنشي ،وتلقى العلم
بطرابلس ،مث التحق ابألزهر الشريف ،وعاد إىل بالده وتويف هبا سنة  1288هـ ،ترك مؤلفات كثية
يف الفقه واحلديث والتصوف ،جلها َّل يزال خمطوطا ،منها حتفة الزوار ،وهي منظومة طويلة من مئة
وعشرين بيتا من حبر الرجز ،وله شرح طويل عليها مساه مواهب الغفار على حتفة الزوار ،والشرح
ملي ء ابألحاديث واآلاثر والرقائق واملواعظ وآداب زايرة املدينة املنورة إىل جانب الكرامات ،وقد
تضمن الشرح نقوَّل كثية عن العلماء والزهاد والشعراء ،فالتصوف هو الغالب فيه ،والقصيدة مع
شرحها يف كتاب خمطوط لدى أسرة املؤلف ،كتب يف أواخر شعبان سنة  1206هـ(.)43

وله يف علم احلديث لوامع الغرر ومتعة السمع والنظر على نظم الآليل والدرر لنخبة الفكر يف علم
مصطلح األثر( ،)44حقق الكتاب يف رسالة ماجستي بكلية اآلداب جبامعة سبها ،من قبل األستاذ:
حممد عياد البكاي ،بتاريخ  2009/09/15م ،والنظم والشرح كالمها للمؤلف ،يقع املنت يف
( )188بيتا ،وبلغت صفحات الكتاب بعد التحقيق  343صفحة ،وقد متت طباعة الكتاب
مبؤسسة كالم للبحوث واإلعالم أبيب ظيب ،وهو يف طور النشر(.)45
الشيخ حممد بن سامل بن عامر الزموري

 - 40فهرسة ذكر فيها الكتب اليت رواها أبسانيده إىل مؤلفيها يف خمتلف الفنون ،منها نسخة يف مكتبة حممد الشاذيل النيفر يف
تونس.
 - 41انظر شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية  ، 349/1وتراجم املؤلفني التونسيني  ، 460/3وحبث حممد بن علي الغرايين
املتوىف سنة  1195هـ وأثره يف خدمة املذهب املالكي ،إعداد :د .عصام اخلمري ،عدد خاص ،ص 709
 - 42انظر تراجم املؤلفني التونسيني ، 460-459/3 ،وجملة مؤمتر األمسرية حبث عصام اخلمري  ، 726وذكر له األستاذ حممد
سامل العجيل كتابني آخرين يف علوم احلديث ،مها :منحة رب الربية بشرح األربعني النووية ،ورسالة يف أقسام احلديث الضعيف ،ومل
أهتد إىل صحة نسبتهما إليه .انظر بعض املؤلفات الليبية يف علوم احلديث والسنّة النبويّة واإلسناد على الفيس بوك ،اتريخ الزايرة
2021/02/02م.
 - 43انظر حبث مجعة حممود الزريقي أضواء علي بعض الرحالة الليبيني مبوقع ملتقى األدابء والكتاب ابلزنتان على الفيس بوك
 2020/01/03م.
 - 44انظر حبث األستاذ حممد سامل العجيل على الفيس بوك.
 - 45مكاملة هاتفية مع احملقق بتاريخ  2021/03/29م.
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الشيخ حممد بن سامل بن عامر الزموري ،ولد ونشأ مبصراتة يف أواسط القرن الثاين عشر اْلجري،
أخذ العلم على شيوخ بلده ،مث هاجر إىل مصر فأخذ على شيوخ األزهر ،مث رجع إىل مصراتة
وأسس زاويته املشهورة بقرية عوامر زمورة سنة  1178هـ  ،مث غادر مصراتة عندما دخلها
اإليطاليون ،ولكنهم حلقوا به وقتلوه ،وذلك عقب معركة املشرك سنة  1341هـ ،له آتليف خمتصرة
منها :أمثال حكمية على نسق احلكم العطائية ،والقصيدة اَّلستغاثية على هنج الزروقية.
وله يف احلديث كتاابن:
األول :شرح أربعني حديثا خمتارة من الصحيحني.

والثاين :شرح حديث شعب اإلميان(.)46
الشيخ إبراهيم املارغين

الشيخ إبراهيم بن أمحد بن سليمان املارغين التونسي ،فقيه تونسي وشيخ القراء واملقرئني ابجلامع

األعظم جامع الزيتونة ،ينسب إىل قبيلة بساحل آل حامد من أعمال ليبيا( ،)47ولد سنة 1281هـ،
ود ارس يف جامع الزيتونة علم التوحيد وعلم القراءات والفقه والبالغة وعلومها وعلم الفرائض وعلم
الفلك واألدب والتفسي واحلديث واألصول ،تويف سنة 1349ه ،من مؤلفاته :دليل احليان شرح
مورد الظمآن يف رسم وضبط القرآن ،والنجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام انفع،
وحتفة املقرئني والقارئني يف حكم مجع القراءات يف كالم رب العاملني ،وبغية املريد إىل جوهرة
التوحيد ،وله يف علم احلديث شرح على املنظومة البيقونيّة يف مصطلح احلديث(.)48
الشيخ عبد الرمحن البوصريي

الشيخ األستاذ العالمة الفقيه األصويل احملدث األديب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم بن أيب القاسم
بن حممد األخضري الصنهاجي البوصيي ،ولد مبدينة غدامس سنة  1258هـ ،وهبا حفظ القرآن،
وتلقى دروسه األولية هبا ،مث انتقل إىل طرابلس فأكمل دراسته هبا ،وَّلزم شيوخه حىت أصبح قاضيا

 - 46انظر دليل املؤلفني العرب الليبيني ص  ، 407وتراجم أعيان العلماء ص 101
 - 47وينسب إليها –أيضا -عمر بن جما املارغين دفني الداموس من قرى الساحل التونسي ،وحفيده حممد املارغين دفني اخلمس
بليبيا بزاوية تزار وتقصد يف احلوائج قراءة وضيافة.
 - 48انظر تراجم املؤلفني التونسيني  ، 230/4ومعجم املؤلفني  ، 54/1ونثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع عشر 53/1
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يرجع له اجلميع ملا عرف بنزاهته وعلو مهته ،توىل القضاء يف الزاوية الغربية ويف النواحي األربعة يف
العهد اإليطايل ،تويف سنة 1354ه.
له مؤلفات كثية يف عدة علوم ،منها :نزهة الثقلني يف رايض إمام احلرمني يف علم األصول ،وفاكهة
اللب املصون على شرح اجلوهر املكنون يف علوم البالغة( ،)49وله يف علم احلديث ثالثة كتب ،هي:
األول :كتاب اجلواهر الزكية يف مصطلح حديث خي الربية ،وهو شرح ألفية العراقي يف مصطلح
احلديث ،حقق يف جامعة الزاوية بتاريخ  1996/03/20م من قبل األستاذ الطيب السنوسي
األشهب( ،)50وقد سار املؤلف فيه على ذكر املعىن اَّلصطالحي للمصطلح احلديثي غالبا ،وقد

يذكر معناه اللغوي ،ومدى مناسبته للمعىن اَّلصطالحي ،مث يشرح احلديث ،وهو يف ذلك غالبا ما
يقدم الشرح على أبيات ألفية العراقي ،وقد يفعل العكس(.)51
الثاين :الدرر اجملنية املرصعة ابآلداب واملواعظ وحديث خي الربية يف علم احلديث على اجلامع

