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 الملخص

لما كان منن تنيرير هنالر للةالانة العرماعينة تلنم انتم معناال اينان المسنلمين انل بنالد 
تيريرلا تلم ديعهم اإلسالمل كان واضاًا، كيف ال ولل الدولة اإلسالمية اإلسالم، اال اك أن 

لهنا منن الندول ليبينا منن الندول التنل تنيررت كمرو  ،التل امتدت أكرر منن ةمسنة تدنود منن الن من
، ولنم يبنا اررنر الواضنى تلنم منالبها اللدهنل النا  لنو تلنم دريدنة السنادن بالةالاة العرماعية

 المالكية.
يكننون بارننل لنناا يصننف اننال المننالا المننالكل وأبننر  رجالنن  اننل ليبيننا ديلننة اع مننتأ أن 

عهنرن تامنة  تضمن قدو  ،تلك الادبةليمية ب  ال واتتعاء المؤسسات التع ،اترن الةالاة العرماعية
دةننول المننالا المننالكل بلننم ليبيننا، رننم أرننر الدضنناء واللتيننا اننول تنناريع العرمنناعيين اننل ليبيننا، و 

ومدى  ،لمالا المالكل ال ليبيا، وبيان مكاعة المالا المالكل ال ليبيابالمالا الاعلل تلم ا
اعتانننارم  منننن الةالانننة العرماعينننة، ربنننر  بعننندلا رجنننال المنننالا المنننالكل انننل ليبينننا أرعننناء الوجنننود 

 ،المننالا المننالكل تعلننيمألمهننا ومننن  ،الالنناهالننك وسننبل  ،تلينن  ودورلننم اننل الالنناه ،العرمنناعل
 .وأبر  المؤسسات التعليمية التل اتتعت ب  ال ليبيا أرعاء الةالاة العرماعية

منننا رأيتننن  منننن تنننيرير بنننار  تركتننن  الةالانننة العرماعينننة تلنننم العنننالم وسنننبا اةتينننار  لنننو  
اإلسننالمل واننل ليبيننا بننارة ، اننال اننك بننين أررلننا تلننم المننالا اللدهننل الرسننمل للننبالد كننان 

وقنند  ،أعننل لننم أجنند مننن تكلننم تننن الموضننو  بالتلصننيل ر ننم ألميتنن كبيننرًا أيضننًا، باإلضننااة بلننم 
اتبعت اي  معهجًا استدرائيًا تاريةيًا تاليليًا، وةلصت الدراسنة بلنم عتنائه ألمهنا أن ر نم التدلبنات 
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السياسننية واالجتماتيننة التننل انندرت أرعنناء اتننرن الاكننم العرمنناعل تلننم ليبيننا وجعننل الدضنناء واللتيننا 
بننل  ؛كننن لهننا تننيرير كبيننر تلننم مكاعننة المننالا المننالكل تعنند الليبيننينتلننم مننالا اراعنناف لننم ي

تننالمهم وأمنني هم، وكننان اللضننل  ،كبيننرلم وصننبيرلم ؛تمسننكهم الاننديد بنن  بنناةتالف أديننااهم عنناي  أ  ر  
 الكبير لعلمائهم.

 

التعليم  ،المالا المالكلالماالا،  المالكية،الةالاة،  الةالاة العرماعية، الكلمات المفتاحية:
 الديعل، العرماعيين ال ليبيا، تاريع ليبيا، تلماء ليبيا.

