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 الملخص

يعتبر المذهب  المذالكم مذن المذهاب  السذنية التذم كتذ  لاذا البقذاا واإسذتمرار،  ه سذ ر 
العلم والفام والهكاا، استفرغوا له الوسذ  اهلل تعالى لاها المهب  رجاإ كانوا على حظ كبير من 

فذذم الذذتعلم واإجتاذذاش والنشذذر والتمكذذين لذذه، ومذذن بذذين بذذنإا الرجذذابد محمذذش بذذن محمذذش بذذن عبذذش 
 الرحمن الحطا .

الحطا  العلمم فم  ثذراا المذهب  المذالكم، اإلمام ناوب جاش توقش جاات بها الشراسة لت
والوصفم، وتوصلت لنتائج، من أبمااد تتنوع منلفاته وهلك باتباع المناج اإستقرائم والتحليلم 

كتابذذا، ومذذن حيذذك الكيذذيد تنوعذذت  39مذذن حيذذك الكذذم والكيذذي، فمذذن حيذذك الكذذمد بلذذ  مجملاذذاد 
  ته فم المهب  المالكم ظابرة وجلية.اماسا كانت  لهاالعلوم التم تضمنتاا بهه المنلفات، و 

 

 .المهب  المالكم، ليبياالحطا ، الفقه اإلسالمم،  الكلمات المفتاحية:

 المقدمة

الحمذذش هلل الذذهع شذذرع لعبذذاشه أقذذوم الشذذرائ  واةحكذذام، والصذذالة والسذذالم علذذى 
 سيشنا محمش  ير اةنام، وعلى آله وصحبه ومن تبعام بإحسان  لى يوم الشين.

 وبعشد
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المهب  المالكم من أوس  المهاب  السنية انتشارا، وكانت بشاية نشذتته فذم 
، وش ب بذالش المرذر  العربذم علذم يذش العذالم الجليذب علذم بذن هلل مشينة رسوب ا

زياش الطرابلسذم، ولقذى فذم بذهه الذبالش قبذوإ حسذنا منذه ش ولذه  لذى يومنذا بذها شون 
 أن يشاركه مهب  فقام آ ر. 

المذذذذذهب ، وتذذذذذتثرت بذذذذذه تشذذذذذريعاتاا  االمرذذذذذر  العربذذذذذم بذذذذذهوقذذذذذش تبنذذذذذت شوب  
الم تلفة، فشف  هلك الناس  لى رعايته، فاعتنوا به تعلما وتشريسا وتشوينا، فتكونذت 

 فم  ثراا الفقه اإلسالمم على وجه العموم. سامتأبهلك ثروة فقاية بائلة، 
وقش س ر اهلل سبحانه وتعالى لاها المهب  رجاإ كانوا على حذظ كبيذر مذن 
العلم والفام والهكاا، استفرغوا له الوس  فم التعلم واإجتااش والنشذر والتمكذين لذه، 

 ومن بين بنإا الرجابد محمش بن محمش بن عبش الرحمن الحطا . 
 أهمية البحث

 راا المهب  المالكم. ث اموا فمسأالهين التعري على أحش الرجاب  .1
مالمسذذذة العنايذذذة الكبيذذذرة التذذذم صذذذاحبت المذذذهب  المذذذالكم مذذذن قبذذذب فقاذذذاا  .2

 المالكية تشوينا وتشريسا وتحقيقا.
اإلفذذذاشة بكتذذذذ  اإلمذذذذام الحطذذذا  المحققذذذذةه ليتسذذذذنى اإنتفذذذاع باذذذذا وشراسذذذذتاا،  .3

وكذذذهلك بكتبذذذه التذذذم لذذذم تحقذذذاه ليتسذذذنى لطذذذال  العلذذذم العمذذذب علذذذى تحقيقاذذذا 
 وشراستاا.  

 مشكلة البحث

م ااس مد ما مشى تاآل اإلجابة على السناب الرئيسحك فم تكمن مشكلة الب
 ؟الحطا  فم  ثراا المهب  المالكم

 وتتفرع عن بها السناب جملة من اةسئلة الفرعية، وبمد
  ؟من بو اإلمام الحطا 
 ؟كيي كانت نشتة الحطا  العلمية 
 ؟فم تكوينه العلمم امواسأ  الهين من بم أبرز شيوخ الحطا 
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  ؟امت فم  ثراا المهب  المالكمسأم آثار الحطا  العلمية التما بم 
 أهداف البحث

 يةدتاةبشاي اآليسعى البحك  لى تحقيا 

 التعريي باإلمام الحطا  وبيان فضله ومكانته العلمية. .1
 نبوغ اإلمام الحطا . امت فمسأعرفة العوامب التم م .2
الشريعة اإلسالمية عموما والمهب  المالكم بيان جاوش الحطا  فم  شمة  .3

  صوصا من  الب تعشاش تالميهه ومنلفاته.
 بيان الم طوط من المطبوع من مصنفات الحطا . .4

 منهج البحث

اتب  فم  عشاش بها البحك المناج اإستقرائم، وهلك فم تعشاش شيوخ اإلمام 
 وأماكن وجوشبا.وتالميهه ومنلفاته، وبيان المطبوع من الم طوط من منلفاته، 

واتب  كهلك المناج التحليلم والوصفم، وهلك فم تناوب ش صية اإلمام 
 الحطا ، وشراسة محتوى مصنفاته، وطريقته فم تتليفاا. 

 خطة البحث

 د مقشمة، ومبحثان، و اتمة، وفاارس. متالنحو اآلكانت  طة البحك على 
وأبشافه، المقشمةد تضمنت الحشيك عند أبمية البحك، ومشكلته، 

 ومناجه، و طة  عشاشه.
 المبحك اةوبد التعريي بالحطا د وهلك من  الب مطلبيند

 المطل  اةوبد نسبه.
 المطل  الثانمد طلبه للعلم وثناا العلماا عليه.

 المبحك الثانمد آثار اإلمام الحطا د وهلك من  الب مطلبيند
 المطل  اةوبد تالميهه.
 المطل  الثانمد منلفاته.
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 مةد تضمنت بياند ال ات
 أوإد النتائج.

 ثانياد التوصيات.
 الفاارسد وتتضمن فارسا للمصاشر والمراج .

           
 التعريف بالحطاب: المبحث األول

ويشتمب على التعريي بالحطا  من حيكد نسبه وأسرته، ومولشه ووفاته، 
 دمتالنحو اآلوهلك فم مطلبين اثنين على وطلبه للعلم وثناا العلماا عليه، 

 نسبه: المطلب األول
 اسمه: أوال/

بذذذو محمذذذش بذذذن محمذذذش بذذذن عبذذذش الذذذرحمن بذذذن حسذذذين، الر عينذذذم، اةنشلسذذذم، 
الطرابلسذذذم، المكذذذم، المشذذذاور بالحطرذذذا  الصذذذرير، يكنذذذى بذذذتبم عبذذذش اهلل، ويلقذذذ  

 .(1)بشمس الشين
د بضذذم الذذراا وفذذتن العذذين الماملذذذة وبعذذشبا يذذاا وفذذم آ ربذذا نذذذون، فذذالر عينم

 .(2)نسبة  لى أسرة الرعينيين هات القشم والمكانة العلمية، وأصلاا من اةنشلس
 واةنشلسمد نسبة  لى بالش اةنشلس، حيك ينحشر أصله من اةنشلس.

والطرابلسذذمد نسذذبة  لذذى طذذرابلس الرذذر   حذذشى المذذشن الليبيذذة، حيذذك نزحذذت 
 سرته من اةنشلس  لى طرابلس الرر  فاستوطنوا وأقاموا باا.أ

 والمكمد نسبة  لى مكة، ماجر أسرته، ومكان مولشه ووفاته.

                                                           
، 1/270، والشذذجرةد 216، وتوشذذين الذذشيبا د 468، وكفايذذة المحتذذا د 592تنظذذر ترجمتذذه فذذم نيذذب اإبتاذذا د  (1

، واةعذذذذالمد 1/242، وبشيذذذذة العذذذذارفيند 111، ونفحذذذذات النسذذذذريند 194، والمناذذذذب العذذذذه د 188وشرة الحجذذذذابد 
، وتذذذذاريب ليبيذذذذذا 160بيذذذذذاد ، والنشذذذذاط الثقذذذذذافم فذذذذم لي371د أعذذذذالم ليبيذذذذذا، و 11/230، ومعجذذذذم المذذذذذنلفيند 7/286

 .1/387، وأعالم المكييند 418، وشليب المنلفين العر  الليبييند 508اإلسالممد 
بهه النسبة  لى هع رعين من اليمن وكذان مذن اةقيذاب، وبذو قبيذب مذن الذيمن، نزلذت »قاب السمعانم فم أنسابهد  (2

 (.3/76)اةنسا د «. جماعة منام مصر
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والحطرذذذا د بفذذذتن الحذذذاا والطذذذاا المشذذذششة الماملتذذذين وفذذذم آ ربذذذا بذذذاا، وبذذذو 
، ونسبته بهلك لعلاا لكونه بو أو أحش (1)الهع يحمب الحط  من الصحراا ويبيعه

 ن يجمعه أو يبيعه، ولعلاا لمعنى آ ر، واهلل أعلم.أجشاشه كا
 والصريرد تميزا له عن والشه المعروي بالحطا  الكبير.

  مولده: /ثانيا
اتفقت معظم المصاشر التم تكلمت عن تاريب الحطا  أنه ولشد ليلذة اةحذش 

، وهكر محمش م لوي فم (2)بذ 902ثامن عشر من شار رمضان المبارك سنةد 
 . (3)بذ 904م أنه ولشد ثامن عشر فم رمضان سنةد مواب  الرحي

، وهكذذذذر (4)كمذذذذا اتفقذذذذت فذذذذم مكذذذذان مولذذذذشه، وبذذذذو مكذذذذة ماجذذذذر آب الحطذذذذا 
، ولعلذذه ا ذذتلط لشيذذه (5)البرذذشاشع فذذم بشيذذة العذذارفيند أنذذه طرابلسذذم المولذذش والوفذذاة

 بتبيه الهع ولش بطرابلس وباا توفم.
 أسرته: /ثالثا

كذذان فياذذا التذذوارك الثقذذافم والمنصذذ   كذذان فذذم مجتمذذ  طذذرابلس أةسذذر علميذذة
العلمم كالقضاا والفتيا والتشريس وال طابة والكتابة والتذتليي فذم المجذاب العلمذم، 

 منام اة  والجش والحفيش واإبن والعم.
 ومن تلك اةسر أسرة الحطا ، حيك نب  فياا أكثر من عالم ومنِلي.

بذذن حسذذين بذذن محمذذش،  أمذذا والذذشهد فاذذو أبذذو عبذذش اهلل محمذذش بذذن عبذذش الذذرحمن
، اةنشلسذذم اةصذذب الطرابلسذذم المولذذش، نزيذذب مكذذة، المعذذروي بالحطذذا  (6)الر عينذذم

                                                           
 .2/234د ينظر اةنسا  للسمعانم (1
، وبشيذذذذذة 197، والمناذذذذذب العذذذذذه د 1/270، والشذذذذذجرةد 470، وكفايذذذذذة المحتذذذذذا د 594ينظذذذذذر نيذذذذذب اإبتاذذذذذا د  (2

، وشليذب المذنلفين العذذر  371د أعذذالم ليبيذا، و 11/230، ومعجذم المذنلفيند 7/286، واةعذالمد 1/242العذارفيند 
 .418الليبييند 

 .       255ينظر مواب  الرحيمد  (3
 .1/270، والشجرةد 216، وتوشين الشيبا د 468، وكفاية المحتا د 592اإبتاا د  ينظر نيب (4
 .1/242ينظر بشية العارفيند  (5
، ونيذذب اإبتاذذا د 255، وموابذذ  الذرحيمد 2/204، والقذذبس الحذاوعد 7/288ينظذر ترجمتذذه فذم الضذذوا الالمذ د ( 6

، والمناذذب 1/269، والشذذجرةد 8/285هب د ، وشذذهرات الذذ192، وتوشذذين الذذشيبا د 465، وكفايذذة المحتذذا د 588
 .1/386، وأعالم المكييند 161، والنشاط الثقافم فم ليبياد 370د أعالم ليبيا، و 190العه د 
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الكبيذذذذر، ويتميذذذذز عذذذذن شذذذذقيا لذذذذه أكبذذذذر منذذذذه اسذذذذمه محمذذذذش أيضذذذذا بذذذذالرعينم وهلذذذذك 
 بالحطا .

ولش الحطا  الكبير فم طرابلس الرر  يذوم الجمعذة فذم العشذر اة يذر مذن 
حفذذذظ القذذذرآن، والررائيذذذة، وال ررازيذذذة فذذذم الرسذذذم بذذذذ، ونشذذذت باذذذا، و  861صذذذفر سذذذنةد 

والضبط، ثم الرسالة، وتفقه فياا يسيرا على محمذش القابسذم، وتفقذه علذى أ يذه فذم 
 الم تصر، وعلى اإلمام أحمش زروا.

بذذ ةشاا فريضذة  877ثم رحب م  أبويه وا  وته وجمذاعتام  لذى مكذة سذنةد 
 الحج وزيارة اةماكن المقشسة.

الحذذج رجعذذت اةسذذرة  لذذى موطناذذا فذذم طذذرابلس الرذذر ،  وبعذذش أشاا فريضذذة
وفم طريا العذوشة اسذتقرت فذم القذابرة بضذ  سذنين، ومذات أبذواه فذم أسذبوع واحذش 

، وفم بهه الفتذرة بذشأ ظاذوره فذم الحيذاة (1)بذ بالطاعون 881فم هع الحجة سنةد 
 العلمية.

بذذذذ عذذذاش الحطذذذا  الكبيذذذر مذذذ  أ يذذذه  لذذذى مكذذذة فذذذم موسذذذم  884وفذذذم سذذذنةد 
علذذذى سذذذاكناا أفضذذذب الصذذذالة -حذذذج، وبعذذذش أشاا المناسذذذك جذذذاورا المشينذذذة النبويذذذة ال

 زمنا. -والسالم
 .(2)ثم عاش اةخ  لى طرابلس الرر ، واستقر الحطا  الكبير فم الحجاز

ها كانذذذت بجذذذرة آب الحطذذذا  اةولذذذى سذذذنةد  بذذذذ كانذذذت ةشاا فريضذذذة  877وا 
 بذ؟ 884ا الثانية سنةد الحج وزيارة اةماكن المقشسة، فما بم أسبا  بجرتا

لم توضن لنا الكت  التم تكلمت عن تاريب الحطا  وأسذرته أسذبا  الاجذرة 
الثانية ةسرة آب الحطا   لى مكة، وهب  بعض الباحثين  لى أن هلك يرج   لى 

 سببين بماد
 وفام من التاشيشات التم تتلقابا الثرور اإلسالمية فم المرر  العربم من  .1

بالاجوم على بعض المشن المرربية، مما حشا باةسرة أن اةسبان، وقيامام 
 تلجت  لى الحرم المكم لتجش فيه مثابة وأمنا.

                                                           
 .8/285، وشهرات الهب د 7/288ينظر الضوا الالم د  (1
 .8/285، وشهرات الهب د 7/288ينظر الضوا الالم د  (2
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رغبذة الحطذا  الكبيذر وأ يذه فذم العلذم، حيذك كانذت الحجذاز فذم تلذك الفتذرة  .2
تزشبر بالعلماا والفقااا فضال على كوناا ملتقى العلماا من شتى اةقطذار 

 فم مواسم الحج.
يست الاجرة  لى مكة فذم حاجذة  لذى التمذاس أسذبا  لاذا، وعلى كب حاب فل

 فذذذتم القذذذرى ماذذذوى أفئذذذشة العذذذر  ومثابذذذة حجاذذذم، وبذذذم قبلذذذة المسذذذلمين وماذذذش نبذذذيام  
 (1)وشار مبعثه. 

العشيذذش مذذن  نوبيئتاذذا العلميذذة أ ذذه الحطذذا  الكبيذذر عذذوفذذم المشينذذة المنذذورة 
العلماا، فحضر عنش السرا  معمر فم الفقه، وأ ه عن السناورع، وعبش المعطذم 

مراغذذم، وهكذذر قاضذذم المشينذذة محمذذش بذذن أحمذذش السذذ اوع بذذن  صذذي ، والشذذمس ال
 .(2)بذ وقبلاا 894أنه تكرر اجتماعه به وسم  منه سنةد 

ااات ثذذم رجذذ   لذذى مكذذة المكرمذذة، فذذالزم الشذذيب موسذذى الحذذاجبم، وقذذرأ القذذر 
 على موسى المراكشم، وغيربما من العلماا.

