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 والحديث( القديم في المالكي المذهب خدمة في الليبيين العلماء جهود)( 2019) 2دد خاص ع

  

 ،(ه1195 :سنة المتوفى) اْلِغْرَياِني   علي   بن   محمد

 المالكي   المذهب خدمة في وَأَثر ه   

 الخمري مفتاح علي عصام  
  اإلسالمية، زليتن، ليبيا األسمرية والقانون، الجامعة الشريعة كلية

Email: essam8072@yahoo.com 

 ملخصال

 وتذذو   عذذا  غريذذان، مدينذذة مذذن أصذذُل  ليبيذا، أعذذال  مذذن علَذذ    بترجمذذة ُيعنذذ  البحذذ  هذاا
 المتذذو   الغريذذان  علذذ    بذذنُ  محمذذد: هذذو. بذذ  الصذذقة   األصذذل  لموطنذذ  نسذذبُت  وظلذذ  تذذوُن ،  ذذ 
 .غيره  عن  ضال   الشرع ؛ للعل  المنتِسبين من كثير   يعرُ   ال قد الاي هذ،1195: سنة

 بذذ  العشذرا ُ : يديذذ  علذ  وتتلمذذا الزيتونذة،  ذذ  والفقذ  العلذذ  أسذاطين مذذن الرجذ ُ  هذذاا كذان
 .واألسانيد باإلجازة وعنايِت  للعلو ، بجمع  تمّيز. العل  طلبة من المئا ُ 

 المعلومذذا  يجمذذ  الذذاي التذذوثيق  المذذن   خذذال  مذذن الترجمذذةِ  هذذا  دراسذذةَ  الباحذذ ُ  تنذذاو 
 حقذذذائ  يعذذذر  الذذذاي التذذذاريخ  والمذذذن   وتنسذذذيَق ا، تركيَب ذذذا ويعيذذذد مذذذا، شخصذذذية عذذذن المتنذذذاثرةِ 
 .الو اة إل  المولد من ختلفةِ الم بأبعادها الشخصيةُ  تلك عاشت ا الت  الحياة

: حيذذ  مذذن الغريذذان  حيذذاة  ذذ  األو  المطلذذ   كذذان ومطلبذذين، مقدمذذة  ذذ  البحذذ  جذذا 
 .وو اُت  العلمية، ومكانُت  وشيوُخ ، للعل ، وطلُب  وأسرُت ، نسُب ،
 خذذال  مذذن المذذالك ؛ المذذاه  خدمذذة  ذذ  الغريذذان  أثذذر لدراسذذة ُخّصذذ   قذذد الثذذان  المطلذذ ُ  أمذذا

 . الفق ية ومؤلفاِت  المالك ،  الفق    خلي  بمختصر الخاصة وعنايِت  الفق ا ، من تالميا 
 .والمراج  للمصادر و  ر  والتوصيا ، النتائ  بأه  البح ُ  وُخت 

 

 .خلي  مختصر ، تون ،المالك  الماه  ،الغريان  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة

الحمذذذد و، والصذذذالُة والسذذذالُ  علذذذ  رسذذذو  او، وعلذذذ   لذذذ  وصذذذحب ، ومذذذن 
 واال ، أما بعد:

 الجامعذذةُ  أطلقتْذذ  الذذاي الذذدول ّ  المذذؤتمر  ذذ  للمشذذاركة قدمتُذذ  متواِضذذ    بحذذ      ذذاا
 المذالك ّ  المذاه  خدمذة  ذ  الليبيذين العلمذا  ج ذود: ))بعنذوان اإلسالمّيةُ  األسمريةُ 

 ليبذذ    و قيذذ    بعذذاِل  والتعريذذ  بالترجمذذة البحذذ ُ  هذذاا وُيعَنذذ  ،((والحذذدي  القذذدي   ذذ 
 بذذنُ  محمذذد: وهذذو لل جذذرة، عَشذذر الثذذان  القذذرن  ذذ  تذذوُن   ذذ  وتذذو   واسذذتقرّ  عذذا 
 .-او رحم - الغريان    عل   

  ذ  الليبيذون العلمذا : "المؤتمر محاور من الساب  المحور تح  موضوُع  ويندرج
 ".الخارج

 مشكلة البحث

علما  ليبيون، استقّر ب   المقاُ  خارج ليبيا، وكذان ل ذ  دور   ذ  نشذر هناك 
العلِ     تلذك األقطذار،  لذ  تكتذ  عذن   أقذالُ  البحذا ، ولذ  تُبذيمن عالقذُت   ببلذده  
األصل ِّ "ليبيا"، ول  ُتطب  مؤلمفاُت   رغ  وجودها وُيْسِر تناُوِ  بعِض ا، ومذن   هذاا 

 !.- يما أحس - الرج ُ 
 ف البحثأهدا

َي د  البحذُ  إلذ  التعريذ  بَعلَذ  مذن أعذال  ليبيذا، عذا  ومذا   ذ  تذوُن ، 
 وكانْ  ل  قد   راسخة     العل .

 والقصُد من الكتابة عن  هنا أمران:
أّوُلُ مذذا: التنويذذُ  بعلمذذا  ليبيذذا خذذارَج الُقْطذذر الليبذذ ، وأثذذِره   ذذ  البلذذدان التذذ  

 استقروا ب ا.
الُبّحا  وطلبِة العل  إلذ  مؤلمفذا  الغريذانّ   ذ  علذو   وثاني ما: جاُ  أنظار 

 شتم ، لع  او أن ُيقيِّ  ل ا من ُيخرج ا، وينُشرها بين النا .
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 أهمية  البحث

تكمن أهميُتُ  من ج ذة اإلسذ اِ   ذ  البحذ  والحصذر للعلمذا  الليبيذين الذاين 
تذراجم  ، ودراسذِة أثذِره  هنذاك، َقَطُنوا بالُقطر التوُنسّ     مختل  األْزِمَنذة، وتتب ذِ  
 .رحم   او جميعا  وربِط   بموطن   األصل . وهاا أق   حقِّ   علينا 

 الدراسات  السابقة

ترجمْ  للغريان ِّ بعُ  كتذ  التذراِج  الم تّمذة بعلمذا  تذون ، وعلمذا  ليبيذا، 
وقذذد اَكذذر  وقذد اكرُت ذذا  ذذ  ُمسذذت ّ  البحذذ ، ولذذ  أَر كتابذذة  ُأ ذذردْ  لترجمذذة الغريذذان ،

صذذذذذاحُ  "اْلُعَمذذذذذر" أنم بعذذذذذ  حفَذذذذذدِة الغريذذذذذانّ  كتَذذذذذ  رسذذذذذالة  مسذذذذذتقّلة   ذذذذذ  أخبذذذذذار  
و ضذذذذائل ، ولذذذذ  ُيشذذذذر إلذذذذ  كون ذذذذا موجذذذذودة  أو ال، ولذذذذ  ُيحذذذذ  إلي ذذذذا  ذذذذ  مصذذذذادر 

 .(1)الترجمة
 خ طة البحث

ن ُخطُة البح  من مقدمة ، ومطلبْين، وخاتمة:   تتكوم
: حياة محمد بِن عل    المطلب األول:  الغريان ، وتحت  أربعُة  روع 

: طلُب  للعل ، ورحلُت ، وشيوُخ . الفرع الثاني: اسُمُ ، ونَسُب  وأسرُت . الفرع األول
: مكانتُذذ  العلميذذة، ووظائفُذذ ، الفرررع الرابرر عنايتُذذ  بالروايذذة واإلجذذازة،  :الفرررع  الثالررث

 وو اُت .
َأثَذُر محمذد الغريذان م  ذ  خدمذة المذاه  المذالكّ ، ويشذتم  علذ   المطلب الثاني:

 ثالثة  روع:
: أثَذذذُر  مذذذن خذذذال  عنايتذذذ  الفررررع الثررراني: أثَذذذُر  مذذذن خذذذال  تالميذذذا . الفررررع األول

 أَثُر  من خال  مؤلمفات  الفق ية. : الفرع الثالث. بذ"مختصر خلي "
 ح ، والتوصيا .   أه  النتائ  المتوصم  إلي ا    الب الخاتمة:

                                                           
 (.841-1/840لحسن حسن  عبد الوها  )اْلع َمر نظر: ا (1
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واَو أسأ  التو يَ ، واإلخالَ ، والقبوَ . و خُر دعوانا أِن الحمُد و ر  
 العالمين.

           
 مطلب األول: حياة محمد بِن علي  الغريانيال

 الفرع األول: اسم ه ، ونَسب ه وأسرت ه
 ، ، هذذذذذو: أبذذذذذو عبذذذذذد او؛ محمذذذذذد بذذذذذُن علذذذذذ   بذذذذذِن خليفذذذذذة الغريذذذذذان   الطرابلسذذذذذ  

 .(1)التونس   
": نسذذبة  ترجذذُ  إلذذ  مدينذذة ِغْرَيذذان الليبّيذذة ، وتقذذ  جنذذوَ  غربذذ ِّ (2) َذذذذذ "الغريذذان  

 . (3)( كيلو مترا  90طرابل  بنحو تسعين )
"  ذذِصّن أصذذل  مذذن إقلذذي  طذذرابل ؛ إْا إن غريذذان مذذن أعمذذا   أمذذا "الطرابلسذذ  

 طرابل .
 واستقّر وُتو      تون . وأما التوُنس    ِصن  قرأ وعا 
لد المترَجم  له في غريان؟:  هل و 

المعلوماُ  عن مولد  وأسرِت  شحيحة ، وقد اَكر أهُ  التراج  أن أصل  من 
، ويزيد بعُض  : (2)((الطرابلس ))، وَيْنُسُبوَنُ  لطرابل ،  َيْنَعُتون  بذ (1)مدينة غريان

 .(3)((الطرابلسّ ، نزي  تون ))

                                                           
 انظر مصادر ترجمِت    : (1

 (1/349لمحمد مخلو  )شجرة النور  -
 (.1/840لحسن حسن  عبد الوّها  )اْلع َمر  -
 (.2/885للكتّانّ  )ِفهرس الفهارس  -
 .(347: للطاهر الزاوي ) أعالم ليبيا  -
 (.3/459لمحمد محفوظ )تراجم المؤلفين التونسيين  -
 (.243: لناصر الدين الشري  )  الجواهر اإلكليليَّة في أعيان علماء ليبيا من المالكية -

 (.1/840)اْلع َمر انظر:  (2
غريان: ه  أكبر مدينة    جب  نُفوسة )الجب  الغرب (    ليبيا، وتسم  )عاصذمة الجبذ (. وُيذاكر أن )غريذان(  (3

هو اس   ألحد أبناِ  )َهومار( الاي ُنسبْ  إلي  قبيلة هذّوارة المعرو ذة  ذ  تذون  وليبيذا. انظذر لمعر ذة المزيذد عذن مدينذة 
 (.244: )  للطاهر الزاويمعجم البلدان الليبية غريان: 
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 غريان، ث  اْنتََق  للُقْطر التونس ؟. ل  أَر أحدا  ن م عل  هاا.    ُولد    
أو ه  ُولد    طرابل ، وعالقُت  بغريان كان  النتساب  إلي ا  قط؟، وهاا 

 أبعُد مما قبل .
أو ُولد    ِجْرَبة أو غيِرها من ُمُدن تون ، وأسرُت  ُمستِقّرة  هناك، وخروُج ا 

 دة محمد  هاا؟. من طرابل  أو غريان كان قب  وال
أسئلة  ال أستطي  الجواَ  عن ا جازما ؛ ألن كت  التراج  ل  تاكر شيئا  

ن كنُ  أمي  إل  أنم المترَج  ل  ُولد    اْلُقْطر التونس      مدينة -عن ا، وا 
 ؛ ِلَما يل :-ة أو غيرهاِجْربَ 
   الطرابلس   األصُ ، التوُنس))قوُ  صاح  "  ر  الف ار "    ترجمت :  .1

 .(4)((الدار
 .(5)((من ا ]أي: مدينة غريان[ أصُل ))قو  صاح  "اْلُعَمر" عن :  .2
 .(6)((الليب   األص ُ ))قو  صاح  "تراج  المؤلفين التونسيين"    ترجمت :  .3

إْا ُيف   من ها  األقوا  أن أصو  الرج : ليبية ، طرابلسّية ، غريانّية ، وهاا 
 كان    غيرها.التعبيُر يوح  بأن مولد  ونشأت  

أما أسرُت   ل  تاكر عن ا كتُ  التراج  شيئا  إال  يما يتعل  بإجازة أوالِد ، 
من أنم ل  ارية   ، وما اكرُ  صاح  "اْلُعَمر"(7)-إن شا  او-وسيأت  اكُر  

 .(8)معرو ة     حاضرة تون 
 
 

