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(02) 
 الكتاتيب في إقليم برقة

 
 أ. د/ شعبان عوض العبيدي

 جامعة بنغازي -كلية الآداب-قسم اللغة العربية 
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 :مقدمة
ً في أواخر عام:  رضي الل  ه -هـ، زمن الخليفة العادل عمر الفاروق 12فتحت برقة صلحا

 .-الل  ه عنهرضي -، على يد الصحابي الجليل عَمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي -عنه
وقد كان نازلو برقةَ الأوائل من بني فزارة، وهي إحدى بطون غطفان إحدى القبائل 

 العدنانية الشمالية، ثم نزلها بعد هذا كثير من العرب الذين أتوا لتوكيد الفتح.
يم مع  وكانت تعليمات الأمراء والولاة أن يعلموا أبناء هذا البلد المفتوح القرآن الـكر

يث وغير ذلك من سائر العلوم شيء من علوم الفقه وأصوله ووالكتابة و مبادئ القراءة الموار
 التي كانت سائدة في أرجاء العالم الإسلامي.

بما غلب على ظن من لم يطلع على تاريخ هذه المنطقة اطلاعاً دقيقاً أن هذه المنطقة  ور
 ً نطقة وجد علماء وشعراء تماماً من العلم والعلماء، وهذا غير صحيح؛ ففي هذه الم كانت خالية

وعباد زهاد. ومن أراد الاستزادة من هذا الموضوع فعليه أن يراجع ما كتبه الأستاذ 
 (.-صقلية ،تونس ،ليبيا–في كتابه: )عصر الدول والإمارات الدكتور شوقي ضيف 

يب في هذه المنطقة، وهذا أمر لم يتم  على أن تعليم القرآن والفقهِ هو أساس عملية التعر
بة في  يلاً، فمازالت بقايا أسماء أماكن غير معر ً طو لهجة بين عشية وضحاها فقد احتاج وقتا

ية )مسوس( تقع جنوب  ،اس هذانسكان إقليم برقة حتى يوم ال فعلى سبيل المثال: قر
ا أحد فروع قبيلة العوامة، هذا الاسم )مسوس( يشير إلى إحدى بطون شرق بنغازي يقطنه

ً على شاطئ البحر تقع بلدة  قبيلة لواتة، وغرب مدينة بنغازي على بعد خمسين كيلو مترا
ية مشهورة تعرف  )قمينس( وقمينس تعني مدخل الجبل، وشرق مدينة بنغازي نقطة مرور

يق المرج الفايدية تو ية )مراوة( التي تقطنها عائلة )عبد( بـ )تنسلوخ(، وعلى طر جد قر
ومراوة هي إحدى بطون قبيلة لواتة القديمة وفي جنوب  ،إحدى فروع قبيلة البراعصة

الجبل الأخضر موضعان )تنملو( و)تنجرت( هذه ألفاظ قديمة. بالمناسبة، هذه التاء التي 
يف في لغة ليبيا القديمةنجدها في بعض الألفاظ هي أد  كانت الأسماء مؤنثةً. إذا اة التعر

يب، فلابد من القول: إن هجرات بني هلال  وعود على الكتاتيب، وهي مرتبطة بالتعر
يقي  بني سليم إلى منطقة الشمال الأفر ً في من-و يبا لابد  -تصف القرن الخامس الهجري تقر

علمية أصاب الحركة ال"أنها أثرت على التعليم والتعلم في البداية، يقول الدكتور شوقي ضيف: 
بني  فح ين هاجر إلى ليبيا والمغرب أعراب :أما أولاهما ،بليبيا غير قليل من الخمود في فترتين
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بني هلال منذ سنة  هـ وكانوا بدواً جفاة فأنزلوا بليبيا دماراً كثيراً شل العمران 444سليم و
إليه الأستاذ ، أما الأمر الثاني الذي يشير (1)فيها والحياة العلمية إلى نحو قرن من الزمان"

 .(2)الدكتور شوقي ضيف فهو ما نكبت به البلاد من غزو نورمان صقلية لطرابلس
بإمكاننا أن نقسم  غير أن الكتاتيب ما لبثت أن عادت تؤدي رسالتها التي أنيطت بها، و

 كتاتيب الحضر.منطقة برقة إلى كتاتيب البادية و الكتاتيب في 
ها أفراد موسرون، فقد كان الثري من أهل أما الكتاتيب في البادية فقد كان ينشئ