وفم مكذة اسذتقرت اةسذرة، حيذك تذزو  مذن أسذرة ابذن عذزم، ورزقذه اهلل هريذة 
الحطذا  »صالحة، بنين ثالثذة، كذانوا امتذشاشا مباركذا لحياتذه العلميذة، وبذمد محمذش 

، وبركذات، وأحمذش، ورأى أوإشبذم وصذار أكثذربم مذن المفتذين والمشرسذين «الصرير
 م اهلل اةمين كيحيى بن الحطا  الصرير.بحر 

واسذذذتقرت أيضذذذا حياتاذذذا الماشيذذذة، حيذذذك رتذذذ  لذذذه أميذذذر مكذذذة مرتبذذذا مقابذذذب  
التشريس، فتفرغ للعباشة والشرس والتشريس عشة سنين، فانتف  به  لا كثيذر، مذنامد 
زين الشين عمر بن أحمش الَشمَّاع، أ ه عنه أشياا، منااد جمي  الثالثيذات الواقعذة 

حين الب ذذذارع بثرذذذر جذذذشة، والحليذذذة بربذذذاط الموفذذذا، وغيذذذر هلذذذك بالمسذذذجش فذذذم صذذذ
 .(3)الحرام، بب وبمنزله ببا  شبيكة

ونظذذذرا لمذذذا اشذذذتار بذذذه الحطذذذا  الكبيذذذر مذذذن التقذذذوى والزبذذذش واةمانذذذة قصذذذشه 
النذذذاس واعتمذذذشوه  مامذذذا يرجعذذذون  ليذذذه فذذذم أمذذذور شيذذذنام، ووليذذذا صذذذالحا مذذذن أوليذذذاا 

                                                           
 .89-88  تحرير المقالةد ينظر مقشمة تحقيا أحمش سحنون لكتا (1
 .7/288ينظر الضوا الالم د  (2
 .2/206ينظر القبس الحاوعد  (3
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الوقذذت، وائتمنذذوه علذذى أسذذراربم ووشائعاذذم، ووإه أميذذر مكذذة النظذذر فذذم أوقذذاي مكذذة 
وعمارتاذذذا، فاجتاذذذش، ولذذذم يذذذه ر فذذذم هلذذذك مذذذاإ وإ جابذذذا، يسذذذاعشه فذذذم هلذذذك ولذذذشه 
اةكبذذر الحطذذا  الصذذرير، وقذذش نالذذه مذذن هلذذك ضذذرر كبيذذر مذذن جذذراا كثذذرة الوشائذذ  

لمترتبة عن عمارات اةوقاي التم كان الناس يضعوناا لشيه، وأيضا كثرة الشيون ا
 .(1)التم تحت وإيته

التم قضى فياا الحطا  الكبير زبرة شبابه العلمية الطويلة بعش بهه الرحلة 
فم تلقم العلوم اإلسالمية على أئمة أعذالم فذم كبذرى حواضذر اإلسذالم جذاا قذرار 

 العوشة  لى الوطن، فعاش بعقلية فهة كان لاا أثربا العلمم فم وطنه.
أنذه رجذ   لذى طذرابلس، ولكناذا لذم  للحطذا  تهكذرت الكتذ  التذم ترجمذوقش 

تهكر تاريب بها الرجوع، وإ الظروي واةسبا  التم كانت وراا ات اه بها القرار، 
غير أن ابنه الحطا  الصرير هكر فم شرحه لم تصر  ليب أنه قرأ موطت مالك 

، كمذا هكذر أحمذش (2)ذبذ 922على والشه الحطذا  الكبيذذر فذم المسذجش الحذذرام سذنةد 
أنه تكرر اجتماعذه بذه فذم أثنذاا مجاورتذه الثانيذة  -أحش تالميهه-بن عمر الَشمَّاع 

 بذ،  مما يفيش أن رجوعه كان بعش بها التاريب. 927سنةد 
أما أسبا  عوشته فقش حاوب بعض الباحثين عذن تذاريب الحطذا  الكبيذر أن 

شته  لى طرابلس أنذه  ذر  مذن ونفام من المرويات عن عو »يفسر لنا هلك، فقابد 
ن لم نتبين ظروفاا وأسذباباا، فاذب كذان مذا بلرذه مذن نفذوه  مكة فيما يشبه النكبة وا 
روحم فم البلش الحرام مبعَك ضيا الحكذام، وت وفذا مذن أن يصذير بذه بذها النفذوه 

 .(3)« لى مركز قوة قش يتجاوز النطاا اإجتماعم  لى المجاب السياسم
اةمذن  ن رجوعه  لى الوطن لم يكن من أجببه بو أوما نستطي  أن نجزم 

ت قبذب جذالا فم أرض مولشه، حيك تجم  المصاشر علذى أن وفاتذه بطذرابلس كانذ
، فضذذال عمذذا كذذان يتميذذز بذذذه الحجذذاز مذذن اسذذتقرار سياسذذم فذذم عاذذذش الرذذزاة عناذذا

 الشرفاا.
                                                           

 .8/285، وشهرات الهب د 7/288ينظر الضوا الالم د  (1
 . 1/6ينظر مواب  الجليبد  (2
، وينظذر مقشمذة تحقيذا جمعذة الزريقذم لكتذا  شذر  ألفذاظ 90مقشمة تحقيا أحمش سحنون لكتا  تحرير المقالةد  (3

 .  12، ومقشمة تحقيا عبش السالم الشريي العالم لكتا  القوب الواضن فم بيان الجوائند 36الواقفيند 
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التحذا بتذاجوراا  -رحمذه اهلل-ونظرا ةن طرابلس كانت تحت يش الرزاة فإنه 
تذذذم ضذذذمت كتائذذذ  الجاذذذاش، وهلذذذك للربذذذاط فذذذم الموقذذذ  العلمذذذم حتذذذى إ تنطفذذذ  ال

 المنارات اإلسالمية، فتنشت باا زاوية لحفظ القرآن وشراسة العلوم اإلسالمية.
وشفذن باذا وقبذذره  -تعذالى-وفذم تذاجوراا قضذى بقيذة عمذره  لذذى أن توفذاه اهلل 

، وهكذذر ابذذن (2)بذذذ 944، وهكذذر التنبكتذذمد أنذذه كذذان حيذذا سذذنة (1) لذذى اآلن معذذروي
العماشد أنذه قاسذم شذشة فذم مرضذه حتذى تذوفم ليلذة السذبت ثذانم عشذر مذن صذفر 

، (4)بذذ 945وهكذر محمذش م لذويد أنذه تذوفم فذم شذعبان سذنةد  (،3)بذذ 950سذنةد 
، وهكذذر الذذزاوعد أنذذه (5)بذذذ 944وهكذذر اةنصذذارعد أنذذه كذذان حيذذا فذذم حذذشوش سذذنةد 

ذ وشفذذذن بزاويتذذذه الكائنذذذة بقذذذر  بذذذ 945تذذذوفم بتذذذاجوراا فذذذم أواسذذذط شذذذعبان سذذذنةد 
 . (6)تاجوراا

وأثنذذى عليذذه العالمذذة محمذذش ال روبذذم بقولذذهد كذذان  مامذذا أسذذتاها جامعذذا بذذين 
الشريعة والحقيقة، مربم السالكين، متضلعا فم علم الظابر والباطن، وكذان كثيذر 
  العباشة، ششيش الورع، ماابا وقورا، صذموتا، شائذم الذهكر، مذالزم ال لذوة  إ  ها  ذر 

للتفسير أو لتقرير كالم القوم، وكان يحذ  السذماع، ويجلذس لذه جلسذة  اصذة مذ  
 .(7)  واصه، ويستم   لى شعر ابن الفارض وغيره من أشعار الصوفيين

وقذذاب أيضذذاد ربانذذا أحسذذن تربيذذة، وأشبنذذا أحسذذن تتشيذذ ، وكذذان شذذشيش اإقتذذشاا 
فذذذم مشذذذيته وجلوسذذذه، وأكلذذذه وشذذذربه، وجميذذذ  أفعالذذذه، ويعلذذذم هلذذذك  برسذذذوب اهلل 

تالميذذذهه، ويقذذذوب لاذذذمد كذذذب ال يذذذر فذذذم هلذذذك، وكذذذان يعلذذذم النذذذاس العبذذذاشات بذذذالقوب 
                                                           

 . 255، ومواب  الرحيمد 194ينظر المناب العه د  -أ (1
لذم نجذش فذم كذالم السذ اوع وابذن »بو فذارس  لذى أن الظذابر وفاتذه بمكذة المكرمذة، حيذك قذابد هب  حمزة أ -    

العمذذاش مذذا يذذشب علذذى أنذذه تذذوفم بطذذرابلس، بذذب ظذذابر كالمامذذا يذذشب علذذى أن وفاتذذه فذذم مكذذة المكرمذذة  الفذذا لذذبعض 
مة الثقافذذة اإلسذذالمية . )ينظذذر اةبحذذاك المقشمذذة  لذذى النذذشوة الكبذذرى بمناسذذبة ا تيذذار مكذذة المكرمذذة عاصذذ«البذذاحثين
 (.  369الجزا الثانمد الرحالت وأثربا فم العالم اإلسالممد  -المحور التاس -بذ  1426لعامد 

 . 466، وكفاية المحتا د 589ينظر نيب اإبتاا د  (2
 .8/286ينظر شهرات الهب د  -أ (3

السالم الشذريي العذالم لكتذا  القذوب  رجن بها التاريب عبش السالم الشريي العالم. )ينظر مقشمة تحقيا عبش -    
 (.12الواضن فم بيان الجوائند 

 . 1/269ينظر الشجرةد  (4
 . 194ينظر المناب العه د  (5
 . 371د أعالم ليبياينظر  (6
 .  371د أعالم ليبيا، و 191، والمناب العه د 255ينظر مواب  الرحيمد  (7
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والعمذذذذب، ويتجذذذذرش أمذذذذام تالميذذذذهه علذذذذى شذذذذاط  البحذذذذر ويبقذذذذى فذذذذم مئذذذذزره ويعلماذذذذم 
 . (1)الوضوا والرسب

ن حسذذين، الرعينذذم، وأمذذا عمذذهد فاذذو أبذذو عبذذش اهلل محمذذش بذذن عبذذش الذذرحمن بذذ
اةنشلسم اةصب، الطرابلسذم المولذش، يتميذز عذن شذقيقه اةصذرر الحطذا  الكبيذر 

بذ بطرابلس الرر ، ونشذت باذا، ورحذب مذ  والشيذه وأ يذه  856بالرعينم، ولش سنةد 
بذذذ ةشاا فريضذذة الحذذج وزيذذارة اةمذذاكن  877الحطذذا  الكبيذذر  لذذى الحجذذاز سذذنةد 

بذذ عذاش مذ  أ يذه الحطذا  الكبيذر  884فذم سذنةد المقشسة، ثم عاش  لى الذوطن، و 
 لذذذى مكذذذة فذذذم موسذذذم الحذذذج، وبعذذذش أشاا المناسذذذك جذذذاورا المشينذذذة النبويذذذة، ثذذذم عذذذاش 
الرعينذذذم  لذذذى طذذذرابلس الرذذذر  واسذذذتقر اةخ الحطذذذا  الكبيذذذر بالحجذذذاز، أ ذذذه عنذذذه 

وله فضيلة تامة م  الصذال  وال يذر، »الحطا  الكبير وانتف  به، قاب الس اوعد 
 .(3)بذ 894، كان على قيش الحياة سنةد (2) «آلن حموبو ا

 وأما   وتهد فله أ وان، بماد بركات، وأحمش. 
فتمذذا بركذذذاتد فاذذذو مذذذن الفقاذذذاا المشذذاوش لاذذذم بذذذالعلم والصذذذال ، ولذذذش بمكذذذة، 
وفياا نشت وتعلم واستقر، أ ه عن والشه وغيره، تولى التشريس بالحرمين الشريفين، 

اا فياا، أ ه عنه ابن أ يه الحطا  الصرير يحيى، ووالش وترف   ليه النوازب لإلفت
الشيب أحمش بابذا التنبكتذم باإلجذازه، لذهد المذناج الجليذب فذم شذر  م تصذر  ليذب، 

 .(4)-رحمه اهلل تعالى  -بذ عن سن عالية  980توفم  بعش سنةد 
وأمذذا شذذاا  الذذشين أحمذذشد فلذذم أقذذي لذذه علذذى ترجمذذة، فذذال اسذذتطي  أن أحكذذم 

وقذش فذتن »العلذم،  إ مذا هكذره ابذن العمذاش بشذكب مجمذب، حيذك قذابد  بتنه من أبذب
فذم آ ذر عمذره، وصذار مذن المعتمذشين فذم العلذم  -أع الحطا  الكبير-اهلل عليه 

والشين، وظار له ثالثة من اةوإش، بذمد الجمذاب محمذش، وزينذم بركذات، والشذاا  

                                                           
 . 371د أعالم ليبيا، و 191ينظر المناب العه د  (1
 . 7/289ينظر الضوا الالم د  (2
 . 369د أعالم ليبيا، و 7/289ينظر الضوا الالم د  (3
، ومعجذذم المذذنلفيند 132د أعذذالم ليبيذذا، و 1/279، والشذذجرةد 1/228، وشرة الحجذذابد 150ينظذذر نيذذب اإبتاذذا د  (4
3/4  . 
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ثذربم مذن المفتذين أحمش، وزوجام فم حياته، ورأى أوإشبذم مذ  نجذابتام، وصذار أك
 .(1)«والمشرسين بحرم اهلل اةمين

، فقيذذذذه مكذذذذة و اتمذذذذة علمذذذذاا المالكيذذذذة (2)ولذذذذه ابذذذذند وبذذذذو أبذذذذو زكريذذذذا يحيذذذذى
بالحجاز، أ ه عن والشه الحطا  الصذرير وعمذه بركذات وغيربمذا، وأ ذه عنذه أبذو 
مسذذذعوش القسذذذطالنم المكذذذم وأحمذذذش بابذذذا التنبكتذذذم باإلجذذذازة، لذذذه تذذذ ليي فذذذم علذذذوم 

فذذم الفقذذه، والحسذذا ، وفذذم  صذذوا الوقذذي، والمناسذذك، وغيربذذا، مناذذاد  م تلفذذة،
رشاش السالك المحتا   لى بيذان أحكذام المعتمذر والحذا ، وشذر   أجوبة فم الفقه، وا 
ألفذذاظ الذذواقفين والقسذذمة علذذى المسذذتحقين، ووسذذيلة الطذذال  فذذم علذذم الفلذذك بطريذذا 

لذذى منلفذذات والذذشه الحسذذا ، وم تصذذر سذذلك الذذشرين فذذم حذذب النيذذرين، باإلضذذافة  
الحطذذا  الصذذرير التذذم أ رجاذذا مذذن المسذذوشة أو جمعاذذا ورتباذذا، وقذذش ا تلذذي فذذم 

 سنة وفاتهد
فهكر التنبكتم فم نيب اإبتاا ، وفم كفاية المحتا د أنذه تذوفم بعذش سذنةد  
 .(4)، وكها قاب محمش بن م لوي فم الشجرة(3)بذ 993

 .(5)بذ 993 وهكر اةنصارع فم المناب العه د أنه توفم سنةد 
، وتبعذذه كحالذة فذذم (6)بذذ 995وهكذر الزركلذم فذذم اةعذالمد أنذذه تذوفم سذذنةد 

 .(8)، وبو الهع رجحه جمعة الزريقم(7)معجم المنلفين
، (9)وأمذذا مكذذان وفاتذذه، فذذهكر الزركلذذم فذذم اةعذذالمد أن مولذذشه ووفاتذذه بمكذذة 

بذذ، وضذريحه  993وهكر اةنصارع فم المناب العه د أنه توفم بطرابلس سنةد 

                                                           
 .  8/285شهرات الهب د  (1
، 221، والمناذذذب العذذذه د 1/279، والشذذذجرةد 511تذذذا د ، وكفايذذذة المح639ينظذذر ترجمتذذذه فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا د  (2

 . 1/388، وأعالم المكييند 13/226، ومعجم المنلفيند 9/214واةعالمد 
 . 511، وكفاية المحتا د 639ينظر نيب اإبتاا د  (3
 .  1/279ينظر الشجرةد  (4
 .  221ينظر المناب العه د  (5
 .  9/214ينظر اةعالمد  (6
 .  13/226يند ينظر معجم المنلف (7
 .  44ينظر مقشمة تحقيا جمعة الزريقم لكتا  شر  ألفاظ الواقفيند  (8
 .  9/214ينظر اةعالمد  (9
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، ولذذم يذذهكر متذذى رجذذ   لذذى طذذرابلس الرذذر ، (1)شا ذذب الثرذذر بجذذوار جذذام  محمذذوش
 .(2)ولعله ا تلط عليه بش ا آ ر من أفراش اةسرة

بذذين أفذذراش بذذهه اةسذذرة، وفذذم ربذذوع الحذذرم المكذذم ملتقذذى العلمذذاا مذذن جميذذ  
نشت أبو عبش اهلل محمش بن محمش الحطذا  الصذرير، تشفعذه رغبذة صذاشقة اةقطار 

 ذ رحمام اهلل رحمة واسعة -الم تقم فم طل  العلم والمعرفة، وترعاه عناية والٍش ع
 طلبه للعلم وثناء العلماء عليه دالمطلب الثاني

 ن جيرة الحرم المكم أتاحت للحطا  الصرير بيئة مالئمة لتلقم العلم فم 
حواضر اإلسالم وملتقى علمائه من شتى اةقطار، فلم يكن الحطا  كبرى 

طال  العلم فم حاجة  لى الرحلة للقاا شيوخ الوقت من أئمة العلماا، فضال عما 
 تميزت به أسرته من النبوغ العلمم واإستقرار الماشع والمعنوع.

ابن  فبشأ الحطا  تلقيه العلمم كريره من طلبه العلم، فحفظ كتا  اهلل وبو
 ، ثم تلقى الفقه وغيره من العلوم على والشه وعلى أعالم زمانه.(3)سب  سنين

إسيما الفقه -وتشب سعة شراية الحطا ، وقوة عارضته فم العلوم الم تلفة 
على أنه كان ها نبوغ وهكاا مميزين، وأنه نب  فم العلم وبو ما  -والحشيك واللرة

رِّس فم بيت اهلل الحرام، فقش هكر الَشمَّاع يزاب فم مقتبب العمر، مما بيت له أن يش
، أعد وعمرهد (4)بذ يشرِّس الفقه وغيره تجاه الكعبة المشرفة 927أنه فم سنةد 

سنة، وكهلك أن ينلي مصنفات متعششة فم علوم م تلفة وعمره لم يتجاوز  25
 الثالثة وال مسين سنة، فتضحى بهلك  مام المالكية بالحجاز، وقصشه طلبة العلم.

وسنتناوب فم بها المطل د شيو ه الهين كان لام الفضب فم تعليمه، ثم  
 مدت، وهلك على النحو اآلثناا العلماا عليه

                                                           
 .  221ينظر المناب العه د  (1
 . 46-44ينظر مقشمة تحقيا جمعة الزريقم لكتا  شر  ألفاظ الواقفيند  (2
 .255مواب  الرحيمد  (3
 .2/206ينظر القبس الحاوعد  (4
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 شيوخه: أوال/

للشذيب أكبذر اةثذذر فذم تكذذوين تلميذهه، إسذيما  ها كذذان ممذن قذذش مذنن عوامذذب 
 غزارة العلم.سالمة العقيشة، وقوة اإليمان، و  التتثيرد من

بالشذذيب تعريفذذا بمذذنثر مذذن أبذذم المذذنثرات التذذم أثذذرت فذذم  لذذها كذذان التعريذذي
 التلميه، وكان لاا مفعولاا فم تكوينه العلمم.

وقذذش اصذذطفى أبذذو عبذذش اهلل الحطذذا  الصذذرير مذذن الشذذيوخ أقطذذا  المعرفذذة، 
 فظار أثربم فم توجياه وتعليمه.

وقذش اعتذذز الحطذذا  الصذذرير بمذا تلقذذاه عذذن شذذيو ه مذن علذذم، وحذذرا علذذى 
سنشه فم أه عليام من الكت  اةماات، إسيما والشه الهع نوره باتصاب  ثبات ما قر 

 .الفقه  لى اإلمام مالك 
 ولنذذذهكر سلسذذذلة الفقذذه  لذذذى اإلمذذذام مالذذذك »قذذاب فذذذم مقشمذذذة شذذر  الم تصذذذرد 

، قذذاب النذذووعد وبذذها مذذن المطلوبذذات المامذذات،  رحمذذه اهلل ثذذم  لذذى رسذذوب اهلل -
يذذه والمتفقذذه معرفتاذذا، ويقذذبن بذذه جاالتاذذا، فذذإن والنفذذائس الجليذذات التذذم ينبرذذم للفق

شيو ه فم العلم آباا فم الشين، ووصذلة بينذه وبذين ر  العذالمين، وكيذي إ يقذبن 
جاب اةنسا  والوصلة بينه وبين ربه الكريم الوبا ، م  أنه متمور بالشعاا لام، 

 .(1)«وبربم، والثناا عليام، والشكر لام
ثم هكر بها السنش، وضمنه شيوخ والشه الهين أ ذه عذنام، وكلاذم مذن اةئمذة 

اةعالم، متسلسلين  لى رسوب اهلل 
 (2). 