                                                                                                                                           
 (.3/459)تراجم المؤلِّفين التون سيِّين (، و1/840)اْلع َمر انظر:  (1
 (.1/349)شجرة النور  (2
 (.1/241)فهرس الفهارس  (3
 (.2/885)فهرس الفهارس  (4
 (.1/840) اْلع َمر (5
 (.3/459)تراجم المؤلفين التون سيين  (6
 (.09: انظر  يما يأت  )  (7
 (.1/840)انظر: اْلُعَمر  (8
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هالفرع الثاني  : طلب ه للعلم، ورحلت ه، وشيوخ 
، حيذذذذذذ  دَر   ذذذذذذ  المدرسذذذذذذة (1)للعلذذذذذذ  بمدينذذذذذذة ِجْرَبذذذذذذة بذذذذذذدأ الغريذذذذذذان   طلَبذذذذذذ ُ 

ِنيمة  ، ث  انتق  للحاضرة )تون  العاصمة(،  قرأ عل  أساتاة جام  الزيتونة. (2)اْلِجمم
ولذذ  يكتذذ  الغريذذان   بطلذذ  العلذذ   ذذ  تذذون   قذذط؛ بذذ  أخذذا عذذن علمذذا  مكذذة 

 .(3)أيضا     رحلت  للح ، ودَر     القاهرة عل  علما  األزهر

ه:   شيوخ 
 :(4)-َر  علي    ي اُمفرمِقين عل  اْلُمُدن الت  د-ِمْن أْش ر شيوخ الغريان  

 في مدينة ِجْرَبة:
: أبو إسحا  إبراهي  بُن عبد او بن إبراهي  الجمن  التوُنسذ . رحذ  اْلِجمَِّني   (1

لمصر، وأخا عن عبد الباق  الُزرقان  واْلَخَرِشّ . أقذا  بجربذة، وأقذرأ العلذوَ ، 
ِنيمة(. مذذن أشذذ ر ذهذذذ ُعر ذذْ  بذذ1115وَبَنذذ  لذذ  الذذوال  ب ذذا مدرسذذة  سذذنة:  )اْلِجمم

تالميذذا : محمذذد الغريذذان ، وانتفذذ  بذذ . كذذان يخذذت  مختصذذر خليذذ   مذذرتْين  ذذ  
 .(5)هذ[1134السمَنة. ] : 

 

                                                           
سذذكان الذذرا : مدينذذة  تونُسذذّية  علذذ  شذذك  جزيذذرة  جنذذوَ  شذذرق ِّ تذذون ، قذذر  مدينذذة قذذاب .  (1 بفذذتا الجذذي  وكسذذرها، وا 

 (.  2/118ِلْلَحَموي ) معجم البلدانانظر: 
بكسذذذر الجذذذي ، و ذذذتِا المذذذي  المشذذذدمدة. ُنسذذذبْ  هذذذا  الزاويذذذُة أو المدرسذذذُة للشذذذي  إبذذذراهي  بذذذن عبذذذد او اْلِجممنِذذذ  ] :  (2

ذذودة باشذذا  ذذ  جزيذذرة ِجربذذة، وُتعذذر  أيضذذا  بالمدرسذذة اْلُمَراِدّيذذة؛ نسذذبة  1722/هذذذ 1134  [. بناهذذا األميذذُر مذذراُد بذذُن حم 
شراِ  علي ا، والنظِر    أحباسذ ا للشذي  إبذراهي  المذاكور، وَبَنذ  لذ  دارا  للسذكن  لصمير الماكور. وقد َجَع  َأْمَر اإل

بجوارها،  جل  للتدري  ب ا، وكان َيخت   ي ا مختصر خلي     العا  مذرتْين  ذ  تسذعة أشذ ر، وُيقذرد الحذديَ   ذ  
المِقيِمذين ب ذذا مذذن ِريذ  أوقا  ذذا، وتبرعذذاِ   بقيذة السذذنة. وممذا َتميمذذزْ  بذذ  هذا  الزاويذذُة أن ذا تتكفمذذ  باإلنفذذا  علذ  الطلبذذة

المذذؤلفين التونسذذيين: سذذذنة   ، و ذذذ  تذذراج 1674/1675 -هذذذ1085أهذذ  الخيذذر. وقذذد اْكَتَمذذ  بنذذذاُ  المدرسذذة سذذنة: ]
(  ذذ  439-2/436) ِلمحمذذود َمْقذذِدي نزهررة األنرررار فرري عجاوررب التررواري  واألخبررار  [. انظذذر: 1714/هذذذ1115

 (.356/ 4( َو )2/57) تراجم المؤلفين التونسيين ، وترجمة إبراهي  اْلِجممنِ 
 (.3/459)تراجم المؤلفين التونسيين (، و1/840)اْلع َمر انظر:  (3
 (.3/459)تراجم المؤلفين التون سيين (، و1/840)اْلع َمر (، و1/349)شجرة النور انظر    معر ة شيوخ :  (4
(، وشذذجرة النذذور 37:  توحذذا     عثمذذان لحسذذين خوجذذة ) انظذذر ترجمتذذ   ذذ : ايذذ  بشذذائر أهذذ  اإليمذذان  ذذ   (5
 (.3/459(، وتراج  المؤلفين التوُنسيين )1/840(، واْلُعَمر )1/324)
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 وفي حاضرة تونس:
. أخا    : أبو عبد او محمد بُن عبد او زيتونة اْلُمَنْسِتيري التوُنس   َزْيت ونة (1

مصذذذذر عذذذذن محمذذذذد الُزرقذذذذان  وغيذذذذِر . تذذذذولم  مْشذذذذَيخَة المدرسذذذذِة اْلُمَراديذذذذة  ذذذذ  
تذون ، وتصذّدر للتذدري  بجذام  الزيتونذة. اشذت ر بموسذوعيت   ذ  العلذ  مذ  

 .(1)[1138 قد  لبصر ، ول  مؤلفا       نون متفرقة. ] : 
األندلسذذذ   التونسذذذ . مذذذن  محمذذذد حمذذذودة الريكلذذذ  (2): أبذذذو عبذذذد اوالريكلررري (2

أشذذ ر مشذذايخ : محمذذد زيتونذذة، وتذذولم  مْشذذَيخة المدرسذذة اْلُمراديذذة بعذذد ، كمذذا 
 : [ . تذذذذول  الخطابذذذذة بجذذذذام  الزيتونذذذذة. ممذذذذن أخذذذذا عنذذذذ : محمذذذذُد الغريذذذذان  

 . (3)هذ[1161
: لذذ  أجذذد لذذ  ترجمذذة  مسذذتقّلة ، سذذوي أنذذ  كذذان  قي ذذا  عار ذذا  منصررور المنزلرري (3

  علي  جم   مذن  : محمذد الغريذان . ولعذ  "المنزلذ " نسذبة  ، ودرَ (4)بالنواز 
 .(5)لبلدة    الُقْطر التونس  تسم  "منز  بو زلفة"

 وفي مصر:
، (6): محمد بن سال  بن أحمد الِحْفناوي، أو الِحْفن الِحْفناوي (1 .  قي   شا ع ٌّ

عن  كثيرون، عاِل   بالعربية. تولم  التدريَ  باألزهر، وُوّل  مْشَيخَتُ ، وأخا 
 .(7)هذ[1181من  : محمد الغريان . ] : 

                                                           
تررررراجم المررررؤلفين (، و1/324)شررررجرة النررررور (، و132: ) ذيررررل بشرررراور أهررررل اإليمرررران انظذذذذر ترجمتذذذذ   ذذذذ :  (1

 (.2/437)التون سيين 
 (: "أبو محمد".1/230) لمحمد بِن عثمان السنوس مسامرات الرريف بح ْسن التعريف   :  (2
مسرررامرات الرريرررف (، و1/345)شرررجرة النرررور (، و173: ) ذيرررل بشررراور أهرررل اإليمررران انظذذذر ترجمتذذذ   ذذذ :  (3
 (.1/500للنيفر )عنوان األريب (، و1/230)
 (.3/71)مسامرات الرريف انظر:  (4
تررراجم المررؤلفين التونسرريين هذذذ. انظذذر:  1248 ذذ  ترجمذذة: محمذذد المنزلذذ  المتذذو  : اكذذر هذذاا محمذذد محفذذوظ  (5
(1/54.) 
 (.135-6/134) للِزِرْكِل األعالم كالهما صحيا ، وُوجدا مكتوبين بخطِّ يِد . انظر:  (6
للِزِرْكلذذ  األعررالم (، و4/49) لمحمذذد اْلُمذذراديسررلا الررد رر فرري أعيرران القرررن الثرراني عَشررر انظذذر ترجمتَذذ   ذذ :  (7
(6/134.) 
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أبذذذذو عبذذذذد او محمذذذذد بذذذذُن محمذذذذد اْلَبِليذذذذِدي  الحَسذذذذِن   التوُنسذذذذ    :(1)اْلَبِليرررردي    (2
. ُولد    تون ، وقرأ    الزيتونة، ث  ارتح  إلذ  القاهرةذذ، وقذرأ  ي ذا  المالك  

لذ   جل  للتدري  هنذاك. عل  محمد الزرقانّ  وأحمد النمْفراوّي، وغيِرهما، ث 
؛ مذذذن  : الذذذدردير، ومحمذذذُد الغريذذذان ، وأحمذذذد بذذذُن عبذذذد الصذذذاد   تالمذذذاة  ُكثُذذذر 

 الطرابلس . َأْلَحَ  األصاغَر باألكابر،  اشتركوا    التلماة ل .
اْشذذذذَتَ ر بالفقذذذذ  والحذذذذديِ ، وكذذذذان ُيْمِلذذذذذ  الموطذذذذَأ والصذذذذحيحين وغيَرهذذذذا  ذذذذذ    

 .(2)ه[. بالقاهرة1176دروس . ] : 
: أحمذذذد بذذذُن عبذذذد المذذذنع  الذذذدمن وري. قذذذرأ علذذذ  أحمذذذد النفذذذراوي الررردَمْنه وري    (3

وغيذذذِر . كذذذان عاِلمذذذا  بالمذذذااه  األربعذذذة؛ حتذذذ  ُعذذذر  بذذذذ "المذذذااهب "، وتذذذولم  
 .(3)هذ[1192مْشَيخة الجام  األزهر بعد مو  الحفن . ] : 

 وفي مكَّة:
لمحسذذذن بذذذن سذذذال  : عبذذذد المذذذنع  بذذذُن محمذذذد )تذذذاج الذذذدين( بذذذِن عبذذذد االَقْلِعررري (1

القلعذذ .  قيذذ   حنفذذ ٌّ مذذن علمذذا  مكذذة، تذذولم  اإل تذذاَ  ب ذذا، وسذذار سذذيرة  حسذذنة  
 .(4)هذ[1174] :   ي ا.

، المشذ وُر بذابن عقيلذة )لقذ   ابن عقيلة  (2 : محمد بن أحمذد بذن سذعيد المكذ  
، أخذا عنذ  خالئذُ  ال ُيحَصذْون. ] :  . وقذد (5)هذذ[1150لوالد (.  قي   حنفذ ٌّ

 .(6)الغريانُ  أسانيَد بعِ  الكت  إل  مؤلِّفي اأخا عن  
 

                                                           
ِرْكِل       (1 ال ام ( ما يفيذد تذرجيَا نطِقذ  بفذتا البذا . ويبذدو أن الذال  مكسذورة  علذ  هذاا  -7/68) األعالمنَق  الزِّ

 الضبط. 
 (.2/116) اْلع َمر(، و1/339) شجرة النور(، و111-4/110) ِسْلا الد َررانظر ترجمَتُ    :  (2
 (.1/164للِزِرْكل  )األعالم (، و1/117)ِسْلا الد رر  انظر ترجمَت    : (3
 لعبذذذد السذذذتّار الذذذدهلوي المكذذذ مرررن كرررل عصرررر  األزهرررار الطي برررة النْشرررر فررري ذكرررر األعيرررانانظذذذر ترجمتَذذذ   ذذذ :  (4
أنذ  لذ  يقذ  علذ  تذاري  و اتذ ، غيذر أنذ  كذان حّيذا  األزهرار الطي برة: (. و ذ  4/168للِزِرْكل  )األعالم (، و2/390)

 هذ.1168سنة 
 (.2/395)األزهار الطي بة النْشر (، و4/30)ِسْلا الد َرر انظر ترجمت    : ( 5
 (    ترجمة البشير التوات  التوُنسّ .1/231)فهرس الفهارس انظر:  (6
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 ثالث: عنايت ه بالرواية واإلجازةالفرع ال
اعتن  الغريان   بأخا العلذ  بسذند  عذن أهلذ ، وتمّيذز بذالك عذن أقرانذ ؛ حتذ  

عطا   لغير .  ُعر  ب ، وبعنايت  باإلجازة طلبا  من غير ، وا 
مذذذن مشذذذايخ  المصذذذريين : ))لذذذ  مجموعذذذة   ذذذ  إجازاتذذذ  (1)قذذذا  عنذذذ  الكتّذذذان   

 .(2)((والحجازيِّين
. بذذ  إن شذذيوَخ  (3)((وكذذان مذذن أهذذ  االعتنذذا  بالروايذذة))وقذذا  عنذذ  أيضذذا : 