الصغي للسيوطي( .)52وهذا الكتاب شرح فيه الشيخ بعض األحاديث النبوية اليت كان يلقيها يف
شهر رمضان؛ حيث كان ينتقي احلديث من اجلامع الصغي للسيوطي ،ويقوم بشرحه لغة وفقها ،مث
يستطرد يف بيان ما يتصل به من رقائق ومواعظ وآداب ،ومل يتجاوز فيه األحاديث املبدوءة بالم
ألف( ،)53وعلى حسب علم الباحث مل خيرج الكتاب إىل النور بعد.
الثالث :مبتكرات الآللئ والدرر يف احملاكمة بني العيين وابن حجر( .)54طبع عدة طبعات يف ليبيا
وغيها( )55منها طبعه ابملطبعة احلكومية لوَّلية طرابلس الغرب سنة  1959م ،بتحقيق وتقدمي
ومراجعة :الشيخ سليمان الزويب واألستاذ اْلادي عرفة ،وكتبت عليه عدة حبوث( ،)56ويصنف
الكتاب من ضمن شروح احلديث ،ويقع الكتاب يف جزء واحد تبلغ عدد صفحاته  268صفحة،
 - 49له ترمجة يف األعالم للزركلي  ، 334/3وأعالم ليبيا ص  ، 212واجلواهر اإلكليلية ص  ، 364واملؤلفني العرب الليبيني ص
 ، 199ونثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع عشر  ، 691/1وتراجم ليبية ص 95
 - 50انظر ملخصات الرسائل العالية والدقيقة ،ص  ، 60ونزهة الثقلني يف رايض إمام احلرمني ،القسم الدراسي ،حتقيق :عبد
السالم األمني ص  ، 72وحبث البوصيي حياته وآاثره املخطوطة د .الصديق بشي نصر 672/1
 - 51انظر الشيخ البوصيي وجهوده يف احلديث وعلومه ،رسالة ماجستي ابجلامعة األمسرية ،ص 68
 - 52انظر األعالم للزركلي  ، 334/3ونزهة الثقلني يف رايض إمام احلرمني ،ص 74
 - 53انظر البوصيي حياته وآاثره املخطوطة ،د .الصديق بشي نصر 672/1
 - 54انظر أعالم ليبيا ص  ، 212وتراجم ليبية ص 95
 - 55انظر نزهة الثقلني يف رايض إمام احلرمني ،ص  ، 76والبوصيي حياته وآاثره املخطوطة د .الصديق بشي نصر 672/1
 - 56منها :البوصيي وكتابه احملاكمات ،رسالة ماجستي نوقشت سنة  2009م بكلية اآلداب جامعة طرابلس ،من إعداد الباحثة:
أمساء أمحد ميالد قدور ،ومن علماء احلديث املعاصرين يف ليبيا الشيخ عبد الرمحن البوصيي ،إعداد :د .احممد فرج الزائدي ،منشور
مبجلة اجمللة العلمية لعلوم الشريعة ،تصدر عن كلية علوم الشريعة جبامعة املرقب ،العدد األول.
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تناول فيه مؤلفه بعضا من املسائل اليت وقع فيها خالف بني احلافظ ابن حجر العسقالين (ت
 852هـ) ،واحلافظ العيين (ت  855هـ) ،وبلغت حماكماته ( )343حماكمة ،تنوعت ما بني
حماكمات حد يثية ،وهي أكثرها ،وحماكمات لغوية ،وحماكمات أصولية ،وحماكمات فقهية،
وحماكمات اترخيية(.)57

املبحث الثاين :إسهامات املؤلفني الليبيني املعاصرين يف علم احلديث
ألف بعض الليبيني املعاصرين كتبا يف علم احلديث نثرا ،وبعضهم نظما ،منها ما هو مستقل،
ومنها ما هو مبين على كتاب آخر ،وأقصد ابملؤلفني املعاصرين :املؤلفني الذين عاشوا حىت القرن
اخلامس عشر اْلجري ،وسأبدأ بذكر املتوفني منهم حسب الرتتيب التارخيي لوفياهتم ،مث أذكر
األحياء –أطال هللا يف أعمارهم -حسب الرتتيب األلفبائي ،وذلك يف مطلبني.
املطلب األول :إسهامات الليبيني املعاصرين املتوفَّني
الشيخ عبد هللا الصويعي

الشيخ عبد هللا حممد الصويعي احملجويب ،ولد مبدينة صرمان سنة  1349هـ ،وهبا حفظ القرآن
الكرمي ،وواصل دراسته حىت حصل على درجة املاجستي يف الدراسات القرآنية من جامعة طرابلس،

مث قدم أطروحته للدكتوراه يف السنة الشريفة جبامعة حممد اخلامس ابململكة املغربية ،لكن املنية
عاجلته قبل إمتامها سنة  1414هـ –  1993م ،شغل عدة مناصب إدارية ،ود ارس بعدة معاهد
وكليات ،وشارك يف جمال الدعوة واإلرشاد خارج ليبيا يف عدة دول ،وألف جمموعة من الكتب يف
علوم خمتلفة منها املطبوع وغي املطبوع ،ومنها ما هو مفقود( ،)58من مؤلفاته :اجتهاد الرسول صلى

هللا عليه وسلم وبعض أصحابه( ،)59وأحكام العبادات يف اإلسالم ،وفقه اْلجرة يف الكتاب والسنة،
كما شارك يف أتليف جمموعة من الكتب املنهجية.
وله يف علوم احلديث مؤلفان:

 - 57انظر البوصيي وكتابه احملاكمات ص  ، 86نقال عن نزهة الثقلني يف رايض إمام احلرمني ص 77
 - 58انظر ترمجته يف كتابه اجتهاد الرسول صلى هللا عليه وسلم وبعض أصحابه يف مقدمة عقدها الباحث سليمان مصطفى الرطيل
حتت عنوان :ترمجة خمتصرة عن مؤلف املخطوطات ،يقصد الشيخ عبد هللا الصويعي.
 - 59أصل الكتاب رسالة ماجستي ،نوقشت بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية جامعة طرابلس ،سنة 1984
م.
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األول :األحاديث القدسية من السنة النبوية ،وهو خمطوط يقع يف ( )404صفحة(.)60
الثاين :هدي السنة ابَّلشرتاك مع الشيخ الطيب بن طاهر املصرايت.
الشيخ عبد هللا إمجال
الشيخ أبو حممد عبد هللا بن علي بن حممد بن مصطفى بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم إمجال
احملجويب ،يرجع نسبه إىل قبيلة أوَّلد احملجوب اليت يرجع نسبها إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،أحد
شهداء مذحبة سجن أيب سليم ،ولد بقرية احملجوب مبصراتة سنة  1954م ،وهبا نشأ وترعرع،
حصل على شهادة التدريس اخلاصة سنة  1973م ،مث على الليسانس من جامعة قاريونس سنة
ودرس العديد من الكتب والعلوم على املشايخ ،تويف سنة  1417هـ  1996 -م(.)61
 1977مَ ،
من أعماله :منظومة املواريث مع شرحها ،وعدة الطالب يف رسم الكتاب ،ونظم يف الفقه املالكي
من خالل كتاب أقرب املسالك للشيخ الدردير ،ونظم يف صفات هللا جل وعال.
وله يف علم احلديث ثالثة مؤلفات:
األول والثاين :منظومة العقد النضر الشهية ابجلمانة يف مصطلح احلديث مع شرحها ،وتقع املنظومة
يف  174بيتا ،ويقع الكتاب نظما وشرحا يف  163صفحة ،منها  18صفحة يف املقدمة وترمجة
املؤلف ،طبعته دار املختار طرابلس ليبيا سنة  1438ه –  2017م .وهو شرح موجز يبدأ فيه
بذكر عنوان املوضوع ،مث يذكر البيت أو األبيات اليت تتعلق به بعد قوله :قال الناظم ،مث يشرحه،
ويكتفى –غالبا -يف شرحه على إيراد تعريف أو أكثر يف اصطالح احملدثني ،وتقسيمات املعارف،
ومثال للمصطلح الذي يتكلم عليه ،ويستعمل -غالبا -يف الشرح أسلوب التجريد ،فيقول :ابتدأ
الناظم ،بني الناظم ،أشار الناظم ،ذكر الناظم ،انتقل الناظم ،وهكذا ،مع مالحظة أنه غي بعض
األلفاظ يف النظم عن النسخة القدمية منبِّها على ذلك أثناء الشرح(.)62
الثالث :العمل خبرب اآلحاد واجلواب عن شبهات الطاعنني ،طبعته دار املختار طرابلس ليبيا سنة
 1438هـ –  2017م ،ويقع الكتاب يف  94صفحة .وأصل الكتاب سؤال ورد إىل الشيخ –
رمحه هللا -عن حكم العمل خبرب اآلحاد ،ومباذا جتيب عن شبهات الطاعنني يف وجوب العمل به
حبجة أنه يفيد الظن ،وحبجة أن كثيا من الصحابة ردوا عدة أحاديث؟ فكان اجلواب يف هذا
الكتاب بعد البسملة واحلمدلة والصالة والسالم على رسول هللا قائال يف بدايته" :إن العمل –
60
61

14
62

 انظر اجتهاد الرسول صلى هللا عليه وسلم وبعض أصحابه يف املقدمة. انظر العمل خبرب اآلحاد واجلواب عن شبهات الطاعنني ،ص  ، 13ومنظومة العقد النضر الشهية ابجلمانة مع شرحها  ،ص -انظر منظومة العقد النضر الشهية ابجلمانة يف مصطلح احلديث مع شرحها ،ص 88 ، 75 ، 53 ، 51
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عندي -خبرب اآلحاد واجب ،ولست أرد حديثا صح عن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -يف
األحكام أو يف العقيدة ،وخرب اآلحاد عند من أرتضيه من أهل العلم والتحقيق يفيد العلم
اليقيين"( ،)63مث ذكر حجته يف ذلك.
قلت :الكالم يف خرب اآلحاد ،وما الذي يفيده؟ وهل يعمل به يف مسائل العقيدة؟ من املسائل اليت
تبحث يف علمي أصول الفقه ومصطلح احلديث ،ومل يذكر الشيخ مصادر ومراجع يف آخر الكتاب
حىت ميكن من خالْلا تصنيف الكتا ب يف أحد العلمني ،لكنه ذكر يف هوامش الرد على الناقد –
كما وصفه -بعض كتب مصطلح احلديث كتعليق الشيخ أمحد شاكر على الباعث احلديث َّلبن
كثي ،وعلوم احلديث ومصطلحه لصبحي الصاحل مما جيعل تصنيف الكتاب يف علم مصطلح
احلديث أقرب منه يف علم األصول.
الشيخ الطيب املصرايت