والذشه وعلذى غيذره كما هكر أيضا سنشه فم بعض المنلفات التم قرأبذا علذى 
وإ بذذذتس بذذذهكر سذذذنش الكتذذذا  وشذذذروحه، وسذذذنش بعذذذض كتذذذ  د »مذذذن الشذذذيوخ، فقذذذاب

 للفائذذذشة، فذذذإن السذذذنش  صيصذذذة باذذذهه اةمذذذة شذذذرفاا اهلل  المذذذهب  المشذذذاورة تتميمذذذا
فينبرم اإعتناا به اقتشاا بالسذلي، وحفظذا للشذري، وقذاب شذيب شذيو نا  -تعالى-

شذذيب اإلسذذالم ابذذن حجذذر الشذذافعم فذذم أوب فذذتن البذذارعد سذذمعت بعذذض الفضذذالا 

                                                           
 .1/5الجليبد  مواب ( 1
 .1/5ينظر بها السنش فم مقشمة مواب  الجليبد  (2
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يقذذذذذذذوبد اةسذذذذذذذانيش أنسذذذذذذذا  الكتذذذذذذذ ، فتحببذذذذذذذت أن أسذذذذذذذوا بذذذذذذذهه اةسذذذذذذذانيش مسذذذذذذذاا 
 .(1)«اةنسا 

فمذذن بذذنإا السذذاشة اةبذذرار، واةئمذذة اة يذذار الذذهين اصذذطفابم ل  ذذه عذذنام 
 وهكربم فم سنشهد

والذذذذشه أبذذذذو محمذذذذش محمذذذذش بذذذذن عبذذذذش الذذذذرحمن بذذذذن حسذذذذين، الرعينذذذذم، المعذذذذروي  (1
بالحطذا  الكبيذذر، كذذان أوب شذذيو ه، وأكثذذربم أثذرا فذذم توجياذذه وتعليمذذه، وبذذهه أبذذم 

 الكت  التم قرأبا عليهد
 مالذذك بذذن أنذذس بروايذذة يحيذذى الليثذذمد أ ذذهه عذذن والذذشه قذذرااة  الموطذذت لإلمذذام

 .(2)بذ 922عليه لجميعه بالمسجش الحرام سنةد 
  جذذذذازة المشونذذذذة والم تلطذذذذة لسذذذذحنوند أ ذذذذهبا عذذذذن والذذذذشه قذذذذرااة لبعضذذذذاا، وا 

 .(3)لسائربا
  ذذذذذذ العتبيذذذذذة وتسذذذذذمى المسذذذذذت رجة لمحمذذذذذش العتبذذذذذمد أ ذذذذذهبا عذذذذذن والذذذذذشه قذذذذذرااة

جازة  .(4)وا 
  جازة تاهي  المشونة للبراهعمد أ هه عن والشه قرااة لمواض  متعششة منه، وا 

 .(5)لسائره
  كتذذ  ابذذن أبذذم زيذذش القيروانذذمد م تصذذر المشونذذة، والنذذواشر، والرسذذالةد أ ذذه

جذذازة لسذذائربما، والرسذذالة  عنذذه م تصذذر المشونذذة والنذذواشر قذذرااة لبعضذذاما وا 
 .(6)قرااة لجميعاا عشة مرات

 جازة لسائربا منلفات ابن عبش البرد أ هبا عن  .(7)والشه قرااة لبعضاا، وا 
  منلفذذات ابذذذن رشذذش الجذذذشد المقذذذشمات، والبيذذان والتحصذذذيبد أ ذذهبا عذذذن والذذذشه

جازة لسائربا  .(1)قرااة لبعضاا، وا 
                                                           

 .1/6مواب  الجليبد  (1
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 جازة لسائره  .(2)التفري  إبن الجال د أ هه عن والشه قرااة لبعضه، وا 
 (3)لسائره منلفات القاضم عياض، منااد الشفاا، أ هه عن والشه قرااة. 
   منلفات شاا  الشين القرافمد اله يرة، والقواعش، والتنقين وبذو مقشمذة كتذا

 .(4)اله يرة، وشرحه، وشر  المحصوب، وكتا  اةمنية فم  شراك النية
  ،م تصر ابن الحاجذ  الفرعذمد أ ذهه عذن والذشه قذرااة لكتذا  الحذج جميعذه

جازة لسائره ولبقية ولمواضي  متعششة من بقيته، وسماعا لمواض  متعششة،  وا 
 .(5)كتبه

  شذذر  ابذذن عبذذش السذذالم علذذى م تصذذر ابذذن الحاجذذ د أ ذذهه عذذن والذذشه قذذرااة
جازة لسائره  .(6)لمواض  منه، وا 

   منلفذذات تذذا  الذذشين الفاكاذذانم، مناذذاد شذذر  الرسذذالة، وشذذر  العمذذشة، وشذذر
جازة لسائربا  .(7)اةربعين النوويةد أ هبا عن والشه قرااة لبعضاا، وا 

  منلفات الشيب  ليب بن  سحااد الم تصر، والتوضين، والمناسك، وترجمة
شي ه عبش اهلل المنذوفمد أ ذه الم تصذر والمناسذك عذن والذشه قذرااة وسذماعا 
لجميعاما، والتوضين قرااة لرالبه، ولبعض ترجمة شي ه عبش اهلل المنذوفم، 

جازة للجمي   .(8)وا 
 الحاج ، وغيربماد أ ه عن  منلفات ابن راشش القفصمد اللبا ، وشر  ابن

جذذازة لسذذائربما وسذذائر  والذذشه اللبذذا  وشذذر  ابذذن الحاجذذ  قذذرااة لبعضذذاما، وا 
 .(9)مصنفاته
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  منلفذذذات القاضذذذم بربذذذان الذذذشين بذذذن فرحذذذوند شذذذر  ابذذذن الحاجذذذ ، وتبصذذذرة
الحكذذذام، واةلرذذذاز، والذذذشيبا  المذذذهب ، وغيذذذر هلذذذكد أ ذذذهبا عذذذن والذذذشه قذذذرااة 

جازة لبقيتاا  .(1)لبعضاما، وا 
  منلفات ابن عرفةد الم تصر الفقام، وم تصر الحذوفم، وغيذر هلذكد أ ذه

جازة لسائره ولبقية  عن والشه الم تصر الفقام قرااة لمواض  متعششة منه، وا 
 .(2)كتبه

  ،منلفات الشيب تا  الشين باذرامد شذروحه الثالثذة علذى الم تصذر، والشذامب
عذذذه  إ اليسذذذير، وغيربذذذاد أ ذذذه عذذذن والذذذشه الشذذذر  اةوسذذذط قذذذرااة عليذذذه لجمي

جذذذازة لسذذذائره، والشذذذر  الكبيذذذر والصذذذرير والشذذذامب قذذذرااة لمواضذذذ  متعذذذششة،  وا 
جازة لسائربا  .(3)وا 

   منلفات البساطمد شر  الم تصر، والمرنم، وغيربماد أ ه عن والشه شذر
جازة للباقم ولبقية منلفاته  .(4)الم تصر والمرنم قرااة لبعضاما، وا 

عبش الرفار، عري بجشه الشيب شري الشين،  شمس الشين أحمش بن موسى بن( 2
المصرع مولشا ثم المشنم موطنا، عكي على الطاعة م  الترشش  لى الحرم المكم 
الشذذريي، العالمذذة الفاامذذة، أقذذرأ العلذذوم وصذذار  ليذذه المرجذذ  فذذم اةمذذاكن المقشسذذة، 
لذذذهد شذذذرحان علذذذى لمذذذ  ابذذذن الاذذذائم فذذذم الحسذذذا ، ونظذذذم الذذذشر المنثذذذور فذذذم عمذذذب 

ة فم الصحين والمكسور، وشر  موشن السيوطم فم النحو، وغيربا، ولم المناس 
 .(5)أقي على سنة وفاته

أ ه عنه الحطا  الصرير، ونقب عنه أبحاثا نفيسة فم شر  الم تصر فم 
 .(6)اةنكحة وغيربا

محذذ  الذذشين أبذذو بكذذر أحمذذش بذذن محمذذش بذذن محمذذش، القرشذذم الااشذذمم العقيلذذم  (3
مذذذام الموقذذذذي الشذذذريي، العذذذالم الفقيذذذذه  النذذذويرع المكذذذم،  طيذذذ  المسذذذذجش الحذذذرام وا 

                                                           
 .1/11واب  الجليبد ينظر م (1
 .1/11ينظر مواب  الجليبد  (2
 .1/11ينظر مواب  الجليبد  (3
 .1/11ينظر مواب  الجليبد  (4
 .1/271، والشجرةد 45، وتوشين الشيبا د 139ينظر نيب اإبتاا د  (5
 .140ينظر نيب اإبتاا د  (6



 
 
 

 المالكي المذهب إثراء في الحطاب اإلمام جهود

 

 مجلة الجامعة األسمرية
416 

المحشك، طاي أماكن كثيرة، وش ب القابرة، و ط  باةزبر وبريربا من اةماكن 
مزمذذذم ومحمذذذش بذذذن التذذذم ش لاذذذا، أ ذذذه عذذذن أبذذذم الفذذذتن المراغذذذم وبربذذذان الذذذشين الز 

 برابيم المرششع وغيذربم، أجذاز البربذان العمذاشع والبذشرع حسذن، قذاب ابذن العمذاش 
 .(1)بذ ظنا 916فم شهرات الهب د توفم سنةد 

أ ذذه عنذذه الحطذذا  الصذذرير، وهكذذر فذذذم سذذنشه، وبذذهه أبذذم المنلفذذات التذذذم  
 أ هبا عنهد

 لذس ال ذتم، الموطت لإلمام مالذك بروايذة يحيذى بذن يحيذى الليثذمد سذماعا لمج
جازة لسائره  .(2)وا 

  كتذذذذذ  ابذذذذذن أبذذذذذم زيذذذذذش القيروانذذذذذمد م تصذذذذذر المشونذذذذذة، والنذذذذذواشر، والرسذذذذذالةد
 .(3)مشافاة

  ،منلفات القاضم عبش الوبا د التلقين، والمعونة، واإلشراي، وشر  الرسالة
 .(4)وشر  المشونة، والمماش شر  م تصر أبم محمش لم يكمب

 (5)لبيان والتحصيبمنلفات ابن رشش الجشد المقشمات، وا. 
 (6)منلفات ابن العربم. 
 جازة لسائره  .(7)منلفات القاضم عياضد ومناا الشفاد سماعا لبعضه، وا 
  (8)مصنفات ابن الحاج. 
 (9)شر  م تصر ابن الحاج  إبن بالب الربعم. 
   منلفذذات تذذا  الذذشين الفاكاذذانمد مناذذاد شذذر  الرسذذالة، وشذذر  العمذذشة، وشذذر

 .(10)اةاةربعين النوويةد مشاف

                                                           
 .1/126، والكواك  السائرةد 2/168، والضوا الالم د 8/74ينظر شهرات الهب د  (1
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  مصذذنفات الشذذيب  ليذذبد الم تصذذر، والتوضذذين، والمناسذذك، وترجمذذة شذذي ه
 .(1)عبش اهلل المنوفم

 (2)منلفات ابن راشش القفصمد اللبا ، وشر  ابن الحاج ، وغيربما. 
 (3)منلفات البساطمد شر  الم تصر، والمرنم، وغيربما. 

 .(4)وسنشه فم بهه المنلفات أعلى بشرجة من سنش والشه
طذذذابر بذذذن َزيَّذذذان، الذذذزواوع القسذذذنطينم، الفقيذذذه الصذذذوفم الذذذولم الصذذذالن نزيذذذب  (4

المشينة المنورة، أ ه عن أحمش زروا، وأ ذه عنذه محمذش الذوزان، لذه د نزبذة المريذش 
 .(5)بذ 940فم معانم كلمة التوحيش، ورسالة القصش  لى اهلل تعالى، توفم سنة د 

 . (6)اي ههكره الحطا  فم شر  مناسك  ليب من جملة مش
نسبة  لذى -قاشر بن عبيذش بن حسن، الصانذم جمذاب الشين أبذو عبش اهلل عبش ال (5

القابذذذذرع الشذذذذافعم، كذذذذان مذذذذن  –قريذذذة شا ذذذذب الشذذذرقية مذذذذن أعمذذذاب مصذذذذر صانيذذذذة
العلمذذذذاا العامليذذذذذذن، مالزمذذذذا للتشريذذذذذس واإلقذذذذذراا واإلفتذذذذذاا، وكذذذذان يذذذذذتمر بذذذذالمعروي 

الملذوك، أ ذه عذن شذاا  الذشين اةبشذيام وبذذشر  ويذذناى عذن المنكذذر، يواجذه بذهلك
الذذشين حسذذن اةعذذذر  ومحمذذش الطنبذذذشاوع وغيذذربم، وأ ذذذه عنذذه نجذذذم الذذشين الريطذذذم 

 .(7)بذ 931والحطا  الصرير وغيربم، توفم سنةد 
 هكره الحطا  فم سنشه، ومن أبم الكت  التم أ هبا عنهد

 (8)منلفات القاضم عياض، ومناا الشفااد قرااة لجميعه. 
  ،منلفذذذذات ابذذذذن فرحذذذذوند شذذذذر  ابذذذذن الحاجذذذذ  ، وتبصذذذذرة الحكذذذذام، واةلرذذذذاز

 . (9)والشيبا  المهب ، وغير هلكد  جازة
 .(1)وسنشه فم بهه المنلفات أعلى بشرجة من سنش والشه

                                                           
 .1/10ينظر مواب  الجليبد  (1
 .1/10ينظر مواب  الجليبد  (2
 .1/11ينظر مواب  الجليبد  (3
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أبذذذو الفضذذذائب عبذذذش الحذذذا بذذذن محمذذذش بذذذن عبذذذش الحذذذا، السذذذنباطم ثذذذم القذذذابرع  (6
المتواضذ   اتمذة المسذنشين، ولذش الشافعم، يعذري بذابن عبذش الحذا، العذالم العامذب 

بسنباط، وباا نشت وتعلم، ثم قشم القابرة، وبناك أتم شراسته، أ ه عن جالب الذشين 
المحلذذم وتقذذم الذذشين الحصذذكفم وتقذذم الذذشين الشذذمنم وغيذذربم، وأجذذازه ابذذن حجذذر 
العسذقالنم والبذذشر العينذذم وآ ذرون بالتذذشريس واإلفتذذاا، ولذم المناصذذ  الجليلذذة فذذم 

ة، وتصشى لإلقراا بالجام  اةزبر وغيره، وكثر اآل هون عنه، وحذج أماكن متعشش
م  أبيه وسم  بناك، ثم حج مرة أ رى وجاور بمكذة، ثذم المشينذة، ثذم بمكذة، وأقذرأ 

 .(2)بذ، وشفن بالمعالة 931الطلبة بالمسجشين متونا كثيرة، توفم بمكة سنةد 
 وبمدأ ه عنه الحطا ، وهكر فم سنشه الكت  التم أ هبا عنه، 

  جذذذازة الموطذذت لإلمذذذام مالذذذك بروايذذذة يحيذذذى الليثذذذمد قذذذرااة لقطعذذذة مذذذن أولذذذه، وا 
 .(3)ومناولة لسائره

 (4)المشونة والم تلطة لسحنون بن سعيشد مشافاة. 
 (5)العتبية أو المست رجة لمحمش العتبمد  جازة. 
  كتذذذذذ  ابذذذذذن أبذذذذذم زيذذذذذش القيروانذذذذذمد م تصذذذذذر المشونذذذذذة، والنذذذذذواشر، والرسذذذذذالةد

 .(6)مشافاة
 (7)منلفات المازرع، منااد المعلم بفوائش مسلم، وشر  التلقين. 
 جازة لسائره  .(8)منلفات القاضم عياض، ومناا الشفاد سماعا لبعضه، وا 
 (9)منلفات ابن راشش القفصمد اللبا ، وشر  ابن الحاج ، وغيربما. 
 (10)منلفات البساطمد شر  الم تصر، والمرنم، وغيربما. 

                                                                                                                                           
 .11-1/9نش فم مواب  الجليبد ينظر بها الس (1
 .8/179، وشهرات الهب د 1/221، والكواك  السائرةد 4/37ينظر الضوا الالم د  (2
 .1/7ينظر مواب  الجليبد  (3
 .1/7ينظر مواب  الجليبد  (4
 .1/8ينظر مواب  الجليبد  (5
 .1/8ينظر مواب  الجليبد  (6
 .1/9ينظر مواب  الجليبد  (7
 .1/9بد ينظر مواب  الجلي (8
 .1/10ينظر مواب  الجليبد  (9

 .1/11ينظر مواب  الجليبد  (10
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نلفذذات عذذن شذذي ه عبذذش الحذذا أعلذذى بشرجذذة مذذن وسذذنش الحطذذا  فذذم بذذهه الم
 .(1)سنش والشه

عز الشين أبو ال ير وأبو فارس عبش العزيز بن عمر بن محمش، الشاير كتبيه  (7
وسلفه بابن َفْاش، الااشمم المكم الشافعم، المنرخ المحشك، ولش بمكذة، وباذا نشذت 

لذى القذشس  والشذام وغيربذا، وشرس، ثم رحب  لى المشينذة ثذم  لذى الذشيار المصذرية وا 
واتصذذب بعذذشش كبيذذر مذذن العلمذذاا وأ ذذه عذذنام، ثذذم عذذاش  لذذى مكذذة، وأقذذام باذذا مالزمذذا 
للشراسذذة والتذذشريس، لذذه عذذشة منلفذذات، مناذذاد الترغيذذ  واإجتاذذاش فذذم الباعذذك لذذهوع 
الامذذذم العليذذذذة علذذذى الجاذذذذاش، وغايذذذذة المذذذرام بت بذذذذار سذذذذلطنة البلذذذش الحذذذذرام، ومعجذذذذم 

للذذهببم، ونزبذذة اةبصذذار بمذذا تذذتلي مذذن اةفكذذار، شذذيو ه، وترتيذذ  طبقذذات القذذراا 
 .(2)بذ 921وغيربا، توفم بمكة سنةد 

 أ ه عنه الحطا ، وهكر فم سنشه الكت  التم أ هبا عنه، وبمد
  كتذذذذذ  ابذذذذذن أبذذذذذم زيذذذذذش القيروانذذذذذمد م تصذذذذذر المشونذذذذذة، والنذذذذذواشر، والرسذذذذذالةد

 .(3)مشافاة
  ، (4)وغيربمامنلفات ابن راشش القفصمد اللبا ، وشر  ابن الحاج. 