 .(4)((غالُب   أجاز ))
، عذن إبذراهي  الجمنذ ، (5)  و يروي الفق  المالك م عذن شذيخ  عمذر اْلِجممنِذ 

 عن الخرش  وعبد الباق  الزرقان .
 . (6)ويروي كتا  "دالئ  الخيرا " بسند عا   إل  مؤلف     القرن التاس 

وقذذد اكذذر الكتّذذان    ذذ  "  ذذر  الف ذذار " أسذذانيد لذذبع  علمذذا  تذذون  عذذن 
 طري  الغريان ، من  :

ه.   ذذذذو يذذذذروي عذذذذن 1259محمذذذذد َبْيذذذذَر  الثالذذذذ  التونسذذذذ   المتذذذذو   سذذذذنة:  -
 .(7)الغريان  بواسطتين بين ما

عبذذذذذذد القذذذذذذادر الريذذذذذذاح  الطرابلسذذذذذذ   التونسذذذذذذ   المتذذذذذذو   سذذذذذذنة: إبذذذذذذراهي  بذذذذذذُن  -
 .(1)هذ. وقد روي عن الغريان  عن طري  واسطة واحدة   قط1266

                                                           
، المعروُ  بذ: "عبد الحّ  الكتّانّ " المغرب    (1 . عاِل   محمد عبُد الح  بُن عبد الكبير الحَسِن   اإلدريس   الفاس  

هذ[.  1382بالحدي  ورجاِل ، اشت ر باقتنا  الكت ، وروايِت ا عن أصحاب ا بأسانيدها. ل  مؤلمفا   عديدة . ] : 
 (.6/187) للِزِرْكِل ّ األعالم انظر ترجمت    : 

 (.2/885)فهرس الفهارس  (2
 (.2/885)فهرس الفهارس  (3
 (.1/349)شجرة النور  (4
( أن  يروي عن شيخ  إبراهي  اْلِجممِن  بواسطة عمر اْلِجممِن !!؛ م  أن كت  2/885)فهرس الفهارس كاا     (5

براهيُ  هاا من تالماة الخرش  وعبد  -كما تقّد     شيوخ -التراج  َتاكر  أن  تتلما مباشرة  عل  إبراهي  الجمن ، وا 
 بين الغريان  وشيخ  إبراهي  الجمن ؟!.  ال أدري كي  جا  ُعمر الجّمن  واسطة   الباق  الزرقان .

(. والغريان   يروي هاا الكتاَ  عن سليمان المنصورّي، عن المعممر 2/885)فهرس الفهارس للكتَّاني  انظر:  (6
هذ كما  870المتو  : محمد الباعلوّي األحمدّي، عن المعممر عبد الشكور، عن الجزول  )مؤل  دالئ  الخيرا ( 

    الموض  الماكور. اكر  الكتان   
 (.1/241انظر:   ر  الف ار  ) (7
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هذذ. وهذو يذروي عذن الغريذان  1311البشير التذوات  التونسذّ  المتذو   سذنة:  -
 .(2)بواسطتين بين ما أيضا  

رواهذذذذذا بإسذذذذذناد  إلذذذذذ   وألمذذذذ  الغريذذذذذان   )ِ ْ ِرسذذذذذا ( جَمذذذذذ   يذذذذذ  المؤلفذذذذذاِ  التذذذذذ 
 ، وسأاكر  ضمن مؤلمفاِت  من البح .(3)أصحاب ا

وقذذد أجذذاز الغريذذان   طلبتَذذ  بمذذا اسذذتجاز بذذ  مشذذايَخ   ذذ  الف ذذر  المذذاكور. 
ومما أجاز  من الُكُت  الت  يروي ا بإسناد  إل  مؤلِِّفي ا: "ُمختصر خلي "    الفق  

ر   ين، وعلي  الفتوي.المالك ؛ الاي هو ُعمدة الماه  عند المتأخِّ
 قذد اَكذذر صذاح  "شذذجرة النذور"  ذذ  ترجمذة أبذذ  العّبذا  أحمذذد بذن الصذذغير 

هذذ  ذ   1178هذ أن الشي  الغريذان م أجذاز  سذنة:  1234المساكين  المتو     : 
 .(4)مختصر خلي   

و يما يل  مثا   إلجازا  الغريان  لتالمات ، وهو ن   إجازتذ  لتلميذا  عمذر 
 المحجو :
...أما بعد:  يقو  أسذيُر انبذ ، و قيذُر كسذِب ، الراجذ  عفذَو ربِّذ ، الفذار  ِمذْن ))

ْن أحبمذذذ  داَر ال نذذذا  بذذذّوأ  او تعذذذال  وَمذذذ-حولذذذ  وقوتِذذذ : محمذذذد بذذذُن علذذذ   الغريذذذان   
 :-واألمان 

قذذد أجذذزُ  ولذذَدنا الفقيذذ  النبيذذَ ، الحسذذي  النسذذيَ ، الحذذائَز مذذن الفضذذ  والعلذذِ  
، ا لمشذذارَك  ذذ  سذذائر العلذذو ، الراضذذَ  مذذن َلَباِن ذذا المنطذذو  والمف ذذوَ ، أو ذذَر نصذذي  

أبذذا حفذذ   ُعمذذَر ابذذَن -غايذذَة المذذراد، وبحذذ   أجذذاد وأ ذذاد  -بفضذذ  او-وبلَذذف  ي ذذا 
أخينذذذا حقّذذذا ، ومحبِّنذذذا صذذذدقا ؛ العلَذذذ  الشذذذ ير، النقّذذذاد الخبيذذذر، مفتذذذ  األنذذذا ، وشذذذي  

ن    العلو  العقلية والنقلية، المنفرد  ذ  اإلسال ،  ريد دهر ، ووحيد عصر ، المتفنِّ 
جّ  الكام : سّيدي قاس  الرئاسة اإل ريقّية: أب  الفض  الشي  الفاض ، والُ ما  األ

 يمذذا تضذذّمَن  هذذاا الثمَبذذُ  بالسذذند المتصذذ  بالمشذذاي  األجلّذذة، والبذذدور  -المحجذذو 
                                                                                                                                           

 (.1/438)فهرس الفهارس انظر:  (1
 سنة. 116وُيعد  هاا سندا  عاليا  للتوات ؛ إْا بين و ات  وو اِة الغريانّ :  (.1/231)فهرس الفهارس انظر:  (2
 (.1/349)شجرة النور انظر:  (3
  (.368-1/367)شجرة النور انظر:  (4
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ك واضذذذَا محّجذذذة  األهلمذذذة، القذذذائمين بالشذذذريعة  ذذذ  عذذذين الحقيقذذذة، السذذذالِكين  ذذذ  الذذذ
 وطريقة.

جذذازة  لغيذذر  بشذذرط  المعتَبذذِر عنذذد أهلذذ ؛  إجذذازة  عامذذة  مطلقذذة ؛ إقذذرا   وقذذرا ة ، وا 
عادتِذذ  إلذ  َمذْن هذو ِمذْن أهلذ ، وعلمذ  بتقذذوي  ألنذ  ِمذْن وْضذ  الشذ    ذ  محلذ ، وا 

أن ينفذ  بذذ  العبذاَد  ذذ   -سذذبحان -او، وأن ال ينسذان  مذذن صذالا دعائذذ ، ونسذأل  
، والصذذذالُة والسذذذالُ  علذذذ  الحاضذذر وا ، وباإلجابذذذة جذذذدير  لبذذذاد، إنذذذ  علذذذ  الذذذك قذذدير 

 .(1)النبّ  الش ير، و ِل  وصحب  اوي الفض  والخير النضير((

 عنايت ه بتحصيل اإلجازة ألبناوه:
َلّما كان الغريان   م تّما  بطل  اإلجازة من العلما ، وروايِة الكت  بأسانيدها 

أيضا  عل  أن ُيورِّ  ألبنائ  هاا األمر،  استجاز ل    قد حَر   -إل  مصنِّفي ا 
 بعَ  علماِ  عصره . ومن هاا:

أن ُيجيذذذذز أوالد  الثالثذذذذة: محمذذذذد  (2)أنذذذذ  طلذذذذ  مذذذذن الحذذذذا ظ ُمرتَضذذذذ  الزِبيذذذذديّ ( 1
الصاِلا، ومحمد الُسوسذ ، ومحمذد الشذاال ،  أجذازه  الزِبيذدي   ذ  ثََبذ   لذ  سذّما : 

هذ، 1194العْقيان     إجازة أوالد شيِخنا الغريان "، أتّم  سنة  "الِعْقد اْلُمكلم  بالُدرّ 
 وأجازه   ي  بمروّيات  عن علما  الحدي ، وأسانيد  إلي  . 

 .(3)((وه  إجازة  ُحلوة ، وقفُ  علي ا    توُن  بخّط ))قا  الكتّان : 
ذذ  هذذا  اإلجذذازَة أيضذذا  ِلطالِبي ذذا مذذن  تالمذذاة الشذذي  ولذذ  َيفُذذ  الزِبيذذديم أن ُيعمِّ

الغريذذذذانّ  وغيذذذذِره ،  قذذذذا   ذذذذ  هذذذذاا "الثَبذذذذ ": ))وكذذذذاا أجذذذذْزُ  لسذذذذائر طلبذذذذِة العلذذذذ  
المالِزمذذين  ذذ  حلقذذة درو  والذذِده ، ولسذذائر أحبذذاِب   وأصذذحاِب   ممذذن  يذذ  أهلّيذذُة 

 .(4)التحم   ل اا العل ((

                                                           
 (.85-3/84كاملة . ) مسامرات الرريفساق ا صاح   (1
. من أش ر  (2 . المحدُِّ  المش وُر. أخا عن نحو ثال  مئة شي   محمد مرتَض  بُن محمد الُحسين   الَعَلِوي  الَزِبيدي 

-1/526)فهرس الفهارس هذ[. ل  ترجمة  حا لة    : 1205مصنمفات : تاج العرو     شرح القامو . ] : 
549.) 

 (.2/873) فهرس الفهارس (3
 (.3/459)تراِجم المؤلِِّفين التون سيِّين . وانظر: (1/540) فهرس الفهارس (4
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 حُ  "اْلُعَمر":وعالقُة الغريان  بالزِبيدي كان  وطيدة  ودائمة . قا  صا
، وأجاز ك ٌّ من ما وكان  بين  وبين الحا ِظ ُمرتَض  الزِبيدّي مك)) اتبا  

 . (1)((صاحَب 
مؤلِّذذ  كتذذا  "اخيذذرة المحتذذاج  ذذ   (2)كتَذذ  الغريذذان   ِلمحمذذد اْلُمْعَطذذ  الشذذرقاويّ ( 2

الصالة عل  صاح  اللِّوا  والتاج" رسذالة  منثذورة  ُمنممقذة ، يمذدح  ي ذا هذاا الكتذاَ ، 
وأطُلُ  من سذيادة سذّيِدنا اْلُمعَطذ  إجذازَة ))ل  صاحب ، ويقو      خرها: وُيثن  ع

 ... : محمذذذذد صذذذذالا، ومحمذذذذد الُسوسذذذذ ، ومحمذذذذد الشذذذذاال ، وأنذذذذت  لذذذذالك أهذذذذ   َبنِذذذذ م
 .(3)((موال  الكريِ : محمد الغريان ّ  والسال  عليك  من ُمحّبك  الراج  عفوَ 

 ووفات هي ة، ووراوف ه، الفرع  الراب : مكانت ه العلم
 أما مكانُت  العلمّيُة  قد ُوص  بموُسوعّيت     العل ، وتمي ِز     الف  .

