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 كتاب تراجم ليبية
                                                  

 التاجوري التركــي  أ محمد
  

يقي يقع بية ـمن تأليف الدكتور جمعة الزر تراجم لي :الكتاب الذي بين أيدينا بعنوان 
المدار وهو من منشورات دار  ،في خمسمائة وتسع وثالثين صفحة من القطع الكبير

األعالم من وآثار بعض الفقهاء و  حياةوالكتاب دراسة في  ،لبنان 9002سنة  اإلسالمي 
والوفاء  االفتتاحيةشمل الجزء األول منه :  نجزئييوقد اشتمل على  ليبيا قديما وحديثا،

بشتى وتسعى لتدوينه  هاوفي المقدمة بين المؤلف أن الدول المعاصرة تهتم بتاريخ ،والمقدمة
ومن الدراسات  ،ضيهمال المقبلة بما كان عليه ماواألجي الحاضرالوسائل إلعالم الجيل 
والنساء الذين كان لهم دورهم في  من الرجال األعالمسيرة  باالهتمامالتاريخية التي تحظى 

 وما صاحبوالثقافية والسياسية وما قاموا به في المجال العلمي واألدبي  االجتماعيةالحياة 
وفي هذه المقدمة أوضح المؤلف أن بعض  ،ومكتوب ن مواقف وآثار وتراث مرويذلك م
قد يرى في هذا المجال رؤية خاصة تنادي بضرورة االهتمام بالعلوم الحديثة  الباحثين

والتقنيات الجديدة والتطور الذي يسود العالم وعدم التركيز على الماضي الذي أصبح في 
غبار  وهذا الرأي ال علمية ،طيات النسيان إذ التغني بالماضي يؤدي إلى ركود الحركة ال

بتاريخنا  تمامهبااليكون اهتمامنا جميعا متعلقا به بل البد لطائفة منا أن تقوم  عليه ولكن ال
ة فر عالمستقبل البد من م إلىولكي نستطيع أن ننطلق وتراجم الرجال جزء من ذلك، وماضينا،

يستحق التدوين والتأليف  مافي تاريخنا من سير ومواقف الرجال والنساء  وبقدر ما ضي،االم
وذكر المؤلف  ى الدراسة والتحقيق وتسليط الضوء،ما يوجد من جوانب هامة تحتاج إل بقدر

في هذه المقدمة أيضا أنه شغف منذ زمن بالبحث في تراجم وسير األعالم الليبيين وخاصة 
صدرت  األحكام والفتاوى التيالقضاة والفقهاء ورجال الدين خالل االطالع على بعض 

الموجودة  ق العدلية وسجالت المحاكم والحججتكون ضمن الوثائ وهي غالبا ما ،عنهم
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ليبيا بعدة طرق ورأيت أن جميع هذه  أعالمالمختلفة فتناولت بالدراسة بعض  شيفاباألر 
هم في إضافة بعض الكتاب ليضاف إلى سجل التراجم ويساالتراجم المتناثرة في هذا 

لترجمة ولكن اغلب موضوعاته كانت اعلى  يقتصر الكتاب ال أن هذاكما  ،المعلومات حولهم
 .مواقف المشهورة لهؤالء األعالم على شكل أبحاث تناولت اآلثار العلمية أو بعض ال

 ...مخطوطات تم تحقيقها  :مقدمة يدخل المؤلف في بحث بعنوانوعقب هذه ال
تقديم وتحقيق لسي، دي الطرابالداور  نصربن  اب األموال لإلمام أبي جعفر أحمدفيسوق كت

ويذكر أن هذا الكتاب كان مخطوطا إلى عهد قريب وقيض من يقوم رضا محمد سالم شحاذة 
بإخراجه لحيز الوجود ليتمكن من االهتمام بدراسة األموال في النظم اإلسالمية المتعاقبة من 

الكتاب لم يكن مجهوال ، على أن هذا خراجه مركز إحياء التراث بالرباطوقام بإ ،االستفادة منه
وأيضا في  ،لنا في ليبيا فقد ذكر في أعالم ليبيا للشيخ الطاهر الزاوي ودليل المؤلفين الليبيين

ثم قبل أن يتحدث  ،عثمان التاجوري في تذييل المعيارالقديم حيث ذكره عبد السالم بن 
بن نصر  اإلسالم ابوجعفرالمؤلف عن الكتاب وأهميته ترجم لمؤلفه فأوضح أنه شيخ 

وقد عاش حياته  ،وبين انه من خالل سيرته العلمية يرجح انه مولود بطرابلس الداوردي
الذي جعل العلماء  األمر الغرب واشتهر كمحدث وفقيه وأصولي،العلمية في طرابلس 

