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Abstract 

Imam al-Daoudi has a well-known and respectful reputation among scholars in the field of 

Alsharia’ah. He is the first to explain Al-Bukhari's book, presenting a creative renovation method 

in interpreting its content chapters. He was not just a word-conveyed person, as the case in many 

interpreters, instead, his interpretations were remarkably categorized with unique characteristics. 

The most of junior Imams of modernists had done a tremendous of citation of his interpretations. 

Daoudi had lived in Tripoli, the west (Libya), where it was a center of science at that time. Those 

who are interested in having deeper knowledge about the efforts of libyan scientists can get their 

desire fully satisfied about the knowledge of Sheikh Imam al-Daoudi’s efforts and his enrich 

enhancing contributions in the science of Al-hadith only after a great effort. Therefore, this 

researcher is conducted in order to reveal about the contributing heritage of Sheikh Imam al-

Daoudi, shedding light on his hard printed manuscripts particularly the lost ones. Thus, this 

qualitative research depends on the analytical descriptive approach, which led to the following 

results: The Imam Daoudi in one of the leading scientists of Al-Hadith how did well considerable 

critique research studies in order to evaluate the credibility and validity of the Hadith phrases 

presented in Al-Bukhari's book and one of the scientists who protected this book. Besides, his 

written works (books) have possessed   a well-trusted referential status among other publications 

in this field. He is one of the seniors who wrote about the Islamic financial economics. More 

interestingly, he was the first who interpreted Al-Bukhari's book in the Islamic Maghreb region. 

His publications were a magnificent collection that consisted of a printed books, manuscripts and 

missing manuscripts. 
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 ملخص البحث

 هي كما  النق  ب وليس الشرح، باب يف جمدداشتهر اإلمام الداودي من بني احملدثني، فهو من أوائل شراح البخاري، وهو 
 أقواله نقلو بطابع خاص، اشتملت مؤلفاته على الكثري من النفائس احلديثية،  هحو شر  متازفت الشراح، من كثريال مسة

من األئمة احملدثني من بعده، وعاش الداودي يف طرابلس الغرب، حيث كانت منارة علمية، واملتتبع واملهتم بعلم  كثريال
جيد ما يشبع رغبته حول جهود اإلمام الداودي وتراثه العلمي يف علم احلديث، إال بعد عناء شديد، ومن احلديث ال 

هذا املنطلق رأى الباحثون أنه من األمهية مبكان أن يكون البحث حول إبراز وبيان تراث اإلمام الداودي. وتسليط 
، الذي أوصل حليليالتلوصفي على املنهج االكيفي يعتمد هذا البحث والضوء على املطبوع منه واملخطوط واملفقود. 

صح  ، وكانت كتبه آية يف االستدالل مباوُحّفاظهإىل نتائج منها: أن اإلمام الداودي أحد أعالم احلديث وأحد نُ قَّاده 
ملغرب ا من األحاديث واآلثار. وهو من األوائل الذين كتبوا يف األموال واالقتصاد اإلسالمي. وأول من شرح البخاري يف

 .وتباينت كتبه بني مطبوع وخمطوط ومفقود العريب.

 مفقود. الداودي، طرابلس، احلديث، الرتاث، مطبوع، خمطوط،: المفتاحيةالكلمات 
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 المقدمة

إىل  تسليما   سلمو  وصحبه لهآ وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة للمتقني، والعاقبة العاملني، رب هلل احلمد
 يوم الدين.

 أما بعد: 
هو و  ،لكرميا بالقرآن العلم بعد اإلطالق على أجلها هو بل ؛وأفضلها العلوم أشرف من وروايته إن علم احلديث

ظا  لذلك فقد اعتىن هبا املسلمون منذ فجر الرسالة احملمدية حفهنا املصدر الثاين للتشريع، أل عتناءا العلوم أحقمن 
وجهودهم يف خدمة السنة النبوية  املتقدمني منهج معرفةف ؛وتدوينا ، ونقال  وتبليغا ، وشرحا  وتفصيال ، عمال  بتوجيهه 

 من بد ال ذاه فعلى متعددة، مناهج على بل ،شرحهم طريقة يف واحد منهج على ليسوا العلم أهل ألن ،أمر ال بد منه
 هجر وقد احلفاظ أئمة دونه قد والتواريخ العلل يف الكالم وكذااحلنبلي: " رجب ابن قال .عليها السري مث طريقتهم معرفة

 فيه لتصانيفا ففي ،بالكلية اليوم العلم هذا ُعرف ملا فيه املتقدمة التصانيف فلوال وفهمه، حفظه ودرس الزمان هذا يف
 زماهنم يف احلفظ وكثرة حفظهم سعة مع الصاحل السلف كان  وقد ،جدا   عظيمة مصلحة املتقدمني األئمة كالم  ونقل

 منها كان  ما إال امنه يبق ومل وأئمتها األمة سلف علوم فيه هجرت الذي هذا بزماننا فكيف للحفظ، بالكتابة يأمرون
 (1)".وحفظها املتأخرة اآلراء رسةمبدا الزمان أهل لتشاغل الكتب يف مدونا

 ام)اإلممن أعالم احلديث وله تراث نفيس لذلك كان عنوان املقالة:  -رمحه اهلل-وكان اإلمام أمحد الداودي 
ن اإلمام وتظهر األمهية يف أومفقود(،  ومخطوط مطبوع بين الحديث علم في وتراثه الطرابلسي الداودي أحمد

 هحو شر  تازمت الشراح، من كثريال مسة هي كما  بنقال وليس ،على البخاري واملوطأ الشرح باب يف جمدد الداودي هو
 وهو فيها، إذا كانت من املختلف ذلك، يف ويستطرد األحاديث بتخريج تينويع بطابع خاص وهو االختصار والدقة،

من األئمة احملدثني   ثريكال لهأقوا ونقلاشتملت مؤلفاته على الكثري من النفائس احلديثية،  احلديثية، الصناعة يف إمام
 ه (، وغريمها.852( وابن حجر )ته 804كابن امللقن )ت

                                                           

 ه .1421، الرياض، الرشد مكتبة، الطبعة الثانية، 352/ ص1البن رجب، ج رتمذيال علل شرح. 1



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 65 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 التعريف بعصر اإلمام أحمد الداودي المبحث األول/

 وحىت تكون املقالة يف أحسن حلة ال بد من توضيح موجز لبيان التعريف باإلمام أمحد الداودي ودراسة عصره فإنه قد

ثرا  كبريا  يف كتابات أ ألوضاع السياسية واالجتماعيةلأثرها يف حياة الكائن احلي، وأن  ةللبيئ أصبح من املعلوم بداهة أنَّ 

 العلماء، وكيفيِّة انتاجاهتم كّما  وكيفا .