 

 المقدمة

تسلد لام الورقة البارية الضوء تلم اال المنالا المنالكل انل ليبينا أرعناء 
اسنننتمر ركرنننر منننن ةمسنننة قنننرون، وكينننف تمنننت الماااهنننة  ا الاكنننم العرمننناعل الننن

(، واةترت م1911-1551وأاهر تلماء المالكية الليبيين ال تلك الادبة ) ،تلي 
لاا الموضو   بسبا ما رأيت  منن تنيرير بنار  تركتن  الةالانة العرماعينة انل العنالم 

واننل ليبيننا بننارة ، اننال اننك بننين أررلننا اننل المننالا اللدهننل الرسننمل  ،اإلسنالمل
ون بننن  أمنننر دينننعهم ودعينننالم كنننان كبينننرًا  أيضنننًا،  وربنننين انننال منننللنننبالد النننا  ياك

المهمة والمؤررن تلم ااضر ليبيا باإلضااة بلم  المالا ال تلك الادبة التاريةية
 أعل لم أجد من تكلم تن لاا الموضو  ر م ألميت .

 

 مشكلة الدراسة

اننننك ة الباننننج راجننننن اننننل مكاعننننة وأرننننر اراننننوال السياسننننية واالجتماتيننننة يلاوا 
 .والدضاء والتعليم واللتوى وتيريرلا ال الالاه تلم الهوية المالكية رلل البلد

 الدراسةأهداف 

الهدف من الباج لو بههار صورن واضاة تنن انال المنالا المنالكل انل ليبينا 
ديلننة اكننم العرمنناعيين لهننا، وكيننف تمننت الماااهننة تلننم المننالا ر ننم المعوقننات 

عانننناء المؤسسننننات  انننندرت ديلننننة لننننام اللتننننرن، وبينننان أرننننرالتنننل  العلمنننناء والتعلننننيم وا 
 .واالجتماتيةمؤررات السياسية تلم المالا ر م ال الالاه الوالدضاء التعليمية 
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 أهمية الدراسة

تبدننل لننام الدراسننة  اويننة مهمننة مننن  وايننا اللتننرن العرماعيننة لننم تكننن هننالرن 
 راسنات التاريةينة لليبينالدللعيان تن اال المالا المالكل ال تلك اللتنرن، وترنر  ا

ليبيننا تلينند البنناارين ودننالا العلننم المهتمننين بالتنناريع العرمنناعل اننل ليبيننا وتنناريع و 
 العلمل.

 المنهجية

واجهننت أرعنناء كتننابتل للباننج صننعوبات أبر لننا عدنن  المصننادر المععيننة بدراسنننة  
التاريع الليبل وبارة  تاريةها العلمل وعدرتها وقدمها، أيضًا لكنون لناا البانج 

 أول باٍج لل أكتب  ال الجاعا التاريةل.
 بلم ستة مدالا:  اتبعتأ اي  معهًجا استدرائًيا تاريةًيا تاليلًيا، قسمت 

 : عهرن تامة اول تاريع العرماعيين ال ليبيا.1مدلا 
 دةول المالا المالكل بلم ليبيا. :2مدلا 
 : أرر الدضاء واللتيا بالمالا الاعلل تلم المالا المالكل ال ليبيا.3مدلا 
 : مكاعة المالا المالكل ال ليبيا ومدى اعتاارم  من الةالاة العرماعية.4مدلا 
: أبننر  رجننال المننالا المننالكل اننل ليبيننا ودورلننم اننل الالنناه تلينن  أرعنناء 5مدلننا 

 الةالاة العرماعية.
: تعلنننننيم المنننننالا المنننننالكل وأبنننننر  مؤسسنننننات  انننننل ليبينننننا أرعننننناء الةالانننننة 6مدلنننننا 
 .العرماعية

            

 ة حول تاريخ العثمانيين في ليبيانظرة عامالمطلب األول: 

 :م(1711-1551)الفترة العثمانية األولى 

، استعجد سكان درابلس بالعرماعيين، وعاادوا الدولنة العرماعينة م1551سعة 
ةننرا  ارسننان الدننديس  باتتبارلننا دولننة الةالاننة اإلسننالمية النندةول بلننم دننرابلس وا 



 
 
 

 تاريخية دراسة ليبيا في العثمانية الخالفة عهد في المالكية مذهب

 

