
 ــــــــــــــــــــــــــ مجلّة أصول الدّينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل التعليم الديني في ليبياــــــــــــــــــــــــــــ 

  804 
 

 
 

  
 
(61) 

 التعليم الديني في ليبيا
 بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل

 
 أ.د. سالم محمد مرشاـن



 ــــــــــــــــــــــــــ مجلّة أصول الدّينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل التعليم الديني في ليبياــــــــــــــــــــــــــــ 

  804 
 

 :ملخص البحث
بينات من الهدى والفرقان، كتابا  يم هدى للناس و الحمد لل  ه رب العالمين أنزل القرآن ال كر

يه الكامل لرب العالمين، كما دعا إلى  الهدى والخلق العظيم، دعا إلى التوحيد المطلق، والتنز
به  بأنه  -سبحانه وتعالى-والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الل  ه محمد بن عبد الل  ه، الذي وصفه ر

بارك عليه وعلي آله وأصحابه  بأنه علي خلق عظيم، فصلى الل  ه وسلم و بالمؤمنين رؤوف رحيم، و
يته، ومن سار علي نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين ...   اللهم آمين.وأزواجه وذر

يسرني غاية السرور أن أتقدم إليكم  بكل معاني  بركاته، و أما بعد ... فالسلام عليكم ورحمة الل  ه و
الشكر والتقدير والوفاء لكل فرد منكم أنتم علماء هذه الأمة الذين تحملتم مشاق السفر ومتاعب الرحلة 

تمر العلمي الدولي: "التعليم الديني النظامي في من محل إقامتكم إلى بلدكم الثاني ليبيا للمشاركة في هذا المؤ
ليبيا"، هذا المؤتمر الذي يؤمل منه أن يضع منهجا وسطيا متكاملا لتطبيقه والسير علي منواله بفضل 
يتها  مشاركاتكم وإسهاماتكم وآرائكم السديدة؛ كي نحفظ لهذه البلاد الطيبة بأهلها ثقافتها الدينية، وهو

 ليها منذ مئات السنين.الإسلامية التي درجت ع
 واسمحوا لي أيها السادة ال كرام أن أتقدم إلى مؤتمركم هذا ببحث متواضع بعنوان:

 "التعليم الديني في ليبيا بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل"
ً أقدم إليكم هذا الملخص لبحثي المتواضع الذي تقدمت به  أيها السادة ال كرام بداية

ذا البحث حاولت التركيز علي ذكر مسائل بعينها، رأيت أنها مقومات لمؤتمركم الواعد، ففي ه
يخها، إذ من المعلوم أن ليبيا منذ أن دخلها الإسلام  الثقافة والتعليم في بلادنا علي مر تار
يم ساروا في تطبيق عقائده وشرائعه علي أسس متينة وطرق  ودخل الناس في هذا الدين القو

يمة ومصادر موثقة، حيث بلغ الصحابة ال كرام والدعاة الهداة الدعوة الإسلامية إلى الناس  قو
قالون عن نافع في هذه البلاد، ونشروا كتاب الل  ه برواية من رواياته المتواترة؛ هي رواية "

يةٍ  -تعالى  –ثم سخر الل  ه "، المدني ثلة من العلماء العاملين لنشر علوم الإسلام، من سنة نبو
مذهب الإمام مالك بن أنس هو السائد في هذه البلاد، كما أن وفقه وتفسير وغيرها، فكان 

بوع  ية، وهكذا انتشر التعليم في ر فهم العقيدة الإسلامية كان على يد علماء المدرسة الأشعر
منهم لكتاب الل  ه تعالى، ليبيا على مَر القرون وتوالى الأجيال علي يد الآباء والأجداد الحافظين 

يم  َ تَوَارَثَها الخلف عن السلف، وذلك بتعليم القرآن ال كر يعة بمناهج والفاهمين لأحكام الشر
يقة ومنارات علم  يعة في مساجد عر يس أمور الدين ومسائل الشر في الجوامع والزوايا، وتدر
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ية السنوسي بالبيضاء،  ية الشيخ عبد السلام الأسمر، وزاو منتشرة هنا وهناك، مثل :زاو
د باشا بطرابلس، وغيرها. فكانت تلك منارات أضاءت مدن ليبيا وقراها في وجامع أحم

زمن بعدت فيه البلاد عن العلم والتعليم لأسباب كثيرة، لعل من بينها فترات الاحتلال 
 التي مرت بها البلاد.

ومن هنا أردت من خلال هذا البحث المتواضع أن أبين بشيء من التفصيل تلك 
بخاصة في عقدين من الزمن عشتهما، هما عقدا المصادرَ المهمة للثق افة والتعليم في بلادنا، و

"الخمسينيات، والستينيات"، من القرن الماضي، فقد كان تعليمي كله في تلك الحقبة الزمنية 
ية. يم، ثم تعلم العلوم الشرعية واللغو  يتركز في حفظ القرآن ال كر

يم كان على ر واية الإمام قالون عن شيخه الإمام والجدير ذكره أن تعليم القرآن ال كر
ية، أما تعليم المسائل  يقة المدرسة الأشعر نافع المدني، وكان تعليم العقيدة الإسلامية على طر

يقة المدرسة المال كية.  الفقهية فعلى طر
ولهذا فإن الحديث عن هذه المدارس المهمة شمل أغلب البحث، إذ إن الثقافة الدينية 

يخها، ثم في والتعليم في ليبيا بصو رة عامة لم يخرج عن منهج تلك المدارس المهمة في تار
نهاية البحث عرجت على تصور التعليم الديني في ليبيا بحسب وجهة نظري المتواضعة، ل كم 

 مني الشكر والتقدير علي حسن الاستماع، والسلام عليكم.
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 ى الحق في الاعتقاد، والخ ير  رشد إل، ي  إلهي    الحق هو نظام   من المعلوم أن الإسلام الدينَ 
َ ن ق  م   معاملات، وهو صادر  في السلوك وال ن للناس سبل الرشاد، ؛ ليبي  -جل شأنه-ل الل  ه ب