وقذد اْلَتقَذ  بذ   ذ  تذون  سذنة: -   كتا  رحلت  للح   (4)َوَصَفُ  اْلَوْرِثياَلِن   
، ))بأنذذذ  جَمذذذ  أصذذذو  العلذذذ  الشذذذرعّ ،  قذذذا  عنذذذ :  -هذذذذ1153 هذذذو  قيذذذ  ، محذذذد  

، أ ، منطق ٌّ ، تصريف ٌّ ، ُمفسِّر  صول ٌّ نحويٌّ  .(5)((، متكلِّ  ، َعروض ٌّ
وعلمذذذذا ، أْوحذذذُد عصذذذر ؛ دينذذذا ، )) ذذذ  "شذذذذجرة النذذذور":  (6)وقذذذا  عنذذذ  مخلذذذو 

 .(7)((وسلوكا ، و ضال ، و  ما  
                                                           

 (.1/840)اْلع َمر  (1
.  قيذذذ   مذذذالك ٌّ مذذذن ُمتصذذذوِّ ة المغذذذر   (2 ، أو الشذذذرق   أبذذذو عبذذذِد او؛ محمذذذد اْلُمعَطذذذ  بذذذُن محمذذذد  الصذذذالا الشذذذرقاوي 

   الصالة عل  صاح  اللوا  والتاج" *. قيذ : هذو  ذ  أكثذر مذن سذبعين  "اخيرة المحتاجاألقص . ِمْن ُمصنمفاِت : 
(، 6/2234)موسرروعة أعررالم المغرررب للقذذادري ضذذمن نشررر المثرراني هذذذ[. انظذذر ترجمتذذ   ذذ : 1180مجلمذذدا . ] : 

ِرْكل  )األعالم و  (.  7/106للزِّ
 (.64-61: لمحمد المعَط  الشرقاوي )  ِسْفر اإلجازات والمراويانظر ها  الرسالَة كاملة    :  (3
؛ نسذبة  إلذ  بنذ  ورثذيالن (4 ؛ قبيلذة  قذر  بجايذة  ذ  بذالد الجزائذر.  قيذ  ، مذؤرِّخ ، الحسين بُن محمد السذعيد اْلذَوْرِثياَلِن  

هذذذ سذذّماها )ُنْزهذذة األنظذذار  ذذ  1179رّحالذذة ، لذذ  مؤلفذذا   ورسذذائُ   ذذ  التصذذو ، ولذذ  رحلذذة  مشذذ ورة  إلذذ  الحذذّ  سذذنة 
: هذذذذ[. انظذذذر ترجمتَذذذُ   ذذذ 1194، أو: 1193 ضذذذ  علذذذ  التذذذاري  واألخبذذذار(، ُعر ذذذ  بذذذذذذذ )الرحلذذذة الورثيالنيذذذة(. ] : 

 (.2/257للزرْكلّ  )األعالم (، و1/357)شجرة النور 
 (.2/767) ""الرحلة الورثيالنية ، وُتعر  بذذنزهة األنرار في فضل علم التاري  واألخبار (5
، الفقيذذذُ  المفتذذذ ؛ اشذذذت ر بكتابذذذ  "شذذذجرة النذذذور الزكّيذذذة  ذذذ  طبقذذذا   (6 محمذذذد بذذذُن محمذذذد بذذذِن عمذذذر مخلذذذو  التوُنسذذذ  

 (.7/82)األعالم هذ[. انظر ترجمَت    : 1360المالكّية ". ] : 
 (.1/349)شجرة النور انظر:  (7
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لعاّلمذذة، ُمحذذدِّ  تذذون  اإلمذذا ، ا))ووصذذفُ  الكتمذذان    ذذ  "  ذذر  الف ذذار " بذذذذ 
 .(1)((وُمسِندها

الظريذ " بأنذ  ِمذْن ))ُ ُحذو  المتقذدِّمين مذن علمذا  ونَعتُ  صاح  "مسذامرا  
 .(2)((تون 

وقذذذد مَدحذذذُ  عذذذدد  مذذذن طالبذذذ  بقصذذذائد تُبذذذّين  ضذذذل  وعلَمذذذ ؛ قالوهذذذا بمناسذذذبة 
 .(3)خْتم   قرا َة بع  المصنفا  علي 

 وراوفه:
 من الوظائ  والم اّ  الت  تواّلها الغريانّ :

ذذبُ  الباشذذا ( 1 شذذيخا  بالمدرسذذة  (4)علذذ  بذذاي األو أنذذ  بعذذد رجوعذذ  مذذن الحذذ  نصم
؛ نسذذذبة  لولذذذد  "سذذذليمان"،  كذذذان (5)التذذذ  أّسسذذذ ا هذذذاا الذذذوال ، وسذذذّماها "الُسذذذَلْيَماِنّية"

، ب  اَكر بعُض   أّن األمير الماكور واّل  َمْشَيَخة تلك (6)الغريان   أّوَ  مدرِّ    ي ا
 .(7)المدرسة

إل  و ات ؛ حي  اكر صاح  وَيظ ر أن الغريان  استمرم    ها  المدرسة 
تقدم  ِلَمْشَيَخة المدرسة )) (8)"مسامرا  الظري " أن الطاهر بن مسعود الفاروق 

 .(1)((مانية بعد و اة شيِخ ا الغريان الُسليْ 
                                                           

 (.2/885)فهرس الفهارس  (1
 (.1/243) مسامرات الرِريف بح ْسن التعريف (2
-1/584النيفذر )عنوان األريب عما نشر  فري الربالد التونسرية مرن عرالم أديرب لمحمرد انظر ها  القصائد   :  (3

611.) 
مسرامرات الرريرف هذذ[. انظذر ترجمتذ   ذ : 1169أمير تون : أبو الحسن عل  بُن محمد  بذن علذ  تركذ . ] :  (4

 وما بعدها(. - 2/160ِلمحمود َمْقِدي  )نزهة األنرار (، و1/93لمحمد بن عثمان السنوس  ) بح ْسن التعريف
هذذذ، وسذذّماها باسذذ  ولذذِد  ُسذذليمان الذذاي ُقتذذ  مسذذموما  قبذذ  1168َأسمذذ  هذذا  المدرسذذَة الباشذذا علذذ  بذذاي األو  سذذنة  (5

الك. وقد وَقف ا الباشا عل  طلبة المذاه  المذالك . وكذان أو  مذدرِّ    ي ذا الشذي  محمذد الغريذانّ ؛ أْقذرأ  ي ذا تفسذيَر 
، وغيَر  من أم ا  الكت . وكان بناؤها من أروع األبنيذة. انظذر  ذ  الحذدي  عن ذا: الب تراري  معرالم التوحيرد يضاويِّ

 .(320ِلُمحمد بِن الخوجة ) /في القديم وفي الجديد 
 (.3/459)تراجم المؤلفين التونسيين (، و1/840)اْلع َمر (، و1/349) شجرة النورانظر:  (6
 (.2/162لمْقِدي  )نزهة األنرار و(، 1/96)مسامرات الرريف انظر:  (7
تراجم المؤلفين هذ[. انظر: 1234محمد الطاهر بن مسعود الفاروق . تول  اإلمامَة بجام  الزيتونة. ] :  (8

 (.4/327)التونسيين 
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جلَذذذ  للتذذذدري  بجذذذام  الزيتونذذذة بحاضذذذرة تذذذون ،  كذذذان ُيقذذذرد: الفقذذذَ ، وعلذذذوَ  ( 2
 .(2)وغيَرهااللسان، والفرائَ ، والمنطَ ، والبياَن، 

 وفاته:
عذذذزم -بعذذذد حيذذذاة حا لذذذة  بذذذالعل  والعطذذذا ؛ أْسذذذَل  الغريذذذان   الذذذروَح إلذذذ  بارئ ذذذا 

، وحدمدها مخلو   ذ  (3)ه1194شّوا  لسنة: /14يو  األربعا ؛ الموا  :  -وج م 
 بتون . (5)، وُد ن    مقبرة الزاّلج(4) [1780ه ]1195"شجرة النور" بسنة: 

           

 الثاني: َأَثر  الغريانيِّ في خدمة المذهب المالكي   المطلب

 الفرع األول: أَثر ه من خالل تالميذه
دَر  علذ  الغريذذان   ذ  حاضذذرة تذون  جمذذ   غفيذر  مذذن طلبذة العلذذ ، ويبذذدو 
أنم تدريسذذ  بجذذام  الزيتونذذة هذذو الذذاي جَعذذ  تالميذذَا  ُكثُذذرا ؛ ألن أغلذذ  الطذذاّل  مذذا 

    الزيتونة شيئا  من المدار  األخري. كانوا يعدلون بالجام  األعظ 
: اعتنذذذاُؤ  بالطلبذذذة  وقذذذد اَكذذذر الذذذوْرِثيالن   أنم ممذذذا امتذذذاز بذذذ  الشذذذي  الغريذذذان  

 . (6)الُغَرَبا ، وأخُا  بأيدي  

                                                                                                                                           
 .(238-1/237)مسامرات الرريف  (1
 (3/460)تراجم المؤلفين التونسيين  (2
 (.1/840)اْلع َمر  التاريَ : حسن ُحْسِن    :حدمد هاا  (3
عنوان األريب (. ووا َ  مخلو ا     تحديد السنة: الشيُ  محمد  الّنيفر    كتاب : 1/349)شجرة النور انظر:  (4

شّوا ،  12(؛ إا قا : ))... محمد الغريان  المتو م    : 1/584) عم ا نش  بالبالد التون سية من عالم أديب
 ه((. 1195سنة: 

مقبرة قديمة  مش ورة     حاضرة تون  )العاصمة(، ترج  إل  الع د الحفص ، وُد ن ب ا كثير  من العلما   (5
واألعيان والمجاهدين. ويقا  ل ا: الزالمج، والجالمز. وه  منسوبة  للشي  محمد الزالمج؛ الاي عا     المئة 

،  اشتري المسلمون من ا    ك  مرة  موضعا  ِلدْ ن َمْن ما  السابعة، واشتري ها  المقبرة، وكانْ  ملكا  لي  ودي 
من  ، ث  اشتراها كلم ا الشيُ  محمد  الماكور، وحبمس ا عل  جماعة المسلمين. ومساحُت ا اإلجمالية حوالْ  مئة 

ري  معالم التوحيد تاهكتار. والصواُ     رسم ا )الزالمج( بتقدي  الزاي عل  الجي ، والمش وُر عكُ  الك. انظر: 
 (.1هام   -302: ) في القديم والجديد 

 (.2/767)رحلة الورثيالني انظر:  (6
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 - قذذذط  -ومذذذن خذذذال  تتب ِعذذذ  لكتذذذا  محمذذذد مخلذذذو  "شذذذجرة النذذذور الزكّيذذذة" 
َمْقذذذذِدي   ذذذ  كتابذذذذ : "نزهذذذذة  ، واَكذذذذر(1)وجذذذدُ  أنذذذذ  َعذذذذدم مذذذن تالماتذذذذ : سذذذذتة عشذذذر

األنظذذذذار  ذذذذ  عجائذذذذ  التذذذذواري  واألخبذذذذار" تالمذذذذاة   خذذذذرين لذذذذ  سذذذذوي َمذذذذْن اكذذذذره  
 .(2)مخلو   

واَكذذذر أيضذذذا  محمذذذد الّنْيفذذذر  ذذذ  كتابذذذ : "عنذذذوان األريذذذ  عّمذذذا نشذذذأ  ذذذ  الذذذبالد 
مذذن  -بعذذدُ  يمذذا  -عذذددا  مذذن طذذال  الغريذذانّ  أصذذبحوا-التوُنسذذية مذذن عذذاِل  أديذذ " 

والشِّذذْعر  ذذ  تذذوُن ، ونَقذذ  ألغلذذب   قصذذائَد  ذذ  مذذدح شذذيِخ   الغريذذانّ  أهذذ  األد  
 .(3)   مناسباِ  خْتِ  الكتِ  علي     دروس 

ذذذ  الّنيفذذذر ل ذذذؤال  الطلبذذذة جذذذز ا  مذذذن كتابذذذ  المذذذاكور، وسذذذَرَد تذذذراجَم    وخصم
متتاِبعة ، وقا     مطل  اكِره : )) َوِمذْن أهذ  العلذ  واألد   ذ  هذاا القذرن الثذان  
عَشر: ُثّلة  من تالماة الشي  سذّيدي محمذد الغريذانّ ...، أاكذره   يمذا يلذ ؛ مذ  مذا 

 .(4)وقفُ  علي  من أشعاره ، ونعوِتِ  ...((

                                                           
(. وانظذر بذاقَي    ذ  مواضذع   مذن 1/349) بعَض   لدي ترجمتذ  للغريذان   ذ : شجرة النور""اَكر مخلو      (1

 "الشجرة":
 (.1/345أحمد بن عبد او السكتائ ، وترجمُت    : )

 (.1/349الشي  أحمد النوري، وترجمُت    : )ومحمد بن 
 (.1/365صالا بن حسين الكواش ، وترجمُت    : )و 

 (.1/366وُعمر بن الشي  قاس  المحجو ، وترجمُت    : )
 (.1/369وأحمد بن سليمان، وترجمُت    : )

 (.386ومحمد السنوس  الكا  ، وترجمُت    : )
 (.1/386   )ومحمد بن عبد الكبير الشري ، وترجمُت  

 :-زيادة  عل  ما    شجرة النور-من تالماة الغريان   نزهة األنرار"الاين اكره  َمْقِدي     " (2
 (.2/291طاهر بن عبد الواحد المزوغ ، وترجمُت    : )

 (.2/398أبو محمد َحَسن الشر  ، وترجمت    : )
 (.2/401أبو الشاي طّي  الشر  ، وترجمت    : )

 (.2/414د بن أحمد الشر  ، وترجمُت    : )أبو العبا  أحم
 (.416-2/415أبو عبد او محمد بن حسن الشر  ، وترجمُت    : )

 (.611-1/584)عنوان األريب انظر:  (3
 .(1/584)عنوان األريب  (4
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و يما يل  اكر  لتالمذاة الغريذان  الذاين اكذرْ  كتُذُ  التذراج  أن ذ  قذرأوا عليذ  
"    الفق  المالك ؛ مرا   عديدة    :(1)"مختصر الشي  خلي  

 .(2)[1208بو العبما  أحمد بُن محمد الغريان . اشت ر باألد . ] : ابُن : أ .1
بذذذُن )الشذذذي ( قاسذذذ  المحجذذذو  الشذذذري :  كذذذان حا ظذذذا   (3)أبذذذو عبذذذد او َمحمذذذد .2