 ،البن سالمالمؤلف بكتاب األموال نفس لكتاب األموال بمقارنة وقام المؤلف  ،يعتمدون عليه
،أما كتاب األموال للداوردي فقد لينا من طريق الروايةاألموال ألبي عبيد ورد إ وبين أن كتاب

 .عنهفه بنفسه ولم يرو  لأ

أموال خاصة  :األموال إلى نوعينف أن كتاب األموال ألبي عبيد قسم وأوضح المؤل
وأموال خاصة بالمسلمين وهي  ،بالرسول صلى اهلل عليه وسلم منها الفيء والصوافي والخمس

 .ة وخراج األربعة أخماس والصدقة ومالها من جزي

دي فقد عالجها بتقسيمها إلى أبواب وكل باب يعالج نوعا ر أما كتاب األموال للدوا
دي أورد في كتابه بعض المواضيع التي لم يتضمنها ر ن األموال باإلضافة إلى أن الداو م
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تقلل من أهمية كتاب أبي عبيد فهو أغزر مادة  مقارنة الكتاب األموال ألبي عبيد وهذه ال
ثم يتعرض  ،صلى اهلل عليه وسلم وسنن الصحابةوأقدم تأليف وأكثر رواية لحديث رسول اهلل 

أنه يالحظ أن علماء اإلسالم القدامى لم يفرقوا  دي ويذكرر بحث كتاب األموال للداو المؤلف ل
دي حيث ر ، وعلى هذا النهج سار كتاب األموال للداو والمنقولتهم لألموال بين العقار في دراس

الثاني ورد والجزء  ،ضم األول دراسة الخمس والتصرف فيه ،جزاءقسمه المحقق إلى أربعة أ
والجزء الرابع  ل والمن والفداء،والجزء الثالث جاء به ذكر القت ،ابه ذكر الديون ونظامه

وأخيرا يأتي المؤلف بخاتمة  ،واألموال المغتصبة يعرف أربابها التي الاألموال  تضمن ذكر
يوضح فيها أهمية هذا الكتاب وفائدته للدارسين والمهتمين بدراسة األموال في الفقه اإلسالمي 

 ..ناهج البحث فيه مو 

 المغرب بين أقطارالثقافي  التواصل ندوة :بعنوان آخر موضوعل المؤلف تعرضيثم 
بي العباس أحمد بن عبد الرحمن الزليطني القروي المعروف ألدراسة  فيه بحثوي ،العربي

األدنى خالل بحلولو الذي ذكر أنه يمثل الروابط والعالقات العلمية بين حواضر المغرب 
القرن التاسع عشر الهجري ولذلك خصص البحث عن حياته وتحصيله العلمي وتالميذه 

ثم يذكر المؤلف أنه  ،أثارها علمية التيوبعض القضايا ال شغلها وآثاره العلمية ووظائفه التي
نشأ في بيئة  كر الدكتور الخليفي أن حلولويذمن خالل ألقابه أنه ينتسب لمدينة زليتن حيث 

والمصادر التي ترجمت له تذكر  ،كانت رحلته إلى تونس لطلب العلم زليتن ثمعلمية ببلدة 
الذين ترجم لهم  وابن ناجي يأنه أخذ عن اإلمام البرزلي وعمر القلشاني وقاسم العقبان

على أن عددا من الفقهاء تلقوا عليه  أيضاكما تدل المصادر التي ترجمت له  بإيجازالمؤلف 
 وعبدالزروق وأحمد بن حاتم وعلي القلصادي وعبد الجبار الفجيجي منهم الشيخ أحمد  العلم،

ذكر المؤلف أن الشيخ أحمد  أيضاهذا و  جازترجم لهم المؤلف بإيالثعالبي الذين  الرحمن
عددا من المؤلفات في المجاالت التي تفقه فيها وهي تدل على علمه وطول حلولو كتب 

وساق المؤلف  ،به من الفقهاء التقىباعه في مختلف العلوم التي درسها على شيوخه ومن 
 : مؤلفاته التي هي 
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 .ل يشرح صغير في جزئين لمختصر خل ـــ2
 .يقع في ستة أجزاء  في شرح مختصر خليل وهو شرح كبيرالبيان والتكميل  ـــ9
 .شرح على تنقيح الفصول لإلمام القرافي التوضيح في شرح التنقيح وهو  ـــ3
لتاج  و شرح صغير على كتاب جمع الجوامعوهشرح جمع الجوامع الضياء الالمع في  ــــ4

  .الدين السبكي
 .الجوامع ــــ شرح كبير على جمع 2
 . شرح ورقات الباجي في علم األصول ـــــ6
 .ــــ شرح عقيدة الرسالة البن أبي زيد القيرواني 7
 .ي جوجهها ابن الفقيه عبد الجبار الفجي أسئلة ةجابة على سبعاـــــ8
 .مختصر نوازل البرزلي  ـــــ2