الشيخ العالمة احمل ّدث الطيب بن عثمان بن طاهر املصرايت( ،)64ولد بقرية أوَّلد فتح هللا مبصراتة
سنة  1337هـ 1918 -م ،وبدأ حبفظ القرآن الكرمي على عدة مشايخ يف مدينته ،مث انتقل إىل
زاوية األمسر فأخذ عن كبار علمائها مدة من الزمن تقارب العشر سنوات ،تقلب العديد من
الوظائف ،وعاد بعدها إىل زاوية األمسر مدرسا هبا ،ويف آخر حياته استقر مبسقط رأسه مصراتة،
وعمل على مشروع إحياء الدراسات احلرة بزاوية أمحد زروق؛ لتكون كسابق عهدها ،ويف سبيل دعم
هذا املشروع أوصى على طلبة العلم بزاوية أمحد زروق مبكتبته العامرة حبسا ،تويف سنة  1419هـ -
 1998م ،ترك الشيخ -رمحه هللا -العديد من املؤلفات ،منها :شرح منظومة الفطيسي يف الفقه
املالكي املسماة احللل السندسية على املنظومة الفطيسية( ،)65وشرح نظم الشيخ أمحد البهلول ملنت

 - 63العمل خبرب اآلحاد واجلواب عن شبهات الطاعنني ،ص 20
 - 64له ترمجة يف مصراتة معامل ومالمح ص  ، 206واملؤلفني العرب الليبيني ص  ، 176وحبث إسهامات علماء ليبيا يف إثراء
املوروث الفقهي املالكي  973/4منشور أبعمال مؤمتر املدرسة املالكية يف الغرب اإلسالمي ،إعداد :د .فؤاد حممد أبو عود
965/4
 - 65حقق اجلزء املتعلق ابلبيوع من الكتاب جبامعة املرقب من قبل عبد الدائم سامل حممد سامل ،ونوقش بتاريخ  2004/11/18م.
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العزية( )66املسمى ابلشذرات الشذية على الدرر السنية ،وحلية البصائر على عقيدة األكابر ،طبع
سنة  1974م ،وكتاب الرتبية اإلسالمية مطبوع أيضا(.)67
وله يف علوم احلديث مؤلفان:
األول :شرح أحاديث من خمتصر ابن أيب مجرة( ,)68وهو من الكتب املقررة على السنة األوىل من
املرحلة األوىل يف دار احلديث جبامع أيب رقيبة(.)69
الثاين :هدي السنة ابَّلشرتاك مع الشيخ عبد هللا احممد الصويعي الذي سبق ذكره.

الشيخ أمحد أبو مزيريق
الشيخ العالمة اللغوي املفسر األديب أمحد بن عبد السالم بن حممد أبو مزيريق ،ولد سنة 1929م
يف قرية رأس علي مبدينة مصراتة ،وطلب العلم يف سن مبكرة ،وواصل تعليمه حىت حصل على
شهادة الليسانس من كلية أصول الدين ،مث التحق ابلدراسات العليا مبعهد اجلغبوب ،ومكث فيه
سنة ونصفا ،مث توقفت الدراسة بذلك املعهد ،فاشتغل بعد ذلك ابلتدريس إىل أن وصل إىل سن
التقاعد سنة  1998م ،لكنه مل ينقطع عن التدريس ،بل بقي متعاوان فرتة من الزمن يف املدارس
احلكومية ،كما كان له دروس يف بيته ويف بعض املساجد القريبة منه ،فنهل من علمه كثيون ،تويف
سنة  1431هـ  2010 -م(.)70
من كتبه وآاثره العلمية :تفسي للقرآن الكرمي املوسوم بـ (إرشاد احليان إىل توجيهات القرآن) الذي
تشرفت بطباعته دار املدار اإلسالمي ،وهو أول تفسي لييب موسوعي متكامل للقرآن الكرمي ،وشرح
منظومة الفطيسي يف الفقه املالكي مساه خالصة الدروس األساسية يف شرح املنظومة الفطيسية،
واقتباس الشعر احلكيم من آايت القرآن الكرمي ،وكشف الغطاء عما وقع يف املآمت من أخطاء(.)71
 - 66نظم ملنت املقدمة العزية ،للجماعة األزهرية أليب احلسن الشاذيل.
 - 67انظر حبث إسهامات علماء ليبيا يف إثراء املوروث الفقهي املالكي 966/4 973/4
 - 68خمتصر ابن أيب مجرة لصحيح البخاري أو مجع النهاية يف بداية اخلي والغاية ،للشيخ أيب حممد عبد هللا بن سعد بن سعيد بن أيب
مجرة األزدي األندلسي ،من العلماء ابحلديث ،مالكي املذهب ،أصله من األندلس ،ووفاته مبصر سنة  699هـ.
 - 69أنشأ الشيخ هذه املنارة عندما كان واعظا وخطيبا مبسجد أيب رقيبة مبدينة طرابلس ،استقطب ْلا عددا من العلماء وطالب
العلم زمنا غي قصي ،وكان التدريس هبا على عادة ما كان سائدا ابجملتمعات اإلسالمية حيث كان املسجد مثابة عبادة ومنارة علم
وتعلم ،جيتمع الطالب يف حلقات ،يتدارسون مع أساتذ هتم خمتلف العلوم .انظر حبث إسهامات علماء ليبيا يف إثراء املوروث الفقهي
املالكي 965/4
 - 70العالمة أمحد عبد السالم أبو مزيريق ومنهجه يف شرح املنظومة الفطيسية (عدد خاص  ) 2019 ، 2ص  ، 358إعداد:
حممد أمحد أبو مزيريق.
 - 71انظر ال ّدعوة السلفيّة املعتدلة يف ليبيا على الفيس بوك .اتريخ الزايرة  2021/01/13م.
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وله يف علم احلديث ثالثة كتب:
األول :خمتارات من مجع احلديث املرتب من كتاب لسان العرب ،مجع الشيخ فيه أحاديث كثية من
لسان العرب َّلبن منظور وشرحها ،وبني حمل استشهاد ابن منظور هبا .وقد وقفت إحدى الباحثات
على الكتاب وذكرته ابسم :خمتار مجع احلديث املرتب من كتاب لسان العرب ،وقالت" :والكتاب
خمطوط وقفت على اجلزء األول منه فقط يف ( )173صفحة"(.)72
الثاين :املنتخب من أحاديث لسان العرب ،وهو كتاب مجع الشيخ فيه ثالمثائة حديث اختارها من
األحاديث املذكورة يف كتاب لسان العرب َّلبن منظور املتوىف سنة  711هـ ،وشرح تلك
األحاديث شرحا وسطا وافيا ابلغرض واملقام ،مبينا وجه استشهاد ابن منظور هبا ،وكانت عبارة
املؤلف فيه رصينة متقنة حمكمة ،وقد انتهى من كتابته يوم الثالاثء  15ربيع اآلخر  1426هـ ،وهو
َّل يزال خمطوطا( ،)73وهو خمتصر من الكتاب األول.
الثالث :كشف املغطى من حقائق املوطأ( ،)74وقد صدر الكتاب يف طبعته األوىل سنة  1428هـ
  2007م يف ( ) 119صفحة عن دار املنار للطباعة والنشر مصراتة ،تكلم فيه على املوطأ يفقسم من الكتاب ،فعرف فيه ابملوطأ ،وأنه أشهر كتاب ظهر على وجه البسيطة بعد كتاب هللا
القرآن الكرمي ،مث تكلم عن أسباب الوضع يف احلديث ،واملنهج العلمي الدقيق لتمييز احلديث
الصحيح من املوضوع ،تكلم بعدها على نص حديث املوطأ الذي أخذ جهال [على حسب رأيه]
يف حكم القبض ،مث ختم كالمه على املدونة.
والتحقيق أن عنوان الكتاب َّل يتفق مع مضمونه ،فقد تكلم على حديث واحد يف املوطأ فقط،
وهو :حدثين حيىي عن مالك عن عبد الكرمي بن أيب املخارق البصري أنه قال :من كالم النبوة إذا مل