ً من بيوت البادية، وكان  يبني له بيتا ً )مدرس قرآن( من الحاضرة، و البادية يستقدم فقيها
به مما يشرب يشر يقوم الفقيه بتعليم  ،يطعمه مما يطعم و يتفقان على أجرة محددة، و و

تجلبون الألواح وأقلام الأولاد، وفي أحايين قليلة يعلم البنات مع الأولاد، وكانوا يس
القصبة من الحاضرة أما الح بر المتخذ من )الوذح( الموجود في صوف الضأن فأمره 

ً عند محو اللوحوكانوا يستخ ،ميسور إلى غير ذلك من الوسائل التعليمية  دمون الطفلة أيضا
 المتبعة في ذلك الزمن.

عض الفقهاء كانوا يأتون فإن ب -كما هو الغالب-وإذا كان الفقيه يستقدم من الحاضرة  
 إلى النجوع ليعرضوا خدماتهم الجليلة ليرحب بهم أيما  ترحيب.

يصلي بهم   ولم تكن مهمة الفقيه مقصورةً على التعليم، فقد كان يؤم الناس في الصلاة و
يستفتيه الناس في أمور دينهم؛ وهذا يفسر لنا المعلومات الشعبية التي تجدها في  العيدين، و

نعدام  ذمة ابدوي في منطقة برقة أن يشير إلى ذهن البدوي في منطقة برقة، فإذا أراد ال
صدقه يقول لك: "خلى عنك يحلف عل الشفا والبخاري" والبخاري معروٌف،  أحد أو عدم

أما "الشفا" فهو كتاب الشفاء للقاضي عياٍض، وهو كتاب معروف ببلاد المغرب، و إذا 
أراد البدوي ببرقة أن يسخر ممن يدعي العلم قال: "هذا حافظ كتاب بو جمرة" وكتاب أبي 

َ هذه الـكتب لـكنها تمكنت  ،ثجمرة هو صحيح ابن أبي جمرة في الحدي وهذا البدوي لم ير
في ذهنه فغدت ضمن قيمه ووجدانه، بل إن المنظومة الشعبية، وهي منظومة عاطفية 

 -وعلى مسؤوليتي-)صوب خليل( وأنا أزعم : يحفظها البدو القدماء في إقليم برقة تعرف بـ
قه المالـكي في قوة النسج أن البدوي كان يشبه منظومته الشعبية بمتن الإمام خليل في الف

                                                 

 .56صقلية(، دار المعارف، مصر، ص:  –تونس –الإمارات )ليبياعصر الدول ود. شوقي ضيف،  (1)
 المرجع نفسه. (2)
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باب -وليس في القداسة الفقهية، وقد قسمت المنظومة الشعبية إلى أبواب )باب إلياس 
باب الغلا...( كما قسم الفقه أبواباً. وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من علماء المغرب  -الجرح

 كانوا يحفظون هذا المتن عن ظهر قلٍب.
ومن أمثلة البادية السائرة لديهم التي تدل على إجلالهم للإمام مالك بن أنس إمام دار 

بهاالهجرة الذي ينتشر  يقيا وفي غر قولهم: "لولا مالك راه الدين  -رحمه الل  ه- مذهبه في شمال أفر
 هالك".

ا والبادية يح ترمون الضأن لأنها مصدر الح بر الذي يكتب به القرآن، فيزعمون أن الجن ل
يذكرون رجزاً على لسان الجن يقول: "ما نقرب بس أم  تأتي على صورة الضأن لهذا السبب، و

 من أثر الكتاتيب. -فيما أزعم-هذا كله عند البادية عبس". 
واستمر الأمر على هذا الوضع إلى أن قيض الل  ه لهذه المنطقة الإمام المجدد والمصلح 

ير سيدي محمد بن علي يسي الخطابي  الـكبير والعلامة النحر رحمه -السنوسي الحسني الإدر
الذي نشر دعوته في ليبيا وفي كثير من بلاد العالم الإسلامي، وقد أقام الزوايا في إقليم  -الل  ه

 برقة وفي غيره من الأقاليم والبلدان.
يم بما أن السيد محمد بن  ،وكان من أهم المهام التي تقوم بها الزوايا تحفيظ القرآن الـكر و

علي السنوسي وكثيراً من أتباعه قادمون من الجزائر ومن المغرب فقد انتشرت رواية ورش 
 عن نافع في إقليم برقة وفي غيره.