ولعل الشيخ  ،وصغرىوكان الشيخ محمد السنوسي قد ألف ثالث عقائد كبرى ووسطى ــ ـ20
ى ، ثم يذكر المؤلف أن الشيخ حلولو تولألخيرة كغيره من عادة علماء عصرهحلولو قد شرح ا

من ثم تولى مشيخة بعض المدارس بتونس فهو أحد  ،القضاء في طرابلس الغرب ثم عزل
ك ثم يذكر المؤلف أن هنا ،م مدرسة الفقه المالكي في المغربأئمة الفقه المالكي وأحد أعال

وهنا تثار لتي كانت من أحد تالميذه الصغار ورد على هذه التهمة ا ،من طعن في علمه
يقول بعدم شهادة عن الشيخ حلولو أنه أشهادة العالم على مثله ؟ نقل خطمسألة هل يجوز 
حيث ذكر موانع فإن الخالف في هذه المسالة يدور فيما ذكره الشيخ خليل  ،العالم على مثله

الشهادة التي يمنع  ولم يحدد نطاق أطلقالشهادة أنه التجوز شهادة العالم على مثله حيث 
اثبت  ألنهحلولو هذا القول حيث رأى أنه متناقض  قبولها من عالم على مثله ولم يقبل الشيخ

 غيره والشريعةته مطلقا عالما أو ال يليق بهم فمن كان ظالما ال تجوز شهادالظلم للعلماء وهو 
شهادته اإلسالمية قررت ضوابط الشهادة في جميع المجاالت فمن توفرت فيه شروطها قبلت 

 :أربعة  يثم يسوق المؤلف آراء بعض الفقهاء في المسألة وه ومن لم تتوفر فيه رد عنها
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استيفاء  ــــــ الرأي األول جواز شهادة العالم على غيره من العلماء فيما تجوز فيه الشهادة بعد2
 .شروطها

دينه عن البغي والفساد فهذا مقبول  نهاهفرق بين العالم الصالح الذي يالرأي الثاني ي ـــ9
 تطرح شهادته رغم اتصافه بالعلم ـ  الشهادة وأما من ثبت عليه الحسد ويغلبه هواه فهذا

 . فال تقبل شهادة عالم على مثله إطالقهالثالث جريان القول على  الرأيــ  3
 فيالجانب العلمي دون الشهادة كوسيلة إثبات  فيا القول الرابع يحدد نطاق هذ الرأيــ  4

 في مسائل الدماء والحدود واألحوال الشخصية واألموال فال تقبل شهادة عالم على مثله
من منظور  ساقهن ا  فهو و  ،الرأياإلمام الغزالي له هذا  أنلف ويذكر المؤ  المسائل العلمية،

لم يكن القصد  إذاغيره  العالم على برأي األخذخالصته على عدم  فيانه يدل  إالصوفي 
ه بعض مالمح حياة خاتمة يقول فيها هذ، ثم يأتي المؤلف بو خدمة العلمهلل أا منه مرضاة

ثار علمية فهو يمثل مع بعض علماء عصره الروابط آمن  لو وما تركهحمد حلو الشيخ أ
يروان ــ تونس فى طرابلس ــ الق ين حواضر المغرب األدنىكانت سائدة آنذاك ب التي الثقافية

على تعليم القرآن  اإلجارةصية ثم يسوق مالحظة على من قام بتحقيق كتاب فعهد الدولة الح
ع انه كان مالزما م واغفل ذكر الشيخ حلولو هالميذالبرزلى وذكر جميع ت لإلمامترجم  حينما

الشيوخ الذين تلقى عنهم إليه من قرب تابه فهو اعليه علومه واختصر كله بالقيروان ودرس 
ويذكر فيها تالميذه ومنهم حلولو علما بان هذا  إال البرزلي لإلمامالعلم، وما من ترجمة 

ن يذكر الشيخ حلولو أ األجدرفكان ( 26)ليبيا ضمن السلسلة التراثية برقم  فيطبع الكتاب 
ت الكتاب قبل راجع يباللجنة العلمية الت األجدرنه كان من ا أالروابط الثقافية كم عزيزلت

العلمية والثقافية والتاريخية بين البلدين  الروابط إلظهارذلك  ىلعن تنبه الموافقة على طبعه أ
 .هذا المجال  فيجرى به العمل  وهذا ما