 الحالة السياسية في عصرهالمطلب األول/ 

 ا يأي:، والدولة الصنهاجية، وميكن اإلشارة إليهما مبدولة بين ُعبيد يعاش اإلمام الداودي يف عهد

 (:م973هـ/361 -م910هـ/297الدولة العبيدية )أواًل/ 

بعبيد اهلل،  ىبالد املغرب وتسمَّ  دخلالذي ه (، يف املغرب العريب، ومؤسسها هو ُعبيد 297سنة )هذه الدولة تأسست 

دِ  فدخل سلمية من سافر مث أسلم أنه فادعى يهوديا   كان:  بن كثريقال عنه ا ى أنه شريف علوي فاطمي، ادعو  ِإْفرِيِقيَّة ، ِبال 

، وكانوا اال  وقد كان الفاطميون أغىن اخللفاء وأكثرهم م :بن كثريقال امث  يظهر الرفض وينطوي على الكفر احملض.وكان 

وكثر  ،ظهرت يف دولتهم البدع واملنكراتو من أغىن اخللفاء وأجربهم وأظلمهم، وأجنس امللوك سرية، وأخبثهم سريرة، 

 .(2)عندهم الصاحلون من العلماء والعباد أهل الفساد وقلَّ 

 كأهنم.  سرتوالت االهتضام من شديدة حالة يف عبيد، بين أيام بالقريوان السنة أهل كانعياض:  القاضي قال 

 رؤوس وعلقت.. ، النيب سب ووصلوا إىل أمرهم، عبيد بنو أظهر وملا. شديدة حمن األيام كثرة  يف عليهم جتري. ذمة

                                                           

 بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار األوىل، الطبعة .332/ ص12ج، 183ص /11ج شريي، علي: حتقيق الدمشقي، كثري  ابن والنهاية، البدايةينظر: . 2

 .ه 1408
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 أهل على األمر اشتد.  الصحابة أمساء فيها مكتوب معلقة، قراطيس عليها احلوانيت، أبواب على واحلمر، األكباش

 . (3)به ومّثل قتل، حترك أو تكلم فمن. السنة

 عبيدينيكانت مدة ملك اله (، و 567إىل أن زال اهلل ملكهم على يد صالح الدين األيويب سنة ) :بن كثريقال ا

 . (4)مل يغنوا فيها فصاروا كأمس الذاهب كأن ،مائتني ومثانني سنة وكسرا  

 .(5)وقال حممود ناجي: وكان عهد الفاطميني يف طرابلس عهد فوضى ومصائب

 م(1148هـ/543 -م 973هـ/361الدولة الصنهاجية: )ثانياً/ 

، فقامت العبيديني لك من يد الشيعةاملورثوا ، إحدى قبائل الربانس من الرببر وأعظم قبائلها باملغرب ؛صنهاجةنسبة إىل 

( سنة، 182الدولة الصنهاجية بعد الدولة العبيدية، وهي متثل الدولة العبيدية الشيعية، وقد حكمت إفريقية )

م(، توالها مثانية أمراء من آل مناد، أوهلم بلكني بن زيري، وآخرهم احلسن بن 1148ه /543 -م 973ه /361)

 (6)علي.

لكني بن زيري استعمل على بالد إفريقية يوسف ب إفريقية يريد الديار املصريةلدين اهلل العلوي من  املعزسار حني 

على جباية أموال  عنده وجعل بن مناد الصنهاجي احلمريي، وجعل على طرابلس عبد اهلل بن خيلف الكتامي، وكان أثريا  

                                                           

 اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة الثانية، الطبعة ت،.د.12 .303/ ص5ج. شريفة بن حممد: حتقيق، عياض القاضي املسالك، وتقريب املدارك ترتيب. 3

 .املغرب

 .331/ ص12، جكثري  بنال والنهاية، البدايةينظر: . 4

 .م1970 بنغازي، الليبية، اجلامعة منشورات، 136ص أدهم، السالم عبد: ترمجة ناجي، حممود الغرب، طرابلس تاريخينظر: . 5

 الكتاب، دار الثانية، الطبعة، 3/ ص2ج الناصري، وحممد الناصري، جعفر: حتقيق الناصري، خالد بن أمحد األقصى، املغرب دول ألخبار االستقصاينظر: . 6

  .م2004 بريوت، اإلسالمية، املدار دار الرابعة، الطبعة، 205ص الزاوي، الطاهر ليبيا، يف العريب الفتح، وتاريخ م1954 البيضاء، الدار
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، وأمرهم باالنقياد ن خلف املوصديإفريقية زيادة اهلل بن زياد بن القدمي، وعلى اخلراج عبد اجلبار اخلراساين، وحسني ب

 (7)ليوسف بن زيري.

وملا انتقلت الدولة العبيدية من إفريقية إىل مصر كما قلنا استنابوا على إفريقية بين زيري بن مناد ": قال الناصري

اوة معلومة تالصنهاجيني فملكوها وكانوا خيطبون مبلوك العبيديني على منابرهم ويضربون السكة بأمسائهم ويؤدون إليهم إ

وملا انساق ملك إفريقية إىل املعز بن باديس بن املنصور بن بلكني بن زيري بن مناد الصنهاجي كان له . وطاعة معروفة

 .(8)"رغبة يف مذهب أهل السنة خالف فيه أسالفه الذين كانوا على مذهب الشيعة الرافضة

شيعي يف بالد الرببر وحارب صدينة وزناتة. وقتل أبو عبد اهلل ال ، جتوله (298)يف سنة " :ذكر ابن عذاري أنه

 ". الرجال، وأخذ األموال وسىب الذرية وأحرق بعض املدن بالنار، وكتب بالفتوحات إىل عبيد اهلل

 الحالة االجتماعية واالقتصادية في عصره المطلب الثاني/

الداودي، مام الدولة العبيدية هو اإللعل أفضل من ينقل لنا صورة واضحة للحياة االجتماعية واالقتصادية يف عهد 

نعم واالقتصادية يف ذلك الوقت، وقد كانت ليبيا ت االجتماعية احلياةبيان  يف أصل من خالل كتابه )األموال(، فهو

فذكر  ه (،359- ه 331بوفرة األموال ونشاط التجارة يف ذلك العهد كما ذكره ابن حوقل يف رحلته ما بني سنيت )

سواق وكان هلا صاحلة األ ،وهى مدينة بيضاء على ساحل البحر خصبة حصينة كبرية ذات ربضوله: مدينة طرابلس بق

جلهاز الكثري من الصوف وهبا ا ،وهبا من الفواكه الطّيبة اللذيذة اجلّيدة القليلة الشبه باملغرب، يف ربضها أسواق كبرية

وترد  وهنارا   يال  ىل مراكب حتّط ل، إسود والبيض الثمينةوال ،املرتفع وطيقان األكسية الفاخرة الزرق والكحل النفوسّية

ووصف  ...من بلد الروم وأرض املغرب بضروب األمتعة واملطاعم ،ومساء بالتجارة على مّر األوقات والساعات صباحا  

                                                           

. بريوت العريب، الكتاب دار األوىل، الطبعة، 7/204. تدمري السالم عبد عمر: حتقيق ابن األثري، علي احلسن أبو التاريخ، يف الكامل :ينظر. 7

 .م1997/ه 1417

 .164/ ص2: جاالستقصا ألخبار دول املغرب األقصىينظر: . 8
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ل يف اللباس متمّيزون بالتجمّ  ،وأهلها قوم مرموقون من بني من جاورهم بنظافة األعراض والثياب واألحوالأهلها بقوله: 