يشرح لهم ما لهم من حقوقٍ  يق الاعتقاد، و يوضح لهم طر نحو  ، وما عليهم من واجباٍت و
 َ شرفون خالقهم، ونحو أنفسهم، ونحو المجتمع الذي يعيشون فيه، ونحو الأمة التي ي

ى كتاب الل  ه تعالى، وسنة ني علبالانتساب إليها، بل ونحو العالم كله. هذا الدين العظيم ب  
، فهما المصدران الأصليان لعقائد الدين، وللأحكام الواردة في أصول الدين رسوله 

يا الأصول والمبادئ الكلية والجزئية  وشرائعه وأحكامه وآدابه، هذان المصدران قد حو
 لكامل لهذا الدين الحنيف.والبيان ا
 :وشرائعه الإسلام جتمع الليبي وتطبيقه لأصولالم -

ً من عباده الصالح ين لنشر أن سخ    -هسبحان–ونعمةٍ منه  -جل شأنه-بفضٍل من الل  ه  ر ثلة
يم "ليبيا"، بل وفي العالم  بعة عشر دينه، وإعلاء كلمته في هذا البلد ال كر أجمع منذ أكثر من أر

 ً ً  مكن لهذا الدين الحنيف؛ فقد اقرن ة ، ثم بجهود أولئك الصحابافي بلادنا ليبيا بفضل الل  ه أول
َ -عنهم أجمعينرضي الل  ه –ال كرام والتابعين لهم بإحسان  بدعوة  -تعالى-عوا إلى الل  ه ، فقد د

يم، وهدي الرسول الأمين سيدنا محمد الل  ه  ، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال القرآن ال كر
بها، بل امتد هذا الأحسن؛  بها وشمالها وجنو حتى عم نور الإسلام شرق هذه البلاد وغر

يقية. يقي، بل أغلب البلاد الإفر  النور حتى شمل كل الشمال الإفر
َ الإسلام إلى متساكني هذه كرام المجاهدون بالكلمة الطيبة رسالغ أولئك الصحابة ال لقد بل   ة

يم وسنة خير المرسلين الل  ه  ، فقد علموا الناس في وقت تبليغهم القرآن البلاد بالقرآن ال كر
يم برواية متواترة هي رواية الإمام قال وهذه الرواية  ،-تعالى-ون عن الإمام نافع رحمهما الل  ه ال كر

ى الإمام نافع عن الإمام نافع، وتلق   قد رواها الإمام قالون عرًضا وسماعًا -كما هو معلوم-
يد بن القعقاع، قارئ المدينة  القراءة عن سبعين من التابعين، من بينهم: أبو جعفر يز
الأول، وشيبة بن ن صاح، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وقرأ أبو جعفر على عبد الل  ه بن 

يرة، وهؤلاء الثلاثة  قرأوا علي أبَي بن عياش، وعلى عبد الل  ه بن عباس، وعلى أبي هر
يد بن ثابتٍ  كعب، وقرأ ابن عباسٍ  يرة على ز يد  وأبو هر  وأبَي على رسول الل  ه  ، وقرأ ز
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يل  وقرأ رسول الل  ه  يلعلى جبر -عن اللوح المحفوظ عن رب العزة  ، وأخذ جبر
 .-جل شأنه وعظم سلطانه

لروايات المتواترة في جميع طبقاتها، وهي ضمن ا متواترة   فرواية الإمام قالون عن نافعٍ 
 ٍ تصدر بها كتب  المشهورة التي عني بها القراء، وذكروها في مؤلفاتهم، بل هي أول رواية

 ً ييها وقارئها المدنيين.القراء منذ بدء عهد التأليف حتى يوم الناس هذا؛ تعظيم  ا لمنزلة راو
 ً ً وتنتشر هذه الرواية انتشار يتاني وغيرها،  اا واسع بي والمور في ليبيا، وفي القطر التونسي والمغر

يم وانتشرت الزوايا والمساجد في كل المدن والقرى الليبية.  ففي ليبيا كثر محفظو القرآن ال كر
يقة التي انتشرت بها الرواية في بلادنا وح   يم على مر الأجيال، والطر فظ بها القرآن ال كر

ية، هي المشافهة، حيث يأخذ القارئ عن المقرئ، وتنتهي نقلت إلينا بأعلى درجات الروا
يل  السلسلة إلى رسول الل  ه   إلى اللوح المحفوظ إلى رب العزة والجلال. إلى جبر

بتعليمه وتعلمه  -تعالى-كتاب الل  ه  ىف حافظ الليبيون علهذا إذن في الجانب القرآني، وكي
 ين، أتقنوا حفظه ورسمه على مر القرون.يليب في الزوايا والمساجد والجوامع على أيدي حفاظٍ 

 ً ات، وهي الفترة يمن الخمسين أما فيما يتعلق بالعقيدة، فإن السائد في التعليم الديني بداية
بوع  -تعالى-بزليتن، بعد تحملي لكتاب الل  ه  فيها إلى التعليم بالمعهد الأسمري التي انتسبت   في ر

طيع من خلالها أن أحدد بعض المحطات ساحل الخمس، وهي كذلك الفترة التي أست
ا على ذلك. قلت: السائد في التعليم الديني في الجانب العلمية في بلادنا، حيث كنت شاهدً 

العقدي هو المذهب الأشعري، فكانت المقررات التي تدرس في علم التوحيد تتركز في شرح 
ٍ  المنظومات التوحيدية أو في كتبٍ  يقة دثين، ومح   ىلعلماء قدام مهمة ساروا فيها على طر

ية؟ وما منهجها التعليمي؟  ية، فما هي المدرسة الأشعر  المدرسة الأشعر
ٍ  نوقبل الإجابة ع  تتعلق بالعقيدة الإسلامية: هذا السؤال أود أن أشير إلى مسألةٍ مهمة

غ الرسالة، قد بل    ارة أن الرسول الأكرم سيدنا محمدً من المعلوم من الدين بالضرو
بين ما  ً و ً أنزله الل  ه إليه بيان ً ا كافي ا، وأمر أتباعه المؤمنين بالقيام بالبلاغ والبيان بعد ا شافي