 
ويبين أن الذين اشتهروا من  ،(الحطاب وآثارهم العلمية أسرة) ثم يذكر المؤلف عنوانا

رعيني الذي الرحمن الــمحمد بن عبدــــــ 2 :لكبير الطرابلسية أربعة علماء همالحطاب ا أسرة
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 ــ3 ،لرحمن الذي اشتهر باإلمام الحطابامحمد بن محمد بن عبد ـــــ9 ،اشتهر بالحطاب الكبير
بن يحي  ـــ4 ،الحطاب ، وهو أخ لإلمامالرحمن الرعيني الحطاببن محمد بن عبدابركات 

الحطاب  وحفيدوهو ابن اإلمام الحطاب  ،الرعيني الحطاب الرحمنعبد محمد بن محمد بن
، وقبل ذلك تعرض لهجرة هذه األسرة إلى الحجاز وذكر هؤالءوترجم لكل واحد من  ،الكبير

القرآن الكريم وبعض مبادئ  فحفظطاب الكبير ولد في مدينة طرابلس أسبابها، ثم ذكر أن الح
لى إثم رحل  ،وأخيه، وعلى اإلمام أحمد الزروق اسيفاليد محمد  الفقه، حيث درس على

ثم استقرت األسرة في  ،يضة الحج وزيارة األماكن المقدسةفر  ألداءالحجاز مع والديه وأخيه 
بعض أفرادها ومنهم والداه ثم عاد مع أخيه إلى مكة في موسم القاهرة بضع سنوات وتوفى 

واستقر  ،، وبعدها عاد األخ إلى طرابلسالمدينة المنورةالحج وبعد أداء المناسك جاوروا 
ن ، وأخذ في تلك البيئة العلمية ععرف بالطرابلسيير في الحجاز حيث الحطاب الكبي

يخ عبد المعطي بن والش ،هلل السنهوريا الحسن علي بن عبد وأبو السراج معمر:العلماء
والعالمة قاضي  ،زكريا أحمد بن عبد السالم المعروف بالعلمي وأبو ،الخصيب التونسي

ولما  ،وشمس الدين محمد بن ناصر المراغينة محمد بن أحمد بن موسى السخاوي، المدي
، وحين استقر به القراءات على موسى المراكشي أوقر  رجع لمكة الزم الشيخ موسى الحاجي

محمد : هم األبناءابن عزم ورزق ثالثة من  أسرةالمقدسة تزوج من  ياألراض فيالمقام 
 وقامن التدريس بالحرم ولزم منزله ، ثم انقطع عفتلقوا العلم عن والدهم وغيره ،حمدوبركات وأ

لى جانب ذلك كان يقوم ،مقابل مرتب بالتدريس فيه الحفاظ  فيويجتهد  األوقافبنظارة  وا 
 الثانيكان  التيناله ضرر من الدولة بسبب الودائع  د، وقاألكبرذلك ولده  فيعليها يعاونه 

عودته  في، وتحمل ديونا كثيرة من جراء عمارة الوقف ولعل ذلك كان سببا لديه عونهاضي
تلك ب، وقد قام ببناء زاوية بمدينة تاجوراء وقضى بقية عمره هناك حيث دفن وطنه إلى

لفاته أن المصادر لم تذكر مؤلفاته فإن ولده العالمة محمد الحطاب ذكر مؤ ، ورغم الزاوية
 البرادعيبية وتهذيب يالكبرى والعت والمدونة ،مالك اإلمام أموط: والده وهىعن ها التي قرأ

لفات ؤ وم ،القيروانيزيد  أبىلفات ابن ومؤ  عبدالوهاب،لفات القاضي ومؤ  ،وكتاب ابن المواز
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المصادر الرئيسية  يوهذه ه ،لفات الشيخ خليلؤ وم لفات القاضي عياضؤ رشد ومابن 
 .لمدرسة الفقه المالكي

مكة  فيبن الحطاب الكبير ولد  اإلماممحمد الحطاب  مةلف العالؤ المثم يذكر أن 
جاز ومصر حدا تعليمه على يدي والده ثم على علماء الب اهللالمكرمة وبعد حفظه لكتاب 

عصره وتولى رئاسة المذهب  فيالمالكية  أئمة واعتبر من اكبر ،الفقه والعلوم فيع وتضل
والده : يل هممة كتابه مواهب الجلمقد فيأهم شيوخه الذين ذكرهم ومن  ،الحجاز فيالمالكي 

على محمد بن  أبووشمس الدين  ،لغفارا عبدوشمس الدين احمد بن  ،محمد الحطاب الكبي
شي القاسم المكي القري أبىبكر احمد  أبوومحب الدين  ،الدمشقيبن عمران الكناني  على

 الشافعيحسن الصافي القاهري  القادر بنعبدعبداهلل  أبووجمال الدين  ،الدينوري العقيلي
الخير  أبوث دالسنباطي القاهري الشافعي والحافظ المح لحقعبداابن محمد بن  لحقوعبدا
 يبن عل إبراهيمالفتح  أبوبن عمر بن فهد المكي الشافعي وبرهان الدين  لعزيزعبدا لدينعزا