 - 72ترمجة العالمة أمحد عبد السالم أبو مزيريق ومؤلفاته ،للباحثة آسيا عز الدين امللحق ،مشروع خترج بقسم أصول الدين كلية
الدراسات اإلسالمية جامعة مصراتة ،ص 22
 - 73العالمة أمحد عبد السالم أبو مزيريق ومنهجه يف شرح املنظومة الفطيسية (عدد خاص  ) 2019 2ص  ، 365وترمجة
العالمة أمحد عبد السالم أبو مزيريق ومؤلفاته ،ص 22
 - 74هناك كتاب آخر حيمل امسا قريبا من اسم هذا الكتاب ،امسه كشف املغطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطأ ،ألفه الشيخ
حممد الطاهر بن عاشور التونسي (ت  1393هـ) ،وهو مطبوع عدة طبعات.
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تستحي فافعل ما شئت ،ووضع اليدين إحدامها على األخرى يف الصالة يضع اليمىن على اليسرى،
وتعجيل الفطر ،واَّلستيناء ابلسحور(.)75
الدكتور مصطفى بن رابعة

الشيخ الدكتور مصطفى عمران بن رابعة ،حصل على درجة املاجستي من كلية الرتبية جامعة

طرابلس ،وعلى درجة الدكتوراه من دولة املغرب ،عمل أستاذا ابجلامعة األمسرية ،وأسهم يف ختريج
دفعات كثية من طلبة العلم ،وأشرف وانقش كثيا من رسائل املاجستي ،وتوىل عمادة كلية الشريعة
والقانون ،مث رائسة اجلامعة األمسرية ،له دروس يف الزاوية األمسرية يف شرح املوطأ ،تويف سنة 1438
هـ  2017 -م.
له عدة أعمال مطبوعة وخمطوطة منها :حتقيق رسائل األمسر إىل مريديه مجع وحتقيق ودراسة ،وأعالم
زلينت ،وحبوث علمية منشورة.
()76
وله يف علوم احلديث كتاب علوم احلديث امليسر ابَّلشرتاك  .مع أ .ساجد منذور اجلميلي
الطبعة األوىل  2005م دار ومكتبة بن محودة للنشر والتوزيع زلينت ليبيا.
ويقع الكتاب يف  166صفحة ،وقد قسماه إىل مباحث مثانية بعد مقدمة يف بيان أمهية السنة
والعناية هبا ،ومتهيد يف بعض ما اصطلح عليه من ألفاظ احملدثني ،وهي:
املبحث األول :أنواع احلديث.
املبحث الثاين :اَّلعتبار وما يتحصل به من املتابعة أو الشاهد.
املبحث الثالث :اإلقرار وزايدة الثقة.
املبحث الرابع :علم اجلرح والتعديل وما يتعلق به.
املبحث اخلامس :مساع احلديث وطرق حتمله وأدائه.
املبحث السادس :انسخ احلديث ومنسوخه وخمتلفه وغريبه.
املبحث السابع :طبقات الرواة.
املبحث الثامن :آداب احملدث والسامع.
وقد اعتمدا على ( )63مصدرا.

 - 75املوطأ رواية حيىي الليثي  158/1كتاب الصالة ،ابب وضع اليدين إحدامها على األخرى يف الصالة ،رقم (.)375
 - 76ا لدكتور ساجد منذور علي اجلميلي ،عراقي اجلنسية ،عمل أستاذ احلديث والتفسي بكلية الدعوة وأصول الدين ابجلامعة
األمسرية وترأس القسم هبا فرتة من الزمن ،من أفضل األساتذة وأكثرهم عطاء ،حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الزاوية بليبيا عن
رسالته :ألفاظ اجلرح والتعديل بني احملدثني واألصوليني " دراسة مقارنة".
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ومن خالل النظر يف مباحث الكتاب فإنه يتناول علوما متعددة من علوم احلديث ،فباإلضافة إىل
مصطلح احلديث فيه الكالم على اجلرح والتعديل ،وانسخ احلديث ومنسوخه ،وخمتلفه وغريبه ،وغي
ذلك مما يظهر يف تقسيمات مباحثه السابقة .واملنهج املتبع يف الكتاب غالبا ما يوردان تعريف
املصطلح املتكلم فيه ،وأمثلة له ،وحكمه.
الشيخ الدكتور عبد السالم أبو انجي

الشيخ العالمة الدكتور عبد السالم حممود صاحل أبو انجي السيليين ،حصل على درجة املاجستي

من جامعة السيد حممد بن علي السنوسي ،وعلى درجة الدكتوراه يف أصول الفقه من كلية الشريعة
والقانون جبامعة األزهر سنة  1976م ،عمل أستاذا بعدة جامعات ليبية كان آخرها جامعة املرقب،
وأسهم يف ختريج دفعات كثية من الطالب ،وأشرف وانقش كثيا من رسائل املاجستي والدكتوراه،
تويف سنة  1438هـ  2017 -م.
من مؤلفاته :الوسيط يف أحكام املياث والوصية ،وأصول الفقه ،والوجيز يف أصول الفقه).)77
وله يف علوم احلديث املوجز يف مصطلح احلديث ،وهو من املقررات الدراسية يف كثي من اجلامعات
الليبية ،وقد طبع الكتاب عدة مرات ،منها طبعة دار املدار اإلسالمي بيوت لبنان ،الطبعة األوىل
 2002م ،وتقع يف  239صفحة.
وقد قسم الشيخ كتابه إىل مقدمة ،ومتهيد ،وستة فصول ،يف كل فصل جمموعة من العناوين ،وهاك
تقسيمات الكتاب الرئيسة:
املقدمة ،وتكلم فيها بعد احلمدلة والصالة والسالم على رسول هللا على أمهية هذا العلم ،وسبب
أتليفه ْلذا الكتاب ،واملنهج الذي اتبعه.
التمهيد ،وحتدث فيه عن تعريف علم مصطلح احلديث ،وأنواع علم احلديث ،وتعريف علم احلديث
دراية ،وموضوعه ،وفائدة دراسته ،وفضله ،وواضعه  ...وغي ذلك من مبادئ هذا الفن ،كما تكلم
على علم احلديث رواية ،وموضوعه ،وفائدة دراسته ،وفضله ،وواضعه  ...وغي ذلك من مبادئه ،مث
تكلم على ألفاظ دارت بني احملدثني كاحلديث واخلرب واألثر والسنة...
الفصل األول :يف احلديث املقبول.
 - 77انظر أعالم مدينة اخلمس ص  ،75وحبث الشيخ العالمة عبد السالم أبو انجي وجهوده يف أصول الفقه  ،1027/4حبث
منشور أبعمال مؤمتر املدرسة املالكية يف الغرب اإلسالمي.
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الفصل الثاين :يف احلديث املردود.
الفصل الثالث :يف أنواع من احلديث مشرتكة بني املقبول واملردود.
الفصل الرابع :يف طرق حتمل احلديث وأدائه.
الفصل اخلامس :يف تعديل الرواة وجترحيهم.
الفصل السادس :يف التعارض والرتجيح.
مث جعل تذييال يف زايدة الثقة ،ورواية احلديث ابملعىن ،وكتابة احلديث يف عهد الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،وآراء العلماء يف قبول رواية املبتدع ،وحكم قبول رواية املختلط.
وختم الكتاب أبسئلة وأجوبة فيما تناوله الكتاب من مفردات ،وثبت املراجع.
ومن جهود الشيخ يف احلديث -أيضا -أنه د ارس مجلة من مقرراته يف مرحليت الليسانس والدراسات
العليا ،ود ارس حاشية العالمة احملقق الشيخ عطية األجهوري على شرح سيدي حممد الزرقاين على

منظومة البيقونية دراسة خاصة ،حيث درستها عليه رفقة زميلي وصديقي د .أمحد عثمان امحيدة يف
الفرتة من شهر صفر  1436هـ  2015 -تقريبا إىل الرابع عشر من مجادى اآلخرة  1437هـ
املوافق  2016/03/23م مبنزل الشيخ.
الشيخ حممد احملروق
الشيخ حممد حممد إبراهيم احملروق ،من مواليد مدينة مصراتة سنة  1950م ،حفظ القرآن صغيا،
وحتصل على إجازة التجويد والقراءات العشر ،مث ختصص يف علوم القرآن واللغة العربية واملياث
والفقه ،ويف سنة  1990م حتصل على الليسانس يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية من كلية
الرتبية بطرابلس ،مث املاجستي يف سنة  1998م يف األدب العريب القدمي ،كان عضوا برابطة علماء
ليبيا ،وعرف عنه كثرة دروسه يف املساجد واإلذاعات املسموعة ،تويف الشيخ بعد معاانة مع املرض
سنة  1440هـ  2018 -م عن عمر انهز  68عاما.
له كثي من املؤلفات واملنظومات يف العقيدة والتفسي والقراءات والفقه واللغة واألدب اليت أظهرت
مدى سعته العلمية ،طبع بعضها وَّل يزال بعضها خمطوطا ،منها :صفوة اَّلعتقاد فيما جيب هلل على
العباد ،والنبع املني يف قواعد التفسي ،والغرة لتسهيل نظم الدرة يف القراءات الثالث املكملة للعشرة،
ونظم يف الفقه املالكي جتاوز ثالثة آَّلف بيت ،وسبيل الوصول إىل خصائص الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،ونظم سية ابن هشام يف أكثر من ألف ومخسمائة بيت ،ونسيم السحر يف نظم قطر الندى
يف النحو ،واملثل يف الشعر اجلاهلي ،وهي رسالة املاجستي.
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وله يف علوم احلديث نظم مساه :غرر األلفاظ يف سي املسندين واحمل ّدثني واحلفاظ ،يقع يف 535
بيتا ،أ ارخ فيه ملن له عناية ابحلديث وعلومه من أهل البالد الليبية) ،)78صدر الكتاب عن دار
الكاتب يف طرابلس ابلتعاون مع دار الصاحل يف مصر سنة  1440هـ ،وقد جعل املؤلف الكتاب
البالد اإلسالم
نظما على وزن البحر الوافر ،حيث نظم فيه احملدثني واملسندين واحلفااظ منذ أن دخل َ