 .(4)هذ[1243لماه  مالك. ] : 
وهذذو ِمذذْن  ))أبذذو الحسذذن علذذ   اْلَبْقلُذذوِط . قذذا  صذذاح  "عنذذوان األريذذ  عنذذ :  .3

. كذذذان البقلذذذوط   ُمِجيذذذدا  (5)((خذذذواّ  تالميذذذا الشذذذي  سذذذّيدي محمذذذد الغريذذذانّ  
لقر  الشعر، ول     مدح شيِخ  الغريان ِّ ثمان  عشرة قصيدة     أغذرا  
مختلفذذذة ، قَذذذَرَ  بعَضذذذ ا  ذذذ  مناسذذذبا  خذذذْت  الغريذذذان ِّ لذذذبع  الكتذذذ ؛ إقذذذرا   

 .(6)لتالميا 
ذذذ .4 د اْلَمْنِزِلذذذّ . لذذذ  قصذذذائُد  ذذذ  شذذذيخ  الغريذذذانّ  عنذذذد أبذذذو العبذذذا  أحمذذذُد بذذذُن محمم

 .(7)خْتم  علي  قرا َة صحيا البخاري، ومختصر خلي   
أبذذو الحسذذن علذذ   البذذاِرُع الصفاقسذذ : اشذذت ر بذذاألد ، ولذذ  قصذذيدة  ُي ّنذذ   ي ذذا  .5

 .(8)هذ1167شيَخ  الغريان م بمناسبة ختِم   علي  صحيَا البخاري سنة: 
الحذاج حسذن بالمذ : مذن اأُلسذر األندلسذية الوا ذدِة علذ   أبو عمرو عثماُن ابنُ  .6

 (9) تون . ل  شعر     مدح شيخ  الغريان .
 . (10)هذ[1170أبو عبد او محمد َكم ون الصفاُقسّ . ] :  .7

                                                           
 (.3/459)تراجم المؤلِّفين التون سيين (، و1/349)شجرة النور انظر:   (1
 (. 1/349)    ترجمة والد  محمد الغريان    :شجرة النور اَكرُ  مخلو      (2
 (.2/183)مسامرات الرريف بفتا المي  األول . انظر:   (3
 (.2/183)مسامرات الرريف (، و1/370)شجرة النور انظر ترجمَت    :   (4
 (. 1/597)عنوان األريب   (5
 (.605-1/597)عنوان األريب انظر:   (6
 (. واكر أن  ل  يق  عل  تاري  و ات .1/366)شجرة النور (، و1/606)عنوان األريب انظر:   (7
 (.593-1/591)عنوان األريب ترجمَت    :  رانظ  (8
 (.1/605)عنوان األريب انظر:   (9

 (.1/346)شجرة النور انظر ترجمَت    : (10
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أبذذذذذو العبذذذذذا  أحمذذذذذد العصذذذذذفوري، مذذذذذن ُسذذذذذاللة ابذذذذذن عصذذذذذفور النحذذذذذوي. ] :  .8
 .(1)هذ[1199

" كذذذان ُيقذذذِرُؤُ   ولذذذ  تذذذاكر كتذذذُ  التذذذراج  أيم شذذذرح  مذذذن شذذذروح "مختصذذذر خليذذذ  
البذذذاق  الزرقذذذانّ  كانذذذا همذذذا  الغريذذذان   ِلطلبتذذذ ، ويظ ذذذر أنم شذذذرحْ  الخرشذذذ  وعبذذذد

 .(2)األكثر تداوال     تدري  "المختصر"    تون     الك الوق 
 ومن تالماة الغريان  أيضا :

أبذذو عبذذد او محمذذد بذذُن الحسذذين الذذدرناوّي: ونسذذبُت  لمدينذذة ِدْرَنذذة الليبيذذة. أحذذُد  .9
أعال  الجام  األعظ  بالزيتونة، ووِل  مْشيخة بع  المدار ، ول  مصنفا   

 .(3)هذ[1199   الفق  والفرائ . ] : 

 "الفرع الثاني: أَثر ه من خالل عنايته برر"مختصر خليل
قرا  .كان  للشي  الغريان  عنا  ية  خاصة  بمختصر خلي ؛ قرا ة  وا 

علذ  "شذرح الزرقذان  علذ  أما قرا ُت  إيا   قد اكر    حاشيت  الت  صذنمف ا 
ِقذْدما  تفّضذ  او قذد كنذُ  ))ُخْطبة المختصذر" أنذ  قذرأ مختصذر خليذ   مذرارا ،  قذا : 

بقذرا ة مختصذر العالممذة الجليذ ؛ الشذي  أيضذا  موالنذا خليذ  مذذرارا ،  (4)[تعذال  ]علذ م 
 .(5)((  عقل وسبما الفكُر    بحر ، واْقَتَط  من ُدرر  ثمارا  بحسَ 

وأما اهتماُم  بتدري  هاا "المختصر" ِلُطاّلبذ  بعذد أن أْتقنذ  وضذَبط ؛ حتذ  
 ها: ُيستفاد من أمور؛ أبرزُ  -ارتبطْ  ترجمُت  باكر "المختصر" 

 
                                                           

 (.3/397)سيين تراجم المؤلفين التون  (، و1/558)عنوان األريب انظر ترجمت    :  (1
وكذان معاصذرا  للغريذان   ذ  -هذذ 1190 قد اكر مْقدي     ترجمة أحمد بن عبد الصذاد  الطرابلسذ  المتذو  :   (2

براهي  بُن محمد الجمن  ُيْقر ِن الطلبَة  ذ  الزاويذة الِجممِنيمذة -أي: ابَن عبِد الصاد  -أن -تون   بجربذة  كان هو وا 
 (.2/443لمْقِدي  )ن ْزَهة األنرار الباق  الزرقان . انظر:  مختصر خلي   بشرح  الخرش  وعبد

 (.374للطاهر الزاوي ) /أعالم ليبيا (، و1/843) اْلع َمر(، و1/350)شجرة النور انظر ترجمَتُ    :  (3
البالد التوُنسية    القرنين الثذان  والثالذ  عشذر  وقد تْرجمُ  ِللدرناوّي    بح  خا   وَسْمُتُ  بذ ))علما  ليبيون   

 ذذ  العذذدد الثذذان  مذذن  -بذذإان او  -لل جذذرة النبويذذة: الحلقذذة األولذذ : محمذذد بذذُن الحسذذين الذذدرناوي((. سُينشذذر قريبذذا  
 مجلة الشي  الطاهر الزاوي.

 زيادة عل  النّ  ضرورية. (4
 أ(. -1)لوحة/ تقييدات الغرياني على شرح الزرقاني لخطبة خليل  (5
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ن   كت  التراج  عل  أنم تالماة الغريان ِّ قد ختموا علي  مختصر خلي    .1
 .(1)مرا   عديدة ، وقد تقد  اكُر   نفا  

أن بع  تالماِت  كان يْمدُح  بقصائد    ك  مرة  يخت  الطالُ   ي ا قرا َة  .2
 المختصر عل  الشي  الغريان .

أنذذ  قذذا  قصذذيدتْين  ذذ  مذذدح شذذيِخ   (2) قذذد جذذا   ذذ  ترجمذذة تلميذذا  البقلذذوط 
هذ، وقصيدتين ُأخريْين    خت   1171الغريانّ  حين ختموا علي  المختصر سنة: 

ثانية  ل ، وقصيدة  خامسة     خت  َسْلَكة  ثالثة، وقصيديتن سادسة  وسابعة   (3)َسْلَكة  
َسذْلَكة  خامسذة هذذ، وقصذيدة  ثامنذة   ذ  خذت   1177    خت  َسذْلَكة  رابعذة  منذ  سذنة:

 .(5)هذ 1181 سنة: (4)من  بالمدرسة الُسليمانية
   ا  خمُ  ختما   لمختصر خلي      إحدي عْشرة سنة .

أن  أنشأ قصذيدة   ذ  مذدح شذيِخ  الغريذانّ   (6)وجا     ترجمة أحمد المنزل ّ 
،  قذذا :  ... وبعذذد: ))بمناسذذبة خذذْت  "مختصذذر خليذذ " عليذذ ؛ قذذدم  ل ذذا بكذذال  منثذذور 

اا مذذا تيّسذذر نظُمذذ   ذذ  مذذدح العاّلمذذة شذذيِخنا العذذارِ  بذذاو سذذّيدي الحذذاج محمذذد   ذذ
بذذذذاقتراح مذذذذن األخ  ذذذذ  او ُمحبِّنذذذذا األديذذذذ   -ال زا  ملجذذذذأ  لكذذذذ  عذذذذان -الغريذذذذان  

ذذون حذذين َمذذنم او عليذذ  بخذذت  العاّلمذذة خليذذ   خذذال   (7)األريذذ  ....سذذّيدي محمذذد َكم 
 .(8)((... هذ 1177ش ر شعبان المكرم  من سنة 

وقذذد وَصذذ  المنزلذذ   شذذرَح الغريذذان  لمختصذذر خليذذ    ذذ  درسذذ ، وكيذذ  كذذان 
 ُيح   غوامض ، وُيِزي  ُمشِكَل  بقول :

                                                           
 (.13: انظر  يما َمَض  )  (1
 (.13: تقدم  ترجمُت  )  (2
ذذْلَكة هنذذا: الخْتَمذذة (3 الكاملذذة. وكأن ذذا اشذذتُقمْ  مذذن الُسذذُلوك، وهذذو: الذذدخو  والنفذذاا،   ذذ  قذذد بذذدأوا  ذذ  قذذرا ة  ُيقصذذد بالسم

لمجمذذذ  اللغذذذة العربيذذذة بالقذذذاهرة المعجرررم الوسررريط الكتذذذا  حتذذذ  أكملذذذو  وخرجذذذوا منذذذ . انظذذذر  ذذذ  معنذذذ  )السذذذلوك(: 
 سلك(. - 1/461-462)
 (.11:تقد  الحديُ  عن ا    )  (4
 (.1/597)عنوان األريب انظر:  (5
 (.13: تقدم  ترجمُت  )  (6
 (.14: هو أيضا  من تالماة الغريان ، وقد تقدمْ  ترجمُت  )  (7
 (.1/609)عنوان األريب  (8
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 (1)َجاَلُ  ِبَتْحِقي   ُجُلوم اْلَغَيذذذذذذذذذذاِه ِ  َمَت  َراَ  ِمْنُ  اْلِفْكُر ِإيَضاَح ُمْشِكذذذذذذذ   
 ذذذ ِ ْمِزِ  ِمْن ُمَطذذذالذِذذذذذذذُ  ِ   رَ َلَما َأمم  َخِليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ِلَشْرِح ِ َ َلْو َنَظَر اْلَمْوَل  

 

ث  َوَصَ  طالَ  الغريانّ     هاا الذدر ، وأثنذ  علذ  أ  ذام  ، وأن ذ  مذن 
 مناط  شتم ،  قا :

 ذ  َخْيُر َراِغ ِ ُكذذذذ   ِ   اْلُعلَ ُ  َأَ اضِ  َوَقْد َأْحَدُقوا ِ   ُزْمَرة  اِلْسِتفَذذذذذذذذذاَدة  
 ِبُسوِد اْلَحَواِج ِ  (2)ذذذذذذاظ  ذذِإَحاَطَة َأْلَحذذذ َأَحاُطوا ِبِ  ِمْن ُك ِّ ُقْطر  َوَبْلذذذذذذذذذَدة  

 ذذذذذْ  ِباْلَكَواِكذذذذذذذ ِ ذذذذذذذذذذذذُأَشبُِّ ُ  ُقْطبا  َوُهذذذذذذذذذذذ ذذ ُ ذذذذذاأَلْ َ اِ  ِمْنُ  َوِمْن ُ  (3)َوَقاَ  َسَنا
 (4)السماَلِه ِ  ُسُيو   َلَمْعَن ِ   ُمثَارِ  ذذذذاذذذذذذذان  َلُ ْ  َ َكَأنم َذذذذذذذذذذذذَ ِللمذذذذذذذذذذِ  َأْاَهذذذذذذذذذذ

 الفقهية الفرع الثالث: أَثر ه من خالل مؤلَّفاته
، وسذذأاكر أوال  ألمذذ  الغريذذان  عذذددا  مذذن المصذذنمفا  مذذا بذذين صذذغير  ومتوسِّذذط 

، ثذ  أقذ  عنذد مؤلمفاتِذ   ذ  -تكمذيال  لجانذ  الترجمذة للشذي -مؤلمفاِت  غيذر الفق يذة 
 الفق  المالك ، وُأعرِّ  ب ا.