الشيوخ مارس  أجالءالغزير على  العلميوبعد هذا التحصيل  القلقشندي الشافعي القاهري،
نظارة  فيجانب مساعدة والده  إلى اإلفتاءالحرم المكي الشريف وقام بوظيفة  فيالتدريس 
وقد تمكن بعض  حيث ترك ثروة هائلة من الكتب، بالتأليفوقام  بمكة المكرمة، األوقاف

 أتمهوبلغ ما  يكملها لم والتي أكملها يالت مؤلفاته حصرالباحثين الذين حققوا بعض كتبه من 
وذكر  ،بلغ عددها عشرين يكملهابدا فيها ولم  يلفات التؤ ن المأحين  يف منها ستة عشر،

ع بيحكم  يصغيرة فورسالة  ،الفقه في وأجوبة أسئلة: مصنفين هما إليه أضافلف انه ؤ الم
 : ييل وما طبع وحقق منها ما ر،المصاد يلفاته موجودة فؤ وم الوقف،

م وهو كتاب لم لتزامسائل اال فيوتحرير الكالم  ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل
، الحرمين إماموقرة العين بشرح ورقات  شرح نظائر الرسالة، فيوتحرير المقالة  ،إليهيسبق 

 أنلف وال حظ المؤ  ،الخزائن فيوبقية كتبه لم تطبع ولم تحقق واغلبها مازال مخطوطا 
، ثم خطوطة توجد منها نسخ كثيرة لديهمالحطاب فاغلب كتبه الم باإلمام كثيرااربة اهتموا المغ

 فذكرهقليلة  اإلماممحمد  أخترجمت للشيخ بركات الحطاب  يالمصادر الت أنلف يذكر المؤ 
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وهو مكة  تاريخ مولده ولكنهم ذكروا مكانه يذكرواولم  فاحمد بابا واحمد التائب ومحمد مخلو 
محمد  أخيهواخذ الفقه والعلوم عن والده كما اخذ عن غيره من العلماء وتفقه على  ،المكرمة
يحي والد احمد بابا  أخيه ، ومن تالميذه ابنه مكانة مرموقة بالحجازل وأصبحت اإلمام
ادفال واحمد بن محمد  ،بن عاشر صاحب منظومة المرشد المعين وعبدالواحد كتيالتنب

ه شرح ب لم تذكر له المصادر سوى كتابه الذيلفاته وفيما يخص مؤ  ،الحسين الدرعي
الكبير للوظيفة  وله رواية عن طريق والده ،ر خليل وبعض الفتاوى الصادرة عنهتصمخ

 يمن خالل المخطوطات الت األيامكر المصادر مكان وفاته وربما تكشف ولم تذ ،الزروقية
 .حول هذه الشخصية العلمية البارزةالمعلومات  من اسيتم تحقيقها ونشرها مزيد

ولد بمكة وأخذ  ،زلكية في الحجااوأما يحي بن محمد اإلمام فهو خاتمة علماء الم
كتي لتنبأحمد بابا اومن تالميذه الشيخ  ،اتالعلم عن والده اإلمام وعن شيوخ والده وعمه برك

ولم تذكر  ،رالقصا هللعبدا وأبو ،العافية أبي عمر بنوأحمد بن  ،القسطالنىالسعود  وأبو
في الفقه والمناسك  ألفإلى أنه  لكنها أشارت لتي ترجمت له مؤلفاته بالتفصيل،المصادر ا

ج إلى بيان أحكام المعتمر المحتاإرشاد السالك  :هي ومؤلفاته ،وساب والعروض والنحوالح
وسيلة الطالب لمعرفة  ،بيع األحباس وكرائها حكم القول الواضح في بيان الجوائح، ،والحاج

 ،الرسالة شرح نظائر ة فيالمقال ترتيب كتاب تحرير الليل والنهار بطريق الحساب، عمالأ
والقسمة على وشرح ألفاظ الواقفين  ،وأجوبة في الفقه ،مختصر سلك الدرين في حل النيرين

 .المستحقين

لمحة عن بعض  :ثم ينتقل المؤلف لموضوع بعنوانالحطاب  أسرةهذه لمحة عن 
ويذكر المؤلف أن المحاوالت الجادة لجمع وتنظيم  .طات الليبية في الخزائن المغربيةالمخطو 

لوثائق واطوطات تكون معدومة لذا نلح بضرورة بذل الجهود لجمع المخ تكادالمخطوطات 
ويذكر أن سبب اهتمامه بالمخطوطات مع أنها ليست من  الهامة ذات الصلة بماضينا،