ّ : "لحوقه بالرفيق الأعلى، بقوله  َل "، ومن جملة البلاغ والبيان، بل هو غوا عَني وَلَو آيَة  ب
يعة.  البلاغ الأول تبليغ أصول العقيدة وأمور الشر

ية المطهرة مبنية  إن عقيدة المسلم التي عرفناها من  يم والسنة النبو  خلال القرآن ال كر
لا غموض فيها، فما دام الإنسان نطق  لا تعقيد فيها، واضحة   الوضوح واليسر، سهلة   ىعل
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ّ هبكلمتي الشهادة والتوحيد: " ّ ه، محمد رسول الل ً لا إله إلا الل ً "، موقن ا بكل ا بها، مصدق
 ً ً محتواها، عامل من الناجين  -تعالى-ه، فإنه سيكون عند الل  ه ا لنواهيا بأوامر الل  ه، مجتنب

الموعودين بجنته ورضوانه بفضله ورحمته، هذه إذن العقيدة الإسلامية التي لا خلاف 
عية الثبوت ظنية قط اكما يعلم الجميع، أن هناك نصوصً  حولها، ولا اجتهاد في أصولها، ل كن

يلها العلماء ظنية الثبوت والدلالة، هذه هي التي اجت االدلالة، ونصوصً  هد في تفسيرها وتأو
يعة الإسلامية حتى المخطئ له أجر    .واحد   ورثة الأنبياء، والاجتهاد من مقاصد الشر

من المسائل العقدية والشرعية  ينا علماء الأمة اختلفوا فيما بينهم في كثيرٍ لهذا رأ  
لمدرسة وغيرها، فنشأت المذاهب الفقهية، والمدارس الكلامية، ومن هذه المدارس ا

ية، فمن هو الأشعري؟ ومن هم الأشاعرة؟  الأشعر
 الأشعري: -

ٍ  هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، ينتمي إلى أسرةٍ  اسمه: بية ٍ  عر ٍ  نبيلة يفة ، شر
حكمين في "صفين"، الذي روى من أجداده: أبو موسى الأشعري، الصحابي الجليل، أًحَد ال

 ً يينَ ِإذَا َأرمَلَوا فِي الغَزوِ، أخرجه البخاري: "ه كما ، ونص  عن رسول الل  ه  احديث ِإن الأشعَرِ
ِ جَمَعوا مَا عِندَهم فِي ثَوٍب وَاِحٍد ثم اقتَسَموه بَينَهم فِي ِإنَاءٍ  َأو قَل َطعَام عِيَالِهِم بِالمَدِينَة

يةِ فَهم مِني وََأنَا مِنهم  ".وَاِحٍد بِالسوِ
ية، له مؤلفات   062نحو سنة: ولد أبو الحسن الأشعري بالبصرة،  مولده: ، منها: كثيرة   هجر

يغ والبدع، ومقالات الإسلاميين) (، وغيرها الإبانة عن أصول الديانة، واللمع في الرد على أهل الز
يم وغيرها.  من المصنفات المهمة في علم التوحيد، وتفسير القرآن ال كر

ٍ أن نشير  -صدد ذكر بعض مؤلفاتهونحن ب-ولعل من المهم هنا  دار حولها  إلى مسألة
ين المسلمين وغيرهم، وهي: هل كتاب  خلاف   بانة"بين المفكر للأشعري آخر مؤلفاته، أو   "الإ
 ."؟اللمعكتاب "

يرجع اختلاف هؤلاء إلى عدم اتفاق   بانةموضوعَي الكتابين، ففي: " و " يبدو الإ
يصً  رحمة الل  ه - حنبلا كل الحرص على ادعائه الانتماء إلى الإمام أحمد بن الأشعري حر

يشيد بمنهجه، بل يحاول في قوةٍ إثباَت الوجه واليدين إلى غير  ،-عليه فهو يكثر من مدحه، و
يرد  يدون صرف  ذلك من الآيات المتشابهة، و على المعتزلة والخوارج والجهمية الذين ير
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يهالآيات الواردة في ذلك عن معانيها الظاهرة، كما أنه لا يتحدث عن "  وٍب " بأسلالتنز
ٍ صريحٍ  ية ية  ، ولا عن أية نظر  .-فيما بعد-تحدثت عنها المدرسة الأشعر

بانة" لا ي   ية كما يدعي كثير   بر بأي حالٍ عإذن فكتاب "الإ من  عن المدرسة الأشعر
في  -كما يبدو-بين مذهب الأشعري  المستشرقين وغيرهم، فهناك في نظرهم هوة  سحيقة  

بانة" بانة" ا من الباحثين لم يقتصر على كتاب:" ومذهب الأشاعرة، ول كن بعضً الإ " في الإ
دراسته، بل رجع إلى ما كتبه الثقات من العلماء كالباقلاني والشهرستاني عن مذهبه، 

" اللمعومن هؤلاء المستشرق الهولندي: "فنسنك"، حتى ظهر كتاب  للأشعري هو كتاب: "
ن في مؤلفات علماء الأشاعرة ما دو لا أيضً  لما ذهب إليه هذا المستشرق، وتأييد   فيه تأييد  

ً اللمععلى مر القرون؛ فالأشعري في كتابه " ً " يبدو أعمق تفكير اية ا، وأشد عنا، وأسلم منهج
يقون  -في قسوةٍ -يهاجم  -رحمه الل  ه تعالى-بالأدلة العقلية، فالأشعري  أولئك الذين يَض 

يحاول دلال على صحة ذلك من الاست اجاهدً  بالنظر والاستدلال، وهم بعض الحنابلة، و
ية المطهرة. يم، والسنة النبو  القرآن ال كر

" لا يتعرض لذكر "الوجه واليدين والاستواء على اللمعفي كتابه: " -اأيضً -والأشعري 
بانةالعرش"، كما فعل في :" ً الإ يد على ذلك التصريح ا تام   "، بل يهمل ذلك إهمال يز ا، و