ال يفرت  ىل مراءإ ،ونّيات مجيلة مستفاضةىل مروآت ظاهرة وعشرة حسنة ورمحة إ ،وحسن الصور والقصد يف املعاش

 ،رية ذائعةورباطات كثرية وحمّبة للغريب أث ،وعقول مستوية وصّحة نّية ومعاملة حممودة ومذهب يف طاعة السلطان سديد

 (9).ال يدانيهم أهل بلد وهلم يف اخلري مذهب من طريق العصبّية

ابن هم ، كما وصف(الوقت ذلك من العقل أهل)استشف سياستها املالية من بادئ األمر إال أن الدولة العبيدية 

 وأظهروا وهؤ وهن له وافدع القريوان، ووجوه الفقهاء هيولق": القريوان إىل وصل ملا الشيعي اهلل عبيد ؛ حيث ذكر أنعذاري

 فعاوده ألموال،ا يذكر ومل ،(ذراريكمو  نفسكمأ يف آمنون أنتم) ، فقال هلم:هلم األمان جتديد لوهوسأ بأيامه، السرور له

 .(10)"الوقت ذلك من العقل أهل فخافه ؛عنهم فأعرض األموال، يف هلم التأمني وسألوه ،بعضهم

تيالء الناس واالسخاصة من هنب أموال  متعددة، مصادر ومن ضخمة، أموال على العبيدية الدولة هذا وقد سيطرت

رة. وجماعات بعد تركهم املغرب ورحيلهم إىل القاه اقتصادية على ممتلكاهتم كما ذكره املؤرخون، حىت أحدثوا أزمات

  (11) الريف. أهل وخاصة السكان، كاهل  العبيدية اجلبائية املالية السياسة فأثقلت

 مصر، إىل اوااله وما بأفريقية كان" عذارى: ابن قالفكما سببت سياستهم يف انتشار األمراض وغالء األسعار؛ 

 .(12)"جهة كل  يف الناس أموال على والتعلل الشيعة، من الشامل اجلور مع سعر وغالء شديد طاعون

                                                           

  .م1938 بريوت، ر،صاد دار، 1/69. حوقل بن حممد األرض، صورةينظر:  .9

 الغرب دار األوىل، الطبعة، 158/ ص1ج عواد، بشري وحممود معروف، عواد بشري: حتقيق عذاري، ابن حممد واملغرب، األندلس أخبار يف املغرب البيان .10

 .م2013/ه 1434 تونس، اإلسالمي،

 ،2009 ،(ماجستري رسالة) باتنة، –خلضر احلاج جامعة، 25ص عمران، يممح املعرب، املعيار خالل من املعامالت باب يف الداودي اإلمام آراء ينظر: .11

 .م2010

 .181/ ص1: جالبيان املغرب .12
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 الحالة العلمية في عصره المطلب الثالث/

بن حبان )ت ا يف مجع السنة والتأليف والتدوين، وفيه يقول مرحلة ما بعد  االكتمالهو  اشتهر الداودي يف زمن

ومل يكن هذا العلم يف زماٍن قطُّ تعلُُّمه أوجب منه يف زماننا هذا، لذهاب من  ")اجملروحني(: كتابه ه ( يف مقّدمة  354

كان ُُيسن هذا الشأن، وقلَِّة اشتغال طلبة العلم به؛ ألهّنم اشتغلوا يف العلم يف زماننا هذا، وصاروا حزبني: فمنهم طلبُة 

يم، لون فيها إىل األمصار، وأكثُر مِهِّتِهم الكتابةُ واجل ْمُع، دون احلفظ والعلم به ومتييز الصحيح من السقاألخبار الذين يرح

نة ، الذين جعلوا اشتغاهلم اآلراء واجلدل، وأغضوا عن حفظ السحشويّة. واحلزُب اآلخر: املتفّقهة :حىت مسّاهم العوامُّ 

 .(13)السقيم منها، مع نبذهم السنن قاطبة وراء ظهورهم"ومعانيها وكيفية قبوهلا، ومتييز الصحيح من 

نعوا العلماء من وقد م عصر حمن وشدة على أهل السنة واملسلمني،كانت عصر العبيديني يف املغرب العريب  إال أن 

 -األندلسي دحُم مَّ احلسني بن وهو -؛ الصديف يأبو علالتحديث ونشر العلم، ومن األدلة على ذلك، ملا دخل احلافظ 

ذهيب: وأبو علي هذا قال عنه ال املستنصر العبيدي الرافضي من التحديث. منعه ه (481)ج سنة مصر يف رحلته إىل احل

، جيد الضبط،  باجلرح والتعديل. مليح اخلط بعلله ورجاله، بصريا   باحلديث وطرقه، عارفا   رحل الناس إليه، وكان عاملا  

أيب ( جامع)ع م (الصحيحني)على  ملتوهنا وأسانيدها. وكان قائما   كرا  ملصنفات احلديث، ذا  كثري الكتابة، حافظا  

 (14)عيسى.

ية حاولوا ملا ظهرت دولة الشيعة بإفريق: "أنه الناصري ذكرأما موقف العبيديني من مذهب مالك يف املغرب، فقد 

د والقابسي وأبو ابن أيب زيحموه فلم يتيسر هلم ذلك وكان فقهاء املالكية يف ذلك العصر معهم يف حمنة عظيمة منهم 

                                                           

 السعودية، الصميعي، دار األوىل، الطبعة ،1/19 السلفي، احلميد عبد محدي: حتقيق حبان، بن حممد واملرتوكني، والضعفاء احملدثني من اجملروحون. 13

 .م2000/ه 1420

 الكتاب دار الثانية، الطبعة، 368/ ص35ج التدمري، السالم عبد عمر: حتقيق الذهيب، أمحد بن حممد ،واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ ينظر: .14

 .م1993/ه 1413 بريوت، العريب،
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 يف دولة بين عبيد ملذهب الكوفيني ملوافقتهم إياهم الظهوروكان قال القاضي عياض: "و  (15)".عمران الفاسي وطبقتهم

يف مسألة التفضيل، فكان فيهم القضاء والرئاسة وتشرق قومهم منهم ملسرهتم واصطيادا  لدنياهم وأخرجوا أضغاثهم عن 

 .(16)"ملالكية يف تلك املدة حمن، ولكنهم مع ذلك كثرياملدنيني فجرت على ا

 التعريف باإلمام أحمد الداودي المبحث الثاني/

 ونسبه، ومولدهوكنيته، اسمه،  المطلب األول/

يف اسم والده حيث  وِهم   القسطالينإال  ؛(17)من ترجم لهجلُّ هكذا ذكره  .األسدي أمحد بن نصر الداودي اسمه:

 الداودي، عيدس بن أمحد: جعفر أبو وكذافقال: "صحيح البخاري  شرحواذكره لألئمة الذين حني  ، وذلك(سعيد )مساه ب

 (19).صاحب )كشف الظنون(ذلك تبعه يف و  .(18)"التني ابن عنه ينقل ممن وهو

                                                           

 .1/194االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى:  .15

 .26/ ص1، جتاويت بن حممد: حتقيق عياض، القاضي املسالك، وتقريب املدارك ترتيب: ينظر .16