إىل وقتنا املعاصر القريب ،حيث ذكر فيه ما يقرب من ستني عاملا ابلسنة وأسانيدها وحمداث هبا يف
بالدان).)79
املطلب الثاين :يف إسهامات الليبيني املعاصرين األحياء

يف هذا املطلب سأذكر األحياء –أطال هللا يف أعمارهم -الذين ْلم عمل أو أكثر حسب
الرتتيب األلفبائي ألمسائهم جمردة من األلقاب العلمية.
الشيخ محادي أبو زيد
الشيخ محادي حممد أبو زيد ،من مواليد سنة  1955م ،ومقيم مبدينة بنغازي ،التحق ابملدارس
القرآنية ،مث التحق ابلتعليم الديين قبل إلغائه ،مث أكمل دراسته ابلتعليم العام ،وهو واعظ وخطيب،
وله العديد من املقاَّلت ،ومشاركات يف الربامج اإلذاعية ابإلذاعتني ،وإلقاء العديد من احملاضرات
التثقيفية ابملدارس واملنتدايت الشبابية ،وهو من املهتمني بدراسة السنة النبوية ،وله فيها إجازات يف
كتب احلديث واملسلسالت واألثبات والفهارس ،كما أنه قام بتدريس شرح املنظومة البيقونية لألئمة
واخلطباء والوعاظ اليت أقامتها أوقاف بنغازي ْلؤَّلء .ألف جمموعة من الكتب ،منها :الدفاع عن
السنة ،مطبوع بدار الشامية للنشر ،وسنية الدعاء دبر الصالة ،واألربعني يف حديث ليس منا من
أمور الدين (خمطوط)).)80
الشيخ خالد حممد الفيتوري

 - 78انظر حبث الشيخ العالمة حممد حممد احملروق وجهوده يف خدمة التفسي  ،1099/4حبث منشور أبعمال مؤمتر املدرسة
املالكية يف الغرب اإلسالمي.
 - 79انظر مقاَّل بعنوان :إصدارات دينية غرر األلفاظ يف سي املسندين واحمل ّدثني واحلفاظ ،كتبه حممد احلارس ،منشور بصحيفة ليبيا
الوطن ،العدد  70الصادرة بتاريخ  17ذي القعدة  1434هـ ،املوافق  23سبتمرب  2013م.
 - 80مراسلة مع املؤلف عرب الفايرب بتاريخ  2021/04/28م.
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الشيخ خالد حممد عطية اغليليب الفيتوري ،من طلبة العلم اجملدين ،حصل يف شهر مارس سنة
2021م على درجة املاجستي من قسم الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة عن
رسالته املوسومة أبحكام احلافظ ابن الصالح على األحاديث مجعا ودراسة مقارنة.
وله يف علوم احلديث أيضا :األربعون) )81يف فضل املدينة املنورة على ساكنها الصالة والسالم(،)82
عمان األردن ،الطبعة األوىل سنة  1437هـ
والكتاب منشور نشرته دار النور املبني للنشر والتوزيع ّ
  2016م ،يف  58صفحة ،احتوى الكتاب على اثنني وأربعني حديثا .وقد ذكر يف املقدمةبعض ِ
عمله أبنه قام جبمع األحاديث وخترجيها ،وشرِح ِ
ألفاظها ،ووض ِع عنوان خيتصر موضوع
احلديث ،وترتيبِها على نسق معني(.)83
الدكتور سامل مرشان

الشيخ الدكتور سامل حممد احممد رمضان مرشان ،أستاذ متقاعد ،من مواليد مدينة اخلمس سنة
1944م ،حتصل على الليسانس سنة  1970من اجلامعة اإلسالمية ابلبيضاء ،وحتصل على
املاجستي من األزهر سنة  1973م ،مث الدكتوراه من جامعة طرابلس سنة  1988م بعد أن كان
قد بدأها يف جامعة األزهر املصرية ،وهو أول من انقش رسالة دكتوراه يف العلوم الشرعية داخل ليبيا،
له مشاركات عديدة داخل البالد وخارجها يف الندوات واملؤمترات العلمية ،وأشرف على جمموعة
كبية من الرسائل العلمية يف الشريعة والفلسفة اإلسالمية ،وهو عضو هيئة كبار علماء ليبيا برابطة
علماء ليبيا ،ورئيس جملس إدارة مركز اإلمام مالك للحضارة واحلوار ابخلمس ،وله جمموعة من
الكتب ،منها :مباحث يف علم التوحيد ،واجلانب اإلْلي عند ابن سينا(.)84

 - 81ألف كثي من العلماء كتبا حتمل مسمى األربعني حديثا يف أغراض متعددة ،منها :األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة
النبوية لإلمام النووي ،واألربعون الصحية من األحاديث النبوية للدكتور حسن الشافعي ،واألربعون النبوية يف طب خي الربية ،لألستاذ
شريف حممد عبد املنعم املصري ،واألربعون حديثا يف طلب العلم وفضله ،أليب سليمان املختار بن العريب مؤمن اجلزائري،

واألربعون النبوية يف العلوم العربية

للدكتور حم امد أمحد عبد هللا الوليد ،ولليبيني –وهلل احلمد -من هذه األعمال ثالثة أعمال

ورد ذكرها يف هذا البحث.

 - 82هناك كتاب آخر قريب من هذا امسه :أربعون حديثا يف فضائل املدينة املنـورة ،ملؤلفـه الشـيخ العالمـة الـويل الصـاحل سـيدي حممـد بـن
أمحد اخلصاصي التازي األندلسي ،حققه :أمحد عبد هللا ابجور علي ،ونشرته :مكتبة الثقافة الدينية ،الطبعة األوىل سنة  1426هـ.
 - 83انظر أعالم مدينة اخلمس ص 76
 - 84انظر األربعون يف فضل املدينة املنورة على ساكنها الصالة والسالم ،ص 9
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وله يف علوم احلديث كتاب احلديث ومصطلحه ،أعده لثانوايت العلوم اَّلجتماعية شعبة العلوم
الشرعية ،مقرر على السنة الثانية ،طبع الكتاب لصاحل املركز الوطين لتخطيط التعليم سنة /2006
 2007م ،ويقع يف  236صفحة ،تناول املؤلف فيه سبعة فصول بعد مقدمة ومتهيد ،فاملقدمة
عقدها لبيان أمهية املادة ،واملنهج الذي سار عليه ،أما التمهيد فتناول فيه شرف علم احلديث،
ومنزلته بني العلوم الشرعية األخرى.
الفصل األول :خصصه لعلم مصطلح احلديث ،وبيان أنواعه ،ومبادئه.
الفصل الثاين :احلديث والسنة ،ويشمل تعريف احلديث وتعريف السنة ،والفرق بني السنة والقرآن...
الفصل الثالث :أقسام احلديث من حيث اإلخبار به ،ويشمل املتواتر واآلحاد.
الفصل الرابع :احلديث املقبول.
الفصل اخلامس :احلديث املردود.
الفصل السادس :احلديث املشرتك بني املقبول واملردود.
الفصل السابع :خصصه لشرح أحاديث خمتارة ،وهي اثنا عشر حديثا ،يبدأ فيها بذكر احلديث،
فاملباحث العربية [اللغوية واإلعراب] ،مث املعىن العام ،وبعدها ما يتعلق ابحلديث من املسائل
الفقهية ،وأخيا ما يؤخذ من األحاديث من األخالق واآلداب والسلوك ،كما ذيل كل فصل بنماذج
من األسئلة ،وختم الكتاب بكلمة ختص هذا العلم الشريف ،وجعل آخر الكتاب تراجم خمتصرة
لرواة األحاديث اليت قام بشرحها.
والكتاب كما يظهر من عنوانه يضم بني دفتيه علم مصطلح احلديث وشرح احلديث ،ففصوله الستة
األوىل يف علم مصطلح احلديث ،وفصله السابع يف شرح احلديث ،وقد أعده طبقا للمنهج املقرر
ابملركز الوطين لتخطيط التعليم مبا يتناسب مع طالب هذه املرحلة حاول فيه الوضوح يف العبارة،
والبساطة يف األسلوب ،والدقة يف بيان املصطلحات احلديثية دون تعقيد أو غموض).)85
الدكتور شعبان العبيدي
غوي الدكتور شعبان عوض حممد العبيدي ،ولد مبدينة القبة سنة  ،1951وحفظ القرآن
الشيخ اللُّ ّ
الكرمي يف صغره ،مث التحق ابلتعليم الديين فنبغ يف حتصيله ،وحتصل على الرتتيب األول على الدولة
الليبية يف الثانوية الدينية بتقدير ممتاز ،التحق بعدها بقسم اللغة العربية وآداهبا ليحصل على تقدير