يه الل  ه عن الجسمية، ونفيه ع ً القاطع بتنز  ا للحوادث.ن الل  ه أن يكون مشابه
ومن هنا فإن المذهب الأشعري يثبت العقائد الواردة في الكتاب والسنة على قواعد 
يم والتفكير السليم، فإذا  ؛ لأن العقيدة الإسلامية من خصائصها ملاءمتها للمنطق القو النظر

 ً ا في في تفكيره، ونقصً ا ما غالى الإنسان في هذه العقيدة الواضحة، فمعنى ذلك أن هناك خلل
 ً يره.تدبيره، وقصور  ا في فهمه وتصو

ية سارت علي منهج الإمام الأشعري في بيان أصول العقيدة من  إن المدرسة الأشعر
يم وسنة الرسول الأمين  بذلك زكاه العدد الجم من علماء المذاهب القرآن ال كر ، و

بعة.  الأر
يعد الإمام الأشعري أول من عرض لنصرة أهل  السنة بالبراهين العقلية، وأخذ في و

ً مجادلة مخالفيهم، خصوصً  من  علي النقل والعقل، ونصر آراءَه العديد   اا المعتزلة؛ اعتماد
العلماء، وسموا ما ذهب إليه: "مذهب أهل السنة والجماعة"، وقد ذكر شيخ الإسلام العز بن 

 ية والأحناف والحنابلة.عبد السلام أن عقيدة الأشعري اجتمع عليها الشافعية والمال ك
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ية هو النظام والمنهج الجدلي الذي استخدمه  إذن فإن العنصر المهم في المدرسة الأشعر
 الأشعري وأتباعه في نصرة مذهب أهل السنة.
ية في حقيقته مذهب   يأخذ مادته وأصوله من الإسلام،  وسط   إن مذهب الأشعر

يأخذ الجدال والحجاج والدفاع عن العقيدة من مقو  مات العقل، وأدوات الحوار.و
يزي في : "خططه" ما عليه المذهب الأشعري منذ نشأته إلى عهده ، فيقول: يذكر المقر

يقً  -رحمه الل  ه-"وحقيقة مذهب الأشعري  ا بين النفي الذي هو مذهب أنه سلك طر
بين الإثبات الذي هو مذهب أهل الت قوله هذا، واحتج  ىجسيم، وناظر علالاعتزال، و

، وعولوا على تلك الآراء، منهم: القاضي أبو بكر الباقلاني المال كي، مال إليه جماعة  لآرائه ف
الذي تصدى لمخالفي أهل السنة، مثل: المعتزلة، والمجسمة، والروافض، وغيرهم، ولهذا 

يني، ايرسفإن فورَك، والأطلق عليه بعضهم "مجدد القرن الرابع الهجري"، ومنهم أبو بكر ب
 زالي، والإمام الرازي، وغيرهم ممن يطول ذكرهم.وحجة الإسلام الغ

ية في أقطار العراق والشام ومصر، ثم أقطار الشمال  ثم انتشرت آراء المدرسة الأشعر
بلاد المغرب علي يد أبي عبد الل  ه محمد بن تومرت. يقي و  الإفر

 ومن هنا فإن آراء علماء الأشاعرة: "أهل السنة والجماعة" صارت هي الآراء المقبولة
ية الذين أتوا  لدى الغالبية العظمي من الناس إلى وقتنا الحاضر، وكانت آراء علماء الأشعر

النقل والعقل، كما وضعوا المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة،  ىبعد إمامهم تعتمد عل
مثل: إثبات الجوهر الفرد، والخلاء، والملاء، وأن العَرََض لا يقوم بالعرض، وغيرها مما 

ً ت ا للعقائد، وقرروا أن بطلان الدليل يؤذن توقف عليها أدلتهم، وجعلوا هذه القواعد تبع
يقة هي ا يقة المتقدمين"، وعلببطلان المدلول، وهذه الطر يقة:  ىلمسماة ب "طر رأس هذه الطر

يني، ثم سار المتأخرون ية عل القاضي الباقلاني، وإمام الحرم الجو  ىمن علماء المدرسة الأشعر
 ٍ يقة يق  طر ، والإمام فخر -لىرحمه الل  ه تعا-التي سار عليها الإمام الغزالي أخرى، وهي الطر

يقة هؤلاء أن الجهل بالدليل لا -رحمه الل  ه تعالى-الدين الرازي  ، وغيرهما، حيث وضحت طر
بنوا رأيهم هذا علإلى يؤدي  أساس أنه قد يكون في الدليل الذي تقرر عند  ىعدم المدلول، و

، أو قد يوجد عند سواهم أقوى منه، إذ قد تقتضي الأحوال تعديله أو المتقدمين ضعف  
 ً  ىالعقول، وليستدل الناس عل ىلوم والمعارف، فلا معنى للحجر علا لتطور العتبديله، تبع
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نتيجة هي رسوخ العقيدة، وثبات العقائد بما هداهم إليه المنطق والعقل السليم، ما دامت ال
 اليقين.

ٍ وما دو  ية ٍ  نه علماء السنة من أشعر يدية يسمى: "أصول الدين، أو الفقه الأكبر، أو  وماتر
وقد عرفوا علم التوحيد بأنه: علم يتضمن الحجاج عن العقائد علم التوحيد، أو علم الكلام"، 

يمانية والإس  نحرفين في الاعتقاد عن مذهب أهل السنة.الم ىلامية بالأدلة العقلية، والرد علالإ
لإسلام ما كتبوا في العقائد ل يثبتوا في أنفسهم العلمَ ومن الجدير ذكره أن يعلَم أن علماء ا

ٍ  ،-تعالى-بالل  ه  يمان بالل  ه أو بصفة من  وإنما كتبوا ما كتبوه في ذلك ليردوا به على من جحد الإ
ية.  صفاته، أو برسالة الرسل، أو بإعادة الجسم بعد الموت، أو نحو ذلك من العقائد الضرور