 :أنه تعرض في رسالته الجامعية لبعض من اشتهر في علم التوثيق مثلمجال تخصصه 
قاضي طرابلس أبي الحجاج يوسف بن زيري الذي لم يكن وحده في هذا المجال بل سبقه 
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ثم تناول المؤلف ترجمة كل مؤلف لما وقف  الحسن بن الخطيب الطرابلسي، أبوالقاضي 
من هؤالء محمد بن محمد  ،مع ذكر المخطوطات المنسوبة إليه عليه من مخطوطات

وأبو إسحاق ابن  حمد التاجوري الطرابلسي ومؤلفاته،الرحمن ابن موعبد ،تهمؤلفاالحطاب و 
ات تنسب لعلماء يلقبون بالطرابلسي، وساق من المخطوطثم مجموعة  ومؤلفاته،ابي االجد

، مثل ء ليبيا لدى علماء المغرب األقصىالمؤلف نبذة عن القضايا التي أثارها بعض علما
 وانتقاد بعض طرق التصوف ،عالم الفلكي عبدالرحمن التاجوريوال قبلة جامع القرويين بفاس،

الخزانات العلمية في المغرب تي بخاتمة يذكر فيها أن ثم يأ في المغرب والشيخ الخرومي،
ة لعلماء العلوم والفنون من بينها مخطوطات منسوبي مختلف األقصى مليئة بالمخطوطات ف

لقاء الفقيه  :ثم ينتقل المؤلف لموضوع بعنوان بأس به بعدد الوفقهاء من القطر الليبي 
ا الموضوع مع الفقيه محمد بن أحمد المكنى في طرابلس منذ ثالثة قرون وفي هذ ياليوسف

، كما يترجم في طريقه لحج بيت اهلل الحرام يترجم المؤلف للفقيه اليوسي الذي قدم لطرابلس
وسي لمحمد دار بينهما ثم يقص قضية اإلجازة التي منحها الي ماالمكني ويذكر  محمد للفقيه

الرحمن البوصيري من خالل الشيخ عبد :المؤلف لموضوع بعنوانالمكني وعقب ذلك ينتقل 
بين أنه ولد  حيثالرحمن للشيخ عبدمه جتر وفي بداية هذا الموضوع ذكر  وثائقه إحدى

بغدامس وتلقى مبادئ تعليمه بها ثم انتقل مع والده إلى طرابلس فأكمل دراسته على شيوخ 
وتخرج  ،ردد على تونس وسافر إلى األستانةعصره والزم الشيخ محمد كامل ابن مصطفى وت

وله مؤلفات في مختلف  م وتولى الوظائف العامة والقضاءالعل على يديه جماعة من أهل
والدرر المجنية من حديث خير البرية  اللب المصون على جواهر المكنون،العلوم منها فاكهة 

، والجواهر الصالحينونزهة الثقلين في رياض إمام  لى الجامع الصغير لإلمام السيوطي،ع
في المحاكمة بين العيني ومبتكرات الآللئ والدرر  ،البرية رة في مصطلح حديث خيالزكي

الرحمن قد برز في علم الشروط أثناء عمله ويذكر المؤلف أن الشيخ عبد ،وابن حجر
الرحمن قد العلم يسوق وثيقة كان الشيخ عبد بالقضاء وبعد أن يسوق نبذة عن أهمية هذا

وثقها في محكمة طرابلس الشرعية ويقوم بدراستها وتطبيق قواعد هذا العلم عليها ويتعرض 
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الرحمن قد برع ام ذلك يذكر المؤلف أن الشيخ عبد، وفي ختورد بها آلراء الفقهاء في كل ما
إلى دراسة جادة لحياة الشيخ في علم التوثيق ثم يوضح أن المكتبة الليبية في حاجة 

بن محمد  إبراهيمالشيخ : لف لموضوع بعنوان ؤ البوصيري ثم ينتقل الم ياألخضر رحمن العبد
، بداية حياته فيزليطن ودرس بها ب ولد بن على بن عبد النور العالم ويترجم له ويذكر انها

طرابلس وقد  إلىالشريف وبعد عودته من مصر انتقل  باألزهرمصر للدراسة  إلى انتقلثم 
العديد من  ألفانه  إلىالمصادر تشير  أنورغم الدروس بطرابلس، ءالقا  تصدر للعلم و 

نه كان إمكانته العلمية ف إلىوباإلضافة منها، شيءالمصنفات فانه لم يتم العثور على 
 إلىلف ؤ مانلي ثم ينتقل المه ديوان يوسف باشا القار  فيالسياسة من خالل عمله  فيمشاركا 

حمد الرفاعي من الشيخ أ أنوفيه يذكر . ليبيا  فيالتصوف  ياتأدبمن : موضوع بعنوان 
ف تجاه فريضة الحج وق أدى نه لماأ ، منها ةوتروى عنه كرامات كثير  ،مشاهير المتصوفة