85

 -انظر احلديث ومصطلحه ،ص 6
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ممتاز يف الليسانس واملاجستي ،مث حصل على درجة الدكتوراه يف علم النحو والصرف بتقدير امتياز
درس يف مرحليت الليسانس واملاجستي مواد متعددة
وتوصية بطبعها وتبادْلا مع اجلامعات العربيةّ .
مثل :النحو والصرف ،واحلديث النبوي ،والقراءات القرآنية ،وأصول النحو ،ومناهج البحث،
وأشرف على أكثر من ثالثني رسالة علمية يف املاجستي والدكتوراه ،وانقش بعضها يف املغرب
وجنوب أفريقيا وطرابلس واخلمس ومصراتة والزاوية وزلينت .له مؤلفات عدة تدل على تنوع معرفته
ومشاركته يف علوم اللغة واألدب والشريعة ،منها :الرائد يف علم الصرف ،والتعليل اللغوي يف كتاب
سيبويه ،والنحو العريب ومناهج التأليف والتحليل ،وأتمالت قرآنية ،وهو شاعر ابلفصحى ،وله
ديوان مطبوع وقصائد منشورة.

له يف علم احلديث مدخل إىل علم مصطلح احلديث النبوي) ،)86ومل يتيسر للباحث اَّلطالع

عليه.
الشيخ عادل بن حممد املغريب
الشيخ األستاذ عادل بن حممد بن خمتار املغريب ،من مواليد مدينة بنغازي  1971م ،وهبا أخذ
العلوم عن شيوخه ،وحصل على شهادة اللِّيسانس يف اللغة العربية وآداهبا من كلية اآلداب جامعة
الزاوية الغربيّة بليبيا ،ودبلوم الدراسات
بنغازي ،مث دبلوم الدراسات العليا يف اللغة العربيّة من جامعة ّ
العليا من جامعة عمر املختار ،وأجيز من كثي من العلماء يف الشرق والغرب ،اشتغل بتدريس
فدرس كثيا من الكتب وشرحها لطالبه ،منها كتاب الشمائل احملمدية لإلمام الرتمذي ،كما
العلومّ ،
أدار إحدى املكتبات التابعة لألوقاف ببنغازي ،وهو عضو رابطة علماء ليبيا ،وله جمموعة من
الكتب واألحباث واملنظومات والقصائد ،منها :رسالة يف حكم املسح على اجلورب ،ومطالع السعود
ومنابع اجلود يف سية النيب احملمود صلى هللا عليه وسلم.

وله يف علم احلديث كتاب :جين الثمر يف نظم شرح خنبة الفكر) ،)87استطاع فيه الشيخ عادل أن
حيول شرح اإلمام ابن حجر املعروف بنزهة النظر يف شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر إىل
أبيات شعرية بلغت  525بيتا ،وهو من منشورات مركز الدراسات السنوسية وجممع ليبيا للدراسات
املتقدمة ،طبع سنة  2020م.

 - 86انظر الفيس بوك قسم اللغة العربية وآداهبا /كلية اآلداب /جامعة بنغازي .اتريخ الزايرة  2021/01/22م.
 - 87نظم خنبة الفكر كثيون ،أما شرح خنبة الفكر فال أعلم أحدا قام بنظمه إَّل الشيخ عادل حفظه هللا.
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وقد نظم الشرح كامال نظما سهال؛ ليغب يف حفظه واَّلعتناء به من طلبة علم احلديث ،وقد جاء
هذا النظم وسطا بني التطويل اململ ،واَّلختصار املخل ،وامتاز بعبارته امليسرة).)88
الدكتور علي سامل إمساعيل

الشيخ الدكتور علي سامل علي إمساعيل ،أستاذ لييب معاصر يعمل حاليا بكلية العلوم الشرعية جبامعة

بين وليد ،حتصل على درجة الدكتوراه من جامعة الزاوية ،من أعماله :املصلحة املرسلة وحجية العمل
هبا( ،)89واألخبار ومتعلقاهتا دراسة حتليلية يف اآلحاد واملتواتر واملرسل ،وهذا الكتاب صدرت الطبعة
األوىل سنة  2012م ،عن دار ومكتبة بن محودة للنشر والتوزيع زلينت ليبيا يف  196صفحة .وهو
إن كان حيتمل أن يكون من املصنفات احلديثية إَّل أنه دراسة أصولية حبتة ،وقسمه بعد املقدمة إىل
ثالثة أبواب ،يف كل ابب فصالن ،هي :الباب األول :خرب اآلحاد ،والباب الثاين :اخلرب املتواتر،
والباب الثالث :املرسل ،ومل جيعل للفصول عناوين ،بل ذكر ما يشتمل عليه كل فصل يف نقاط
مرقمة ،... ،4 ،3 ،2 ،1 :وقد اعتمد يف أتليفه على  136مصدرا ومرجعا(.)90
وله يف علوم احلديث دراسة حتليلية يف مصطلح احلديث ،الطبعة األوىل  2012م ،دار الكتب
الوطنية بنغازي ليبيا .تناول هذا الكتاب ابلدراسة والتحليل مصطلحا حديثيا يعد من أهم
مصطلحات علوم احلديث.
الدكتور حممد أمحد الوليد
غوي ا
العالمة الدكتور حم امد أمحد عبد هللا الوليد ،من مواليد مدينة بنغازي سنة 1969م
الشيخ اللُّ ّ
العريب من قسم اللغة العربية والدراسات القرآنية كلية
حتصل على اإلجازة العالية املاجستي يف الناحو ّ
اآلداب جبامعة الزاوية ،مث الدكتوراه يف علوم اللغة العربية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة ،وهو
أستاذ بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة بنغازي ،ورئيس رابطة علماء ليبيا فرع بنغازي ،له
إجازات علمياة يف علوم ومصنفات الشريعة اإلسالمية ،ومشاركة يف ندوات ومؤمترات حملية ودولياة،
وله كثي من املؤلفات والتحقيقات واملقاَّلت القيمة ،منها :دَّللة الفعل عند اللغويني واألصوليني

88
89
90

 رابط املوضوع https://www.alukah.net/culture/0/145162/#ixzz6pZnErDG5 جملة املعرفة كلية الرتبية بين وليد ،العدد 228/1 ،11 -انظر هامش  2ص  125من الكتاب.
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واملفسرين ،وفضل العربيّة ومنزلتها من العلوم الشرعيّة ،وفقه الفتوى اللغوية وملح من أخبارها وآداهبا،
والبيان يف اخلالف بني ابن تيمية وأيب حيان) .)91وله يف علوم احلديث مؤلفان:
األول :مفردات أهل برقة يف غريب ألفاظ احلديث النبوي واألثر ،حبث منشور مبجلة كلية اآلداب
جامعة بنغازي ،العدد ( ،)36السنة  2012م ،ويقع البحث يف ( )22صفحة).)92
الثاين :األربعون النبوية يف العلوم العربية ،نشرته دار اخلزانة األزهرية للدراسات والنشر القاهرة ،الطبعة
األوىل سنة  2019م ،ويقع الكتاب يف ( )144صفحة.
الدكتور مصطفى شيبة

الشيخ الدكتور مصطفى عبد الغين شيبة ،من مواليد مدينة الشاطئ ابجلنوب اللييب ،حصل على
درجة الدكتوراه يف الشريعة والقانون سنة  1994م ،ويشتغل حاليا عضو هيئة تدريس بكلية القانون

جامعة سبها بدرجة أستاذ ،وهو عضو رابطة علماء ليبيا ،وعضو هيئة الرقابة املركزية للرقابة الشرعية،
له جمموعة من املؤلفات ،منها :مباحث يف أصول العقيدة اإلسالمية ،واملدخل لدراسة الفقه
اإلسالمي ،وأحكام األسرة.
وله يف علوم احلديث املدخل لدراسة السنة وعلوم احلديث ،وهو من منشورات كلية اللغات جامعة
سبها( ،)93ويقع الكتاب يف طبعته الثانية -وهي طبعة مزيدة ومنقحة -يف  140صفحة ،وقد
قسمه بعد املقدمة إىل مثانية فصول ،هي:
الفصل األول :التعريف ابلسنة ومنزلتها وتدوينها.
الفصل الثاين :أقسام السنة.
الفصل الثالث :حتمل احلديث وأداؤه وآداب الرواية.
الفصل الرابع :الوضع يف احلديث.
الفصل اخلامس :اجلرح والتعديل.
الفصل السادس :يف قبول الرواية واحلكم على الراوي.
الفصل السابع :علوم احلديث املبينة ملنت احلديث.
الفصل الثامن :طبقات الرواة وبعض مشاهيهم وكتبهم.