: كتاب الل  ه، وسنة -ككل الأحكام الشرعية-لوم أن أساس العقائد الإسلامية ومن المع
يدها، والنظر الصحيح يثبتها، لذا نَدََب الل  ه  ، والعقلرسوله  الإنسانَ إلى  -جل شأنه-يؤ

ڈ  ژ  ژ  ڑ       }النظر والتفكير، وذَم الذين لا يتفكرون ولا ينظرون، بقوله: البحث و

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ   ڈ  ژ     }وقوله:  ،121يونس: {ڑ

ية بأن المطلوب في معرفة الل  ه تعالى ليس إدراك، 192آل عمران: {گ  ذكرنا أئمة الأشعر
؛ لأن معرفة  -سبحانه-ذاته، وإنما الغاية من معرفته  ما يجب له، وما يستحيل، وما يجوز

عن إدراك حقيقة الذات العلية، وقد نهى الشرع الحكيم عن البحث في  العقول قاصرة  
ّ : "حقيقتها، يقول المصطفى  َ تَفَك ّ هروا فِي لا ِ  خلقِ تَفَكروا فِي و ،الل ّ ه يقول (1)"الل عليه -، و

ّ ه  َحتى ي  لاَ يَزَال الناس يَتَسَاءَلونَ، : "-الصلاة والسلام ، فَمَن خَلََق الخلقَ  قَاَل: هَذَا خَلق الل
 َ ّ ه َل   الل ِ  آمَنت   يَقلفمَن وَجَدَ مِن ذَلَِك َشيئ ا ف ّ ه  .(2)"بِالل

 ً وا عن سواء  السبيل، وسواء السبيل: وَسطه ا تكلموا في ذات الل  ه فضل  وقد وجدنا أقوام
يط.  الذي لا غلو فيه ولا تفر

ن َيحصرَ   بالتفكير في مخلوقاته. -جلا وعلا- ه متَه في إدراك عظمة خالقهوالأجدر بالمسلم أ 
يمٍ  وقد سار الإمام الأشعري على منهجٍ  وصفاته، يقول في  -تعالى–تعلق بالل  ه فيما ي قو

ً  "إن سأل سائل   :كتابه "اللمع" ً فقال: ما الدليل على أن للخلق صانع  دبره؟ اا صنعه، ومدبر

                                                 

 .6/66في الحلية،  رواه أبو نعيم (1)
يمان وما يقوله من وجدها، برقم ، في صحيحه، كتاب أخرجه مسلم (2) يمان، باب بيان  الوسوسة في الإ  .69: ، ص062الإ
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ً : الدليل على ذلك أن قيل له ثم  الإنسان الذي هو في غاية التمام وال كمال، كان نطفة
 ً ً  علقة ً ثم لحم ً ا ودم ؛ لأنا نراه في إلى حالٍ  ه من حالٍ ا، وقد علمنا أنه لم ينقل نفسَ ا وعظم

ً  حال كمال   ً قوته وتمام عقله لا يقدر أن يحدث لنفسه سمع ا، ولا أن يخلق لنفسه ا ولا بصر
 ً  .(1)..." عفه ونقصانه عن فعل ذلك أعجز، يدل ذلك على أنه في حال ضجارحة

 َ ن بعدهم، ول كن وللأسف ظهرت في تاريخ الإسلام فرقة المشبهة في عصر التابعين وم
 ً ية"، نسبة ً  وقد أطلق العلماء عليهم لقب "الحشو ؛ تنبيه ا من أهل الحق إلى الحشو، وهو اللغو

 للأمة بأن ما أتى به هؤلاء إنما هو اللغو الذي لا يعول عليه.
ية فهي  -رحمه الل  ه تعالى-قال التقي السبكي  في تعليقه على نونية ابن القيم: "وأما الحشو

، ينتسبون إلى أحمد، وأحمد مبَرأ  منهم ...، وما زالوا من حين ظهروا جهال   رذيلة    طائفة  
يتعلقون ببعض ثورات   ليس لهم رأس ولا من يناظر، وإنما كانت لهم في كل وقتٍ  ، و

يكفي الل  ه شرهم".أتباع الدول  ، و
ية مشهورة   في كتب التاريخ، ك "الكامل" لابن الأثير، و"تبيين  مدونة   وفتن الحشو

كذب المفتري" لابن عساكر، و"ذيل الروضتين" لأبي شامة، و"طبقات السبكي". ومن 
الحنابلة ببغداد بزعامة ذلك فتن ال كرامية منذ ظهورهم في القرن الثالث، وفتنة مجسمة 

بها ا في القرن الخامس في عهد أبي نصر في القرن الرابع، ثم فتنتهم ببغداد أيضً  يرالبر
 القشيري، وغيرها كثير.

ً  -تعالى-فإنهم ينزهون الل  ه  -والمتأخرونالمتقدمون منهم –أما الأشاعرة  يه ً  اتنز -ا، فالل  ه كامل
 والزمان.، فهو خالق المكان ، ولا زمان  ، ولا يحده مكان  ليس كمثله شيء   -جل شأنه

ية؛ لأن علماء ا لمذهب ولعل هذا هو سر بعض أولئك الحاقدين على المدرسة الأشعر
ية: المجسمة  ، والمشبهة، وجهلة بعض المحدثين في نقطتين:يخالفون الحشو

، ولا -تعالى-تشبيه والتجسيم في جانب المولى أن الأشاعرة لا يؤمنون بال :الأولي
يل بعض الصفات في جانب  ي   يرفضون تأو يةالباري إذا كان ذلك ضرور  ؛ا؛ أما الحشو

ا لا بمخلوقاته، وأيضً  -تعالى-ر على نهجهم فإنهم يشبهون الل  ه أي: المجسمة، والمشبهة ومن سا
 ات.وسلون؛ لعدم قبول عقولهم بغير المحسيؤو 

                                                 

يغ والبدع"، للأشعري، تقديم: د. حمودة غرابة.1)  ( كتاب: "اللمع في الرد علي أهل الز



 ــــــــــــــــــــــــــ مجلّة أصول الدّينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل التعليم الديني في ليبياــــــــــــــــــــــــــــ 