وسنش الحطا  فم بهه المنلفات عن شي ه ابذن فاذش أعلذى بشرجذة مذن سذنش 
 .(5)والشه

بربذذذذان الذذذذشين أبذذذذو الفذذذذتن  بذذذذرابيم بذذذذن علذذذذم بذذذذن أحمذذذذش، الَقْلَقَشذذذذْنشع القذذذذابرع  (8
الشذذافعم، اإلمذذام العالمذذة المحذذشك الحذذافظ الرحالذذة الزابذذش، أصذذله مذذن قلقشذذنشة فذذم 

نشذذذت باذذذا، أ ذذذه عذذذن ابذذذن حجذذذر العسذذذقالنم وعذذذز القليوبيذذة بمصذذذر، ولذذذش بمصذذذر، و 
الشين بن الفرات الحنفم والزركشم وغيربم، ولذم قضذاا الشذافعية مذرتين بالقذابرة، 
وانتاذت  ليذه الرياسذذة وعلذو السذذنش فذم الكتذ  السذذتة والمسذانيش،  ذذر  لنفسذه أربعذذين 

                                                           
 .11-1/7بها السنش فم مواب  الجليبد  ينظر (1
 .4/139، واةعالمد 8/100، وشهرات الهب د 1/238، والكواك  السائرةد 4/224ينظر الضوا الالم د  (2
 .1/8ينظر مواب  الجليبد  (3
 .1/10ينظر مواب  الجليبد  (4
 .10-1/8بها السنش فم مواب  الجليبد  ينظر (5
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هه، حشيثا، ولهد أسانيش ابذن القلقشذنشع، ومشذي ة ابذن القلقشذنشع جمعاذا أحذش تالميذ
 .(1)بذ بمصر 922توفم سنةد 

أ ذذه عنذذه الحطذذا  الموطذذت لإلمذذام مالذذك بروايذذة يحيذذى الليثذذم مكاتبذذة عاليذذا 
 .(2)بشرجة من سنش والشه

شذذمس الذذشين أبذذو علذذم محمذذش بذذن علذذم بذذن عبذذش الذذرحمن بذذن عذذراا، الكنانذذذم  (9
الشمشقذم المعروي بابن عراا، نزيب المشينة المنورة، اإلمام العالمة المجم  على 
وإيتذذه وجاللتذذذه، ولذذذش بشمشذذا، ونشذذت باذذا وجياذذا فارسذذا، اشذذترب فذذم شذذبابه بالصيذذذذش 

وتصذذذذوي وحذذذذذج، فجذذذذذاور ولعذذذذ  الشذذذذطرنج، ثذذذذم انقطذذذذذ  للعلذذذذم، وسذذذذكن بيذذذذروت، 
الحرميذذذذذن الشريفيذذذذذن، واشذذذذتار وانتفذذذذ  النذذذذاس بعلمذذذذه، أ ذذذذه عذذذذن علذذذذم بذذذذن ميمذذذذون 
المرربم وعمر الشارانم ومحمش الرائا وغيربم، وأ ه عنه أوإشه الثالثة علم وعبذش 
الناف  والنعمان وقط  الشين اإليجم الشاجانم ومحمش الكنذاوع، لذهد بشايذة الثقلذين 

لسفينة العراقيذة فذم لبذاس  رقذة الصذوفية، وموابذ  الذرحمن فم فضب الحرمين، وا
فم كشي عورات الشيطان، وسفينة النجا لمن  لى اهلل التجا، وغيربا، توفم بمكذة 

 . (3)بذ، وشفن بالمعالة 933المكرمة سنةد 
 .(4)أ ه عنه الحطا  كثيرا من عطاا الصوفية

بكذر، المقشسذم المصذرع بربان الشين أبو  سحاا  برابيم بذن محمذش بذن أبذم  (10
الشافعم المعروي بابن أبذم شذريي، الشذيب اإلمذام المحقذا المذشقا، ولذش بالقذشس، 
ونشذذت باذذا، ورحذذب  لذذى القذذابرة إلكمذذاب شروسذذه، وأصذذبن عليذذه المعذذوب فذذم الفتذذوى 
بالشيار المصرية، أ ه عن أ يه كماب الشين بن أبم شريي وجالب الشين المحلذم 

جذذذر العسذذذقالنم وغيذذذربم، وأ ذذذه عنذذذه زيذذذن الذذذشين بذذذن وأبذذذم الفذذذتن المراغذذذم وابذذذن ح
الشذذذماع، لذذذهد شذذذر  المناذذذا ، وشذذذر  قواعذذذش اإلعذذذرا  إبذذذن بشذذذام، ونظذذذم السذذذيرة 

 .(5)بذ 923النبوية، ومنظومة فم القرااات، وغيربا، توفم سنةد 

                                                           
 .8/104، وشهرات الهب د 1/108ينظر الكواك  السائرةد  (1
 .1/7ينظر مواب  الجليبد  (2
 .11/21، ومعجم المنلفيند 8/196، وشهرات الهب د 1/59ينظر الكواك  السائرةد  (3
 .592ينظر نيب اإبتاا د  (4
 .8/118، وشهرات الهب د 1/102، والكواك  السائرةد 1/26، والبشر الطال د 1/134ينظر الضوا الالم د  (5
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أ ه عنه الحطا  الموطت لإلمام مالك بروايذة يحيذى بذن يحيذى الليثذم عاليذا 
 .(1)بشرجة عن سنش والشه

عبذذش القذذاشر بذذن علذذم بذذن محمذذش، النذذويرع المكذذم المذذالكم، ولذذش بمكذذة، ونشذذت  (11
وشذمس  ،باا، ثم رحب  لى الشام والقابرة، ثم رج ، أ ه عن عبش الحذا السذنباطم

بذذذ، ولذذم أقذذي  868وغيذذربم، ولذذش سذذنةد  ،ومحذذ  الذذشين الطبذذرع ،الذذشين السذذ اوع
 .(2)على سنة وفاته

 المنلفات التم أ هبا عنه، وبمد  أ ه عنه الحطا ، وهكر فم سنشه
  ،منلفات القاضم عبش الوبا د التلقين، والمعونة، واإلشراي، وشر  الرسالة

 .(3)وشر  المشونة، والمماش شر  م تصر أبم محمش لم يكمب
 (4)منلفات ابن العربم. 
  (5)منلفات ابن الحاج. 
  مصذذنفات الشذذيب  ليذذبد الم تصذذر، والتوضذذين، والمناسذذك، وترجمذذة شذذي ه

 .(6)عبش اهلل المنوفم
 (7)منلفات ابن راشش القفصمد اللبا ، وشر  ابن الحاج ، وغيربما. 
 (8)منلفات البساطمد شر  الم تصر، والمرنم، وغيربما . 
 (9)وسنش الحطا  فم بهه المنلفات أعلى بشرجة من سنش والشه. 
اإلسذذذذالم زكريذذذذا بذذذذن محمذذذذش بذذذذن أحمذذذذش، اةنصذذذذارع السذذذذنيكم القذذذذابرع  شذذذذيب (12

اةزبرع الشافعم، الفقيه القاضذم، ولش بسنيذكة من الشرقيذذذة، ونشذت باذذا، أ ذذه عذن 
وأبذذذذم الفذذذتن  ،وشذذذري الشيذذذذن المنذذذاوع ،وابذذذن حجذذذر العسقذذذذالنم ،محمذذذذش بذذذن ربيذذذذ 

ونذور الذشين المحلذم  ،وغيربم، وأ ه عنذه جمذاب الذشين عبذش اهلل الصذافم ،المراغذم
                                                           

 .1/7ينظر مواب  الجليبد  (1
 .4/279ينظر الضوا الالم د  (2
 .1/8ينظر مواب  الجليبد  (3
 .1/9ينظر مواب  الجليبد  (4
 .1/10ينظر مواب  الجليبد  (5
 .1/10ينظر مواب  الجليبد  (6
 .1/10ينظر مواب  الجليبد  (7
 .1/11ينظر مواب  الجليبد  (8
 .11 - 1/8ينظر بها السنش فم مواب  الجليبد  (9
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وغيذذربم، لذذهد فذذتن الوبذذا  بشذذر  ،وابذذن حجذذر الايثمذذم ،وشذذاا  الذذشين الحمصذذم
الذذذذذهب ، وشذذذذذر  مقذذذذذشمة  ورهالفرائذذذذض، وشذذذذذر  شذذذذذاآلشا ، والتحفذذذذة القشسذذذية فذذذذم 

غيربذذا، تذذوفم سذذنةد التجذويذذذش إبذذذن الجذذذذزرع، وم تصذذر الروضذذة إبذذن المقذذرع، و 
بذ عذن مائذة وثذالك  926بذ، وقاب الرزع فم الكواك  السائرةد توفم سنةد  925
 .(1)سنوات

 أ ه عنه الحطا ، وهكر فم سنشه المنلفات التم أ هبا عنه، وبمد 
 .(2)الموطت لإلمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثمد مكاتبة -
 .(3)تاهي  المشونة للبراهعم -
 .(4) جازةالموازيةد  -
كتذذذذذ  ابذذذذذن أبذذذذذم زيذذذذذش القيروانذذذذذمد م تصذذذذذر المشونذذذذذة، والنذذذذذواشر، والرسذذذذذالةد  -

 .(5) جازة
 .(6)منلفات ابن عبش البر -

وسذذنش الحطذذا  فذذم بذذهه المنلفذذات عذذن شذذي ه زكريذذا أعلذذى بشرجذذة مذذن سذذنش 
 .(7)والشه
زين الذشين أبذو حفذا عمذر بذن أحمذش بذن علذم، الحلبذم الشذافعم المعذروي  (13

بالَشمَّاع، الفقيه اةثذرع اة بذارع، أ ذه عذن جذالب الذشين السذيوطم ومحيذى الذشين 
 وأبم بكذر الحيشذم وغيذربم، وأ ذه عنذه زكريذا اةنصذارع وغيذره، ،بن محمش اةبرار

تحذذاي العابذذذش  والناسذذك المنتقذذى مذذذن لذذهد القذذبس الحذذاوع لرذذذرر ضذذوا السذذ اوع، وا 
 936موطذذت مالذذك، والجذذوابر والذذشرر فذذم سذذيرة سذذيش البشذذر، وغيربذذا، تذذوفم سذذنةد 

                                                           
 .8/134، وشهرات الهب د 3/234، والضوا الالم د 1/196ينظر الكواك  السائرةد  (1
 .1/7ينظر مواب  الجليبد  (2
 .1/8ينظر مواب  الجليبد  (3
 .1/8ينظر مواب  الجليبد  (4
 .1/9ينظر مواب  الجليبد  (5
 .1/8ينظر مواب  الجليبد  (6
 .9-1/7بها السنش فم مواب  الجليبد  ينظر (7
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. هكذذر الشذذماع فذذم كتابذذه القذذبس الحذذاوع بتنذذه أ ذذه الحطذذا  الصذذرير بعذذض (1)بذذذ
 .   (2)المسائب مشافاة

بنإا بعض الشيوخ الهين تتلمه عليام الفقيه الحطا  الصرير، والذهين عذشر 
 سنشه فم مقشمة شر  م تصر  ليب.أغلبام فم 

بها وقش هكر محمش م لوي فم الشجرة من جملة شيو هد عبش المعطم بن 
، ولعذذذب اةمذذذر قذذذش ا ذذذتلط عليذذذه (3) صذذذي  التونسذذذم، ومحمذذذش بذذذن أحمذذذش السذذذ اوع

بتبيه، فاما من شيوخ والشه، هكربما الحطا  فم سنشه فم مقشمة شذر  الم تصذر 
 .(4)لى أنه أ ه عن واحش منامامن جملة شيوخ والشه، ولم يشر  

وكها عشر التنبكتم فذم نيذب اإبتاذا ، وفذم كفايذة المحتذا  مذن شذيو هد عبذش 
بذذذ  784سذذنةد  نذذه ولذذش حيذذك ، وبذذو حتمذذا لذذيس مذذن شذذيو ه، (5)الذذرحمن القذذابونم

، (6)بذذذ كمذذا فذذم الضذذوا الالمذذ  للسذذ اوع 869بالقذذابون مذذن شمشذذا، وتذذوفم سذذنةد 
 واهلل أعلم.

 وثناء العلماء عليه: وفاته ثانيا

اتفقذذذت معظذذذم الكتذذذ  التذذذم تكلمذذذت علذذذى تذذذاريب الحطذذذا  علذذذى أن وفاتذذذه  وفاتهههه:
، وهكر ابن الفرضمد أن (7)بذ 954كانتد فم يوم اةحش تاس  ربي  الثانم سنةد 

ةد ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ، وهكذذذر بذذذشر الذذذشين القرافذذذمد أنذذذه تذذذوفم سن(8)بذذذذ 958وفاتذذذه كانذذذت سذذذنةد 
 . (9)بذ 953

 أما عن مكان وفاته، فقش ا تلفت اآلراا وتباينتد

                                                           
 .7/274، ومعجم المنلفيند 2/224، والكواك  السائرةد 1/795ينظر بشية العارفيند  (1
 .2/206ينظر القبس الحاوعد  (2
 .1/270ينظر الشجرةد  (3
 .99، ومقشمة تحقيا أحمش سحنون لكتا  تحرير المقالةد 11 - 1/5ظر مواب  الجليبد ين (4
 .469، وكفاية المحتا د 593ينظر نيب اإبتاا د  (5
 .4/76ينظر الضوا الالم د  (6
، وبشيذة العذارفيند 197، والمناذب العذه د 1/270، والشذجرةد 470، وكفاية المحتا د 594ينظر نيب اإبتاا د  (7
 .374د أعالم ليبيا، و 11/230، ومعجم المنلفيند 7/286، واةعالمد 1/242
 .188ينظر شرة الحجابد  (8
 .218ينظر توشين الشيبا د  (9
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التنبكتم فذذم نيذذب اإبتاذذا ، وفذذم كفايذذة المحتذذا د اقتصذذر علذذى بيذذان سذذنة فذذ
 .(1)وفاته، ولم يهكر مكان وفاته

، وتبعذه فذم (2)وهكر البرشاشع فم بشية العارفيند أنه توفم بطرابلس الرر 
، واةنصذذذذارع فذذذم (4)لفين، وكحالذذذة فذذذم معجذذذم المذذذن (3)هلذذذك الزركلذذذم فذذذم اةعذذذالم

   .المناذذب العذه 
بطذرابلس وضذريحه بذشا ب الثرذر مشذاور  -رحمه اهلل -أقوب توفم د »وقاب
 .(6)، وعليه اقتصر فم شليب المنلفين العر  الليبيين(5)«معظم مزار

وجاا فم كتا  مواب  الرحيم فم مناق  سيشع عبش السالم بن سذليم الذهع 
ا تصره محمش م لذوي مذن روضذة اةزبذار لكذريم الذشين البرمذونمد أنذه تذوفم فذم 

 .(7)بذ، وشفن بمكة وقبره مشاور 954تاس  ربي  الثانم سنةد 
، ةن كذذريم (8)والذذراجن أن وفاتذذه كانذذت بمكذذة تبعذذا لمذذا رجحذذه جمعذذة الزريقذذم

لشين البرمونم منلي الكتا  اةصلم معاصر لإلمام الحطا  الصرير، فقذش ولذش ا
بذذ، فاذو أعلذم بمكذان وفاتذه  998بذ، وكان حيذا بمكذة سذنةد  893بمصراتة سنةد 

 فضال عن تاريب وفاته.
بذذ، فيكذون قذش تذوفم عذن اثنذين و مسذين سذنةد أع  902وكان مولشه سذنةد 

 .-مه اهلل رحمة واسعةرح-فم أو  اكتماب رجولته ورسوخ علمه 
 ثناء العلماء عليه:

نذذاب اإلمذذام الحطذذا  الصذذرير مكانذذة علميذذة عاليذذة بذذم مكانذذة اإلمامذذة فذذم 
العلم، فاتفا العلماا على وصفه باا، وأثنوا علذى علمذه وسذيرته، وشذاشوا لذه بعلذو 
الرواية ورسوخ الشرايذة بتصذوب الفقذه المذالكم وشقائقذه، وسذعة اإلحاطذة بنصوصذه، 

                                                           
 .470تا د ، وكفاية المح594ينظر نيب اإبتاا د  (1
 .1/242ينظر بشية العارفيند  (2
 .7/286ينظر اةعالمد  (3
 .11/230ينظر معجم المنلفيند  (4
 . 197ينظر المناب العه د  -أ (5

 (.103وعلى بها القوب اقتصر أحمش سحنون. )ينظر مقشمة تحقيا كتا  تحرير المقالةد  -    
 .418ينظر شليب المنلفين العر  الليبييند  (6
 .255نظر مواب  الرحيمد ي (7
 .46ينظر مقشمة تحقيا جمعة الزريقم لكتا  شر  ألفاظ الواقفيند  (8
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به ةقذذواب اةئمذذة مذذن عاذذش اإلمذذام مالذذك  لذذى جيذذب شذذيوخ الحطذذا ، فضذذال واسذذتيعا
 على معرفته بالعلوم الم تلفة اة رى إسيما الحشيك واللرة.

ولذه مذن »قاب الَشمَّاع فم القبس الحاوع فم ترجمة والش الحطا  الصذريرد 
اةوإش الهكورد شاا  الشين أحمذش، وبركذات محمذش، والشذمس محمذش، وبذو اةكبذر 
واةفضب، له معرفة بفقه المالكية، ومشاركة فم النحو قوية... كان اهلل لذه وبذارك 
فيذذه... بلرذذه اهلل مذذا يذذروم وزاشه مذذن فضذذله، فقذذش كذذان قلبذذم يميذذب  لذذى محبتذذه، لمذذا 
رأيت من سكونه، وعشم اشتراله بتحذش مذن النذاس فذم الرالذ  فذم حذاب طوافذه، وإ 

مام أبم عبش اهلل محمش بن علذم بذن فقش أ ه طريا التصوي عن شي نا اإل هغرو
ياه بصحبته، وأشام النف  بذه لسذائر  عبش الرحمن المشاور بابن عراا، نفعنم اهلل وا 
المسذذلمين فذذم جميذذ  اآلفذذاا، بذذها مذذ  أنذذه تربرذذى علذذى يذذش والذذشه صذذاح  الترجمذذة، 
وبو م  ما تقشم من وصفه بذالعلم مذن أعيذان الصذوفية بمكذة المشذرفة، ولذها قذرأت 

المسلسب بالساشة الصوفية، رجاا أن تشملنا بركات أنفاسام الزكية، وبو  عليه باا
بذ يذشرِّس الفقذه وغيذره تجذاه الكعبذة المشذرفة، زاش اهلل مذن  927اآلن حم فم سنةد 
 .     (1)«فضله، وأشام النف  به

شذيب شذيو نا اإلمذام العالمذذة المحقذا البذذارع »والتنبكتم فم نيب اإبتاذا د  
الجذام  الثقذة النظار الورع الصالن اةبرع الجليذب، كان من ساشات  الحافظ الحجة

العلمذذذذاا وسةذذذذَراِتام، جامعذذذذا فنذذذذون العلذذذذم، متقنذذذذا محصذذذذال متفننذذذذا، عارفذذذذا بالتفسيذذذذذذر 
ووجوبذه، محقذقا فم الفقذه وأصولذذه، عارفا بمسائلذه، مقتذذشرا على استنباطذذه، يقيس 

حذذشيك وعلومذذه، محيطذذا باللرذذة وغريباذذا، علذذى المنصذذوا غيذذذذره، حافظذذا كبيذذرا لل
عالما بالنحو والتصريي، فرضيا حسابيا معشإ محققا لاا، له اإلمامة المطلقة فم 
هلذذذك، جامعذذذا لسذذذائر الفنذذذون، وبالجملذذذة فاذذذو آ ذذذر اةئمذذذة المتصذذذرفين فذذذم الفنذذذون 
التصذذذريي التذذذام بالحجذذذاز وآ ذذذر أئمذذذة المالكيذذذة باذذذا، لذذذه تذذذ ليي بارعذذذة تذذذشب علذذذى 

وسذعة علمذه، وحفظذه، وسذيالن هبنذه، وقذوة  شراكذه، وجذوشة نظذره، وحسذذن  مامتذه، 
 طالعذذه، يسذذتشرك فياذذا علذذى اةئمذذة الفحذذوب كذذابن عبذذش السذذالم و ليذذب وابذذن عرفذذةا