 - 91انظر رابطة علماء ليبيا على الفيس بوك  ،اتريخ الزايرة  2021/03/28م.
 - 92هذا املؤلف يعد خارجا عن حدود الدراسة ،وإمنا ذكرته هنا للمناسبة فقط.
 - 93السية الذاتية ألعضاء هيئة تدريس جامعة سبها ،مبوقع جامعة سبها على القوقل .اتريخ الزايرة  2021/01/05م.
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ومل يذكر يف هنايته قائمة املصادر واملراجع اليت اعتمد عليها ،ولكن من خالل النظر يف هوامش
الكتاب يظهر أن أكثر الكتب اليت اعتمد عليها تدريب الراوي للسيوطي ،والكفاية للخطيب
البغدادي ،وأصول احلديث ،والسنة قبل التدوين ،كالمها حملمد عجاج اخلطيب ،وعلوم احلديث
ومصطلحه لصبحي الصاحل ،وتيسي مصطلح احلديث للطحان.
والكتاب يعطي نبذة موجزة عن علوم احلديث املتعددة ،ومل يقتصر فيه على علم مصطلح احلديث
وإن كان هو الغالب عليه.
الدكتور نوري حسن املساليت
الشيخ احملدث النحوي الدكتور أبو احلسن نوري حسن حامد املساليت الشريف احلسين ،أستاذ
الدراسات اإلسالمية واللغوية جبامعة بنغازي ،له جمموعة من املؤلفات والبحوث املنشورة ،منها:
احلكم الشرعي يف تعلم اللغة العربية ،و أسباب اختالف النحاة من خالل كتاب اإلنصاف َّلبن
األنباري ،وتفاضل النظم عند ابن جين ،وقراءة انفع :أصوْلا وفرش حروفها عن طريق النشر.
وله يف علم احلديث :الشرح الوسيط على ألفية السيوطي يف علم احلديث ،وهو من الشروح
املعاصرة ،وقد شرح الكتاب شرحا موجزا ,حل به رموز ألفية السيوطي ,وشرح غوامضها ,يقول
املؤلف" :فشرحتها عام أربعة وتسعني وتسعمائة وألف شرحا موجزا ،حللت به رموزها ،وشرحت
غامضها ،مث رأيت أن أشرحها بكالم السيوطي نفسه يف كتابه (التدريب)؛ إذ الواقف عليهما خييل
له أن السيوطي حينما نظم ألفيته كان ينظر يف (التدريب) وينسج على منواله؛ ويؤكد هذا أن كثيا
من أبيات األلفية يبدو وكأهنا قد اقتطعت منه اقتطاعا ,فجاءت األلفية مطابقة ملا فيه مطابقة

اتمة"( ،)94ويظهر من هذا الكالم أنه شرح املنظومة مرتني ،الثانية هي املطبوعة اليت اعتمد فيها على
تدريب الراوي ،ولعله قد أعرض عن األوىل ،وقد انتهى املؤلف من شرحه هذا يف  24رمضان
 1438هـ املوافق  5اكتوبر  2007م( ،)95وطبع الكتاب بدار الساقية للنشر ،ودار ابن حزم يف
طبعته األوىل سنة  1430هـ  2009 -م يف  389صفحة .ومنهجه يف شرحه أنه يكتب األبيات
اليت يريد شرحها ،مث عند شرحها يضعها بني قوسني ،وهو ميزج يف شرحه بني الشرح القويل والشرح
املوضوعي .وقد بني يف املقدمة عمله فقال" :واعلم أخي القارئ أنه ليس يل من جهد يف هذا
94
95

 الشرح الوسيط على ألفية السيوطي ،ص 11- 10 -املصدر نفسه ،ص 11
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الشرح الذي أمسيته (الشرح الوسيط على ألفية السيوطي يف علم احلديث) سوى ضم (التدريب)
واختصاره أحياان إىل األلفية ،أو صوغ عبارته أبلفاظ يسية وكلمات رشيقة يف أحيان أخرى،
وعذري يف ذلك ما سبق أن ذكرت من أن هذه األلفية ما هي إَّل قالب شعري ملا يف (التدريب)،
وَّل شك أن شرح ما هو فرع مبا هو أصل خي من شرحه مبا هو أجنيب عنه؛ ألن يف ذلك سالمة
من أخطاء مراد الناظم واحليد عنه"(.)96

96
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على املبعوث خبامت الرساَّلت نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،وبعد رحلة علمية ماتعة عشت فيها
فرتة من الزمن مع املؤلفني الليبيني يف احلديث وعلومه يف حماولة مين جلمع أكرب قدر ممكن من
إسهامات أولئك املؤلفني ،هذه أهم النتائج والتوصيات:
أوال -النتائج