/ 28ج لذهيب،، لاإلسالم تاريخو  .6، 104 -102/ ص7، جأعراب أمحد سعيد: حتقيق عياض، القاضي املسالك، وتقريب املدارك ترتيب: ينظر. 17

 الكتب دار األوىل، الطبعة، 94ص ،اجلنان الدين حميي بن مأمون: حتقيق ،فرحون ابن إبراهيم املذهب، علماء أعيان معرفة يف املذهب الديباجو  ،57ص

 دار: بريوت األوىل، الطبعة، 164/ ص1ج خيايل، اجمليد عبد: تعليق خملوف، ابن حممد املالكية، طبقات يف الزكية النور شجرةو ، ه 1417 بريوت، العلمية،

 مطبعة األوىل، الطبعة، 115/ ص2ج الزاوي، الطاهر: قيقحت ،النائب بك أمحد الغرب، طرابلس تاريخ يف العذب املنهلو ، ه 1424 بريوت، العلمية، الكتب

 العام، اجلزائر تاريخو ، م2002 للماليني، العلم دار عشر، اخلامسة الطبعة، 264/ ص1ج الزركلي، الدين خري األعالم،، و م1961 القاهرة، االستقامة،

: بريوت الثالثة، الطبعة، 92ص الزاوي، أمحد الطاهر ليبيا، أعالمو ، ه 1384 بريوت، احلياة، مكتبة دار األوىل، الطبعة، 361/ ص1ج اجلياليل، الرمحن عبد

 الطبعة، 81ص الشريف، حممد الدين ناصر املالكية، ليبيا علماء أعيان يف اإلكليلية اجلواهرو  ،م2004 طرابلس، أويا، ودار بريوت، اإلسالمي، املدار دار

 .ه 1420 وبريوت، األردن، ،البيادق دار األوىل،

 .ه 1323 مصر، األمريية، الكربى املطبعة السابعة، الطبعة، 41/ ص1ج القسطالين، حممد بن أمحد البخاري، صحيح لشرح الساري إرشاد. 18

 .م1941 بغداد، املثىن، مكتبة، 541/ ص1ج. خليفة حاجي مصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف:  ينظر. 19
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 إىل هنبَّ ه (، 319املتوىف سنة ) أمحد بن نصر أبو جعفر اهلواري، من يشبهه يف االسم والكنية وهو: يوجدو 

 نصر بن أمحد وهو به شتبهي نْ م   املالكيني ويففقال: " للهواري ترمجته أثناء -رمحه اهلل- فرحون ابنبينهما  لتشابها هذا

 .(20)"ذكره يأي متأخر الداودي

 وأسندوها الرواية حكوا ورمبا الباب، هذا الفقهاء خيلط ما وكثريا  وقد سبقه يف ذلك القاضي عياض حيث قال: "

 حارث ابن عن ذكر   هممن ما  عظَّ مُ  شاهدت وقد أوقاهتم هلم تتميز ومل طبقاهتم عليهم اشتبهت إذا أخراملت عن املتقدم عن

 .بذلك يفيت نصر بن أمحد شاهدت وقد: حارث ابن فيها قال مسألة، الفقيه

 وستني ثننيا سنة حارث ابن تويف حارث ابن بعد وطبقته املتأخر الداودي نصر ابن أنه الشيخ هذا فحمل

 ابن أصحاب من اهلواري زياد بن نصر بن أمحد حارث ابن أراد وإمنا .وأربعمائة اثنني سنة الداودي وتويف ائة،مثوثال

 .(21)"وثالمثائة عشرة سبع سنة ووفاته ،مهام القاضي كاتب  عبدوس وابن سحنون،

 .(22)(أيب حفص )ب فكنَّاه الزركلي وهمو  .جعفر وأب: كنيته

أصله من املسيلة، وقيل من بسكرة. ورحل إىل طرابلس فكانت حياته األوىل بطرابلس كان مولده باجلزائر، و   مولده:

 الغرب.

                                                           

 .92ص الديباج املذهب:. 20

 .18/ ص1ج :ملداركترتيب ا. 21

 .264/ ص1ج م:األعال. 22
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 .، ووفاتهورحالته ،نشأته العلمية المطلب الثاني/

 لتباعدا راجع إىللك ذ ولعل ،نشأته األوىل ظروف إىل اليت ترمجت للداودي املصادر بني لنات مل أواًل/ نشأته العلمية:

 سنة عياضاضي الق ولد، فقد له ةرتمجبخصص  من أول؛ والذي يعترب القاضي عياض وبني ،الداودي اإلمام بني الزمين

 قبله بكثري. -كما سيأي-، ووفاة الداودي  (ه476)

ا متيز به وتعد الرحلة يف طلب احلديث واحدة ممكانت الرحلة يف طلب العلم يف كل عصر، مسة بارزة،  :رحالتهثانياً/ 

ثون عن غري   تبني أن الداودي كانت رحلته كاآلي:ومن خالل تراجم العلماء  هم.احملدِّ

هبا مدة قال  فاستقرطلبا  للعلم،  : رحل اإلمام الداودي من مسقط رأسه )مسيلة( إىل طرابلس(طرابلس)/ رحلته إىل 1

، حيث أقام هبا فكانت حياته األوىل بطرابلس الغرب. (23)"املوطأ شرح يف كتابه  أملى وهبا ،بطرابلس كانعياض: "

من  فارا   بطرابلس إضافة إىل طلب العلم فإن استقراره .(24)يف شرح املوطأ)النامي( وطلب العلم فيها، وهبا أملى كتابه 

ناهم وبلغين أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القريوان سك"فتنة بين عبيد، ويدل على ذلك قول القاضي عياض: 

 .(25)"ني أظهرهميف مملكة بين عبيد، وبقاؤهم ب

 هبا واستقر انتلمس اىل انتقل، للعلم طلبا   مدة الغرب بطرابلس اإلمام الداودي أقامرحلته إىل )تلمسان(: بعد أن / 2

 .(27)"تلمسان اىل انتقل مث، قال عياض: "(26)وفاته حني اىل

                                                           

 .103، 102/ ص7: جترتيب املدارك. 23

 .92أعالم ليبيا: صو ، 94ص الديباج املذهب:و  ،57/ ص28: جاإلسالم تاريخينظر: . 24

 .103/ ص7: جترتيب املدارك. 25

 .92أعالم ليبيا: صو ، 94ص الديباج املذهب:و  ،57/ ص28: جاإلسالم تاريخينظر: . 26

 .103/ ص7ج :يب املداركترت. 27
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وذكر القاضي عياض بأن هذا ه (، 402أنه تويف سنة )اجلمهور والذي عليه يف سنة وفاته العلماء  اختلف / وفاته:لثاً ثا

 العقبة، باب عند ربهوق ة،ئوأربعما اثنتني سنة بتلمسان تويف: الطرابلسي حامت قال": ؛ حيث قالهو الصحيح التاريخ

 واألول شرةع إحدى سنة وفاته أن التواريخ بعض يف وقرأت بالقريوان، حامت كان  إذ حيا   وكان حامت منه يسمع ومل

  .(28)"أصحّ 

 وآثاره مؤلفاته /الثالث المبحث

انة اإلمام واليت تدل على مكترك اإلمام الداودي الكثري من املؤلفات املهمة يف العقيدة واحلديث والفقه واألصول، 