  814 
 

علماء الأشاعرة استعملوا الأساليب العقلية للرد على المبتدعة والمخالفين، أما  لثانية:ا
 ً يرونه بدعة ً  مخالفوهم فيرفضون أسلوب علم الكلام، و ً محرمة  !.ا؛ لعدم فهمهم لمعنى البدعة شرع

 ً ية كانت ولا تزال منارة يقتدى بعلمائها في كافة أنحاء  ومن المعلوم أن المدرسة الأشعر
يتونة العالم الإ يف بمصر، وعلماء جامع الز سلامي، ومن هؤلاء كبار العلماء بالأزهر الشر

ية بزليتن، وعلماء بتونس، وعلماء الجامعة الإسلامية بالبيضاء بليبيا، وأيضً  ا الجامعة الأسمر
يتانيا، وعلماء كثيرون من الدول الإسلامية وغيرها.  شنقيط بمور

ً - فهل بعد هذا يأتي أناس   ً قديم ية،  -اا وحديث للنيل من الإمام الأشعري والأشعر
ينعتونهم بأوصافٍ  يتقولون عليهم، و ية هي  لا تليق حتى بالمخالف في الدين، وكأن   و الأشعر

ية وعلمائها.  العدو الأول لهم، ولا هَم لهم إلا السب والشتم والتبديع والتكفير في الأشعر
ية هم السو َلَد  هؤلاء وأولئك أن الأشعر خ  اد الأعظم من المسلمين؟!.ألا يدور ب 

ية في تفسير العقيدة  يقيا كلها من المسلمين يتبعون المدرسة الأشعر ألا يعلمون أن أفر
سنة والجماعة: "الأشاعرة الإسلامية؟! وأن ال كثير من دول آسيا الإسلامية تتبع أهل ال

 دية".يوالماتر 
ً اسب    -بحسب علمي-ي بعلمائه وطلابه لم نسمع عنهم إن المذهب الأشعر ا، أو ، أو شتم

 ً لعلماء المجتهدين علهم ا إلا بحقه لأصحاب المذاهب الأخرى، فهم يح ترمون كل اتكفير
، وكان أسلوب الحوار وآدابه هو الذي يسود بينهم في مناظراتهم حتى صواٍب  ىيكونون عل

 مع الزنادقة واليهود والنصارى.
ية بهذه المنهجية الرا يم هكذا أفادتنا المدرسة الأشعر قية المبنية على منهج القرآن ال كر

 .وهَدي  الرسول الأمين 
يف، علمونا الأدب وهكذا عل   منا مشايخنا في الجامعات الإسلامية، وفي الأزهر الشر

ين، تعلمنا من هؤلاء الشيوخ ال كرام، شيوخ جامعة الأزهر الذين فقهوا  واحترام الآخر
يقه من أمثال: الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود، والشيخ  ىالمنهج الأشعري وساروا عل طر

يز عبيد، والشيخ عوض الل  ه حجازي، والشيخ موسى  محمود شلتوت، والشيخ عبد العز
ً  -رحمهم الل  ه تعالى-خ محمد شمس الدين، وغيرهم كثير شاهين لاشين، والشي ا، كل جميع

ين.هؤلاء علمونَا العلم مع المنهجية الصحيحة والأدب الر  اقي الرفيع مع الآخر
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 ٍ ٍ  إن الأمة الإسلامية بحاجة ٍ  -تبالذا رفي هذا العص- ماسة ، سواءٍ  إلى من يوحدها على كلمة
 ٍ يم: "الحوار  إنها في حاجة الجدال  -الموعظة الحسنة  -الحكمة  -إلى تطبيق منهجية القرآن ال كر

 ٍ ك   الأحسن"، إنها في حاجة يعة، كما يفهمون فقه السنة.فاء يفهمون مقاصد إلى علماء أ   الشر
أن مذهب الأشعري أو غيره إنما دوره التفسير والتوضيح لكل مسائل  والخلاصة

ً الدين، أما العقيدة الإسلامية نص    يم، وسنة خير المرسلين، ا وروح ا فهي من القرآن ال كر
ً ا رسول الل  ه"، مفيكفي الإنسان أن يقول: "أشهد أن لا إله إلا الل  ه وأن محمدً  ا بها من صدق

 ً ا بكل ما علم من الدين بالضرورة، والمراد بالتصديق: الإذعان والرضا والقبول قلبه، مؤمن
 ً ا بمقتضى هذه الشهادة من حيث العمل بكل ما أمر والارتياح النفسي لهذه العقيدة، عامل

نظر الل  ه به، واجتناب كل ما نهى عنه. أما المسائل الأخرى القابلة للاجتهاد والفكر وال
 عن التكفير والتبديع والتفسيق. اقاعات الدروس والمحاضرات، بعيدً  فميدانها

لتعليم في أي: الجانب الفقهي في العبادات والمعاملات فإن ا ؛وفي الجانب التعبدي
، وعلى آراء المدرسة -رحمه الل  ه تعالى-ج إمام دار الهجرة مالك بن أنس منه ىليبيا سار عل

 وعلمائها، فمن هو مالك بن أنس؟ وما منهج المدرسة المال كية؟.المال كية بمصادرها 
 هـ: 169-90الإمام مالك بن أنس:  -

إنه إمام دار الهجرة ومفتي المدينة المنورة، وعالم أهل الحجاز، أبو عبد الل  ه مالك بن أنس بن 
 -تعالىرحمه الل  ه –ا له، وكان مالك بن أبي عامر الأصبحي، الذي نشأ في رحاب العلم مخلصً 

ٍ  يتمتع بذاكرةٍ  ً واعيةٍ  حافظة ً  ، بحيث يسمع جملة ية فيحفظها جميع  ا.من الأحاديث النبو
بكير، لقد تتلمذ كل الت مبكرةٍ  في سنٍ  -تعالى-رة التي أسعفته بحفظ كتاب الل  ه هذه الذاك
ي، من أعلام عصره في المدينة مثل: نافع بن أبي نعيم، والزهر كبيرٍ  عددٍ لالإمام مالك 