                                                           
 .2/206القبس الحاوعد  (1
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فمن فوقام، وفم الحشيك علذى الحفذاظ كذابن حجذر والسذ اوع والسذيوطم ونابيذك 
 .(1)«به فم شرجته

 .(2)وكهلك قاب فم كفاية المحتا 
الفقيذذذه العالمذذذة الحذذذافظ النظذذذار، أحذذذش »م لذذذوي فذذذم الشذذذجرةد وقذذذاب محمذذذش 

العلمذذاا الكبذذار المحققذذين اة يذذار، الشذذيب الصذذالن الذذورع المنلذذي المحقذذا المطلذذ  
المتبحر فم العلوم نقلياا وعقلياا، وبالجملة فإنه أحش أفاضب اةمة،  اتمة اةئمة 

 .(3)«وساشات العلماا وسراتام
وكان  ماما عالما محققذا بارعذا حافظذا نظذارا »... وقاب فم مواب  الرحيمد 

جامعذذا ورعذذا عابذذشا، مذذن أوليذذاا اهلل وسذذارت العلمذذاا، عارفذذا بالتفسذذير، محققذذا للفقذذه 
وأصذذوله ومسذذائله مسذذتنبطا لاذذا، وكذذان لرويذذا، صذذيرفيا، فرضذذيا، معذذشإ،  مامذذا فذذم 

 .    (4)«هلك كله، فاو آ ر أئمة المالكية بالحجاز... 
 .(5)«كان فقياا، حافظا، منلفا»قاضم فم شرة الحجابد وقاب ابن ال

اإلمذذذام العالمذذذة المحقذذذا الحذذذافظ »وقذذذاب الطذذذابر الذذذزاوع فذذذم أعذذذالم ليبيذذذاد 
الحجة الورع الصالن... كان من سذاشات العلمذاا وسةذَراِتام، محصذال متقنذا، محققذا 
للفقذذذه وأصذذذوله  ومسذذذائله، مسذذذتنبطا لاذذذا، يقذذذيس علذذذى المنصذذذوا غيذذذره، حافظذذذا 

حذذشيك وعلومذذذه... عالمذذا باللرذذذة وغريباذذا، متبحذذذرا فذذم النحذذذو والصذذري، فرضذذذيا لل
حسابيا، وبو  مام فم كب هلك، ومحيط بسائر الفنون، تشب على  مامته ت ليفه فم 

 طالعه وكثرةاجمي  العلوم التم برع فم  تقاناا وتحريربا، وشلت أيضا على سعة 
ابن عبذذش السذذالم وابذذن عرفذذة حفظذذه، ورفعذذت منزلتذذه  لذذى مصذذاير فحذذوب العلمذذاا كذذ

 .(6) «وغيربما
           

 
                                                           

 .592نيب اإبتاا د  (1
 .468ينظر كفاية المحتا د  (2
 .1/270الشجرةد  (3
 .253مواب  الرحيمد  (4
 .1/188شرة الحجابد  (5
 .371د أعالم ليبيا (6
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 آثاره اإلمام الحطاب: المبحث الثاني

كانذذت حيذذاة الفقيذذه الحطذذا  الصذذرير حافلذذة بالنشذذاط العلمذذم، فَذذَشَرَس وشررس 
وأفتى وصني، وسنتناوب اآلثار التم  لفاذا والتذم كانذت امتذشاشا لنشذاطه العلمذم، 

 التوالم.وهلك فم مطلبين اثنين على 
 تالميذه: المطلب األول

 هكذره، وينشذر مالتلميه أثر من آثار الشيب وغذرس مذن غراسذه المثمذرة، يحيذ
علمذذذه، لذذذهلك كذذذان التعريذذذي بذذذه مذذذن اةشلذذذة التذذذم يسذذذتشب باذذذا علذذذى منزلذذذة شذذذي ه 

 العلمية.
وقذش كذان أبذذو عبذش اهلل محمذش الحطذذا  ممذن أجمذ  العلمذذاا علذى جذالب قذذشره 
علمذذا وفضذذال، شينذذا و لقذذا، فتوافذذش عليذذه طذذال  العلذذم لالغتذذراي مذذن فذذيض علمذذه، 

 فمن بنإاد
ولذذشه أبذذو زكريذذا يحيذذى بذذن محمذذش بذذن محمذذش بذذن عبذذش الذذرحمن، الحطذذا ، فقيذذه  (1

سذرته وتذذاب  مسذذيرتاا الشذذريفة مكذة، و اتمذذة علمذذاا المالكيذة بالحجذذاز، ورك مجذذش أ
العالية فم العلوم اإلسالمية، وقذش سذبقت ترجمتذه عنذش الحذشيك عذن أسذرة الحطذا  

 الصرير. 
، وفذم كفايذة (1)أ ه عن والشه وانتف  به كما هكر التنبكتذم فذم نيذب اإبتاذا 

 .(4)، والطابر الزاوع فم أعالم ليبيا(3)، ومحمش م لوي فم الشجرة(2)المحتا 
 زيش عبش الرحمن بن محمش بن أحمش، المرربم التاجورع الطرابلسم.أبو  (2

، وفذذم (5)أ ذذه عذذن الحطذذا  وانتفذذ  بذذه كمذذا هكذذر التنبكتذذم فذذم نيذذب اإبتاذذا 
، والطذذذابر الذذذزاوع فذذذم أعذذذالم (2)، ومحمذذذش م لذذذوي فذذذم الشذذذجرة(1)كفايذذذة المحتذذذا 

 .(3)ليبيا
                                                           

 .593ينظر نيب اإبتاا د  (1
 .469ينظر كفاية المحتا د  (2
 .1/270ينظر الشجرةد  (3
 .372د أعالم ليبياينظر  (4
 .593ينظر نيب اإبتاا د  (5
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بكسذذر الفذذاا نسذذبة لذذبعض - أبذذو عبذذش اهلل محمذذش بذذن محمذذش بذذن محمذذش، الِفيشذذم (3
المصذذذرع المذذذالكم، علذذذم المحذذذشثين، مذذذ  الفضذذذب وال يذذذر والصذذذال   -قذذذرى مصذذذر

والذذشين، أ ذذه عذذن شذذمس الذذشين اللقذذانم وأ يذذه ناصذذر الذذشين اللقذذانم وشذذمس الذذشين 
التتائم وعبش العزيز اةزشع وغيربم، وأ ه عنه بشر الشين القرافم وغيره، لهد شر  

 .(4)بذ، ولم أقي على سنة وفاته 917ة دالعشماوية، ولش فم رج  سن
، وفذم كفايذة (5)أ ه عن اإلمام الحطا  كما هكر التنبكتم فم نيب اإبتاذا 

، ومحمذذذذش م لذذذذوي فذذذذم (7)، وبذذذذشر الذذذذشين القرافذذذذم فذذذذم توشذذذذين الذذذذشيبا (6)المحتذذذذا 
 .(9)، والطابر الزاوع فم أعالم ليبيا(8)الشجرة

، الَشذذمَّاع، وبذذو مذذن شذذيو ه زيذذن الذذشين أبذذو حفذذا عمذذر بذذن أحمذذش بذذن علذذم (4
سذمعت بعذض مسذائب مذن »أيضا كما سبا فم ترجمتذه، قذاب فذم القذبس الحذاوعد 

فيذذذه، بذذذب وسذذذم  مذذذن لفظذذذم بالمسذذذجش الحذذذرام جميذذذ  ت ميسذذذم للسذذذايلية المسذذذمىد 
 . (10)«باللمعة الن ورانية... وقرأت عليه المسلسب بالسراشة الصوفية

أبذذو السذذعاشات محمذذش بذذن أبذذم القاسذذم أحمذذش بذذن عبذذش القذذاشر المكذذم، مذذن فقاذذاا  (5
مكة وأعالماا، العمشة الفاامة، أ ذه عذن جذشه عبذش القذاشر المكذم والشذريي المكذم 

بذذذذذ، قذذذذاب التنبكتذذذذم فذذذذم نيذذذذب  867وسذذذذعيش الذذذذشوكالم وزروا وغيذذذذربم، ولذذذذش سذذذذنةد 
 .(11)بذ 923اإبتاا ، ومحمش م لوي فم الشجرةد كان بالحياة سنةد 

                                                                                                                                           
 .469ينظر كفاية المحتا د  (1
 .1/270ينظر الشجرةد  (2
 .372د أعالم ليبياينظر  (3
 .2/226، وبشية العارفيند 1/280، والشجرةد 457، وكفاية المحتا د 598ينظر نيب اإبتاا د  (4
 .593ينظر نيب اإبتاا د  (5
 .469ينظر كفاية المحتا د  (6
 .216ينظر توشين الشيبا د  (7
 .1/270ينظر الشجرةد  (8
 .372د أعالم ليبياينظر  (9

 .2/206القبس الحاوعد  (10
 .1/269، والشجرةد 591ينظر نيب اإبتاا د  (11
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، (1)أ ذه عذن اإلمذذام الحطذا  الصذذرير كمذا هكذذر محمذش م لذذوي فذم الشذذجرة
نقذذب عنذذه عصذذرية سذذيشع الحطذذا  فذذم شذذر  »وقذذاب التنبكتذذم فذذم نيذذب اإبتاذذا د 

 .(2)«الم تصر
وعذذشر التنبكتذذم فذذم نيذذب اإبتاذذا ، وفذذم كفايذذة المحتذذا  مذذن تالميذذهه شذذي هد 

 ، ولم أقي له على ترجمة.(3)محمش الفالنم
إا بذذم بعذذض تالميذذه اإلمذذام الحطذذا  الصذذرير، حملذذوا علمذذه وبثذذوه فذذم بذذن 

 ه إ يتصذذور  هجيذب مذذن تالميذذهبم، وإ شذك أن لذذه تالميذذه آ ذذرين غيذر مذذن هكذذروا
أن ينحصذذذر عذذذشش تالميذذذه  مذذذام مذذذن اةئمذذذة الكبذذذار كالحطذذذا  فذذذم مثذذذب بذذذها العذذذشش 

 القليب، وحسبم أنم قش بهلت جاشع.

 مؤلفاته: المطلب الثاني

 ن مذذذن أبذذذم مذذذا يسذذذتشب بذذذه علذذذى مكانذذذة الشذذذ ا العلميذذذة مذذذا ي لفذذذه مذذذن 
 هكره، وت لش اسمه، ويصب  ليه ثواباا ما قرأبذا الشارسذون، واسذتفاش ممنلفات، تحي
 باا الباحثون.

وقش  لري اإلمام الحطا  منلفات علمية قيمة، جمعت بين الرواية والشراية، 
والمعقذذوب والمنقذذوب، والشقذذة والتحريذذر، فذذم شذذتى أنذذواع العلذذوم، كالفقذذه واةصذذوب، 
والتفسذذير والحذذشيك، واللرذذة والحسذذا ، والفلذذك، وغيربذذا، فذذشلت شإلذذة واضذذحة علذذى 

 مكانته العلمية، وسعة حفظه واطالعه.  
 يت منلفات اإلمام الحطا  بالثناا من العلماادوقش حظ

له ت ليي بارعة، تشب »قاب التنبكتم فم نيب اإبتاا ، وفم كفاية المحتا د 
 ،وجذذذوشة نظذذذره ،وقذذذوة  شراكذذذه ،وسذذذيالن هبنذذذه ،وحفظذذذه ،علذذذى  مامتذذذه وسذذذعة علمذذذه

 طالعه، يستشرك فياا علذى اةئمذة الفحذوب كذابن عبذش السذالم و ليذب وابذناوحسن 

                                                           
 .1/270ينظر الشجرةد  (1
 . 591ينظر نيب اإبتاا د  (2
 .469، وكفاية المحتا د 593ينظر نيب اإبتاا د  (3
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فمذذن فذذوقام، وفذذم الحذذشيك علذذى الحفذذاظ كذذابن حجذذر والسذذ اوع والسذذيوطم عرفذذة 
 .(1)«ونابيك به فم شرجته
 . (2)«حسانا، أجاش فياا ما شاا وألي ت ليي»وقاب أيضاد 

وألي وأجاش، وت ليفه تشب على »وقاب بشر الشين القرافم فم توشين الشيبا د 
 .(3)«طالعهاسعة 

له ت ليي تذشب علذى »وقاب محمش م لوي فم الشجرة، وفم مواب  الرحيمد 
ابذن  هسعة حفظه وجوشة نظره، اسذتشرك فياذا علذى أعذالم مذن أئمذة الفقذه والحذشيك

 .(4)«عرفة وابن عبش السالم  و ليب والس اوع وابن حجر والسيوطم
فذذم جميذذ   تذذشب علذذى  مامتذذه ت ليفذذه»وقذذاب الطذذابر الذذزاوع فذذم أعذذالم ليبيذذاد 

العلذذوم، التذذم بذذرع فذذم  تقاناذذا وتحريربذذذا، وشلذذت أيضذذا علذذى سذذعة اطالعذذه وكثذذذرة 
حفظذذه، ورفعذذت منزلتذذه  لذذى مصذذاير فحذذوب العلمذذاا كذذابن عبذذش السذذالم وابذذن عرفذذة 

 .(5)«وغيربما
وبهه المنلفات بعضاا أكمله وبعضاا لم يكمله، كما أن بعضاا موسوعات 

رة، ويمكذن أن نذورش لاذا بيانذا علذى النحذو هات أجذزاا كبيذرة، وبعضذاا رسذائب صذري
 التالمد

 أوال/ المؤلفات التي أكملها
 البشارة الانية بتن الطاعون إ يش ب مكة والمشينةد (1

، (7)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (6)هكذذذر بذذذها الكتذذذا د التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 
، ومحمذش (9)ا ، وبشر الشين القرافم فم توشين الشيب(8)والبرشاشع فم بشية العارفين
 (.1)م لوي فم مواب  الرحيم

                                                           
 .468، وكفاية المحتا د 592نيب اإبتاا د  (1
 .469، وكفاية المحتا د 593نيب اإبتاا د  (2
 .216توشين الشيبا د  (3
 .251، ومواب  الرحيمد 1/270الشجرةد  (4
 .372د أعالم ليبيا( 5
 .593ينظر نيب اإبتاا د  (6
 .469ينظر كفاية المحتا د  (7
 .1/242ينظر بشية العارفيند  (8
 .217ينظر توشين الشيبا د  (9
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 أسئلة وأجوبة فم الوقيد (2
هكذذر بذذها الكتذذا د الفرجذذانم سذذالم الشذذريي فذذم كتابذذه الم طوطذذات الليبيذذة 
المحفوظذذذة فذذذم المكتبذذذات التونسذذذية والمرربيذذذة، توجذذذش منذذذه نسذذذ ة بال زانذذذة العامذذذة 

 (.2) 242بالرباط، محفوظة تحت رقمد 
 مسائب اإلتزامدتحرير الكالم فم  (3

صر  الحطا  فم مقشمة كتابذذه بذها بمضمونذذه، ونذاَّ علذى أنذذه لذم يسبذذا 
 وبعذذذش، قذذذش شذذذاع علذذذى مذذذهب  مالذذذك د » -تعذذذالى  - ليذذذذه، قذذذاب بعذذذش حمذذذش اهلل 

الحكم باإلتذزام، وكثذذر السناب عن هلك عنش التشاجذر وال صذام، ولذذم يذذكن لذذذه فذم 
كت  أبذب المذهب  بذا  وإ فصذب مقذشر، وإ علمذت فيذه مصذنفا ين ذه حكمذه منذه 
ويحذذذرر، بذذذب مسذذذائله متفرقذذذة فذذذم الكتذذذ  واةبذذذوا ، كثيذذذرة التشذذذع  واإضذذذطرا ، 

يقضذذى بذذه علذذى الشذذ ا  ولذذيس الحكذذم بذذه علذذى اإلطذذالا بصذذوا ، بذذب منذذه مذذا
ويحكم، ومنه ما ينمر به المكلي فقط وإ يقضى به عليه وإ يلزم، ومنه باطب إ 

 فاسذذذذذذذذذذت رت اهلل  بذذذذذذذذذذب يحذذذذذذذذذذرم هلذذذذذذذذذذك عليذذذذذذذذذذه ويذذذذذذذذذذتثم، هيذذذذذذذذذذنمر ملتزمذذذذذذذذذذه بالوفذذذذذذذذذذاا
فم جم  ما تيسر من مسذائله، وضذبط أقسذامه، وتبذين مشذكله، وتحريذر  -تعالى-

 .(3)«ئب اإلتزامأحكامه... وسميتهد تحرير الكالم فم مسا
وقذذش تذذم الكذذالم فيمذذا حررتذذه مذذن مسذذائب اإلتذذزام، وانتجذذز »وقذذاب فذذم آ ذذرهد 

الررض الهع قصذشت فيذه مذن بيذان اةنذواع واةقسذام، فجذاا بحمذش اهلل كتابذا مفيذشا 
فم بابه، عظيم النف  لمن أمعن النظذر فيذه مذن طالبذه، جمعذت فيذه فوائذش عشيذشة، 

نكذذذذت تسذذذذترر  وتسذذذذتبشع، وأوضذذذذحت فيذذذذه وتحقيقذذذذات مفيذذذذشة، وسذذذذفرت فيذذذذه عذذذذن 
مشكالت ليس فم كثيذر مذن المصذنفات مذورش وإ مشذرع، فنحمذشه علذى مذا َمذنر بذه 

تمامه على بها الوض  والتوصيي...  . (4)«من  لاام بها التصنيي، وا 
 نس ة م طوطة بالمكتبات المرربية والتونسية، منااد  40توجش منه 

                                                                                                                                           
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (1
 .59ينظر الم طوطات الليبيةد  (2
 .66تحرير الكالم فم مسائب اإلتزامد  (3
 .413تحرير الكالم فم مسائب اإلتزامد  (4
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، 2272بالربذذاط تحذذت اةرقذذام اآلتيذذةد عذذشة نسذذب محفوظذذة بال زانذذة العامذذة 
2420 ،2452. 

، 3294، 1439وبال زانذذة الملكيذذة بالربذذاط محفوظذذة تحذذت اةرقذذام اآلتيذذةد 
3337 ،11698. 