 مؤلَّفات ه في غير الفقه: /أو لا 
حاشيٌة علرى شررح السنوسري  علرى مقدمتره فري علرم التوحيرد( 1

. أتّم ذا سذنة (5)
 .(6)خّطّية بدار الكت  الوطنّية بتون هذ. من ا نسخة  1170

. أتمم ذذا سذذذنة: (7)حاشررية علرررى شرررح اْلَخِبيِصررري علررى مرررتن تهررذيب المنطررر ( 2
 .(8)هذ، ومن ا نسخة     دار الكت  الوطنّية بتون 1171

                                                           
 غ  (. -2/689)المعجم الوسيط جم : َغْيَ  : وهو الُظْلَمة، ومن اللي : شدة الُظْلمة. انظر:  (1
رها مما يل  الُصْدغ. انظر:  (2    ح ظ(. -290-289) /المصباح المنير َلْحُظ العين، وِلَحاُظ ا: مؤخم
 سنا(. -1/474)المعجم الوسيط َسَنا البرُ  َسَنا  : أضا ، وَسَنا إل  المعال : َعاَل، واْرَتف    انظر:  (3
 سل  (. -1/463)المعجم الوسيط جْم : َسْلَ  ، وهو: الطوي  من الخي . انظر:  (4
 (.1/349)شجرة النور انظر:  (5
 (.842-1/841وتعلي  ُمحققْي  )اْلع َمر انظر: كتا   (6
 (.3/460)تراجم المؤلِّفين التون سيين (، و1/349)شجرة النور انظر:  (7
 (.842-1/841وتعلي  ُمحققْي  )اْلع َمر انظر: كتا   (8
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*. منذ  ُنسذخة   ذ  دار الكتذ   (1)فْيض  الخالَّ  في الصالة على راكب اْلب ررَا ( 3
بذذذالمركز الذذذوطن  للدراسذذذا  التاريخيذذذة )مركذذذز ج ذذذاد  ، وأخذذذري(2)الوطنيذذذة بتذذذون 

 .(3)الليبيين سابقا ( بطرابل  الغر 
هذ من  نسخة     مكتبة حسن ُحسذن  عبذد 1193. أتممُ  سنة: تفسير اْلَبْسَمَلة( 4

 .(4)الوها  بخّط المؤلِّ 
 .(5)تعليٌ  على شماول الترمذي( 5
اَكذذذذر  ي ذذذذا الكتُذذذذَ  التذذذذ  رواهذذذذا بأسذذذذانيد  إلذذذذ  مؤلِّفي ذذذذا  ذذذذ  مختلذذذذ   فهرسررررةٌ  (6

 .(7). من ا نسخة     مكتبة محمد الشاال  النيفر    تون (6)الفنون
 مؤلَّفات ه في الفقه: /ثانياا 
ْنَثى اْلم ْشِكل (1 رسالٌة في حكم الخ 

. من ا نسخة     دار الكت  الوطنية (8)
 .(9)بتون 

. من  نسخة     دار الكت  اإليجار وصفة الثوابجواٌب في مساول في  (2
 .(10)الوطنية بتون 

رقاني  على خطبة مختصر خليل (3 تقييداٌت على شرح الز 
(11) . 

 
                                                           

 (.3/460)تراجم المؤلِّفين التون سيين (، و1/349)شجرة النور انظر: ( 1
 (.842-1/841م  تعلي  ُمحققْي  )اْلع َمر انظر: كتا   (2
واسذُ   (.2/320) إلبذراهي  سذال  الشذري فهررس المخطوطرات بمركرز جهراد الليبيرين للدراسرات التاريخيرة انظر:  (3

الكتذذا  كمذذا وَرد  ذذ  الف ذذر : ) ذذي  الخذذاّل   ذذ  شذذرح وسذذيلة المشذذتا  تكرمذذة للعشذذا (، ولعذذ   يذذ  تحريفذذا . ورقذذ  
 (.122(، وعدُد أوراق : )882المخطوط: )

 (.842-1/841ُمحققْي  )وتعلي  اْلع َمر انظر: كتا   (4
 (.1/841)اْلع َمر انظر:  (5
 (.3/460)تراجم المؤلِّفين التون سيين (، و1/349)شجرة النور انظر:  (6
 (.1/841)اْلع َمر انظر: تعلي  ُمحققْ   (7
 (.3/460)تراجم المؤلِّفين التون سيين (، و1/349)شجرة النور انظر:  (8
 (.842-1/841ُمحققْي  )وتعلي  العمر انظر: كتا   (9

: لمحمذد العلمذ  ) الدليل التاريخي لمؤلَّفات المذهب المرالكي (، و1/841) العمرانظر: تعلي  ُمحققْ  كتا  (10
407.) 

 (.842-1/841م  تعلي  ُمحققْي  ) اْلع َمرانظر: (11
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 عنوان  الكتاب، وفكرت ه:
، ولكذْن (1)((شرح  عل  مقدمة مختصذر خليذ ))وصفُ  صاح  "اْلُعَمر" بأن  

وتعليقذذا   للغريذذان  علذذ   عنذذد قذذرا ِة ُخطبذذة هذذاا الكتذذا  يظ ذذر أن أصذذل  تقييذذدا   
شرح الزرقان  لخطبة المختصر، قيمَدها الغريان   زمن قرا ِت  ل اا الشرح، ث  جمذ  

 ها  التقييداِ     كتا ، ول  َياكر ل  اسما  بالخصو .
َوِل ذذذا   (2)وكذذذان العبذذذد الفقيذذذر زمذذذن قرا ِت ذذذا)) ذذذ  خطبتذذذ :  -رحمذذذ  او-قذذذا  

ر معاِني ذذا، علذذ  اسذذتخراج  رائذذدها،  نقْشذذُ  باقتنذذا  شذذواردها، والغذذوِ   ذذ  بحذذا
علذذذ  هامشذذذ ا تقييذذذدا   سذذذَمحْ  ب ذذذذا القريحذذذُة الجامذذذدُة، والفكذذذرُة الخامذذذدة،  ذذذذأردُ  

؛ خو ذذذذذذا  علي ذذذذذذا مذذذذذذن الذذذذذذاها ، وطمعذذذذذذا   ذذذذذذ  نيذذذذذذ  (3)جمع ذذذذذذا  ذذذذذذ  هذذذذذذاا اْلَمْزُبذذذذذذور
 .  (4)((الثوا ...

بذذذذذة ولذذذذذاا سذذذذذميُت  أنذذذذذا: تقييذذذذذدا  الغريذذذذذان  علذذذذذ  شذذذذذرح الزرقذذذذذان  علذذذذذ  خط
 المختصر.

 أصل الكتاب:
، (5)أص  هاا الكتا  ابتدا   هو شرح  للناصر اللمّقان  عل  ُخطبذة المختصذر

ث  شَرَح هذاا الشذرَح نفَسذ  عبذُد البذاق  الزرقذان ؛ جامعذا  إيذا  مذن شذرح شذيِخ  علذ  
، ث  وَضذ  الغريذان   هذا  التقييذدا  علذ  شذرح (6)األج ورّي عل  ُخطبة المختصر

 الماكور.الزرقان  
يقذذو  العبذذُد الفقيذذُر الفذذان  عبذذُد  ))جذذا   ذذ  مقدمذذة شذذرح الزرقذذان  المذذاكور: 

: هذاا شذرح  لطيذ   علذ  -أْسذعدهما اُو بفذور األمذان -الباق  بُن يوُس  الزرقان  
                                                           

 (.1/841) اْلع َمر (1
، ولعّل  اعتبر الحدي  عن ، وقد أنمَ  الغريان   الضميرَ  َيقصد: شرح الزرقان  عل  شرح اللمقمان ؛ إْا السياُ     (2

 كتا  الزرقانّ  حاشية  عل  شرح اللمّقان .
. انظر:  (3 ، ومزبور   زبر(. -137) /المصباح المنير أي: المكتو ، ِمْن: زبرُ  الكتاَ ؛ إاا كتبُت ،   و زبور 
  (. -1)لوحة/ رتقييدات الغرياني على شرح الزرقاني على خ طبة المختص (4
  .2006ُطب  هاا الشرح    المكتبة العصرية ببيرو ، بتحقي : عبد الكري  قبو ، سنة  (5
( ورقة بمكتبة المسجد النبوي 192توجد نسخة  خّطّية  من شرح عل   األج ورّي عل  ُخطبة المختصر    ) (6

 (.94(، ورق  الفيل  )77/217.2بالمدينة المنورة، ورق  حفظ ا: )
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شذرح ُخطبذذة الشذذي  خليذذ   للعاّلمذة الشذذي : ناصذذر الذذدين اللمقّذان ، جمعتُذذ  مذذن شذذرح 
اأُلج ذذذذذذوري علذذذذذ  الُخطبذذذذذة المذذذذذذاكورة علذذذذذ  وْجذذذذذذ   شذذذذذيِخنا العاّلمذذذذذة الشذذذذذذيِ  علذذذذذ   

 .(1)((االختصار

 جهد المؤلِّف في الكتاب:
جَمذذذ  الغريذذذان    ذذذ  تقييداتذذذ  هذذذا  مذذذا نقلذذذ  ُشذذذّراُح خليذذذ   ذذذ  شذذذرح خطبتذذذ ، 

 وأضا  من عند  بع  التحقيقا  والتصويبا .
 (2)... رامذذذذزا  للعاّلمذذذذة الشذذذذ ا ))قذذذذا   ذذذذ  المقدمذذذذة متحذذذذدِّثا  عذذذذن مصذذذذادر : 

 (5)بصذذذورة " "، ولصج ذذذوري (4)بصذذذورة " "، وِلْلَفَنذذذِري (3)بصذذذورة " "، وللشمذذذَنَواِن 
بصورة "ع "، وللَخَرِشّ     كبير  بصورة "خك"، وما ُوجد عندي غيَر مْعُزو  أقو  

 .(6)(( ي : "ما نص  "، وما عدا الك ُأصرح باسم  

                                                           
 أ(.-1)لوحة/ شرح الزرقاني على شرح الل ق اني على خ طبة المختصر (1
ذذَنَواِن  وغيذذِر . لذذ  حاشذذية  علذذ   (2 لعلّذذ : أبذذو الحسذذن يوُسذذ  بذذُن محمذذد الِفيشذذ ، أحذذد مشذذاي  األزهذذر. أخذذا عذذن الشم

م األعررال(، وتحذذر   يذذ  إلذذ : القيسذذ ، و1/303)شررجرة النررور [. انظذذر ترجمتذذ   ذذ : 1061 مختصذذر خليذذ . ] :
ِرْكل  ) ذا محمذد العلمذ  أن يكذون الفيشذ  هذو المذراد بذذ )الشذ ا (. انظذر: 8/252للزِّ معجرم رمروز المؤلَّفرات (. ورجم
 (.67: لمحمد العلم  ) المالكية 

أبو بكر  بُن إسماعي  بن شم  الدين الشمَنَواِنّ  المصري  الدار، التوُنس   األص . ل  مؤلفذا   من ذا: شذرح  لخطبذة  (3
ِرْكل  )األعالم (، و1/289)شجرة النور [. انظر ترجمت    : 1019 ر خلي . ] :مختص  (.  2/62للزِّ

محمد بُن حمزة بن محمد بدر الدين اْلَفَنِري، أو اْلَفَناِري الروم   الحنف   الماه . عال   بذالمنط  واألصذو . شذَرح  (4
الفواوررد البهي رررة فرري ترررراجم هذذذ[. انظذذر ترجمتذذ   ذذذ : 886 ذذ  المنطذذ ، ولذذذ  شذذرح  علذذ  اْلُمطذذذوم . ] :  ايسذذاغوج 
ِرْكلذذذ  )األعرررالم (، و167-166: )  لمحمذذذد عبذذذد الحذذذ  اللْكنذذذويالحنفيرررة  معجرررم رمررروز (. وانظذذذر: 6/110للزِّ

 (.67: لمحمد العلم  ) المؤلَّفات المالكية 
عبذد الذرحمن األج ذوري. شذي  المالكيذة  ذ  عصذر ، وُملحذ  األحفذاد مذن الطذال   أبو اإلرشاد عل  بُن محمد  بذن (5

هذذ[. انظذر ترجمتذ  1066باألجداد،  تتلماوا ل  جميعا . ل  مصنفا   كثيرة، من ا: شذرُح  علذ  مختصذر خليذ . ] : 
ِرْكل  )األعالم (، و1/303)شجرة النور   :   (.  5/13للزِّ

لمحمذد معجرم رمروز المؤلَّفرات المالكيرة وانظذر  ذ  معر ذة رمذوز هذاا الكتذا :   (.-1)لوحذة/تقييدات الغريراني  (6
 (.68-67) / العلم 
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عّبرُ  بذذذذ "ُقلُ "، أو "أقو "، وحي  ))ث  اَكر إضا اِت  عل  َمْن سبق   قا : 
  ذو ممذا  -أو "األحسن"، أو "الصوا "، أو "األجذود"، أو غيذر الذك مذن العبذارا  

 .(1)((او تعال  ب  عل  العبد الفقير َمنم 

 ن س   الكتاب:
، ولذذذ  بعذذذُ  النسذذذ  الخّطّيذذذِة، -حَسذذذ  علمذذذ -هذذذاا الكتذذذاُ  لذذذ  ُيطبذذذ  بعذذذُد 