بيعة بن عبد الرحمن، المعروف باسم  ى، كما تردد مالك علونافع مولى عبد الل  ه بن عمر  ر
بيعة الرأي".  "ر

 ً يصيب الإمام مالك علم ً و ً ا كثير ير ً ا غز يصبح أستاذ ا لكبار الأئمة الذين عاصروه ا، و
يح ؛مثل: الإمام الأوزاعي، أو جاءوا بعده بقليلٍ  يرهم سعيد، وغ بن يىكالإمام الشافعي و

ً  -رحمه الل  ه تعالى-كثير، يقول مالك  ا من ما جلست للعلم والفتيا حتى شهد لي سبعون شيخ
 أهل العلم: أني موضع لذلك.
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ث قام فتوضأ، ثم جلس إذا أراد أن يحد -أهل الحديثوهو إمام -وكان الإمام مالك 
ٍ  صدر فراشه، وتمكن في جلوسه بوقارٍ  ىعل ، ثم حدث، وقد سئل في ذلك فقال: أحب وهيبة

ً أن أعظم حديث رسول الل  ه   .طهارةٍ  ىا عل، ولا أحدث به إلا متمكن
كان يعرف بالفقه والحديث، وكان مصدره الأول في الفقه هو  اإذن فإن الإمام مالكً 

يم، وكان يستعين في فهمه بالإضافة إلى مداركه الواسعة وعقليته الواعية بالح ديث القرآن ال كر
 والسنة.

يفة، إذ إنها مبينة   ية الشر يع عند الإمام فهو السنة النبو  أما المصدر الثاني للفقه والتشر
بيانٍ  لما جاء به من قضايا تحتاج إلى شرحٍ  لنصوصه، ومفسرة   لأحكام القرآن، شارحة    .و

يبين إلى رسول الل  ه والمصدر الثالث من مصادر إمامنا هو قول الصحابة  ، فقد كانوا قر
  أقواله، وتتلمذوا له، وتعلموا مرتبطين به في حياتهم وشؤونهم، وقد شاهدوا أفعاله، وسمعوا

 ولى بالأخذ عنهم.يديه، فهم إذن الأ   ىعل
 والمصدر الرابع لفقه الإمام مالك هو الإجماع، وهو ما يجتمع عليه أهل الفقه والعلم.

في فقه الإمام فهو عمل أهل المدينة؛ لأنهم أبناء أولئك الذين  أما المصدر الخامس
َ صاحبوا رسول الل  ه   .ل أهل المدينة المنورة كأنه تطبيق عملي لسنة رسول الل  ه ، فعم

يب يأخذ  بالإضافة إلى هذه المصادر فإن الإمام إذا أعوزه النص أو الدليل القر
 والمصالح المرسلة". ب "القياس، والاستحسان، والعرف، وسد الذرائع،

في  مؤلفٍ  كتاب الموطأ، ولعله أول كتاٍب  -رحمه الل  ه تعالى-ومن مؤلفات الإمام مالك 
الإسلام ثابت النسبة إلى مؤلفه، هذا الكتاب الجليل جمع فيه إمامنا الحديث والسنة وأقوال 

يقٍ أن الإمام قد يسر للمسلمين فهم دينهم عل ىوهذه التسمية تدل عل ،هل المدينةأ  ى طر
عن تلك الصعاب التي ذكرها الخليفة المنصور، وهو يصف لمالك الكتاب كما  بعيدٍ  معبدٍ ممهدٍ 

عباس، وشواذ عبد الل  ه ا عن شدائد عبد الل  ه بن عمر، ورخص عبد الل  ه بن تصوره، بعيدً 
ً -بن مسعود   .-ارضي الل  ه عنهم جميع

مسلمين في أمور دينهم، حين ال ىم في تفكيره، ومحاولة التيسير علوتظهر سماحة الإما
 ً من الل  ه على  : "يا أمير المؤمنين، إن اختلاف العلماء رحمة  ا خطابه إلى الرشيديقول موجه

يد الل  ه". على هدى، وكل    يتبع ما صح عنده، وكل    هذه الأمة، كل     ير
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يمان كله الصورة الحقيقة لشخصية الإمام  هذا القول المفعم بالسماحة واليسر والإ
ً الذي يرى أن الدين يسر   مالك  ا.، وليس عسرًا وتشدد

مناهج  ىوالإحسان فإن الليبيين ساروا عل أما في الجانب السلوكي في الآداب والأخلاق
يمة التي سار عليها ثلة    .-رحمه الل  ه تعالى-الصالح ين، منهم الإمام الجنيد من الزهاد والعلماء و قو

بعة المتقدمة: "منهج  ، والمنهج العقدي، والمنهج -تعالى-تعليم كتاب الل  ه بهذه المناهج الأر
، وسنة -تعالى-كتاب الل  ه  الشرعي، والمنهج السلوكي"، بهذه الثقافة الدينية الراقية المبنية على

به، ومن شماله رسوله سيدنا محمد  به،  عاش المجتمع اللي بي من شرقه إلى غر إلى جنو
، أو مغالية   ابين فيما بينهم، لم توجد بينهم فرق  ، متآلفين متح-تعالى-معتصمين بحبل الل  ه 

 طوائف متشددة، بل الجميع اتبعوا المنهج الوسطي في العقيدة والعبادة والسلوك، والمقصود  
يط، وهو سائر   على ما دعا إليه سيد الخلق محمد  بالمنهج الوسطي هو الذي لا إفراط فيه ولا تفر

 .من التبشير والتيسير، وعدم التنفير، والتعسير 
 ً بناء بعد استقلال ليبيا في سنة:  و على رأسها م وقيام الممل كة الليبية و1991على هذا و

يس السنوسي  يم بإنشاء جامعة محمد بن  -رحمه الل  ه تعالى–الملك إدر أمر هذا الرجل ال كر
بوع ليبيا كلها.علي السنوسي الإسلامية، فانتشرت المدارس القرآنية،   والمعاهد الدينية في ر