 : شد أنالحجرة النبوية الشريفة و 

 نائبتي وهي مني األرضتقبل           أرسلها نتحالة البعد روحي ك في

 بها شفتي تحظىفامدد يمينك كي           رتـــد حضـــق احـــاألشبنوبة وهذه 

فخرجت له اليد الشريفة من القبر حيث قبلها والناس ينظرون ، ومن الشعراء الليبيين 
كما  البيتينيس هذين تخمقام ب الذيحمد الشارف بهذه الصورة الصوفية الشيخ أ تأثرواالذين 
تخميس هذين قام هو اآلخر ب الذي حماديما متصوف ليبي آخر هو الشيخ احمد بن هب تأثر
  ..رسم وضبط القرآن الكريم : موضوع بعنوان إلىلف ؤ قل المنتثم ي ،تينالبي

في لفة ؤ بعلوم القرآن ومنها الكتب الم اإلسالمهذا الموضوع اهتمام علماء  فيويذكر 
هذا العلم  فيوقد ساهمت بالدنا  ،ط والشكل مما عرف بعلم رسم وضبط كلمات القرآنالنق
لف طائفة من العلماء في هذا المجال يسوق المؤ جهود بعض العلماء من بالدنا  إطار وفى

 ..ؤالء بأنها من هعلى مصحف الجماهيرية  أشرفت ياللجنة الت إلىويشير 
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، طرابلس الغرب فيالزاوية القادرية  أعالمبعض : لف لموضوع بعنوانثم ينتقل المؤ 
الجيالني ويوضح  عبدا لقادرالشيخ  إلىنسب تهذه الطريقة  أنوفي هذا الموضوع يذكر 

 العارف باهلل: من ليبيا كما يلي  أعالمهاثم يسوق  اإلسالميالعالم  فيشار هذه الطريقة نتا
حمد بن محمد الشيخ الفقيه أ ،رعبد النو ين بن الشيخ محمد األم حمد العكاري،ابن أمحمد 

الشيخ محمد على بن  عبد النور،هيم بن حسن بن بن حمادي، الشيخ محمد األمين بن ابرا
لف لكل منهم ويذكر شيخه ؤ هذه الطريقة يترجم الم أعالمالء هم ؤ ه ،انغو محمد الشريف ز 

.. حمد بن محمد بن حمادي أالشيخ : نالف لموضوع بعنو ؤ لفاته ثم ينتقل المؤ وم وتالميذه
يقدم لكتب  أنسرته ويترجم لكل واحد منها وبعد لفاته ويتعرض ألؤ وفيه يترجم له ويذكر م

الوالية  فيان غو مقدمة الشيخ ز : ن ابن حمادي دراسة واسعة يتنقل لموضوع بعنو  الشيخ
نه لم ينل حظا من الدراسة ، ورغم أالتصوف أعالمان من غو الشيخ ز  أنوفيه يذكر  ،اإللهية

 .لفات عدة ما تزال مخطوطة حتى اآلنؤ فان له م

 على سيالةالشيخ : بعض منها ثم يسوق موضوعا بعنوان لف لدراسةؤ ويتعرض الم 
هم بالدنا ويترجم له تعد من كبار المصلحين الذين عرفينه أ ويذكر حياته وآثاره العلمية، ــــــ

 .. ة اهللذم فيبن حمادي  شكريالشيخ : ثم يسوق موضوعا بعنوان ،ويسوق آثاره العلمية
لف لموضوع ؤ لفاته، ثم ينتقل المؤ حيث يترجم له ويذكر بعض جهوده العلمية وطائفة من م

وكتابه  مدينة بنغازي فياهلل المحامي  هرحمبن عامر محمد محمد  األستاذالشيخ : بعنوان
لف ؤ وفى هذا الموضوع يبن الم" الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية  األحكامملخص 

جمعية عمر  فيثم البنه محمد واشتراكه  ،لف الكتابؤ لف ويترجم لمؤ المكيف اتصل بهذا 
لف لموضوع ينتقل المؤ  ثم الكتاب وقيمته العلميةدراسة هذا  فيلف أفاض المؤ المختار وقد 

لف وفى بداية هذا الموضوع يتحدث المؤ " تكريم األستاذ على مصطفى المصراتى : بعنوان 
العلمية داخل ليبيا  األوساطذ على الكاتب المعروف في ن تكريم األستاأ الوفاء ويذكرعن 