 .476، 447وب زانة القرويين بفاس محفوظة تحت اةرقام اآلتيةد 
، 607، 503وبال زانذذذذذة العامذذذذذة بتطذذذذذوان محفوظذذذذذة تحذذذذذت اةرقذذذذذام اآلتيذذذذذةد 

664 . 
،  2836، 573الكت  الوطنية بتونس محفوظة تحت اةرقام اآلتيذةد وبشار 

 .(1). وغيربا من المكتبات اة رى8237، 4770، 4503، 3132
 .(2)وقش طب  بها الكتا  بتحقيا اةستاه عبش السالم محمش الشريي العالم

هكذذر بذذها الكتذذا د التنبكتذذم فذذم نيذذب اإبتاذذا ، وفذذم كفايذذة المحتذذا ، وقذذابد 
، (4)، وبذذشر الذذشين القرافذذم فذذم توشذذين الذذشيبا (3)«نوعذذه، لذذم يسذذبا  ليذذهحسذذن فذذم »

، ومحمش م لوي فم الشجرة، وفم مواب  الرحيم،  (5)والبرشاشع فم بشية العارفين
 .(7)، والزركلم فم اةعالم(6)«على غاية من الحسن، لم يسبا  لى مثله»وقابد 

 تحرير المقالة فم شر  نظائر الرسالةد (4
لرجذذز ابذذن غذذازع فذذم نظذذائر الرسذذالة، قذذاب الحطذذا  فذذم مقشمتذذه وبذذو شذذر  

فلمذذذا وقفذذذت علذذذى مذذذا نظذذذم اإلمذذذام العالمذذذة المحقذذذا »مبينذذذا الرذذذرض مذذذن تتليفذذذهد 
ال طيذذ  البليذذذ  أبذذو عبذذش اهلل عبذذش اهلل محمذذش بذذن غذذازع فذذم نظذذائر رسذذالة الشذذيب 

فوائذش شذريفة،  اإلمام أبم عبش اهلل عبش اهلل بن أبم زيش القيروانم، فوجشته جم  فيه
ونبذذه فيذذه علذذى نكذذت لطيفذذة، لكنذذه قصذذش اإلشذذارة والرمذذز بحيذذك إ يفامذذه  إ مذذن 
كانذذذذت لذذذذه ممارسذذذذة للكتذذذذا  المذذذذهكور، فذذذذترشت أن أبذذذذين رمذذذذوزه التذذذذم أشذذذذار  لياذذذذا، 

                                                           
 .64 - 60ينظر الم طوطات الليبيةد  (1
 .1/780ينظر معجم المطبوعات العربية والمعربةد  (2
 .469، وكفاية المحتا د 593نيب اإبتاا د  (3
 .217ينظر توشين الشيبا د  (4
 .1/242ينظر بشية العارفيند  (5
 . 254، ومواب  الرحيمد 1/270الشجرةد  (6
 .7/286ينظر اةعالمد  (7
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ومعانيذذذه التذذذم قصذذذشبا لينتفذذذ  بذذذه كذذذب مذذذن رآه أو حفظذذذه، جعذذذب اهلل هلذذذك لوجاذذذه 
 .(1)«الكريم... 

مذذا جمعتذذه مذذن شذذر  بذذها  -تعذذالى-مذذب بحمذذش اهلل وقذذش ك»وقذذاب فذذم ناايتذذهد 
 . (2)«بذ 943النظمد عشية يوم اةربعاا ساشس هع الحجة الحرام سنةد 

 نس ة  طية محفوظة بالمكتبات المرربية والتونسية، منااد  18وتوجش منه 
 .1699بشار الكت  الوطنية بتونس محفوظة تحت رقمد 

 .2763، 2426اةرقام اآلتيةد وبال زانة العامة بالرباط محفوظة تحت 
، 5389، 4274وبال زانذذة الملكيذذة بالربذذاط محفوظذذة تحذذت اةرقذذام اآلتيذذةد 

 .(3). وغيربا7456، 7079، 5818، 5731
 وقش طب  بها الكتا  بتحقيا اةستاه أحمش سحنون.

، (5)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (4)هكذذذر بذذذها الكتذذذا د التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 
، ومحمذش (7)، والبرشاشع فم بشية العارفين(6)القرافم فم توشين الشيبا وبشر الشين 

، وابذذذذذن القاضذذذذذم فذذذذذم شرة ( 9)، وفذذذذذم موابذذذذذ  الذذذذذرحيم(8)بذذذذذن م لذذذذذوي فذذذذذم الشذذذذذجرة
 .(11)، والزركلم فم اةعالم(10)الحجاب

 تعليقات على الرسالةد (5
جمعاذذذذا ونظذذذذم عقذذذذشبا ابنذذذذه يحيذذذذى، وقذذذذش اشذذذذتملت  علذذذذى حذذذذوا  حميذذذذشة، 

 .(12)لتقييشات وأنقاب غريبة مفيشة م  فروع مناسبةمتضمنة 
 توجش منه عشة نسب  طية بالمكتبات المرربية، منااد 

                                                           
 .146تحرير المقالةد  (1
 .265تحرير المقالةد  (2
 .69 - 65ينظر الم طوطات الليبيةد  (3
 .593ينظر نيب اإبتاا د  (4
 .469ينظر كفاية المحتا د  (5
 .217ينظر توشين الشيبا د  (6
 .1/242ينظر بشية العارفيند  (7
 .1/270الشجرةد  (8
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (9

 .189ينظر شرة الحجابد  (10
 .7/286ينظر اةعالمد  (11
 .18ينظر حاشية الحطا  على الرسالةد  (12
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ش ضذذذذذمن  2278نسذذذذذ ة بال زانذذذذذة العامذذذذذة بالربذذذذذاط محفوظذذذذذة تحذذذذذت رقذذذذذمد 
 مجموع.

 .3158ونس ة بال زانة الملكية بالرباط محفوظة تحت رقمد 
 . (1)14 ونس ة بال زانة العامة بتطوان محفوظة تحت رقمد

 وقش طب  بها الكتا  بتحقيا اةستاه عز الشين الرريانم وابنه محمش.
 تفريج القلو  بال صاب المكفرة لما تقشم وما تت ر من الهنو د (6

جمذذ  فيذذه بذذين مذذا هكذذر السذذيوطم فذذم حاشذذيته علذذى الموطذذت مذذن ال صذذاب 
د المكفذذذرة لمذذذا تقذذذشم ومذذذا تذذذت ر مذذذن الذذذهنو  وبذذذين مذذذا هكذذذر ابذذذن حجذذذر فذذذم كتابذذذه

 ال صاب المكفرة للهنو  المتقشمة والمتت رة، وزاش علياما.
جمذذذاشى الثانيذذذة سذذذنةد  17فذذذرغ مذذذن جمعذذذه عنذذذش أهان الظاذذذر يذذذوم اةربعذذذاا 

 بذ بمكة المكرمة. 945
 .5692توجش منه نس ة بال زانة الملكية بالرباط محفوظة تحت رقمد 

 .(2)9606ونس ة بشار الكت  الوطنية بتونس محفوظة تحت رقمد 
، (4)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (3)هكذذذر بذذذها الكتذذذا د التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 

، ومحمذش (6)، والبرشاشع فم بشية العارفين(5)وبشر الشين القرافم فم توشين الشيبا 
 .(9)،  والزركلم فم اةعالم( 8)، وفم مواب  الرحيم(7)بن م لوي فم الشجرة

باةعمذاب الفلكيذة مذن غيذر آلذة مذن ثالك رسذائب فذم اسذت را  أوقذات الصذالة  (7
 اآلإتد كبرى، ووسطى، وصررى.

هكر التنبكتم فم نيب اإبتاا ، وبشر الشين القرافم فم توشين الذشيبا د أنذه 
 .(1)كمب مناا الوسطى، وانتشرت

                                                           
 .69ينظر الم طوطات الليبيةد  (1
 .70 -  69ينظر الم طوطات الليبيةد  (2
 .593ينظر نيب اإبتاا د  (3
 .469ينظر كفاية المحتا د  (4
 .217ينظر توشين الشيبا د  (5
 .1/242ينظر بشية العارفيند  (6
 .1/270الشجرةد  (7
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (8
 .7/286ينظر اةعالمد  (9
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 حذذذشابا توجذذذش مناذذذا نسذذذ ة بال زانذذذة الملكيذذذة بالربذذذاط محفوظذذذة تحذذذت رقذذذمد 
 .(2)6665، ونس ة أ رى محفوظة تحت رقمد 250

، (4)، وفذذم كفايذذة المحتذذا (3)هكذذر بذذهه الرسذذائبد التنبكتذذم فذذم نيذذب اإبتاذذا 
، ومحمذش (6)، والبرشاشع فم بشية العارفين(5)وبشر الشين القرافم فم توشين الشيبا 

 .(9)، والزركلم فم اةعالم(8)، وفم مواب  الرحيم(7)م لوي فم الشجرة
 رسالة فم مصطلن الحشيكد (8

 .(10)الكتا د فم شليب المنلفين العر  الليبيينورش بها 
 شر  مناسك  ليب بن  سحااد (9

وقش حقا بها الكتا  مذن قبذب معذش بذها البحذكد رافذ  عبذش الاذاشع الصذرير 
الترجمذذذان كرسذذذالة ماجسذذذتير مذذذن جامعذذذة المرقذذذ  بقسذذذم اللرذذذة العربيذذذة والشراسذذذات 

الذشكتور عمذران علذم العربذذم اإلسذالمية، تحذت  شذراي العالمذة اةصذذولم اةسذتاه 
 .2007رحمه اهلل تعالى، وهلك  الب سنةد 

وقذذذش تضذذذمن بذذذها الكتذذذا  شذذذر  مفذذذرشات الجذذذن والعمذذذرة بتفصذذذيب مفيذذذش، مذذذ  
 التطرا لفوائش كثيرة فم مناسبات متعششة.

 عمشة الراوين فم بيان أحكام الطواعيند (10
، ورتبذذه علذذى تكلذذم فيذذه علذذى حكذذم الطذذاعون، وبذذب يذذش ب البلذذش اةمذذين أو إ

 أربعة أبوا د
 \اةوبد فيما ورش فم هلك من الحشيك الشاب علذى عذشم ش ولذه  يابذا، ومذن 

 العلماا.

                                                                                                                                           
 .217، وتوشين الشيبا د 593ينظر نيب اإبتاا د  (1
 .72 - 71ينظر الم طوطات الليبيةد  (2
 .593ينظر نيب اإبتاا د  (3
 .469ينظر كفاية المحتا د  (4
 .217ينظر توشين الشيبا د  (5
 .1/242ينظر بشية العارفيند  (6
 .1/270الشجرةد  (7
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (8
 .7/286ينظر اةعالمد  (9

 .421ينظر شليب المنلفين العر  الليبييند  (10
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 الثانمد فم بيان حقيقة الطاعون والوباا، والفرا بيناما.
الثالذذذذكد فذذذذم بيذذذذان أن الطذذذذاعون شذذذذااشة ورحمذذذذة للمذذذذنمنين، وعذذذذها  وزجذذذذر 

 للكافرين.
بلذذش الذذهع وقذذ  باذذا الطذذاعون، والذذش وب الرابذذ د فذذم بيذذان حكذذم ال ذذرو  مذذن ال

  لياا.
بذذذ بمكذذة  944ربيذذ  الثذذانم سذذنةد  19وقذذ  الفذذراغ منذذهد عشذذية يذذوم الثالثذذاا 

 .(1)المشرفة تجاه الكعبة المعظمة
توجذذش منذذه نسذذ تان بال زانذذة العامذذة بالربذذاط محفوظذذة ضذذمن مجمذذوع تحذذت 

بذاط تحذت رقذمد ك، ونسذ ة ثالثذة بال زانذة الملكيذة بالر  1797ش،  28855رقممد 
5281(2). 

، (4)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (3)هكذذذر بذذذها الكتذذذا د التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 
، وابذذن (6)، والبرذذشاشع فذم بشيذذة العذذارفين(5)وبذشر الذذشين القرافذذم فذم توشذذين الذذشيبا 

 .(7)القاضم فم شرة الحجاب
 قرة العين بشر  ورقات  مام الحرميند (11

منباا على نكت مامة، ليحصب به اإنتفاع قصش به شرحه بعبارة واضحة، 
 للمبتشع وغيره.

 نس ة  طية بالمكتبات المرربية والتونسية، منااد 31توجش منه 
، 5323، 2872بال زانذذة العامذذذة بالربذذذاط محفوظذذذة تحذذذت اةرقذذذام اآلتيذذذةد  
2772 ،5740 . 

 .890، 647، 49وبال زانة العامة بتطوان محفوظة تحت اةرقام اآلتيةد 

                                                           
 .75، والم طوطات الليبيةد 115ينظر مقشمة تحقيا أحمش سحنون لكتا  تحرير المقالةد  (1
 .75ينظر الم طوطات الليبيةد  (2
 .593ينظر نيب اإبتاا د  (3
 .469ينظر كفاية المحتا د  (4
 .217ينظر توشين الشيبا د  (5
 .1/242ينظر بشية العارفيند  (6
 .189ينظر شرة الحجابد  (7
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، 979شار الكتذذذذذ  الوطنيذذذذذة بتذذذذذونس محفوظذذذذذة تحذذذذذت اةرقذذذذذام اآلتيذذذذذةد وبذذذذذ 
1177 ،1195 ،2617 ،2807 ،3761 ،3795 ،4873. 

 .(1)وغيربا من المكتبات
 .(2)بذ 1310وقش طب  بها الكتا  بتونس سنةد 

، (4)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (3)هكذذذر بذذذها الكتذذذا د التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 
، وفذذذم موابذذذ  (6)، ومحمذذذش م لذذذوي فذذذم الشذذذجرة(5)والبرذذذشاشع فذذذم بشيذذذة العذذذارفين

 .(9)، والزركلم فم اةعالم(8)، وابن القاضم فم شرة الحجاب(7)الرحيم
 القوب المتين فم أن الطاعون إ يش ب البلش اةميند (12

، (11)، وفذذم كفايذذة المحتذذا (10)هكذذر بذذها الكتذذا  التنبكذذم فذذم نيذذب اإبتاذذا 
، (13)، والبرذذذشاشع فذذذم بشيذذذة العذذذارفين(12)الذذذشيبا وبذذذشر الذذذشين القرافذذذم فذذذم توشذذذين 

 (.15)، وفم مواب  الرحيم(14)ومحمش م لوي فم الشجرة
وبذها الكتذذا  بذو ثالذذك كتبذه فذذم الطذذاعون  ضذافة  لذذى كتابذه البشذذارة الانيذذة 
بذذذتن الطذذذذاعون إ يذذذذش ب مكذذذذة والمشينذذذذة، وكتابذذذذه عمذذذذشة الذذذذراوين فذذذذم بيذذذذان أحكذذذذام 

الحطذذا  بمسذذتلة الطذذاعون، ولعذذب السذذب  فذذم  الطذذواعين، وهلذذك يةظاذذر لنذذا ابتمذذام
بذذها اإبتمذذام يعذذوش  لذذى مذذا حذذب بذذبعض أفذذراش أسذذرته الذذهين مذذاتوا بالطذذاعون، ومذذن 
بينام جشه وجشته، فقش هكذر ابذن العمذاش فذم شذهرات الذهب د أنامذا ماتذا بالطذاعون 

                                                           
 .81 - 76ينظر الم طوطات الليبيةد  (1
 .1/780ينظر معجم المطبوعات العربية والمعربةد  (2
 .593ينظر نيب اإبتاا د  (3
 .469ينظر كفاية المحتا د  (4
 .1/242ينظر بشية العارفيند  (5
 .1/270ينظر الشجرةد  (6
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (7
 .189ينظر شرة الحجابد  (8
 .7/286مد ينظر اةعال (9

 .593ينظر نيب اإبتاا د  (10
 .469ينظر كفاية المحتا د  (11
 .217ينظر توشين الشيبا د  (12
 .1/242ينظر بشية العارفيند  (13
 .1/270ينظر الشجرةد  (14
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (15
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، أو لعذذب الطذذاعون كذذان قذذش تفشذذى فذذم ِمْصذذٍر (1)بذذذ 881فذذم أسذذبوع واحذذش سذذنةد 
طذذا   ذذوي النذذاس وقلقاذذم مذذن انتقالذذه  لذذيام، فصذذني بذذهه الكتذذ  تطييبذذا فذذرأى الح

ل ذذواطربم وتاشئذذذة لذذذروحام، محذذذاوإ استقصذذذاا اآلثذذذار التذذذم تنكذذذش أن الطذذذاعون إ 
 يش ب الحرمين الشريفين .

 متممة اآلجروميةد (13
كتذذا  فذذم النحذذو جعلذذه كالتتمذذة لمقشمذذة أبذذم عبذذش اهلل محمذذش بذذن محمذذش بذذن 
شاوش الصنااجم النحوع المشاور بابن آجذروم المعروفذة باآلجروميذة، وبسذط فياذا 

، وشذذرحهد جمذذاب الذذشين عبذذش اهلل بذذن أحمذذش بذذن علذذم الفاكاذذانم المتذذوفى (2)مسذذائلاا
 ومية.بذ، وسماهد الفواكه الجنية على متممة اآلجر  972سنةد 

 .(3)وقش طب  الشر  وباامشه متممة اآلجرومية عشة مرات
وشذذرحاا أيضذذاد محمذذش بذذن أحمذذش بذذن عبذذش البذذارع اةبذذشب، وسذذماهد الكواكذذ  

ية على متممة اآلجرومية، وبو مطبوع ومتشاوب  .(4)الشةرِّ
، (6)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (5)هكذذذر بذذذها الكتذذذا د التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 

، وابذذن (8)، والبرذذشاشع فذم بشيذذة العذذارفين(7)فذذم فذم توشذذين الذذشيبا وبذشر الذذشين القرا
، والطذذذابر ( 10)، ومحمذذذش م لذذذوي فذذذم موابذذذ  الذذذرحيم(9)القاضذذذم فذذذم شرة الحجذذذاب

 .(11)الزاوع فم أعالم ليبيا
 
 
 

                                                           
 .116، ومقشمة تحقيا أحمش سحنون لكتا  تحرير المقالةد 8/285ينظر شهرات الهب د  (1
 .19ينظر متممة اآلجرومية )م  شرحاا الكواك  الشرية(د  (2
 .420، وشليب المنلفين العر  الليبييند 1/780ينظر معجم المطبوعات العربية والمعربةد  (3
 .19ينظر الكواك  الشريةد  (4
 .593ينظر نيب اإبتاا د  (5
 .469ينظر كفاية المحتا د  (6
 .217ينظر توشين الشيبا د  (7
 .1/242ينظر بشية العارفيند  (8
 .189ينظر شرة الحجابد  (9

 .254ينظر مواب  الرحيمد  (10
 .373د أعالم ليبياينظر  (11
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 عرا   الش اةزبرع ل لفية م  زياشة يسيرةد م تصر  (14
، (2)كفايذذذة المحتذذذا  ، وفذذذم(1)هكذذذر بذذذها الكتذذذا د التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 

 .(3)والطابر الزاوع فم أعالم ليبيا
 م تصر جام  الشعوى واإلقرار واإلنكارد (15

 .(4)ورش بها الكتا د فم شليب المنلفين العر  الليبيين
 مواب  الجليب فم شر  م تصر  ليبد (16

تركذذه مسذذوشة فبيضذذه ولذذشه يحيذذى، وبذذو مذذن  يذذر منلفاتذذه، وأكبربذذا حجمذذا، 
تقانذذذا،  وعليذذذه اعتمذذذش الذذذهين شذذذرحوا الم تصذذذر بعذذذشه، ةنذذذه أكثذذذر الشذذذرو  تحريذذذرا وا 

لم ينلي علذى  ليذب مثلذه »وتشاوله الناس شرقا وغربا، وأثنوا عليه، قاب التنبكتمد 
تشرك فيذه أشذياا علذى  ليذذب فذم الجمذ  والتحصذيب بالنسذبة ةوائلذه والحذج منذه، اسذ

 .(5)«وشراحه وابن عرفة وشرا  ابن الحاج  وغيربم
وقش بين فم مقشمته طريقة تتليفه والشرو  التم اعتمشبذا، فبعش أن هكذر مذن 
سبقه من الشرا ، أثنى علذى شذر  ابذن غذازع شذفاا الرليذب لكونذه أكثربذا استيذذعابا 