واستمر هذا التعليم الديني بمنهجه الوسطي طيلة عقدين من الزمن؛ حتى قام المقبور بانقلابه 
م، ومن هذا التاريخ تغير الواقع الديني، وذلك بإلغاء المعاهد الدينية 1969المشؤوم سنة: 

 ً المشاكل، وتغييب ال كثير من المفاهيم  ا منوالجامعة الإسلامية، وقد سبب هذا الإلغاء كثير
من الشباب في عهد الفساد والإفساد ب أمور الدين ومعرفة الأحكام  الشرعية، وجهل كثيرٍ 

 الشرعية.
ية، بانتص -فبراير، بفضل الل  ه  16ار ثورة: ول كن حينما تنفس الليبيون نسائم الحر

ً  -تعالى أرواحهم فداءً للوطن وعزته وكرامته، ، ثم بسواعد الثوار الأحرار، الذين قدموا اأول
ية والعدالة والمساواة، وسعد الناس  يق الدولة، دولة الحر بدأ رجالات ليبيا يرسمون طر

من الحكومة المؤقتة بإعادة جامعة السيد محمد بن علي السنوسي  بسماعهم إلى قرارٍ 
 في عهد المقبور. لغيت بغير وجه حٍق  الإسلامية التي أ  

عادة للثقافة الدينية السائدة في هذا المجتمع، وهي ثقافة العلم الرصين، وفي إعادتها إ
 اء، والفكر المتوازن، واحترام الرأي والرأي الآخر.والحوار البن  
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 ً ية الكاملة وجدنا مجموعة بعد انتصار الثورة المباركة التي نادت بالحر من شباب  إلا أننا و
ً  ورجال ية تفسير ً  قد ابلادنا فسروا هذه الحر ً -فيما أرى–ا لا يكون صحيح ا ، وأدخلوا كثير

ً  من المفاهيم الدينية التي هي بعيدة   ا من عن مفاهيم هذا المجتمع، وفرض هؤلاء كثير
ين بالقوة، كما قاموا بالتهميش والإقصاء لكل من  المسائل الدينية القابلة للاجتهاد على الآخر

 ً ة المجتمع، كما سبب في التنازع في ثقاف لم يتبع منهجهم، الأمر الذي سبَب خلخلة
 من طلاب العلم. والاختلاف المذموم بين كثيرٍ 

ً عل بد من المحافظة على ثقافة المجتمع الليبي، والاهتمام  ما تقدم فإننا نرى أنه لا ىبناء
 ً يعة بها في شتى المجالات؛ لأن عرف البلاد وعاداته إذا لم تكن مخالفة نبغي الأخذ ي للشر

 أدرى بشعابها. -كما يقال–بها؛ فأهل مكة 
 ا كان مصدرها، فلكل مجتمعٍ بد من الابتعاد وعدم الأخذ بالثقافات الوافدة أي    إذن لا

والمكان ظروفه الخاصة، وعاداته، وأعرافه، والفتوى الشرعية ينبغي أن يراعى فيها الزمان 
ول عليهم في الفتاوى لها مفتوها وعلماؤها، فهم الذين نع -بفضل الل  ه-والحالة، فليبيا اليوم 

 الشرعية، ولا نحتكم إلى غيرهم.
 ٍ ٍ  كما أننا في هذا الموضوع نشير إلى مسألة ، هي تعدد الآراء والاجتهاد في المسائل مهمة

 لا تفسد للود قضية. التي يجوز فيها الاجتهاد، وهي أمور  
 تصور التعليم الديني في ليبيا: -

ية والإسلامية، نشير في البداية إلى ضرورة الاهتمام با وكل ما يتعلق لدراسات اللغو
. إن هذه الدارسات تعد في غاية الأهمية، إذ ، وسنة رسوله -تعالى–بدراسة كتاب الل  ه 

بي المسلم من كل -تعالى-ورائها المحافظة على دين الل  ه  يرجى من ، وسلامة هذا المجتمع العر
حقيق هذه الغايات وغيرها همه، ولتآفات الغلو والتطرف؛ ليتجه إلى فهم دينه كما ينبغي ف

 ما يلي: ىنركز عل
 إنشاء المدارس القرآنية في كل المدن والقرى الليبية. -
بوع ليبيا. -  إنشاء المعاهد الدينية في كل ر
براز الجامعة الإسلامية التي صدر قرار   - بشأنها إلى حيز الوجود، وهي التي تعد التعليم  إ

ينبغي أن تشمل كل التخصصات العلمية مثل:  ية والإسلامية، و العالي في العلوم اللغو
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بية وآدابها، والعلوم ا يعة والقانون، واللغة العر لتطبيقية، مثل: الطب أصول الدين، والشر
ٍ وغيرها، ومن المهم اختيار المقررات الدراسي والصيدلة  .ة المناسبة بكل دقة

 ً ي   بل الدولة مادي   ا ورعايتها من ق  وفي كل الأحوال ينبغي الاهتمام بها جميع ا، ا ومعنو
يس الجامعي المشهود لهم بالعلم والنزاهة، إذ إن  ومدها بالمدرسين وأعضاء هيئة التدر

إسلامية، حيث ا من روافد الجامعة الا مهم  المدارس القرآنية والمعاهد الدينية تعدان رافدً 
، أو على الأقل أجزاء كثيرة منه، ولم يتزود -تعالى-الطالب إذا لم يحفظ كتاب الل  ه  إن

ية والشرعية، فإنه سيتخرج في الجامعة، وتنقصه ال كثير من تلك  بمعينٍ من المواد اللغو
 العلوم.

 ً ً  وعليه فمتى تم الأخذ بهذا وتطبيقه فإننا نكون قد وضعنا قاعدة عملية التعليمية لنجاح ال مهمة
 ً التمسك بالإسلام  ىهذا المجتمع الذي يحرص أفراده علثقافة  ىمنا عل الدينية في بلادنا، محافظة

يعة- يط. على منهج الاعتدال والوسطية من دون إفراطٍ  -عقيدة وشر  ولا تفر
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