وخارجها دليل على ضرورة الوفاء للرجال المخلصين ثم يترجم له ويذكر جهوده العلمية ثم 
ويقوم بترجمة له ويسوق  ،العلميةالشيخ محمد مفتاح قريو وآثاره : ينتقل لموضوع بعنوان 
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الذي يتأول بحثا حول  الثانيالجزء  يأتيتاب ثم من الك األولوبهذا القدر يتم الجزء لفاته مؤ 
وبعد المقدمة يسوق دراسة حجج الوقف ويقدم وثيقة " العالقات الثقافية بين ليبيا والمغرب 

كتب  الذيمصراته نموذجا ويترجم للواقف وناظر الوقف والشيخ  فيوقف الزاوية المدينة 
المنهل ومساهمته في كتاب ،الظاهري المدنيالشيخ فالح : ثم يسوق موضوعا بعنوان ،الوثيقة
ثم ينتقل لموضوع آخر هو  ، كتاب المنهل العذب فيويترجم للشيخ فالح ومساهمته  ،العذب 

ويسوق لف ؤ بن عثمان التاجوري حيث يترجم للم لسالماعبدلشيخ لكتاب تذييل المعيار 
من له اته وما وجه منهجه وموضوع فيييل المعيار ذعلى كتاب ت في بحثهلفاته ويركز مؤ 

 فينقد وبعد ذلك ينتقل لموضوع لقاء الشيخ محمد بن عامر بالشيخ ماء العينين بن العتيق 
 ةكتابه الرحلة الشهير  فيء العينين العلمي ويقارن بين كتاب بن عامر ونظم ما وأثرهطرابلس 

الموضوع يعود في هذا الشيخ محمد مفتاح قريو موضوع بعنوان فقيد العلم  فيثم يتحدث 
لحديث عن هذا الشيخ ويترجم له من جديد ويسوق أسماء مؤلفاته ثم يذكر منهجه في ل

ضا لمعنى الفتوى عند الجتماعي من خالل فتاويه ويسوق نقالعلماء ودوره الرجال ه لتراجم
قريو وغيره من العلماء ثم يتحدث عن الشيخ إبراهيم ارفيده ومكانته العلمية ثم يسوق 

تحدث فيه عن كفاءته القانونية واألدبية  ،مع كامل المقهور في محطاته  :عنوانموضوعا ب
ثم يسوق تعليق  ،ن حياة كاملممن واقع اجتماعي ، ثم يسوق نبذة وما صوره كتابه محطات 

لفهم معاني المرشد المعين على الضروري من ح حسين على كتاب إرشاد المريدين السائ
وبعد ذلك يتعرض للعالقات  ،الصادق الطرابلسيعبد بن تأليف الشيخ علي، علوم الدين

الثقافية بين ليبيا ودول المغرب العربي في دراسة شملت أربعة مباحث ساق في كل منها 
وترجم لهم كما ذكر تبادل الكتب والزيارات واللقاءات التي تتم بين العلماء  ،طائفة من العلماء

ختم المؤلف الكتاب بموضوع فريضة الحج ، ويالذين يمرون بليبيا في طريق سفرهم ألداء 
تحدث فيه .. مقتطفات من النفحات القدسية في الرحلة الحجازية للشيخ محمد زغوان  :بعنوان

 ..عن هذه الرحلة وما حصل خاللها من قصيد ومباحث في كل ما يتعلق بالعمرة والحج 
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هذه بسطة سريعة عن هذا الكتاب القيم الذي انصح الباحثين والمهتمين بتراثنا  
ويقفوا على ما فيه من ومساهماتنا في الفكر ونشر المعرفة أن يدرسوه وتاريخنا وحضارتنا 

وألهمية ما شمله هذا الكتاب من  ،يندفي عالم الثقافة وبناء الفكر وأصول الدرر وعطاء 
 من سرد ما فيه بصورة مفصلة واكتفيت أن أشير في إيجاز إلى مالم أتمكن  قيمة علمية

ويالحظ على هذا الكتاب بالرغم من قيمته العلمية أن المؤلف  ،احتواه وشمله من عناوين
صحف والتاريخية أو نشرها في بعض ال جمعه من بحوث ألقاها في بعض اللقاءات العلمية 

وفي هذا الكتاب يتضح الجهد  .مش الكتابال ينبه على ذلك في هواوكان فع والدوريات،
الكبير الذي بذله المؤلف في التحقيق والوصول إلى المخطوطات النادرة من مختلف الخزائن 

هذا المؤلف يستوجب  منالقيم  الجهدوالعربية ، والشك أن هذا والمكتبات واألقطار المغاربية 
في آفاق المعرفة أن يتخذوه سبيال وأن ين والدارسين والمفكرين التقدير له ويحتم على الباحث

ا لدينا من يسيروا على نهجه حتى نبني وطننا بالمعرفة والفكر ونسلط الضوء على م
                .  والحاضر والمستقبل في الماضي  انياتإمكان

 

 

 

 

 