 ومن ا:
 .(2)(759الوطنية بتون  تحم  الرق  ) توجد نسخة    دار الكت  .1
توجذذذد نسذذذخة  أخذذذري كاملذذذة بمكتبذذذة المسذذذجد النبذذذوي  ذذذ  المدينذذذة المنذذذورة  ذذذ   .2
(، وقذد تحصذلُ  علذ  ُنسذخة ُمصذّورة  98/217,2( لوحة، تح  رقذ  حفذظ: )87)

 من ا.
َمالء أو الضاِمِنين (4  (3)رسالٌة في تعد د اْلح 

ر  ي ا الغريان    مسذألة  مذن مسذائ  المعذامال  الماليذة  وه  رسالة  لطيفة  حرم
 .(4)   با  الضمان، وه : تعد د اْلُحَمال 

اشذذتروا مذذن  -مذذَثال   -سذذتة أشذذخا   موضذذوُع الرسذذالة باختصذذار: لذذو أنم و 
شذذذخ  سذذذلعة  بسذذذ  مئذذذِة دينذذذار  بيذذذن  ، وشذذذَرط البذذذائُ  أن يكَفذذذ  كذذذ   واحذذذد  مذذذن   

 شركاَ    يما ناب  من ثمن السلعة.
 ذذإن لِقذذ  البذذائ  أحذذَد المشذذتِرين أخذذا منذذ  مئذذَة دينذذار  مناَبذذُ   ذذ  ثمذذن السذذلعة، 
وأخذذذا منذذذ  البذذذاقَ  )الخمذذذ  مئذذذة دينذذذار(؛ لحمالتذذذ  عذذذن شذذذركائ ، ثذذذ  يرجذذذ  الذذذدا   

                                                           
  (.-1)لوحة/تقييدات الغرياني  (1
 (.1/842)اْلع َمر انظر: تعلي  ُمحققْ   (2
 لمحمد العلم الدليل التاريخي لمؤلَّفات المذهب المالكي (، و1/841) العمرانظر: تعلي  ُمحققْ  كتا   (3

/ (416.) 
الُحَمال : جم  حمي ، والمصدر: حَمالة. والحَمالُة    االصطالح: عّر  ا ابُن عر ة بأن ا: ))التزاُ  دين  ال  (4

اعُيسِقُط ، أو طلُ  َمْن هو علي  ِلَمْن هو ل ((.   (.2/427) حدود ابِن عرفة بشرح الرص 
))ول ا عبارا   ه : اْلحَمالة، والكَفالُة، والضماُن،  ة:( عن اْلَحَمال2/887)المعونة قا  القاض  عبُد الوّها     

 (، دار الغر  اإلسالم . 2/373البن رشد ) المقدِّمات الم مهِّداتوالزعامُة؛ ك   الك بمعن   واحد  ((. ونحُو     
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للمذذذا  علذذذ  َمذذذْن لقيذذذ  مذذذن شذذذركائ  بمذذذا د عذذذ  عنذذذ  مذذذن منابذذذ  هذذذو، وُيناِصذذذُفُ   ذذذ  
 . (1)الحَمالة عن الباقين، وهكاا

ن تعدمد ُحَمالُ ؛ ات ِب  ))لي      "المختصر"    ها  المسألة: وقد قا  خ وا 
 ك ٌّ بحصت ، إال أن يشترط حَمالَة بعِض   عن بع ؛ كترت ِب  .

ورج  المؤدِّي بغير المؤدمي عن نفس  بك ِّ ما عل  اْلَمْلِق ، ث  ساوا .  إن 
يَ ، ث  إن لق  اشتري ستة  بس  مئة  بالحَمالة،  لق  أحَده : أخا من  الجم

أحَده : أخا  بمئة، ث  بمئتين.  إن لق  أحُدهما ثالثا : أخا  بخمسين، وبخمسة 
وسبعين.  إن لق  الثالُ  رابعا : أخا  بخمسة وعشرين، وبمثل ا، ث  باثن  عشر 
، وبسّتة  وُرُب ، وه  ال يرج  بما يُخص   أيضا  إاا كان الح   عل  غيره   ونص  

 .(2)((ألكثر. تأويالنأْو ال؟، وعلي  ا

 عنوانها:
، ولذذ  َيذذذُنّ  (3)سذذّماها ُمحقِّقذذا كتذذذا  "اْلُعَمذذر": )رسذذذالة  ذذ  تعذذد د الضذذذاِمِنين(
َمرالءالغريان   عل  اسم ا    المقدمة، غير أن  قا : ))َلّما رأيُ  مسألَة   تعد د اْلح 

المخطوطذذة: "تعذذد د ،  ُكتذذ  علذذ  غذذال  الُنسذذخِة (4)((عنذذد إلقائ ذذا علذذ  الطلبذذة...
 اْلُحَمال ".

 سبب  ت ليفها:
ذذا رأيذذذُ  مسذذألَة تعذذذد د اْلُحَمذذال  عنذذذد إلقا))قذذا  الغريذذذان   ذذ  مقذذذدمت ا:  ئ ذذذا َلمم

يطلبذذون تمذذاَ  عمِل ذذا، وربمذذا تعسمذذر أو تعذذّار علذذ  -علذذ  الطلبذذة، وقذذرا ِت   إياهذذا
 كثير من   تحصيُل ا. 

إال ابتداَ  العم ، واقَتَصذر علذ   -أعن : الشي  خليال  -ول  ياكر المصنِّ  
الك بعُ  ُشّراح ،  رأيُ  أن نكمل  حت  يتوّص  ك   واحد  إل  ما لَذ  مذن مالّيذة، 

                                                           
 (.3/343للدردير )الشرح الكبير على مختصر خليل انظر تفصيل ا     (1
 (.216) /مختصر خليل  (2
 (.1/841) العمرانظر: تعلي  ُمحققْ  كتا   (3
َمالء"  (4  أ(. -1)لوحة/رسالة "تعد د الح 



 
 
 

ه  ،(ـه1195: سنة المتوفى) اْلِغْرَياِني   علي   بن   محمد  المالكي   المذهب خدمة في وأََثر 

 

 مجلة الجامعة األسمرية
716 

إن -ونبّيُنذذُ  تبيينذذا  عذذابا  سذذائغا  سلسذذبيال ؛ لَيذذروي منذذ  المذذتعطُِّ  إلي ذذا، وَيشذذف  لذذ  
 .(1)((  ك   غري ، ويعطي  الك تحصيال  غليال ،  يعل  ما يأخا -شا  او

 أهمية  هذه الرسالة:
تكُمذذن أهميُت ذذا مذذن ج ذذة أن المثذذا  الذذاي اكذذر  خليذذ    ذذ  "المختصذذر": إاا 
؛ علذ  أن يذد   كذ   واحذد  عذن  اشَتَري ستُة أشخا   سلعة  بسذّ  مئذة  مذن شذخ  

هذذاا المثذذاُ  َاَكذذَر خليذذ    -نفسذذ  مئذذة  أصذذالة ، ويتحّمذذ  البذذاقَ  عذذن شذذركائ  حمالذذة  
   ي ، ول  َياكر منت ا     كيفية تراج  الُحَمال  بعِض   علذ  بعذ ؛ ُمبتدَأ العم

 حت  يصير ك  واحد  من   قد د   مئَة نفِس .
ولاا قا  الدردير    شرح كال   خلي   المتقدِّ : ))ول   ]أي: اْلُحَمال [    

عَم   يطوُ ، ُيطل  من -التراج  عل  بعض   بعضا ؛ ليستو   ك ٌّ حقم ُ 
 .(2) ((المطومال

 علم  علي  الدُسوق      الحاشية: ))ول  يتف  تتميُ  العم     دْر   ألحد  
ِرين((  .(3)من المتقدِّمين وال من المتأخِّ

عذذذن هذذذا  المسذذذألة نفِسذذذ ا: ))وهذذذ  مسذذذألة   (4)وقذذذا  عبذذذُد الحميذذذد بذذذن بذذذادي 
أيذذذذذدي ُرماِت ذذذذذا وطاشذذذذذْ  مذذذذذن  طالمذذذذذا استعصذذذذذْ  علذذذذذ  كثيذذذذذر مذذذذذن األْ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ،

 .(5)الس اُ ((
قلُ : بنا   عل  هاا الكالِ  تكون رسالُة الغريان  ها  َلِبَنة  أكملْ  ما تركُ  
ُشّراُح خلي ، أو أكثُره ، وُح م ل  حينئا  أن يقو  أثنا  تفصيِل  القوَ     التراج  

ي   يما ُأسَب  إلبين الُحَمال : ))وقد بلغُ     هاا الوج ، والوجِ  اآلت  بما ل  
 .(6)((من اإليضاح -تعال -عملُ  بفض  او 

                                                           
 أ(. -1)لوحة/رسالة "تعد د الح َمالء"  (1
 (.3/343للدردير )الشرح الكبير على مختصر خليل  (2
 (، وقد نَق  هاا الكالَ  عن شيخ  العدوّي.3/343)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (3
األعررالم  [. انظذذر ترجمتذذ   ذذ : 1940هذذذ، الموا ذذ : 1359العذذاِلُ  والمصذذِلُا الجزائذذري  المعاِصذذُر المعذذروُ . ] :  (4
(3/289  .) 
 (.12لعبد السال  السلطان  ) /ت ْحفة الخِليل في حل  مشكلة من مختصر خليل قال ا    تقريظ رسالة  (5
 أ(. -5)لوحة/رسالة "تعد د الح َمالء"  (6
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 ن س   الرسالة:
ل ذذذا  الرسذذذالِة بعذذذُ  الُنسذذذ  الخّطّيذذذة، وقذذذد وقفذذذُ  علذذذ  ُنسذذذخة مصذذذومرة   ذذذ  
مكتبذة المسذذجد النبذذوّي بالمدينذذة المنذذومرة  ذذ  سذذب  لوحذذا ، بخذذط  مغربذذ   جيذذد، ورقذذ  

  (.2 112/80حفظ ا: )
           

 الخاتمة

بعذذذد أْن جمعذذذُ  مذذذا أمكننذذذ  جمُعذذذ  عذذذن حيذذذاة محمذذذد بذذذِن علذذذ   الغريذذذان ، 
 وج وِد     خدمة الماه  المالك ؛ َأْخُلُ  إل  النتائ  التالية:

ل  تاكر كتُ  التراج  مكان مولِد الغريان ، وه  انتقذ  لتذوُن  مذن ليبيذا، أو  .1
المتذذرجمين بذذأن  ُولذذد  ذذ  تذذون ؟. وهذذاا األخيذذُر هذذو األظ ذذُر عنذذدي؛ لتعبيذذر

 "أصول  من غريان". 
 اعتن  الغريان   بأمور مّيزْت ، وزادْ  من ش رت ، وأهم  ا: .2

                                                                                                                                           

عبذُد السذال  بذُن  -وممن َأْ رد مسألَة تراج  الحمال  بعِض   عل  بعذ ؛ التذ  اكذر خليذ   أّوَل ذا، ولذ  يذاكر تماَم ذا 
رها سنة:  ت ْحفرة الخِليرل فري حرل  مشركلة هذ، وسّماها: 1344عبد الرحمن السلطان   الزيتون   الجزائري     رسالة حرم

( صذفحا  تقذريظ  03( صذفحة، من ذا )14يذة بُقَسذْنِطيَنة، وجذا    ذ  )، ُطبعذ  بالمطبعذة الجزائر من مختصر خليرل
 من بع  العلما  ل ا.

( أن سب  تأليِف  ل ا أن  حَضر درسا  لشرح مختصر خلي  ُاكرْ   ي  مسألُة تراج  1واَكر    مقدمت ا ) /
األمَر عل  أكبره  علما      اْلُحَمال  بعِض   عل  بع ، وارتف  الصوُ  بين   دون نتيجة  وصلوا إلي ا، وأحالوا

الك المجل ،  ل  َيِزْد عل  أن اكمره  بكال  الدسوق     الحاشية: أن  ل  يتف  ألحد من المتأخرين والمتقدِّمين أن 
 تمم  العمَ     تراج  الحَمال  بعِض   عل  بع .

نتدبْ  القريحُة البتكار عم      (: ))... ث  ا02 عز  حينئا  عبُد السال  هاا لتحريرها كاملة ، وقا     ) /
إلي ا المْفَزُع؛ عند الوصو  لالك الموض ،  فَتا او بُعجالة  -إن شا  او  -المسألة عل  طريقة صحيحة  يكون 

 يكون علي ا اْلُمعوم  ((. اهذذذ
 ُيستفاد من كال  صاح  ها  الرسالة أمور: أقول:

 الاي ألمف ا قبل  بنحو قرن  ونص .األو : أن  ل  َيّطل  عل  رسالة الغريانّ  
لوا ها  المسألَة،  أْحرجوا بعَ  المدرِّسين للمختصر ممن  الثان : أن أغل  ُشّراِح المختَصر من المصنِِّفين ل  ُيفصِّ

 .يفاِ  أطراِ  ات، واسجاَ  بعده ، ول  يستط  تحريرها؛ لعد  ن ِّ َمْن قبل ، وعجِز  عن تصو رها
ر ما تركو ، و صم  ما أجملو الثال : أنم  ر ما كتب  ُشّراُح المختصر    رسالت ، ب  حرم  الغريان م ل  ُيكرِّ
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أخذذا  عذذن علمذذا  المغاربذذة  ذذ  ِجربذذة وتذذون ، وعلمذذاِ  المشذذارقة  ذذ  القذذاهرة  -
 ومكة.