منها و إال أن هذه املؤلفات أغلبها مفقود، وبعضها ال يزال خمطوطا  يف خزائن بعض الدول اإلسالمية، الداودي العالية، 

 داول، ومن أهم هذه املؤلفات ما يأي:ما هو مطبوع ومت

وهو كتاب متعلق بأحكام األموال؛ أماله الداودي يف طرابلس قبل انتقاله إىل  )األموال(: كتاب  المطلب األول/

نة وحقق كرسالة علمية )ماجستري( ونوقشت س شحاده، سامل رضا حممد وحتقيق: هذا الكتاب بتقدمي تلمسان. طبع

ة املغرب. وهو مطبوع اآلن ومتداول. الطبعة األوىل سن -حلديث احلسنية، جبامعة القروينيم( بدار ا1988ه /1408)

 بريوت. –م( بدار الكتب العلمية 2008ه /1429)

األندلس، يف بيان و  املغرب العريب: مثل املفتوحة البلدان يف احلال عليه جرى فيما وأحكام وهذا الكتاب فتاوى

فعله العبيديون من أخذ أموال الناس واالستيالء على األراضي الزراعية وفرض  أحكام األموال وخاصة يف وقت ما

 الضرائب على أهلها. وجاءت هذه األحكام مفصلة يف ضوء السنة النبوية وما صح منها من آثار.

 :الداودي كتاب األموال إىل أربعة أجزاء جعفرقسم أبو و 

                                                           

 .104/ ص7ج :ترتيب املدارك. 28



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 74 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

وبني  .ل، وأغلب مباحثه تدور حول أموال احلرب واألمراءعلى ديباجة املؤلف وعشرة فصو  اشتملاجلزء األول:  

غصب األموال من طرف من غنائم، وإقطاع األراضي وإحياء املوات، وبيان  تقسيم اخلمس، والنفل، وما كان للرسول 

 .األمراء

 .أموال احلرب، وأموال السلطات واحلكام واجليش فيها ذكراجلزء الثاين: يشتمل على أربعة فصول،  

 تبحث مسائل الزكاة، ومسائل القتال وما يتعلق به.فصال    عشرإحدى فيه زء الثالث: اجل

مثل التسول،  ،، وأغلب مباحثه تدور حول األموال املكتسبة من طريق مذموم شرعا  فصولاجلزء الرابع: فيه ثالثة  

 واألموال املغتصبة.

 لة وأجوبة.حيث كان على طريق الفتوى أسئ عمليا  وكان هذا اجلزء قسما   

 على اهلل تعاىل. والثناءمث ختم الكتاب بالتحميد 

ثري من النظريات يربز هذا الكتاب الكمن خالل السنة النبوية. و  يف االقتصاد واملالية كتابا    (األموالكتاب )يعترب  و  

، مبينا  من إيرادها ر، مكثرا  ايستدل على املسائل بالكتاب أو بالسنة أو باآلث وفيه. اإلسالمي املالية وتطبيقاهتا يف النظام

 .املقبول منها من املردود

كتاب "(: ه 575)تقال اإلشبيلي  ،اإلمام مالكيف شرح موطأ هو كتاب و  :(الناميكتاب )المطلب الثاني/  

  (29).تفسري املوطأ أليب جعفر أمحد بن نصر الداوودي ومساه )الكتاب النامي(

 .(31)وقال القاضي عياض: "وهبا أملى كتابه يف شرح املوطأ" .(30)أّصله بطرابلس الغرب قال ابن خملوف:

 فيعترب هذا الكتاب من أوائل مؤلفاته.

                                                           

 .ه 1419 بريوت، العلمية، الكتب دار األوىل، الطبعة، 76، صمنصور فؤاد حممد: حتقيق اإلشبيلي، خري بن حممد اإلشبيلي، خري ابن فهرسةينظر:  .29

 .164/ ص1: جالزكية النور شجرةينظر:  .30

 .103/ ص7: جترتيب املدارك .31
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ذكر هذا الكتاب إبراهيم الشريف يف جملة كلية الدعوة اإلسالمية يف املخطوطات الليبية. وقال عنه: جزء و   

 ع ل ْيُكمْ  اللَّهِ  نِْعم ة   و اذُْكُروا وقوله تعاىل: واحد خبط أندلسي من أوائل الوضوء... أول كلمة ظاهرة يف رأس الورقة، 

ْعن ا قُ ْلُتمْ  ِإذْ  بِهِ  و اث  ق ُكم الَِّذي و ِميث اق هُ    .(32)  الصُُّدورِ  ذ اتِ بِ  ع ِليم   اللَّه   ِإنَّ  ۖ   اللَّه   و ات َُّقوا ۖ   و أ ط ْعن ا مسِ 

مث قال: ينقصه األوائل أوراق سبع... هبامشه تعليقات لبعض أهل العلم، وهو شرح مفيد خمتصر يتكلم على 

 (33)ورقة(. 132معىن احلديث واخلالف أكثر من كالمه على السند، خمروم من أوله وأواخره، )

وهو " :لشريفبراهيم اإومن كالم من املصادر العتيقة واملهمة وذلك لتعلقه باملوطأ، يعترب الكتاب )النامي( و

ح خمتصر، يتضح من ذلك أنه شر  ؛شرح مفيد خمتصر يتكلم على معىن احلديث واخلالف أكثر من كالمه على السند"

يث دراية ع بني علم احلداحتوى كالم الداودي على معىن احلديث، وذكر احلالف، إضافة إىل الكالم على السند، فجم

 وعلم احلديث رواية. كما هو معروف من منهج الداودي من خالل كتبه األخرى.

 (البخاري يحصح  )ل شرح أول يُعترب، و (البخاري صحيح) شرح هو كتاب يف: كتاب )النصيحة(المطلب الثالث/  

 طايبللخ السنن( )أعالم تابكما يعترب ثاين شروح البخاري على اإلطالق بعد ك  اإلسالمي، الغرب يف ظهر

  (34).(338ت)

تني وابن كابن ال  (صحيح البخاري)هذا الكتاب مفقود ومل يصلنا منه إال بعض النقوالت ممن شرحوا إال أن 

 .(35)اليوم" إىل أثره يعرف فال )النصيحة( شرح عن "أما: الكتاين يوسف امللقن وابن حجر وغريهم. قال

                                                           

 .7 :يةاملائدة، اآل سورة. 32

 .م1987. 4 العدد، 417ص الشريف، سامل إبراهيم ،(الليبية املخطوطات من) بليبيا، اإلسالمية الدعوة كلية  جملة ينظر:. 33

 .بريوت العرب، لسان دار، 2/569 الكتاين، يوسف املغرب، يف البخاري اإلمام مدرسةينظر: . 34

 .570، 2/569 :املغرب يف البخاري اإلمام مدرسةينظر: . 35
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ماء عنه كابن التني وابن امللقن وابن حجر وغريهم يتضح أن الداودي يدور نقوالت العلالنظر يف ومن خالل 

س لغوية وحديثية؛ منها نفائ يف دائرة واسعة يف شرحه فيجمع بني اللغة وعلم احلديث دراية ورواية. فاحتوى كتابه على