وبقيذذذذت فيذذذذه »ي، ثذذذم قذذذابد وتتبعذذذا للمسذذذائب التذذذم بقيذذذت غامضذذذة فذذذم كذذذالم المنلذذذ
مواض   لى اآلن مرلقة، ومسائب كثيرة مطلقة، وكنذت فذم حذاب القذرااة والمطالعذة 
جمعت من هلك مواض  عشيشة، مذ  فذروع مناسذبات وتتمذات مفيذشة، فحصذب مناذا 
جملذذة مسذذتكثرة فذذم أوراا مفرقذذة منتشذذرة، جعلتاذذا لنفسذذم تذذهكرة، فذذترشت جمذذ  تلذذك 

 نذذم رأيذذت أنذذه إ تكمذذب الفائذذشة بذذهلك  إ  ها ضذذم  لذذى المواضذذ  علذذى انفراشبذذا، ثذذم 
الشذذر  وحاشذذذية الشذذيب ابذذذن غذذذازع، وقذذش إ يتذذذتتى للشذذذ ا جمذذ  هلذذذك، ثذذذم أرشت 
جمذذ  تلذذك المواضذذ  مذذن كذذالم الشذذيب ابذذن غذذازع فرأيذذت الحذذاب كالحذذاب، علذذى أنذذم 
ن كانذذت جليذذة فذذم  أقذذوب كمذذا قذذاب ابذذن رشذذش فذذم مسذذائب العتبيذذةد مذذا مذذن مسذذتلة وا 

 إ وبم مفتقرة  لى الكالم على ما ي فى من باطناا، وقش يتكلم الشذ ا ظابربا 

                                                           
 .593ينظر نيب اإبتاا د  (1
 .469ينظر كفاية المحتا د  (2
 .373د أعالم ليبياينظر  (3
 .421ينظر شليب المنلفين العر  الليبييند  (4
 .469وكفاية المحتا د  ،593ينظر نيب اإبتاا د  (5
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على ما يظنه مشكال وبو غير مشكب عنش كثير من الناس، وقش يشكب علذيام مذا 
يظنه بو جليا، فذالكالم علذى بعذض المسائذذب شون بعذض عنذاا وتعذ  بريذر كبيذر 

نمذذذا الفائذذذذشة التامذذذة التذذذم يعظذذذم نفعاذذذذا ويستسذذذاب ا لعنذذذذاا فياذذذذا أن يتكلذذذذم فائذذذذشة، وا 
الشذذ ا علذذى جميذذذ  المسائذذذذب، كذذذذم إ يشذذكب علذذى أحذذذش مستلذذذة  إ وجذذذش التذذذكلم 

فذذم شذذذر  جميذذذ   -تعذذالى  -علياذذذا، والشفذذذاا ممذذذا فذذم نفسذذذه مناذذذا، فاست ذذذرت اهلل 
الكتذذا ، والذذتكلم علذذى جميذذذ  مسائلذذذذه، مذذ  هكذذذذر مذذا تحتذذذذا   ليذذذذه كذذب مستلذذذة مذذن 

وتتذمات مفيذذشة مذن ضبذط وغيذذره، وم  هكر غال  اةقواب  ت وفروع مناسبذةتقيذيذشا
وعزوبا وتوجيااا غالبا، والتنبيه على ما فم كالم الشرو  التم وقفذت علياذا لاذها 
الكتا ... وأنبه أيضا على ما فذم كذالم ابذن الحاجذ  وشذروحه وكذالم الشذيب ابذن 

من مرتبتام العلمية لعلمم بتن هلك عرفة وغيربم لقصش تحرير المسائب، إ للحط 
 . (1)«إ ينقا من مرتبتام، وأعوه باهلل أن أكون ممن يقصش هلك....

نسذذذذذذ ة م طوطذذذذذذة محفوظذذذذذذة فذذذذذذم المكتبذذذذذذات المرربيذذذذذذة  131توجذذذذذذش منذذذذذذهد 
 .(2)والتونسية

 .(3)وبها الكتا  مطبوع ومتشاوب
، (5)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (4)هكذذذر بذذذها الكتذذذا د التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 

، ومحمذش (7)، والبرشاشع فم بشية العارفين(6)الشين القرافم فم توشين الشيبا  وبشر
 .(10)، والزركلم فم اةعالم(9)، وفم مواب  الرحيم(8)م لوي فم الشجرة

 
 

                                                           
 .1/4مواب  الجليبد  (1
 .90 - 81ينظر الم طوطات الليبيةد  (2
 .1/780ينظر معجم المطبوعات العربية والمعربةد  (3
 .593ينظر نيب اإبتاا د  (4
 .469ينظر كفاية المحتا د  (5
 .216ينظر توشين الشيبا د  (6
 .1/242ينظر بشية العارفيند  (7
 .1/270 ينظر الشجرةد (8
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (9

 .7/286ينظر اةعالمد  (10
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 منلي فم استقباب عين الكعبة وجاتاا، والفرا بين العين والجاةد (17
اإلحيذاا فذم كتذا  السذفر، جعله شرحا على كالم صذاح  »قاب التنبكتمد  

، وهكذذذر بذذذها الكتذذذا  أيضذذذاد بذذذشر الذذذشين (1)«لطيذذذي جذذذشا فذذذم نصذذذي كذذذراس، مفيذذذش
، والطذابر الذزاوع فذم (3)، ومحمش م لوي فذم الشذجرة(2)القرافم فم توشين الشيبا 

 .(4)أعالم ليبيا
علذى جميذ  اةنبيذاا والمرسذلين،  منلي يشتمب علذى تفضذيب نبينذا محمذش  (18

ذذذذب عليذذذذه أحذذذذشا مذذذذن اةنبيذذذذاا وعلذذذذى تفضذذذذيله  علذذذذى المالئكذذذذة، ومذذذذا يلذذذذزم مذذذذن فضر
 والمالئكةد

، وبشر (6)، وفم كفاية المحتا (5)هكر بها الكتا  التنبكتم فم نيب اإبتاا 
، وفذم موابذ  (8)، ومحمذش م لذوي فذم الشذجرة(7)الشين القرافم فذم توشذين الذشيبا 

 (.9)الرحيم
 المعتمر والحا د بشاية السالك المحتا   لى بيان أفعاب (19

ن شب بها على شذما  نمذا يذشب   وبو ثانم كتا  للحطا  فم موضوعه، وا 
على اةبمية الكبيرة لاها الموضوع، ومذا يتطلبذه مذن شذر  وتوضذين، حتذى يذنشع 

 المسلم بها الركن العظيم على أتم وجه. 
وقذذش هكذذر الحطذذا  فذذم مقشمذذة بذذها الكتذذا  القصذذش مذذن تتليفذذه، حيذذك قذذابد 

وبعذذش، فالقصذذش مذذن بذذهه اةوراا بيذذان أفعذذاب الحذذا  المطلوبذذة والمنايذذة والجذذائزة، »
وبيذذان انقسذذام المطلوبذذة  لذذى اةركذذان والواجبذذات والمنذذشوبات، وانقسذذام المنايذذة  لذذى 

بيذذذان المواقيذذت، وصذذفة مذذذا المحظذذور المفسذذش والمحظذذذور المنجبذذر والمكروبذذات، و 

                                                           
 .469، وكفاية المحتا د 593نيب اإبتاا د  (1
 .217ينظر توشين الشيبا د  (2
 .1/270ينظر الشجرةد  (3
 .373د أعالم ليبياينظر  (4
 .593ينظر نيب اإبتاا د  (5
 .469ينظر كفاية المحتا د  (6
 .217ينظر توشين الشيبا د  (7
 .1/270ينظر الشجرةد  (8
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (9
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يفعلذه المحذرم مذذن  حرامذه  لذذى  حاللذه وتمذذام نسذكه، مذ  مذذا يحتذا   ليذذه فذم جميذذ  
 .(1)«هلك من التتمات

بذذ  935صذفر سذنةد  12وهكر فم آ ذرهد أنذه فذرع مذن جمعذه ليلذة الجمعذة 
 .(2)ببلش اهلل الحرام

 توجش منه عشة نسب بالمكتبات المرربية، منااد 
 ا. 381عامة بالرباط محفوظة تحت رقمد نس ة بال زانة ال

، 5311ونسذذذذذذ تان بال زانذذذذذذة الملكيذذذذذذة بالربذذذذذذاط محفوظتذذذذذذان تحذذذذذذت رقمذذذذذذمد 
6349(3). 

، وبشر (5)، وفم كفاية المحتا (4)هكر بها الكتا  التنبكتم فم نيب اإبتاا 
، ومحمذذذش (7)، والبرذذذشاشع فذذذم بشيذذذة العذذذارفين(6)الذذذشين القرافذذذم فذذذم توشذذذين الذذذشيبا 

 .(9)، والزركلم فم اةعالم(8)واب  الرحيمم لوي فم م
وقش ا تصذر بذها الكتذا  ابنذه يحيذى، وسذماهد  رشذاش السذالك المحتذا  لبيذان 
أحكام أفعاب المعتمر والحا ، وهلذك لصذعوبة اإسذتفاشة منذه شون  بذرة وممارسذة، 

 نذذه كثيذذر التقسذذيمات والتفريعذذات، فذذرأى الحطذذا  اإبذذن  عذذاشة صذذياغته مذذن حيذذك 
ي  م  عشم اإل الب بماشة الكتا  من حيك اإستقراا والتحليب، ليقر  حيك الترت

 .(10)تناوله واإستفاشة منه

                                                           
 /أ.1بشاية السالك المحتا د  (1
 / .25ينظر بشاية السالك المحتا د  (2
 .91ينظر الم طوطات الليبيةد  (3
 .593ينظر نيب اإبتاا د  (4
 .469ينظر كفاية المحتا د  (5
 .217ينظر توشين الشيبا د  (6
 .1/242ينظر بشية العارفيند  (7
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (8
 .7/286ينظر اةعالمد  (9

 / أ .1ينظر  رشاش السالك المحتا د  (10
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 المؤلفات التي لم يكملها: ا/ثاني
 تتليي فم القراااتد (1

، (2)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (1)هكذذذر بذذذها الكتذذذا د التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 
 .(4)الزاوع فم أعالم ليبيا، والطابر ( 3)ومحمش م لوي فم مواب  الرحيم

 تعليا على ابن الحاج د (2
يتضذذذمن مذذذا أطلقذذذه مذذذن ال ذذذالي، والتنبيذذذه علذذذى مذذذا  ذذذالي فيذذذه المشذذذاور 

 والمهب .
 وصب فيه  لى سنن الصالة.

، وبذذذشر الذذذشين (6)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (5)هكذذذره التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 
، وفذذذذم موابذذذذ  (8)الشذذذذجرة، ومحمذذذذش م لذذذذوي فذذذذم (7)القرافذذذذم فذذذذم توشذذذذين الذذذذشيبا 

 .(10)،  والطابر الزاوع فم أعالم ليبيا(9)الرحيم
 تعليا على ابن عرفةد (3

 يتضمن الكالم على تعريفاته، والتنبيه على بعض اعتراضاته من كالمه. 
 كت  منه يسيرا.

، وبذذشر الذذشين (12)، وفذذم كفايذذة المحتذذا (11)هكذذره التنبكتذذم فذذم نيذذب اإبتاذذا 
، والطذابر ( 14)، ومحمذش م لذوي فذم موابذ  الذرحيم(13)شيبا القرافم فم توشين الذ
 .(15)الزاوع فم أعالم ليبيا

                                                           
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (1
 .470ينظر كفاية المحتا د  (2
 .255ينظر مواب  الرحيمد  (3
 .374د أعالم ليبياينظر  (4
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (5
 .470ينظر كفاية المحتا د  (6
 .217ينظر توشين الشيبا د  (7
 .1/270ينظر الشجرةد  (8
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (9

 .373د أعالم ليبياينظر  (10
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (11
 .470ينظر كفاية المحتا د  (12
 .218ينظر توشين الشيبا د  (13
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (14
 .373د ليبياأعالم ينظر  (15
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 تعليا على الجوابرد  (4
 وصب فيه  لى شروط الصالة. 

، وبذذذشر الذذذشين (2)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (1)هكذذذره التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 
الذزاوع فذذم ، والطذابر (4)، ومحمذش فذم موابذ  الذرحيم(3)القرافذم فذم توشذين الذشيبا 

 .(5)أعالم ليبيا
 تعليا جم  فيه المواض  التم غلرط فياا صاح ة القاموس صاحَ  الصحا . (5

، وبذذذشر الذذذشين (7)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (6)هكذذذره التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 
، وفذذذذم موابذذذذ  (9)، ومحمذذذذش م لذذذذوي فذذذذم الشذذذذجرة(8)القرافذذذذم فذذذذم توشذذذذين الذذذذشيبا 

 .(11)أعالم ليبيا ،  والطابر الزاوع فم( 10)الرحيم
تعليا على ما فم كالم بارام فم شروحه الثالثة مما فيذه اإلشذكاب أو م الفذة  (6

 للمنقوب.
 كت  منه يسيرا.

، وبذذشر الذذشين (13)، وفذذم كفايذذة المحتذذا (12)هكذذره التنبكتذذم فذذم نيذذب اإبتاذذا 
، وفذذذم موابذذذ  (15)، ومحمذذذش م لذذذوي فذذذم الشذذذجرة(14)القرافذذذم فذذذم توشذذذين الذذذشيبا 

 .(17)، والطابر الزاوع فم أعالم ليبيا( 16)الرحيم

                                                           
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (1
 .470ينظر كفاية المحتا د  (2
 .218ينظر توشين الشيبا د  (3
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (4
 .373د أعالم ليبياينظر  (5
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (6
 .470ينظر كفاية المحتا د  (7
 .218ينظر توشين الشيبا د  (8
 .1/270ينظر الشجرةد  (9

 .255ينظر مواب  الرحيمد  (10
 .374د أعالم ليبياينظر  (11
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (12
 .470ينظر كفاية المحتا د  (13
 .217ينظر توشين الشيبا د  (14
 .1/270ينظر الشجرةد  (15
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (16
 .373د أعالم ليبياينظر  (17
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 تعليا على المسائب التم لم يقي فياا على نا فم المهب . (7
، وبذذذشر الذذذشين (2)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (1)هكذذرهد التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 

،  والطذذابر ( 4)، ومحمذذش م لذذوي فذذم موابذذ  الذذرحيم(3)القرافذذم فذذم توشذذين الذذشيبا 
 .(5)الزاوع من أعالم ليبيا

 تعليا فم المسائب التم انفرش باا اإلمام مالك، وهكر فيه بعض مسائلهد (8
، وبذذذشر الذذذشين (7)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (6)هكذذرهد التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 

، والطذذذابر (9)، ومحمذذذش م لذذوي فذذم موابذذذ  الذذرحيم(8)القرافذذم فذذم توشذذذين الذذشيبا 
 .(10)الزاوع فم أعالم ليبيا

اةلفذذاظ العربيذذة التذذم فسذذر صذذاح  الصذذحا  كذذب لفذذظ مناذذا تعليذذا هكذذر فيذذه  (9
بمراشفذذة، فاسذذترنى بذذه عذذن التفسذذير، كقولذذهد الجذذْش ة نقذذيض ال صذذ ، ثذذم قذذاب فذذم 

د نقذذيض الجذذش ، ثذذم يفسذذر بذذو كذذب لفذذظ بمذذا قالذذه  -بالكسذذر-ال صذذ د ال صذذ  
 أبب اللرة.

شين ، وبذذشر الذذ(12)، وفذذم كفايذذة المحتذذا (11)هكذرهد التنبكتذذم فذذم نيذذب اإبتاذذا 
، والطذابر ( 14)، ومحمذش م لذوي فذم موابذ  الذرحيم(13)القرافم فم توشين الذشيبا 

 .(15)الزاوع فم أعالم ليبيا
 تفسير القرآن الكريمد (10

 وصب فيه  لى سورة اةعراي.
                                                           

 .594ينظر نيب اإبتاا د  (1
 .470ينظر كفاية المحتا د  (2
 .217ينظر توشين الشيبا د  (3
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (4
 .373د أعالم ليبياينظر  (5
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (6
 .470ينظر كفاية المحتا د  (7
 .217ينظر توشين الشيبا د  (8
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (9

 .373د أعالم ليبياينظر  (10
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (11
 .470ينظر كفاية المحتا د  (12
 .218ينظر توشين الشيبا د  (13
 .255ينظر مواب  الرحيمد  (14
 .374د أعالم ليبياينظر  (15



 
 
 

 المالكي المذهب إثراء في الحطاب اإلمام جهود

 

 مجلة الجامعة األسمرية
446 

، والبرذشاشع فذذم (2)، وفذم كفايذة المحتذا (1)هكذرهد التنبكتذم فذم نيذب اإبتاذا 
،  (5)، وفذذذذذم موابذذذذذ  الذذذذذرحيم(4)الشذذذذذجرة، ومحمذذذذذش م لذذذذذوي فذذذذذم (3)بشيذذذذذة العذذذذذارفين

 .(6)والطابر الزاوع فم أعالم ليبيا
 حاشية على اإلرشاشد  (11

 وصب فيه  لى اإستقباب.
، وبذذذشر الذذذشين (8)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (7)هكذذرهد التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 

، والطذذابر ( 10)، ومحمذذش م لذذوي فذذم موابذذ  الذذرحيم(9)القرافذذم فذذم توشذذين الذذشيبا 
 .(11)الزاوع فم أعالم ليبيا

 حاشية على اإلحيااد (12
 نحو ثالثة أرباع الكتا ، وصب فياا  لى أوا ر هم الجاه.