عنايتُذذذذ  باإلجذذذذازة، وروايذذذذِة الكتذذذذ  بأسذذذذانيدها لمؤلِّفي ذذذذا، وورم  هذذذذاا ألبنائذذذذ ،  -
 ل  والعلماَ  إل  استجازت .وحفمز طلبَة الع

جمُعُ  لعلو  مختلفة، وجلوُس  إلقرا  مصنمفاِت ا وخْتِم ا؛ صيمر من  شخصّية   -
 موسوعّية ،  جَا  إلي  الطلبَة من ك  ج ة.

  عنذذد متذذأخري الذذاي هذذو عمذذدُة المذذاه-اعتنذذ  الغريذذان   بمختصذذر خليذذ   .3
منتظمذة، وكذانوا  عناية  خاّصذة،  كذان يختمذ  لطالبذ   ذ  مجذال  -المالكية

ُينشذذذئون القصذذذائَد عنذذذد الخذذذت ، ويؤرِّخذذذون الذذذك. ومذذذن اهتمامذذذ  بالمختصذذذر 
 أيضا : شرُح  لخطبت ، وتحريُر  لبع  المسائ  المشِكلة  ي .

خذذال  الغريذذان   عذذادَة كثيذذر  مذذن علمذذا  المغاربذذة  ذذ  التقليذذ  مذذن التذذألي ،  .4
قيدة، والتفسير، والفق ، واالهتما  بالتدري ،  جم  بين األمرين؛ ألم     الع

 والشمائ ، والمنط ، وجل  للتدري ، وخَت  المصنمفاِ   ي ا.
 :التوصيات والمقترحات

، -والسذّيما  ذ  الفقذ -ؤلفا  الغريان  أجا  أنظار الُبّحا  إل  االهتما  بم .1
 وتحقيِق ا وطبِع ا، وخاصة أن أغلب ا مخطوط  معلو   مكاُن ، ُمتيسِّر  أمُر .

مزيُد العناية بجم  تراج  العلما  الليبيين الاين عاشوا واستقروا خارج ينبغ   .2
بالدهذذذذ ، وخاصذذذذة   ذذذذ  البلذذذذدان القريبذذذذِة؛ مثذذذذ : مصذذذذر وتذذذذوُن . وقذذذذد كذذذذان 

 لبعض   شأن  علم ٌّ كبير     تلك الُبلدان.
وقد كان للعبد الفقير ج د  متواِض      هاا األمر من خال  البد     جم  

لليبيذذين  ذذ  تذذون   ذذ  القذذرنين الثذذان  والثالذذ  عشذذر لل جذذرة، وقذذد تذذراجِ  العلمذذا  ا
هذذ، وأحمذد بذن  1199أْكَمَ   يما مَض : ترجمذة محمذد بذن الحسذين الذدرناوي  : 

 هذ. 1190عبد الصاد  الطرابلس   : حوال : 
وصل  او عل  سيدنا محمد، وعلذ   لذ  وصذحب ، و خذر دعوانذا أن الحمذد 

 و ر  العالمين.
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 والمراج  لمصادر ا

(. الحدود، ومع  شرح حدود ابن عر ة للرّصاع، ط األول ، دار 1993ابن عر ة، محمد بن محمد )
 الغر  اإلسالم ، بيرو ، لبنان.

البغدادي، عبدالوّها  بن نصر )د. (. المعونة    ماه  عال  المدينة، تحقي : حمي  عبد الح ، 
 مكتبة مصطف  الباز، مكة المكرمة، السعودية.

(. المختصر، ط األول ، َعَلْي  تعليقا   للطاهر أحمد الزاوّي، اْعتََن  2006الُجْندي، خلي  بن إسحا  )
 ب : أبو عبد الرحمن عماد الدين العالمّ ، شركة القد  للتصدير،

(. معج  البلدان، دار صادر، 1977ه/  1397اْلَحَمِوّي الُرومّ ، أب  عبداو ياقو  بن عبداو )
 لبنان.بيرو ، 

(. حاشية الدسوقّ  عل  الشرح الكبير، ُطب  عل  نفقة قطاع 2007/2008الدسوق ، محمد بن عر ة )
 المعاهد األزهرية بمصر، وه  مصومرة  عن طبعة عيس  الباب  الحلب ، القاهرة، مصر.

األعيان من  ه(. األزهار الطّيبة النْشر    اكر 1429الدِّْهلوي المّك ، عبد السّتار بن عبد الوها  )
ك  عصر، تحقي : صالح الدين بن خلي  بن إبراهي  الصّوا ، أطروحة دكتورا  )مرقونة( 

    كلية الشريعة والدراسا  اإلسالمية، جامعة أ  القري، مكة المكرمة، السعودية.

هذ[، المطبعة 1169الاي  لكتا  بشائر أه  اإليمان     توحا     عثمان لحسين خوجة الحنف  ] : 
  .1908 -هذ 1326رسمية بتون ، ال

(. معج  البلدان الليبية، ط األول ، نشر مكتبة النور طرابل ، 1968ه/ 1388الزاوي، الطاهر أحمد )
 ليبيا.

 (. أعال  ليبيا، ط الثالثة، دار المدار اإلسالم ، بيرو  لبنان.2004الزاوي، الطاهر أحمد )

رقان  عل  شرح اللمّقان  عل  خطبة المختصر، نسخة الُزرقان ، عبدالباق  بن يوس  )د. (. شرح الز 
، [http://www.alazharonline.orgمصورة  منشورة  عل  موق  مخطوطا  األزهر]

 (.42 ق  مالك (، عدد األورا  ) - 303096رقم ا: )

 ، ط الخامسة عشرة، دار العل  للماليين، بيرو ، لبنان.(. األعال 2002الزركل ، خير الدين )

الُسلطاتن ، عبدالسال  بن عبدالرحمن )د. (. ُتْحفة الخلي     ح  مشكلة  من مختصر خلي ، 
 المطبعة الجزائرية اإلسالمية، ُقَسْنِطينة، الجزائر.

(. مسامرا  الظري  بُحْسن التعري ، ط األول ، تحقي : محمد 1994السنوسّ ، محمد بن عثمان )
 الشاال  النيفر، دار الغر  اإلسالمّ ، بيرو ، لبنان.

http://www.alazharonline.org/
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 هذ(، ومع : حاشية الدسوق .1201الشرح الكبير عل  مختصر خلي  للدردرير ]أحمد بن محمد: 

لِسْفر اإلجازا  والمرائ ، تحقي : عبد المجيد بوكاري، دار الشرقاوي، محمد عبد اْلُمْعَط  )د. (. ا
 الكت  العلمية، بيرو ، لبنان.

(.   ر  المخطوطا ، ط األول ، الجز  الثان ، مركز ج اد الليبيين 2000الشري ، إبراهي  سال  )
 للدراسا  التاريخية، طرابل ، ليبيا.

ِليمة    أعيان علما  ليبيا من المالكية، ط األول ،  (. الجواهر اإِلْكِلي1999الشري ، ناصر الين محمد )
 دار البيار ، عّمان، األردّن.

(. معج  رموز المؤلمفا  المالكية، ط األول ، الرابطة المحمدية 2014ه/ 1435العلم ، محمد )
 للعلما  بالمغر ، ومركز البحو  والدراسا     الفق  المالك ، المغر .

دلي  التاريخ  لمؤلمفا  الماه  المالك ، ط األول ، منشورا  الرابطة (. ال2012العلم ، محمد )
 المحمدية للعلما ، المغر .

الغريان ، محمد بن عل  )د. (. تقييداُ  الغريانّ  عل  شرح الزرقانّ  عل  خطبة المختصر، نسخة  
ورق  حفظ ا: ( لوحة، 87ُمصّورة  من مكتبة المسجد النبوي بالمدينة المنورة. عدد لوحات ا: )

(98/217,2.) 

الغريان ، محمد بن عل  )د. (. رسالة     تعد د اْلُحَمال ، نسخة مصورة من مكتبة المسجد النبوي 
  (.2 112/80بالمدينة، رق  الحفظ: )

ّ ، ط (. اْلِمْصَباح اْلُمِنير    َغِري  الشمْرح اْلَكِبير ِللرماِ عِ 2005ه/ 1426اْلَفي وِمّ ، أْحمد بن ُمحمد )
 األول ، دار الفكر، بيرو ، لبنان.

(. َنْشُر المثان  أله  القرن الحادي عشر والثان ، ط الثانية، ُطب  2008القادري، محمد بن الطي  )
ضمن موسوعة أعال  المغر ، تحقي  وتنسي : محمد حج ، دار الغر  اإلسالم ، 

 تون .

(. ِ ْ ِر  الف ار  واألْثَبا  وُمْعَج  1982/ه 1402اْلكتمانّ ، محمد عبد الح  بن عبد الكبير )
المعاج  والَمْشَيَخا  واْلُمَسْلَساَل ، ط الثانية، تحقي : إحسان عبا ، دار الغر  

 اإلسالم ، بيرو ، لبنان.

ه(. الفوائد الب ّية    تراج  الحنفية، م  التعليقا   1324المْكَنِوي، أب  الحسنا  محمد عبد الح  )
الفوائد الب ّية للمؤل ، ط األول ، ُعن  بتصحيح : محمد بدر الدين النعسان ، السنية عل  

 مطبعة السعادة، القاهرة، مصر.

(. ِسْلك الُدَرر    أعيان القرن الثان  عشر، ط 1988الُمرادي، أب  الفض  محمد خلي  بن عل  )
 الثالثة، دار البشائر اإلسالم ، بيرو ، ودار ابن حز ، بيرو ، لبنان.



 
 
 

 الخمري مفتاح علي عصام
 

 (2019) 2خاص  عدد
721 

(. ُعْنَوان األري  عما نشأ بالبالد التونسية من عال  أدي ، تايي  1996النمْيفر، محمد بن محمد )
 واستدراك: عل  النيفر، دار الغر  اإلسالمّ ، بيرو  لبنان.

(. ُنزهة األنظار     ض  عل  التاري  واألخبار 2008ه/ 1429الَوْرِثيالنّ ، الحسين بن محمد )
 لورثيالن "، ط األول ، مكتبة الثقا ة الدينية، القاهرة، مصر.المعرو ة بذ "رحلة ا

تحقي :    القدي  و   الجديد، ط الثانية،(. تاري  معال  التوحيد  1985بن الخوجة، محمد بن ُمحمد )
 الجيالن  بن الحاج يحي ، وحّمادي الساحل ، دار الغر  اإلسالم ، بيرو ، لبنان.

الُعَمر    المصنفا  والمؤلِّفين التوُنسيين، ط األول ، مراجعة (. 1990عبدالوها ، حسن ُحسن  )
كما : محمد العروس  المطوي، وبشير البّكو ، دار الغر  اإلسالم ، بيرو ، لبنان،  وا 

 وبي  الحكمة، تون .

 َمْجَم  اللغة العربية )د. (. المعج  الوسيط، ط الثالثة، القاهرة، مصر.

 ؤلفين التونسيين، ط الثانية، دار الغر  اإلسالم ، بيرو ، لبنان.(. تراج  الم1994محفوظ، محمد )

ه(. شجرة النور الزكّية    طبقا  المالكية، المطبعة السلفية،  1349مخلو ، محمد بن محمد )
 القاهرة، مصر.

(. ُنزهة األنظار    عجائ  التواري  واألخبار، ط األول ، تحقي : 1988مقدي ، محمود بن سعيد )
 وارّي، ومحمد محفوظ، دار الغر  اإلسالمّ ، بيرو ، لبنان.عل  الز 
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 نماذج من مؤلَّفات الغرياني المخطوطة ملح :
 (1ملح  )

 
 )أ(
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 )ب(

 عل  شرح الزرقان  عل  خطبة المختصر من تقييدا  الغريان  :اللوحة األولى
 )نسخة مكتبة المسجد النبوي(



 
 
 

ه  ،(ـه1195: سنة المتوفى) اْلِغْرَياِني   علي   بن   محمد  المالكي   المذهب خدمة في وأََثر 

 

 مجلة الجامعة األسمرية
724 

 (2ملح  )

 

 عل  شرح الزرقان  عل  خطبة المختصر تقييدا  الغريان من  :الورقة األخيرة
 )نسخة مكتبة المسجد النبوي(
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 (3ملح  )

 

 )أ(
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 )ب(
 اْلُحَمال  للغريان  من رسالة تعدد: اللوحة األولى

 )نسخة مكتبة المسجد النبوي(
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 (4ملح  )

 

 )أ(
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 )ب(
 من رسالة "تعد د اْلُحَمال " :اللوحة األخيرة

 المسجد النبوي()نسخة مكتبة 