شرحه لغريب احلديث وتفسري األلفاظ، واستنباطه األحكام الشرعية والفقهية من األحاديث، وتصحيحه لألحاديث 

ودفع االعرتاض عن الروايات، جبمعه للطرق وبيان الناسخ واملنسوخ، واحملفوظ من الشاذ، وبيان علل اآلحاديث. وقد 

 النقول، مرتضيا  لكالمه تارة ومناقشا  له تارة أخرى، ومعرتضا  عليه يف بعضها. وافقه ابن حجر يف كثري من 

 كل من أي بعده من شرَّاح )البخاري(، منهم ابن حجر يف )فتح الباري(اعتمد عليه  هذا الكتاب من ميزات و

كونه شرحا    ية. إضافة إىلحىت إنه ال يكاد خيلو باب من أبواب شرحه للبخاري من نقل عن الداودي بني الدراية والروا

 الذي تلقته األمة بالقبول. (صحيح البخاري)على 

 باقي مؤلفاته:/ الرابعالمطلب 

ذكره فؤاد  .(10486) رقم حتت تونس يف الزيتونة جبامع ا  خمطوطال يزال : الفقه في واألجوبة األسئلة كتاب/  1

 (36)ورقة. (121) يف يقعسزكني، وقال: 

 .(37). ذكره القاضي عياضفقودم وهو: األصول كتاب/  2

 .(38)ذكره القاضي عياض، يف العقيدة. البكرية على الرد في اإليضاح/ 3

 .(39)ذكره القاضي عياض .مفقود، البيان كتاب/  4

                                                           

 الرياض، سعود، بن حممد اإلمام جامعة األوىل، الطبعة ،175/ ص3ج. حجازي فهمي حممود: العربية إىل ترمجه سزكني، فؤاد العريب، الرتاث تاريخينظر: . 36

 .ه 1411

 .103/ ص7: جترتيب املداركينظر: . 37

 .103/ ص7: جترتيب املداركينظر: . 38

 .103ص/ 7: جترتيب املداركينظر: . 39
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 الداوديّ  ذكرت ومهماكثريا  وقال يف تفسريه: "  (ه 875: املتوىف)نقل منه الثعاليب  مفقود،: القرآن تفسير/ 5

، الفقيه   ن ْصرٍ  بن أمحد أريد فِإمنا ،(املختصر) هذا يف اِلكيَّ
 
من  أكثرونقل عنه يف  .(40)"انتهى. أنقل أنا تفسريه ومن امل

 موضعا . مخسني

 .(41)ذكره القاضي عياض ، مفقود أيضا .المالكي الفقه في الواعي/ كتاب 6

 أسباب فقدان أغلب كتب الداودي/ الخامسالمطلب 

، ولعل من أسباب ذلك األحداث السياسية واليت ي ومل يصل إلينا منها إال ما نذركتب اإلمام الداود  ت أكثرفقد لقد

 الفقهاء صرف إىل سعى فقد ،(ه 588)سنة  علي بن املؤمن عبد املوحدي اخلليفةأيام منها ما حدث يف دولة املوحدين 

 وتقليدهم روعالف كتب  حبرق أمرف التقليد، وترك االجتهاد كثرة  من رأى ملا وذلكوأصول كتب املالكية،  املدونة، عن

 .املالكي للمذهب

ومحلوا األئمة على  ،وقد كان عبد املؤمن بن علي وبنوه من بعده منعوا الناس من التقليد يف الفروع" الناصريُّ: قال

وع تب الفر من ك كثريا    وحرقوا شيئا   ،جتهاد املطلقعلى طريقة اال ،أخذ األحكام الشرعية من الكتاب والسنة مباشرة

 (42)".منهم اإلمام احلافظ أبوبكر بن العريب ؛ستحسانووقع ذلك من بعض علماء عصرهم موقع اال ،احلديثة التصنيف

الفقهاء،  املراكشي: "ويف أيامه انقطع علم الفروع، وخافه قال ؛يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن بن علي أياميف و 

والقرآن، ففعل ذلك، فأحرق منها مجلة يف  يث رسول اهلل وأمر بإحراق كتب املذهب بعد أن جيرد ما فيها من حد

                                                           

 إحياء دار األوىل، الطبعة، 430/ ص1ج ،املوجود عبد أمحد وعادل معوض، علي حممد: حتقيق الثعاليب، الرمحن عبد القرآن، تفسري يف احلسان اجلواهر. 40

 .ه 1418 بريوت، العريب، الرتاث

 .103/ ص7: جترتيب املداركينظر: . 41

 .197/ ص1: جاالستقصا ألخبار دول املغرب األقصى. 42
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، وواضحة ابن يزيد وخمتصره، وكتاب التهذيب للرباذع سائر البالد، كمدوَّنة سحنون، وكتاب ابن يونس، ونوادر أيب

 .(43)"حبيب، وما جانس هذه الكتب وحنا حنوها

محال ها وأنا يومئذ مبدينة فاس، يؤتى منها باأللقد شهدت منأخرب املراكشي أنه شهد موقفا  من ذلك فقال: "مث  

 ، واهللمن ضمن األمحال اليت وضعت وأُطلق فيها النارعل كتب اإلمام الداودي فل .(44)"فتوضع ويطلق فيها النار

 ن.املستعا

 اعتماد األئمة على كتبه/ الرابعالمبحث 

 شراح البخاري/ األولالمطلب 

حة( واعتمدوا يف شروحهم على شرحه )النصيكلهم نقلوا عنه   -اخلطايب ماماإلغري -أن مجيع شراح صحيح البخاري 

 على صحيح البخاري؛ منهم:

 لفأ: شرحه على البخاري مطبوع ومتداول. قال القاضي عياض عن شرحه: "(45)ه (449/ ابن بطال )املتوىف سنة: 1

 لنقل عن الداودي.أكثر من ا .(46)"الفائدة كثري  فيه، يتنافس. كبريا    البخاري لكتاب شرحا  

                                                           

 بريوت، العصرية، املكتبة األوىل، الطبعة ،203 ،202ص اهلواري، الدين صالح: حتقيق املراكشي، الواحد عبد املغرب، أخبار تلخيص يف املعجب. 43

 .ه 1426

 .204 ،203ص: املغرب أخبار تلخيص يف املعجب. 44

تويف  .البخاري لصحيح رحا  ش ألف .وغريه الرب، عبد ابنروى عنه . دثاحمل الفقيه،، القرطيب، البكري، احلسن أبو بطّال بن امللك عبد بن خلف بن علي. 45

 .160/ ص8: جأعراب أمحد سعيد: حتقيق ،ه (. ينظر: ترتيب املدارك449سنة )

 .160/ ص8ترتيب املدارك: ج. 46
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: وقد اعتىن األئمة بشرح هذا يللبخار  هالقسطالين يف مقدمة شرح قال: (47)ه (611/ ابن التني )املتوىف سنة: 2

 (48)وكذا أبو جعفر أمحد بن سعيد الداودي وهو ممن ينقل عنه ابن التني... اجلامع

 ممزوجا   الفقه يف دزائ اعتناء له" ابن خملوف:(، قال الصحيح البخاري شرح يف الفصيح املخرب) واسم شرح ابن التني:

 وكذلك خاريالب شرح يف حجر ابن احلافظ اعتمده اإلشارة، ولطف العبارة رشاقة مع وشراحها املدونة كالم  من بكثري

حقق جزء من هذا الكتاب )من بداية كتاب الزكاة إىل هناية باي سقاية احلاج من كتاب احلج(   .(49)"وغريمها رشيد ابن

 م(.2015ه /1436فرج رمضان الشبيلي. جبامعة بريوت اإلسالمية، سنة )سالة دكتوراه من قبل أحد الطلبة الليبيني: كر 

 الشوكاين يّ عل بن مدحمل قيل ملا ه (، وشرحه على البخاري املسمى ب )فتح الباري(؛859)املتوىف سنة  (50)/ ابن حجر3

. وقال (51)الباري فتح :يعين ؛الفتح بعد هجرة ال: فقال وناآلخر  شرحه كما  للبخاري الصحيح اجلامع تشرح أما

 أمرا   نظريه يسبق مل الذي (البخاري بشرح الباري فتح) خصوصا والقبول السعد من فيها رزقالسخاوي عن مؤلفاته: "و 

 .(52) "ا  عجب

رحه للبخاري أبواب ش )الداودي الشارح( حىت ال يكاد خيلو باب من وينقل ابن حجر كثريا  من شرح الداودي ويسميه ب

 من نقل عن الداودي.

                                                           

ينظر:  .بصفاقس (ه 611) سنة تويف. رمشهو  البخاري على شرح له ،الصفاقسي التني بابن املعروف ثابت بن الواحد عبد بن عمر بن الواحد عبد .47

 .242/ ص1: جالزكية النور شجرة

 .41/ ص1: جالبخاري صحيح لشرح الساري إرشاد. 48

 .242/ ص1: جالزكية النور شجرة .49

 الضوء ينظر:  (.ه859. تويف سنة )تصنيفا   ومخسني مائة احلديث فنون يف معظمها اليت تصانيفه زادتابن حجر العسقالين،  حممد بن علي بن أمحد .50

 .ه 1412 بريوت، اجليل، دار األوىل، الطبعة ،40 -36/ ص2ج السخاوي، حممد التاسع، القرن ألهل الالمع

 .ه 1405 بريوت، ،التعليمية الكتب دار األوىل، الطبعة، 71ص الِقنَّوجي، خان صديق حممد الستة، الصحاح ذكر يف احلطة ينظر: .51

 .38/ ص2: جلتاسعا القرن ألهل الالمع الضوء .52
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  أصحاب كتب الفقه والنوازل والقضاء /الثانيالمطلب 

وممن نقل عنه من أصحاب كتب الفقه والنوازل والقضاء واليت احتفظت لنا هبذه اآلراء واملسائل والفتاوى على سبيل 

 :املثال

احلكام يف نوازل األحكام(، قال عنه بشري ضيف:  ه (، يف كتابه )مذاهب544، )املتوىف سنة (53)/ القاضي عياض1

 أبيه خبط هوجد ما إليها واضاف ابنه وفاته بعد ومجعها عياض القاضي عنها وأجاب فيها حكم ونوازل قضايا وهي"

 وهو مطبوع نقل فيه عن الداودي يف عدة مواضع. .(54)("القرطبيني أجوبة) عنوان حتت

ابن خملوف:  قال عن كتابه، عن فتاوى إفريقية واملغرب( املعرب ( وكتابه )املعيار ه914، )املتوىف سنة (55)/ الونشريسي2

 حتيط كادت  اليت الكتب أعظم منالكتاين: " ، وقال(56)"واملتأخرين املتقدمني فتاوى من كثري  على وأتى فأوعى مجع"

 عدة مواضع. يف فيه عن اإلمام الداودي ونقل .(57)"مالك مبذهب

وع، ( الكتاب مطبخليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهب، يف كتابه )(ه 954: سنة املتوىف)، (58)احلطاب املالكي/ 3

 وقد نقل عن الداودي كثريا .

                                                           

 احلفاظ، تذكرةه (. ينظر: 544تويف مبراكش سنة )مجع من احلديث كثريا ،  كان إمام وقته،  السبيت القاضي الفقيه عياض بن موسى بن عياض اليحصيب .53

  .ه 1419 بريوت، العلمية، الكتب دار األوىل، الطبعة، 69 -67/ ص4ج عمريات، زكريا: حتقيق الذهيب، أمحد بن حممد

 .ه 1429 بريوت، ،حزم ابن دار األوىل، الطبعة، 53ص البشري، بنا ضيف بشري املالكي، الفقه مصادر .54

 بابا أمحد الديباج، بتطريز االبتهاج نيله (. ينظر: 914) سنة صفر يف تويف، التلمساين الونشريسي، علي بن الواحد عبد بن حممد بن ُيىي بن أمحد .55

 .م2000 طرابلس، الكاتب، دار الثانية، الطبعة، 135، صاهلرامة اهلل عبد داحلمي عبد: تقدمي التنبكيت،

 .397/ ص1: جالزكية النور شجرة .56

 .ه 1402 بريوت، اإلسالمي، الغرب دار الثانية، الطبعة، 1123/ ص2ج عباس، إحسان: حتقيق. الكتاين احلي عبد حممد واألثبات، الفهارس فهرس .57

. (ه 954) تاجورة، سنةب الغرب طرابلس يفتويف  ،الطرابلسي ،األصل األندلسي الكبري باحلطاب املعروف ،اهلل عبد أبو ،رمحنال عبد بن حممد بن حممد .58

 .371، 370: صأعالم ليبياينظر: 
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 :الخاتمة
أن أمحد بن نصر الداودي هو أحد أعالم احلديث واألئمة الفقهاء يف طرابلس  بنيتسبق من خالل ما 

 ار. االستدالل مبا صح من األحاديث واآلثاشتهر صيته مشارق األرض ومغارهبا، فكانت كتبه آية يف

عد أول شرح للبخاري يف املغرب العريب وثاين شرح ظهر على صحيح البخاري ب ويعترب كتابه )النصيحة(

 ،كما كان الداودي من األوائل الذين كتبوا يف األموال واالقتصاد مشرقا  ومغربا  ،  ه (388شرح اخلطايب )ت

ن الداودي اشتهر يف زمن هو مرحلة ما بعد  ، لذلك فإاهتموا بشرح )املوطأ( وهو من األئمة األعالم الذين

، واشتغاهلم االكتمال يف مجع السنة والتأليف والتدوين، وهو زمن قلَّ من يرغُب فيه حديث  رسول اهلل 

بل منها قأغلبهم باآلراء واجلدل. فكان الداودي من الذين اشتغلوا بالعلم وحفظ السنة ومعانيها وبيان ما ي

 هذه الكتبمد على واعتوتباينت كتبه بني مطبوع وخمطوط ومفقود،  وما يرد بتمييز الصحيح من السقيم منها.