، ومحمذذذذش (13)، وفذذذذم كفايذذذذة المحتذذذذا (12)هكذذذذرهد التنبكتذذذذم فذذذذم نيذذذذب اإبتاذذذذا 
،  والطذذذابر الذذذزاوع فذذذم أعذذذالم (15)، وفذذذم موابذذذ  الذذذرحيم(14)م لذذذوي فذذذم الشذذذجرة

 .(16)ليبيا
 
 
 

                                                           
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (1
 .469ينظر كفاية المحتا د  (2
 .1/242ينظر بشية العافيند  (3
 .1/270ينظر الشجرةد  (4
 .254لرحيمد ينظر مواب  ا (5
 .373د أعالم ليبياينظر  (6
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (7
 .470ينظر كفاية المحتا د  (8
 .217ينظر توشين الشيبا د  (9

 .254ينظر مواب  الرحيمد  (10
 .374د أعالم ليبياينظر  (11
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (12
 .469ينظر كفاية المحتا د  (13
 .1/270ينظر الشجرةد  (14
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (15
 .373د أعالم ليبياينظر  (16
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 حاشية على تفسير البيضاوعد (13
، وبذذذشر الذذذشين (2)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (1)هكذذرهد التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 

، وفذذذذم موابذذذذ  (4)، ومحمذذذذش م لذذذذوي فذذذذم الشذذذذجرة(3)القرافذذذذم فذذذذم توشذذذذين الذذذذشيبا 
 .(6)، والطابر الزاوع فم أعالم ليبيا( 5)الرحيم

 عليه.حاشية على توضين النحو وشر  الشيب  الش اةزبرع  (14
، وبذشر الذشين القرافذم (8)، وكفاية المحتذا (7)هكرهد التنبكتم فم نيب اإبتاا 

، والطابر الزاوع فذم (10)، ومحمش م لوي فم مواب  الرحيم(9)فم توشين الشيبا 
 . (11)أعالم ليبيا

 حاشية على شر  القبا  لقواعش عياضد  (15
القرافذذذذم فذذذذم توشذذذذين ، وبذذذذشر الذذذذشين (12)هكذذذذرهد التنبكتذذذذم فذذذذم نيذذذذب اإبتاذذذذا 

 .( 14)، ومحمش م لوي فم مواب  الرحيم(13)الشيبا 
 حاشية على الشامبد  (16

 وصب فيه  لى شروط الصالة.
، وبذذشر الذذشين (16)، وفذذم كفايذذة المحتذذا (15)هكذرهد التنبكتذذم فذذم نيذذب اإبتاذذا 

، والطذذابر ( 2)، ومحمذذش م لذذوي فذذم موابذذ  الذذرحيم(1)القرافذذم فذذم توشذذين الذذشيبا 
 .(3)فم أعالم ليبياالزاوع 

                                                           
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (1
 .469ينظر كفاية المحتا د  (2
 .217ينظر توشين الشيبا د  (3
 .1/270ينظر الشجرةد  (4
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (5
 .373د أعالم ليبياينظر  (6
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (7
 .470ا د ينظر كفاية المحت (8
 .218ينظر توشين الشيبا د  (9

 .255ينظر مواب  الرحيمد  (10
 .373د أعالم ليبياينظر  (11
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (12
 .217ينظر توشين الشيبا د  (13
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (14
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (15
 .470ينظر كفاية المحتا د  (16
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 حاشية على قطر النشى فم النحود  (17
، ومحمذذش م لذذوي (4)هكذذرهد التنبكتذذم فذذم نيذذب اإبتاذذا ، وفذذم كفايذذة المحتذذا 

 .(6)، والطابر الزاوع فم أعالم ليبيا( 5)فم مواب  الرحيم
 شر  قواعش عياضد  (18

 وصب فيه  لى القاعشة الثانية.
، وبذذذشر الذذذشين (8)، وفذذذم كفايذذذة المحتذذذا (7)هكذذرهد التنبكتذذذم فذذذم نيذذذب اإبتاذذذا 

، وفذذذذم موابذذذذ  (10)، ومحمذذذذش م لذذذوي فذذذذم الشذذذذجرة(9)القرافذذذم فذذذذم توشذذذذين الذذذذشيبا 
 .(12)، والطابر الزاوع فم أعالم ليبيا(11)الرحيم

 شر  على م تصر الحوفمد (19
 وصب فيه  لى المناس ات.

وبذذشر الذذشين ، (14)، وفذذم كفايذذة المحتذذا (13)هكذرهد التنبكتذذم فذذم نيذذب اإبتاذذا 
، وفذذذم موابذذذ  (16)، ومحمذذذش م لذذذوي فذذذم الشذذذجرة(15)القرافذذذم فذذذم توشذذذين الذذذشيبا 

 .(18)، والطابر الزاوع فم أعالم ليبيا( 17)الرحيم
 قواعش على نمط قواعش عياضد  (20

 وصب فيه  لى القاعشة الثانية.
                                                                                                                                           

 .217ينظر توشين الشيبا د  (1
 .255ينظر مواب  الرحيمد  (2
 .374د أعالم ليبياينظر  (3
 .470، وكفاية المحتا د 594ينظر نيب اإبتاا د  (4
 .255ينظر مواب  الرحيمد  (5
 .374د أعالم ليبياينظر  (6
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (7
 .470ينظر كفاية المحتا د  (8
 .217ينظر توشين الشيبا د  (9

 .1/270ينظر الشجرةد  (10
 .254ينظر مواب  الرحيمد  (11
 .373د أعالم ليبياينظر  (12
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (13
 .470ينظر كفاية المحتا د  (14
 .218ينظر توشين الشيبا د  (15
 .1/270ينظر الشجرةد  (16
 .255ينظر مواب  الرحيمد  (17
 .374د أعالم ليبياينظر  (18
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 .(1)هكرهد التنبكتم فم نيب اإبتاا 
فقش نسبه  لى الحطا  الصرير  وأما كتا  القوب الواضن فم بيان الحوائجد

، وبو فم الحقيقة إبنه يحيى، فقاب جاا فم مقشمة (2)البرشاشع فم بشية العارفين
يحيذى  -تعذالى-يقوب العبذش الفقيذر  لذى اهلل »الكتا  المهكور بعش حمش اهلل تعالىد 

 بذذذن محمذذذش بذذذن محمذذذش الحطذذذا  المذذذالكم لطذذذي بذذذه... فذذذالررض مذذذن بذذذهه اةوراا
من الترتي  والتحرير الهع  -تعالى-وائج بالمعنى الهع ييسره اهلل الكالم على الح

التوفيذذا واإلعانذذة  نذذه ولذذى هلذذك، وحسذذبنا  -تعذذالى-سذذيوقي عليذذه مسذذتمشا مذذن اهلل 
 .(3)«اهلل ونعم الوكيب، وسميته القوب الواضن فم بيان الجوائن

           
 الخاتمة

الحطذا  فذم  شمذة الفقذه المذالكم بعش بها البحك الهع تنذاوب جاذوش اإلمذام 
 تظار لنا جملة من النتائج والتوصيات، يمكن بياناا فم النقاط اآلتيةد

 أوال: النتائج
أبو عبش اهلل محمش بن محمذش بذن عبذش الذرحمن الحطذا  ممذن أجمذ  العلمذاا  .1

 على جالب قشره علما وفضال، شينا و لقا.
الرذذر ، كذذان فياذذا  نشذذت اإلمذذام الحطذذا  فذذم أةسذذر علميذذة مذذن أسذذر طذذرابلس .2

التذذذذوارك الثقذذذذافم والمنصذذذذ  العلمذذذذم كالقضذذذذاا والفتيذذذذا والتذذذذشريس وال طابذذذذة 
والكتابذذذة والتذذذتليي فذذذم المجذذذاب العلمذذذم، مذذذنام اة  والجذذذش والحفيذذذش واإبذذذن 

 والعم.
ابتمذذام الحطذذا  الصذذرير بالتذذشوين والتذذتليي طيلذذة حياتذذه، حيذذك نجذذشه مذذثال  .3

 10قات  مام الحرميند يوم اإثنين فرغ من تتليي كتا  قرة العين بشر  ور 
 .(4)بذ كما قاب فم  اتمته، أعد قبب شارين من وفاته 953صفر سنة 

                                                           
 .594ينظر نيب اإبتاا د  (1
 .1/242ينظر بشية العارفيند  (2
 .85القوب الواضن فم بيان الجوائند  (3
 .421ينظر شليب المنلفين العر  الليبييند  (4
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 39تتنذذوع منلفاتذذه مذذن حيذذك الكذذم والكيذذي، فمذذن حيذذك الكذذمد بلذذ  مجملاذذاد  .4
كتابذذذا، ومذذذن حيذذذك الكيذذذيد تنوعذذذت العلذذذوم التذذذم تضذذذمنتاا بذذذهه المنلفذذذات، 
فمناذذا مذذا بذذو شذذامب ةبذذوا  الفقذذه كموابذذ  الجليذذب، ومناذذا مذذا بذذو فذذم فقذذه 
 ذذذاا كشذذذر  مناسذذذك  ليذذذب، وبشايذذذة السذذذالك، ومناذذذا مذذذا بذذذو فذذذم التفسذذذير 

وحاشذيته علذى تفسذير البيضذاوع، ومناذا مذا بذو فذم النحذو كمتممذة كتفسذيره 
اآلجروميذة، ومناذا مذذا بذو فذم اللرذذة كتعليقذه الذهع جمذذ  فيذه المواضذ  التذذم 
غلط فياا صاح  القاموس صاح  الصحا ، ومناا مذا بذو فذم القذرااات، 

 وغيربا من العلوم.
قب، والثذانمد اتباع الحطا  لمناجين فم تتليفه، اةوبد مناج الكتا  المسذت .5

 مناج الشر  أو الحاشية أو التعليا.
فمن النوع اةوبد بشاية السالك المحتا  لبيان أفعاب المعتمر والحا ، ومن 
النذذوع الثذذانمد موابذذ  الجليذذب، وحاشذذية علذذى شذذر  القبذذا  لقواعذذش عيذذاض، 

 وتعليا على الجوابر، وغيربا.
ب مسائلة متفرقة فم بب مناا ما اتسم بفضب السبا، فلم يكن فيه مصنفا، ب
 الكت  واةبوا  ككتابه تحرير الكالم فم مسائب اإلتزام.

 سعة اطالع اإلمام الحطا  الصرير، وقوة حفظه. .6
تعذشش النسذذب ال طيذذة لمنلفذذات الحطذذا  فذم مكتبذذات المرذذر  العربذذم، والتذذم  .7

ن شب بها عن شما  نما يشب  131بل  بعضاا كمواب  الجليبد  نس ة، وا 
ا المراربة بعطاا الحطا  الهع عشوه  اتمة أئمة المهب  على عناية علما

 فم وقته.
 ثانيا: التوصيات

الشولذذذة والمنظمذذذذات اةبليذذذة واةوقذذذاي وغيربذذذذا مذذذن المنسسذذذات فذذذذم   سذذذاام .1
توعيذذة النذذذاس بذذذتن المذذهب  المذذذالكم بذذذو أحذذش المذذذهاب  السذذذنية، وأن ماشتذذذه 
 العلمية بم نتا  صقب مارسه جاابهة عظماا، استفرغوا له الوس  والجاش.

حذذك طلبذذة العلذذم فذذم بالشنذذا إ سذذيما طذذال  الشراسذذات العليذذا علذذى العنايذذذة  .2
 علماا المالكية شراسة وتحقيقا. بكت 
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تكثيذذذذي الذذذذشورات والنذذذذشوات للتعريذذذذي بالمذذذذهب  المذذذذالكم وجذذذذهوره ومصذذذذاشره  .3
 ومصطلحاته.

العمذذب علذذى  عذذشاش المل صذذات لكتذذ  وأحكذذام الفقذذه المذذالكم بشذذكب يذذتالام  .4
 والعصر، ليتسنى لجماور الناس اإستفاشة مناا.

  المصادرالمرجع و 

الصالت العلمية بين مكة المكرمة وطرابلس )شيوخ وتالميه(، بحك مقشم (. 2005فارس، حمزة ) أبو
 لى النشوة الكبرى المقامة بمناسبة ا تيار مكة المكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية لعامد 

/ 15-13بذ، المنعقش فم رحا  جامعة أم القرى بمكة المكرمة  الب الفترةد من  1426
، المحور التاس /الجزا الثانمد الرحالت وأثربا م19/9/2005-17بذ، الموافاد  8/1426

 فم العالم اإلسالمم.

)حصر للمنلفين القشامى والمعاصرين  الليبيين(. شليب المنلفين العر  1977أمانة اإلعالم والثقافة )
، شار بذ 1976/1396مم لليبيا حتى سنةد الهين توفرت معلومات عنام منه الفتن اإلسال

 .الكت ، طرابلس، ليبيا

(. تاريب ليبيا اإلسالمم من الفتن اإلسالمم حتى بشاية العصر 1972البرغوثم، عبشاللطيي محموش )
 العثمانم، الجامعة الليبية، شار صاشر، بيروت، لبنان.

(. بشية العارفين وأسماا المنلفين وآثار 1951البرشاشع،  سماعيب بن محمش أمين بن مير سليم )
 المصنفين، شار  حياا التراك العربم، بيروت، لبنان.  

(. اةنسا ، اعتنااد عبش اهلل عمر 1988التميمم، أبو سعش عبش الكريم بن محمش بن منصور )
 لبنان. الباروشع، شار الكت  العلمية، بيروت،

(. نيب اإبتاا  بتطريز الشيبا ، ط اةولى، اشراي وتقشيمد عبش الحميش 1989التنبكتم، أحمش بابا )
عبش اهلل الارامة، وض  بوامشه وفاارسهد طال  من كلية الشعوة اإلسالمية، كلية الشعوة 

 اإلسالمية، طرابلس، ليبيا.   

فة ما ليس فم الشيبا  فم تراجم المالكية، ط اةولى، (. كفاية المحتا  لمعر 2002التنبكتم، أحمش بابا )
 اعتنااد أبويحيى عبشاهلل الكنشرع، شار ابن حزم، بيروت، لبنان.   

(. شر  ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين، 1995الحطا ، أبو زكريا يحيى بن محمش بن محمش )
عوة اإلسالمية، ولجنة الحطا ، ط اةولى، المحقاد جمعة محموش الزريقم، كلية الش

 الحفاظ على التراك اإلسالمم طرابلس، ليبيا.
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(.القوب الواضن فم بيان الجوائن، ، المحقاد 1996الحطا ، أبو زكريا يحيى بن محمش بن محمش )
عبشالسالم حمش الشريي العالم، لجنة  حياا التراك فم كلية الشعوة اإلسالمية، طرابلس، 

 ليبيا. 

(. حاشية الحطا  على رسالة ابن أبم زيش 2000يحيى بن محمش بن محمش )الحطا ، أبو زكريا 
القيروانم، ط اةولى، المحقاد عز الشين الرريانم، ومحمش عزالشين الرريانم، مكتبة 

 طرابلس العلمية العالمية، طرابلس، ليبيا.

حكام المعتمر الحطا ، أبو زكريا يحيى بن محمش بن محمش )ش.ت(.  رشاش السالك المحتا  لبيان أ
 والحا ، المكتبة اةزبرية، مصر.

(. تحرير الكالم فم مسائب اإلتزام، ط اةولى، المحقاد 1984) حطا ، أبو عبش اهلل محمش بن محمشال
 عبشالسالم محمش الشريي، شار الرر  اإلسالمم، بيروت، لبنان.   

  لبيان أحكام المعتمر والحا ، الحطا ، أبو عبش اهلل محمش بن محمش )ش.ت(. بشاية السالك المحتا
ا، مكتبة ال زانة العامة، الرباط،  381م طوطة محفوظة ضمن مجموعة تحت رقمد 

 المرر .

(. مواب  الجليب لشر  م تصر  ليب 2002الحطا ، أبو عبش اهلل محمش بن محمش بن عبش الرحمن )
، شار عالم الكت ، )باامشه التا  واإلكليب للمواا(، ط اةولى، المحقاد زكريا عميرات

 بيروت، لبنان.

(. الكواك  الشرية، شر  الشيب محمش بن أحمش بن عبش البارع 2002الحطا ، محمش بن محمش )
اةبشب، على متممة اآلجرومية، ويليهد منحة الواب  العلية شر  شوابش الكواك  الشرية، 

 بيروت، لبنان.تتلييد عبش اهلل يحيى الشعبم، ط اةولى، منسسة الكت  الثقافية، 

(. شر  مناسك  ليب، محمش بن محمش الحطا ، شراسة وتحقياد 2007الحطا ، محمش بن محمش )
راف  عبش الااشع الصرير الترجمان، رسالة ماجستير، كلية اآلشا ، قسم اللرة العربية 

 والشراسات اإلسالمية.

، المكت  أ بار من هب (. شهرات الهب  فم 1979الحنبلم، أبو الفال  عبش الحم بن العماش )
 التجارع للطباعة والنشر والتوزي ، بيروت، لبنان.

 (. أعالم ليبيا، ط الثالثة، شار المشار اإلسالمم بيروت، لبنان.2004الزاوع، الطابر )

 الزركلم،  ير الشين )ش.ت(. اةعالم، ط الثالثة، شار العلم للماليين، بيروت، لبنان. 

ال ير محمش بن عبش الرحمن  )ش.ت(. الضوا الالم  ةبب القرن التاس ، الس اوع، شمس الشين أبو 
 شار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.
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(. الم طوطات الليبية المحفوظة فم المكتبات التونسية والمرربية، ط 2000الشريي، الفرجانم سالم )
 اةولى، مركز جااش الليبيين للشراسات التاري ية، طرابلس، ليبيا. 

الشوكانم، محمش بن علم )ش.ت(. البشر الطال  بمحاسن من بعش القرن الساب ، شار المعرفة، بيروت، 
 لبنان.  

الطرابلسم، أحمش بك اةنصارع )ش.ت(. المناب العه  فم تاريب طرابلس الرر ، ط اةولى، مكتبة 
 الفرجانم، طرابلس، ليبيا.  

نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس الرر  (. 1963الطرابلسم، أحمش بك النائ  اةنصارع )
 من اةعيان، ط اةولى، تحقياد علم المصراتم، المكت  التجارع، بيروت، لبنان.  

(. الكواك  السائرة بتعيان المئة العاشرة، المحقاد جبرائيب سليمان جبور، 1955الرزع، نجم الشين )
 شار الفكر، بيروت، لبنان. 

(. توشين الشيبا ، ط اةولى، المحقاد علم عمر، 2004ن محمش بن يحيى بن عمر)القرافم، بشر الشي
 مكتبة الثقافة الشينية، القابرة، مصر.

(. أعالم المكيين من القرن التاس   لى القرن الراب  عشر، ط 2000المعلمم، عبش اهلل بن عبش الرحمن )
 ة، السعوشية.اةولى، شار منسسة الفرقان، مكة المكرمة والمشينة المنور 

(. شرة الحجاب فم أسماا الرجاب )هيب 1971المكناسم، أبو العباس أحمش بن محمش )ابن القاضم( )
وفيات اةعيان(، ط اةولى، المحقاد محمش اةحمشع أبو النور، المكتبة العتيقة، تونس، 

 شار التراك، مصر.

حاوع لررر ضوا الس اوع، ط (. القبس ال1988بن علم، زين الشين عمر بن أحمش )الَشمَّاع( )
اةولى، المحقاد حسن  سماعيب مروة، و لشون حسن مروة،  ر  أحاشيثهد محموش 

 اةرنانوط، شار صاشر، بيروت، لبنان.   

(. الشيبا  المهب  فم معرفة أعيان علماا المهب ، ط 1996بن نور الشين،  برابيم )ابن فرحون( )
 الجنان، شار الكت  العلمية، بيروت، لبنان. الشين ممحياةولى، المحقاد متمون بن 

(. معجم المطبوعات العربية والمعربة، مكتبة الثقافة الشينية، القابرة، 1968سركيس، يوسي  ليان )
 مصر.

(. النشاط الثقافم فم ليبيا من الفتن اإلسالمم حتى بشاية العصر التركم،  1971عمر، أحمش م تار )
 الجامعة الليبية، كلية اآلشا ، شار الكتا ، طرابلس، ليبيا، بيروت، لبنان.  

 شار  حياا التراك العربم، بيروت، لبنان. . معجم المنلفين، مكتبة المثنى و (1957كحالة، عمر رضا )
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ه(. م لوي شجرة النور الزكية فم طبقات المالكية، شار الكتا   1349م لوي، محمش بن محمش )
 العربم، بيروت، لبنان. 

(. مواب  الرحيم فم مناق  الشيب عبش السالم بن سليم )تنقين 1966م لوي، محمش بن محمش )
ه كريم الشين روضة اةزبار ومنية الساشات اةبرار فم مناق  عبش السالم اةسمر لمنلف

 البرمونم(، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، توزي  مكتبة النجا ، طرابلس، ليبيا.

 