ية البيضاء في  ية الجغبوب، والزاو وكان من أهم الزوايا التي أقيمت في إقليم برقة: زاو
ٌ من أهل البادية أبناءهم إلى هذه الزوايا ولا سيما  مدينة البيضاء الحالية، وقد أرسل كثير

ية، وقد أطلق  ية الجغبوب، وقد تميزت بهذا بعض القبائل، كقبيلتي البراعصة والزو زاو
 على قبيلة البراعصة: "قبيلة الطلبة".

بضمنها الكتاتيب-هذه الزوايا  ٍ إلى حياةٍ  -و ً من حياةٍ قاسية ً كبيرة نقَلت أهَل البادية نَقلة
متدينةِ عبر عنها أحد الشعراء العلماء  الذين عاصروها  وهو بو سيف امقرب حدوث  متحضرةٍ 

يل   :(1)بيت الأول منها إلى قطاع الطرقلبعض أبياتها يشير في ا نج تزئفي قصيدة على بحر الطو
يم قد أباحوا وأجح  خافون عادياـــــني لا يــــبمال غ فوا  *  ــــفكم من حر

                                                 

بي، بيروت، ط:  (1) ين، حاضره ومستقبله، دار الكتاب العر م، 2151، 1عباس محمود العقاد، الإسلام في القرن العشر
 .241ص: 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ مجلّة أصول الدّينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ الكتاتيب في إقليم برقةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

464 
 

 ديا ولا زال هادياـــــــفلا زال مه ل بينهم  *  ـــــفأرشدهم للرشد من ح
 قاب أشعث حافياـول على الأعــيب ف ناقة  *  ـــــــوكم بدوي في الفلا خل

ياً  *  ــــهد الضــــلقاه في مـت  داية عالياــــجماً في الهـــفأصبح ن لالة هاو
 م أبيض صافيالـــــة  *  كساه لباس العــــوكم من جهول أسود اللون خلق

أما التعليم في الحاضرة، فهو لا يختلف عن غيره في سائر بلاد العالم الإسلامي، فقد 
بعض مقامات الأولياءكان يقوم في المساج وهي -، ففي مدينة بنغازي د والخلوات و

يم، مثل -حاضرة برقة جامع الحدادة، وجامع  :اشتهرت مساجد معينة بتحفيظ القرآن الـكر
 بو غولة، وجامع المسطاري، وجامع الطرلي إلى غير ذلك.

يز الطرابلسي  -وكذلك الأمر في مدينة درنة، وقد ذكر الشيخ العلامة مصطفى عبد العز
في كتابه )درنة الزاهرة( عشرات العلماء والقراء من مدينة درنة، ليراجع في  -رحمه الل  ه

 .(1)مظانه
ي بعد بزوغ فجر الاستقلال وقيام وجاء العهد الإ طالي فانزوى التعليم الديني قليلاً، و

دولة ليبيا الحديثة خطت الدولة الفتية خطوات واضحة وذلك بإنشاء المعهد الدين الفرعي، 
يق ما يعرف بنظارة المعارف بولاية  ،ولا أدري سر هذه التسمية ثم أخذت الدولة عن طر

ة، ثم رأت الدولة إنشاء ما عرف فيما بعد بجامعة السيد برقة بإنشاء بعض المدارس القرآني
التي نص مرسوم إنشائها أن لها إنشاء مدارس قرآنية  ،محمد بن علي السنوسي الإسلامية

بر  11ومعاهد دينية وكليات جامعية، وقد صدر هذا المرسوم في  ً 2152أكتو ا م. وجنب
 معة السنوسية.إلى جنب استمرت الزوايا السنوسية تؤدي عملها مع الجا

م تحولت تبعية المدارس القرآنية 2191وعندما ألغيت الجامعة الإسلامية بقرار في عام 
إلى وزارة التعليم، وعندما ألغيت المدارس القرآنية في أواخر سبعينيات القرن الماضي تحول 

 تحفيظ القرآن من جديد إلى المساجد والخلوات، فكثر الحفاظ والمحفظون، وصدق الل  ه إذ
حن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونإنا ن يقول:

(2). 
 

                                                 

ً وحديثاً، منشورات جامعة درنة، ط: ( 1) يز الطرابلسي، درنة الزاهرة قديما  ،186م، ص: 2111، 2مصطفى عبد العز
 وما بعدها.

 .1الآية:  سورةالحجر، من( (2