 - 1يعد علم احلديث من تراث هذه األمة اخلالد الذي تتوارثه األجيال جيال بعد جيل دون حصر
يف مكان وَّل زمان ،وَّل لغة وَّل جنس ،فمنذ بداية التصنيف فيه بدأت األعمال عليه ترتى ،وهي يف
تزايد مستمر إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها.
 - 2رحل الليبيون إىل بلدان متعددة؛ لطلب العلم واَّلستزادة منه ،واستقر مقام بعض العلماء يف
ليبيا؛ لوجود بيئة صاحلة استوعبتهم ،وهذا مما يظهر التواصل العلمي والثقايف بني أقطار العامل
اإلسالمي.
 - 3مل تكن البيئة الليبية خالية من العلم والعلماء ،بل كان ألهلها مشاركة يف فنون متعددة كالفقه
واألصول والتفسي واحلديث واللغة واألدب.
 - 4توزع املؤلفون الليبيون يف احلديث وعلومه على ليبيا كلها شرقها وغرهبا مشاْلا وجنوهبا ،ومل
ينحصروا يف مكان معني ،وإن تفاوتوا قلة وكثرة من مكان إىل آخر.
 - 5أن ما قام به هؤَّلء العلماء من أتليف وتدريس وشرح وتعليق ،من نثر ونظم للحديث وعلومه
وعرضه مبا يتناسب مع مستجدات العصر مجيعه خيدم السنة النبوية املطهرة ،وذلك من حيث
احملافظة عليها وتقريب فهمها للناس.
 -6أن آتليف العلماء الذين استوطنوا ليبيا سواء كانوا من علماء املشرق العريب أو مغربه أسبق يف
الزمان من العلماء الليبيني.
 - 7تنوعت خدمة الليبيني للحديث وعلومه رواية ودراية من منت احلديث ،وشرحه ،ومصطلحه،
ونقد رجاله ،ونظم خمتصراته ،لكن يغلب على املصنفات الليبية اعتناؤها مبصطلح احلديث أكثر َّل
سيما يف العصر احلاضر.
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 - 8شارك الليبيون يف احلديث وعلومه نظما ونثرا ،فباإلضافة إىل املؤلفات املستقلة نثرا ،وشرح
املنظومات واملتون العلمية ،نظم بعض الليبيني منظومات علمية يف هذا العلم ،منها ما هو نظم
لكتاب سابق ،ومنها ما هو نظم مستقل للعلم.
 - 9مل ي قتصر دور التأليف عند الليبيني يف احلديث وعلومه على املتخصصني ،بل شاركهم
املتخصصون يف العقيدة والتفسي واألصول والفقه والتصوف واللغة ،ويرجع السبب يف ذلك إىل أن
بعض علوم احلديث من علوم اآللة اليت حيتاج إليها هؤَّلء مجيعا.
 – 10تفاوت املؤلفون الليبيون يف احلديث وعلومه من حيث اإلنتاج العلمي قلة وكثرة ،ولكن
يظهر أن أكثرهم أتليفا فيه هم الشيخ أمحد زروق ،والسيد حممد بن علي السنوسي ،والشيخ عبد
الرمحن البوصيي.
اثنيا -التوصيات
ويف اخلتام أوصي مبا يلي:
 - 1إبراز دور علماء ليبيا يف احلديث وعلومه أتليفا وحتقيقا عن طريق إقامة الندوات واملؤمترات
العلمية ،ففي ذلك إحياء لتارخينا وتراثنا ،ولكي تعرف األجيال الالحقة عظيم فضلهم ،وتدرس
أثرهم طلبة العلم والباحثون ،ويشاركوا يف صنع
نتاجهم ،وتنشره على نطاق أوسع ،حىت
يقتفي َ
َ
حضارة بالدهم وأمتهم.
 - 2توجيه عدد من الدارسني والباحثني يف املراحل اجلامعية املختلفة للقيام إبعداد دراسات عن
مؤلفات الليبيني يف احلديث وعلومه ،والبحث عن املفقود منها ،وحتقيق ما مل يتم حتقيقه بعد ونشره
حىت ميكن اَّلستفادة منه ،ويعم نفعه.
ِ
متخصصة يف تدريس احلديث وعلومه يف اجلامعات الليبية
 – 3ضرورة إنشاء كليات وأقسام علمية
ّ
كي تسهم يف نشر هذا العلم ،وخترج خنبة من املتخصصني فيه.
 – 4عمل دراسة بيليوغرافية يف احلديث وعلومه تشمل كل ما ألفه الليبيون أو حقوقه داخل البالد
وخارجها يف هذا العلم ،سواء كان رسالة علمية أو حبثا منشورا أو عمال حرا توثيقا ألعمال الليبيني،
وتيسيا ملن أراد اَّلستفادة من أعماْلم.
وأخيا ،أسأل هللا –سبحانه وتعاىل -أن يكون هذا البحث خالصا لوجهه الكرمي ،وأن ينفع به
املسلمني ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املصادر واملراجع
أبو جعفر أمحد بن نصر الداودي ،إعداد :د .عبد اخلالق حممد عبد اخلالق ،حبث منشور أبعمال
مؤمتر املدرسة املالكية يف الغرب اإلسالمي (جذورها-تراثها-أعالمها) اخلمس  6 – 4فرباير
 2019م.
إسهامات علماء ليبيا يف إثراء املوروث الفقهي املالكي ،إعداد :د .فؤاد حممد أبو عود ،حبث منشور
أبعمال مؤمتر املدرسة املالكية يف الغرب اإلسالمي (جذورها-تراثها-أعالمها) اخلمس 6 – 4
فرباير  2019م.
األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني ،أتليف :خي
الدين الزركلي ،دار العلم للماليني بيوت لبنان ،الطبعة الثامنة  1989م.
أعالم ليبيا ،أتليف :الطاهر أمحد الزاوي ،دار املدار اإلسالمي بيوت لبنان ،الطبعة الثالثة 2004
م.
حبوث املؤمتر العلمي (الشيخ العالمة حممد بن مفتاح قريو املتوىف سنة  1421هـ  2000 -م)
"سية ومسية" الصادرة عن كلية الدراسات اإلسالمية جامعة مصراتة 2018 ،م.
اتريخ األدب العريب ،أتليف :د .شوقي ضيف ،دار املعارف مصر ،الطبعة األوىل - 1960
 1995م.
تراجم املؤلفني التونسيني ،املؤلف :حممد حمفوظ (ت  1408هـ) ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي،
بيوت لبنان ،الطبعة الثانية  1994م.
تراجم ليبية دراسة يف حياة وآاثر بعض الفقهاء واألعالم من ليبيا قدميا وحديثا ،أتليف :د .مجعة
حممود الزريقي ،الطبعة األوىل.
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،املؤلف :أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب (ت
 544هـ) ،احملقق :ابن اتويت الطنجي ،وآخرون ،الناشر :مطبعة فضالة احملمدية املغرب ،الطبعة
األوىل.
مجهرة تراجم الفقهاء املالكية ،املؤلف :د .قاسم علي سعد ،الناشر :دار البحوث للدراسات
اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ديب ،الطبعة األوىل  1423هـ  2002 -م.
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اجلواهر اإلكليلية يف أعيان علماء ليبيا من املالكية ،انصر الدين حممد الشريف ،دار البيارق للطباعة
والنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل  1420هـ 1999 -م.
اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ،املؤلف :مشس الدين أبو اخلي حممد بن عبد
الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي (ت  902هـ) ،احملقق :إبراهيم ابجس
عبد اجمليد ،الناشر :دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بيوت لبنان ،الطبعة األوىل  1419هـ -
 1999م.
دليل الرسائل العلمية جبامعة املرقب منذ نشأهتا حىت سنة  2020م ،إعداد :د .علي حممد فرج
افريو ،يف طريق النشر.
الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ،املؤلف :ابن فرحون إبراهيم بن علي بن حممد (ت
 799هـ) ،حتقيق وتعليق :د .حممد األمحدي أبو النور ،الناشر :دار الرتاث للطبع والنشر ،القاهرة.
الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة ،املؤلف :أبو عبد هللا حممد بن أيب الفيض جعفر
بن إدريس احلسين اإلدريسي الشهي ابلكتاين (ت  1345هـ) ،حتقيق :حممد املنتصر بن حممد
الزمزمي ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة السادسة 1421هـ  2000 -م.
شبكة املعلومات الدولية األنرتنت ،مواقع متعددة متت زايرهتا سنة  2020و  2021م.
شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،املؤلف :حممد بن حممد بن عمر خملوف (ت  1360هـ)،
علق عليه :عبد اجمليد خيايل ،دار الكتب العلمية بيوت لبنان ،الطبعة األوىل 1424هـ2003 -
م.
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،أتليف :أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن العماد احلنبلي (ت
 1089هـ) ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل  1399هـ  1979 -م.
الشيخ العالمة عبد ا لسالم أبو انجي وجهوده يف أصول الفقه ،إعداد :د .علي حممد افريو ،حبث
منشور أبعمال مؤمتر املدرسة املالكية يف الغرب اإلسالمي (جذورها-تراثها-أعالمها) اخلمس – 4
 6فرباير  2019م.
الشيخ العالمة حممد حممد احملروق وجهوده يف خدمة التفسي ،إعداد د .حممد حسني الشريف و د.
حافظ احممد القليب ،حبث منشور أبعمال مؤمتر املدرسة املالكية يف الغرب اإلسالمي (جذورها-
تراثها-أعالمها) اخلمس  6 – 4فرباير  2019م.
الصحاح ،لإلمام إمساعيل بن محاد اجلوهري ،اعتىن به :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة بيوت
لبنان ،الطبعة الثانية 1428هـ 2007 -م.
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الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،املؤلف :مشس الدين أبو اخلي حممد بن عبد الرمحن ابن حممد بن
أيب بكر السخاوي (ت  902هـ) ،منشورات دار مكتبة احلياة بيوت.
عبد الرمحن البوصيي حياته وآاثره املخطوطة د .الصديق بشي نصر  ،منشور ضمن أعمال املؤمتر
األول للمخطوطات  1988م.
العالمة أمحد عبد السالم أبو مزيريق ومنهجه يف شرح املنظومة الفطيسية ،إعداد :حممد أمحد أبو
مزيريق ،حبث منشور ابملؤمتر العلمي مؤمتر اإلمام مالك الثاين (جهود العلماء الليبيني يف خدمة
املذهب املالكي يف القدمي واحلديث)( ،عدد خاص مبجلة اجلامعة األمسرية  ،) 2019 2ربيع
اآلخرة  1441هـ  -املوافق نوفمرب  2019م.
علوم احلديث امليسر ،أتليف :د .مصطفى عمران بن رابعة و أ .ساجد منذور اجلميلي ،دار ومكتبة
بن محودة للنشر والتوزيع زلينت -ليبيا ،الطبعة األوىل  2005م.
حممد بن علي الغرايين (املتوىف سنة  1195هـ) وأثره يف خدمة املذهب املالكي ،إعداد :د .عصام
اخلمري ،حبث منشور ابملؤمتر العلمي مؤمتر اإلمام مالك الثاين (جهود العلماء الليبيني يف خدمة
املذهب املالكي يف القدمي واحلديث)( ،عدد خاص مبجلة اجلامعة األمسرية  ،) 2019 2ربيع
اآلخرة  1441هـ  -املوافق نوفمرب  2019م.
املعجم املفهرس أو جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة ،املؤلف :أبو الفضل أمحد بن علي
بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (ت  852هـ) ،احملقق :حممد شكور املياديين ،الناشر:
مؤسسة الرسالة بيوت ،الطبعة األوىل 1418هـ 1998 -م.
معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية ،أتليف :عمر رضا كحالة ،دار إحياء الرتاث العريب
بيوت ،طبع سنة  1376هـ –  1957م.
معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ،املؤلف :أمحد
بن عبد هللا بن صاحل أبو احلسن العجلي الكويف ،حتقيق :عبد العليم عبد العظيم البستوي ،الناشر:
مكتبة الدار املدينة املنورة ،الطبعة األوىل  1405هـ1985 -م.
املؤلفني العرب الليبيني ،دار الكتب طرابلس ،أمانة اإلعالم والثقافة ،طبع سنة  1977م.
نثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع عشر ،إعداد :د .يوسف املرعشلي ،دار املعرفة بيوت
لبنان ،الطبعة األوىل  1427هـ – 2
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