 .أصحاب كتب الفقه والنوازل والقضاءاح البخاري من بعده و شرَّ 
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 والمراجع المصادر

 الكريم القرآن

 السابعة، بعةالط القسطالين، امللك عبد بن بكر أىب بن حممد بن أمحد البخاري، صحيح لشرح الساري إرشاد .1

 .ه 1323 مصر، األمريية، الكربى املطبعة

 وحممد ،الناصري جعفر: حتقيق الناصري، حممد بن خالد بن أمحد األقصى، املغرب دول ألخبار االستقصا .2

 .م1954 البيضاء، الدار الكتاب، دار الثانية، الطبعة الناصري،

 طرابلس، ا،أوي ودار بريوت، اإلسالمي، املدار دار: بريوت الثالثة، الطبعة الزاوي، أمحد الطاهر ليبيا، أعالم .3

 .م2004

 .م2002 للماليني، العلم دار عشر، اخلامسة الطبعة الزركلي، حممود بن الدين خري األعالم، .4

 الرتاث إحياء ارد األوىل، الطبعة شريي، علي: حتقيق الدمشقي، كثري  ابن عمر بن إمساعيل والنهاية، البداية .5

 .م1988/ه 1408 بريوت، العريب،

 بشري حممودو  معروف، عواد بشري: حتقيق املراكشي، عذاري حممد واملغرب، األندلس أخبار يف املغرب البيان .6

 .م2013/ه 1434 تونس، اإلسالمي، الغرب دار األوىل، الطبعة عواد،

 التدمري، لسالما عبد عمر: حتقيق الذهيب، عثمان بن أمحد بن حممد واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ .7

 .م1993/ه 1413 بريوت، العريب، الكتاب دار الثانية، الطبعة

 حممد اإلمام جامعة األوىل، الطبعة حجازي، فهمي حممود: العربية إىل ترمجه سزكني، فؤاد العريب، الرتاث تاريخ .8

 .م1991/ ه 1411 الرياض، سعود، بن

/ ه 1384 ،بريوت احلياة، مكتبة دار األوىل، الطبعة اجلياليل، حممد بن الرمحن عبد العام، اجلزائر تاريخ .9

 .م1965
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 .م2004 ريوت،ب اإلسالمية، املدار دار الرابعة، الطبعة الزاوي، أمحد الطاهر ليبيا، يف العريب الفتح تاريخ .10

 .م1970 ،بنغازي الليبية، اجلامعة منشورات أدهم، السالم عبد: ترمجة ناجي، حممود الغرب، طرابلس تاريخ .11

 العلمية، كتبال دار األوىل، الطبعة عمريات، زكريا: حتقيق الذهيب، عثمان بن أمحد بن حممد احلفاظ، تذكرة .12

 .م1998/ه 1419 بريوت،

. الطنجي تاويت بن حممد: حتقيق: 1ج. اليحصيب موسى بن عياض القاضي املسالك، وتقريب املدارك ترتيب .13

 سعيد: حتقيق: ه 1403: 8ج ه ،1402: 7ج ه ،1401: 6ج. ت.د. شريفة بن حممد: حتقيق ،5ج ه ،1403

 .املغرب اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة ة،الثاني الطبعة أعراب، أمحد

 األردن، البيادق ارد األوىل، الطبعة الشريف، حممد الدين ناصر املالكية، ليبيا علماء أعيان يف اإلكليلية اجلواهر .14

 .م1999/ه 1420 وبريوت،

 عبد أمحد وعادل ،معوض علي حممد: حتقيق الثعاليب، حممد بن الرمحن عبد القرآن، تفسري يف احلسان اجلواهر .15

 .ه 1418 بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار األوىل، الطبعة املوجود،

 بريوت، ةالتعليمي الكتب دار األوىل، الطبعة الِقنَّوجي، خان صديق حممد الستة، الصحاح ذكر يف احلطة .16

 .م1985/ ه 1405

 الدين حميي نب مأمون: حتقيق. فرحون ابن علي بن إبراهيم املذهب، علماء أعيان معرفة يف املذهب الديباج .17

 .م1996/ه 1417 بريوت، العلمية، الكتب دار األوىل، الطبعة اجلنان،

 الطبعة خيايل، يداجمل عبد: تعليق خملوف، ابن سامل بن حممد بن حممد املالكية، طبقات يف الزكية النور شجرة .18

 م2003/ه 1424 بريوت، العلمية، الكتب دار: بريوت األوىل،

 الثاين، لطبعةا سعيد، الرحيم عبد مهام: حتقيق احلنبلي، رجب، ابن أمحد بن الرمحن عبد الرتمذي علل شرح .19

 .م2001/ ه 1421 الرياض، الرشد، مكتبة
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 .م1938 بريوت، صادر، دار. البغدادي حوقل بن حممد األرض، صورة .20

 وت،بري  اجليل، دار األوىل، الطبعة السخاوي، الرمحن عبد بن حممد التاسع، القرن ألهل الالمع الضوء .21

 .م1992/ه 1412

 الغرب ارد الثانية، الطبعة عباس، إحسان: حتقيق الكتاين، احلي عبد حممد واألثبات، الفهارس فهرس .22

 .م1982/ه 1402 بريوت، اإلسالمي،

 الكتب دار ىل،األو  الطبعة منصور، فؤاد حممد: حتقيق اإلشبيلي، خري بن حممد اإلشبيلي، خري ابن فهرسة .23

 .م1998/ه 1419 بريوت، العلمية،

 دار األوىل، بعةالط تدمري، السالم عبد عمر: حتقيق اجلزري، األثري ابن علي احلسن أبو التاريخ، يف الكامل .24

 .م1997/ه 1417. بريوت العريب، الكتاب

 بغداد، املثىن، مكتبة خليفة، حاجي اهلل، عبد بن فىمصط والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف .25

 .م1941

 الطبعة السلفي، حلميدا عبد محدي: حتقيق الُبسيت، حبان بن حممد واملرتوكني، والضعفاء احملدثني من اجملروحون .26

 .م2000/ه 1420 السعودية، الصميعي، دار األوىل،

 .بريوت العرب، لسان دار الكتاين، يوسف املغرب، يف البخاري اإلمام مدرسة .27

 .م2008/ ه 1429 بريوت، حزم، ابن دار األوىل، الطبعة البشري، بن ضيف بشري املالكي، الفقه مصادر .28

 الطبعة اري،اهلو  الدين صالح: حتقيق املراكشي، علي بن الواحد عبد املغرب، أخبار تلخيص يف املعجب .29

 .ه 1426 بريوت، العصرية، املكتبة األوىل،

 األوىل، لطبعةا الزاوي، الطاهر: حتقيق الطرابلسي، النائب بك أمحد الغرب، طرابلس تاريخ يف العذب املنهل .30

 .م1961 القاهرة، االستقامة، مطبعة
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 الكاتب، دار الثانية، الطبعة. ةاهلرام اهلل عبد احلميد عبد: تقدمي التنبكيت، بابا أمحد الديباج، بتطريز االبتهاج نيل .31

 .م2000 طرابلس،

 .م1987. 4 العدد الشريف، سامل إبراهيم ،(الليبية املخطوطات من) بليبيا، اإلسالمية الدعوة كلية  جملة .32

 اتنة،ب –خلضر احلاج جامعة عمران، محيم املعرب، املعيار خالل من املعامالت باب يف الداودي اإلمام آراء .33

 .م2010 ،2009 ،(ماجستري رسالة)
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