 مجلة الجامعة األسمرية
46 

بعنند أن سننلمها  م1531يواعننا النناين كنناعوا يسننيدرون تلننم لننام المديعننة معننا تننام 
عيون العنننداء وااصنننروا ، الب نننم العرمنننام1510سنننبان لهنننم الننناين ااتلولنننا  سنننعة اإل

 م1551أ سنندسباا  15ه الموااننل لننن  958مننن اننعبان  12، واننل الننن المديعننة
 .1تمك ن من اتى المديعة

تننرك سنننعان باانننا منننراد ة ننا تلنننم والينننة ليبينننا تعلينناا رمنننر السنننلدان، وأبانننر 
 م1553، ولكنننن واليتننن  لنننم تدنننل ليةللننن  تنننام الدسننندعديعيةبيسننندول  تائننندا بلنننم 

دنرابلس،  للادر وج بااا الا  ت ت م المداومة المتكوعة منن الجنيا العرمناعل وألن
مننننن تنننناجوراء مدننننًرا للديننننادن، وبعنننند أن تننننم بةننننرا  ارسننننان الدننننديس يواعننننا بالكامننننل، 
أصننبات دننرابلس رسننمًيا واليننة تابعننة للدولننة العرماعيننة تاننت اسننم  بيالننة دننرابلس 

المديعة وأعاي ايها جامعا باسنم ،  وكان تهدم تهد بعااء وتمران ااتسعت "البرا
 .2وايد الدال  والاصون لاماية البالد

ولكاا بندأت تههنر ةريدنة ليبينا المواندن انل العهند العرمناعل، المؤللنة منن: 
واستدا  الاكم العرماعل ال ليبيا أن يربت السيادن  ،والية درابلس، وبرقة، وا ان.

اعل يتاننندى الدنننوى اروروبينننة تلنننم اررل الليبينننة المتاننندن، وهنننل الوجنننود العرمننن
 .الدائمة تلم الساال اآلةر من البار اربيل المتوسد ردًاا من ال من

 :م(1835-1711)الفترة القرمانلية 
بننندأت لنننام اللتنننرن معنننا أن أمنننن أامننند الدرمننناعلل الاصنننول تلنننم ارمنننان منننن 

، ومدلننندا بينننام لدنننا باانننا ينننوم لرالنننج معترانننا بننن  ااكمنننا تلنننم ليبيننناالسنننلدان أامننند ا
م، ومعانننن  قنننندرا كبيننننرا مننننن 1711به 1123سننننعة  نآلةننننر ا ىجمنننناد 13الةمننننيس 

اتننم اعهينار العهند الدرمناعلل اننل ليبينا ايمنا تندا منندن  الاكنم النااتل واسنتمر اكمن 
 .م1795-1793قصيرن تعدما استولم تلل بر ل 

                                                           
 .26:   ،يعهر تاريع ليبيا ال العصر الاديج معتصف الدرن السادس تار اتم الدرن العارين (1
 .92:   ،يعهر درابلس البرا بين الماضل والااضر (2
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الدرمناعلل انل التندلور، امند باانا بندأ الاكنم أابنن وال أيام اكم تلل بااا 
علل اتنم تنام اقرمن امندأاسنتمر اكنم سناللة ووقن الةالف بين أوالد تلل باانا، و 

 1.م1835

 :م(1911-1835)الفترة العثمانية الثانية 
ا، اسنتداتت منن ةاللهنم ينلاتولم اكم ليبيا انل لنام اللتنرن ارعنان ورالرنون و 

 لاا الددر.الدولة العرماعية أن تمارس السيدرن المباارن تلم 
تبيينننرات تميدنننة  م1911النننم  1835أدةنننل العرمننناعيون انننل ادبنننة اكمهنننم 

تلننم دننرابلس ليبيننا، واسننتمر العرمنناعيون اننل اكننم دننرابلس و برقننة اتننم مجننلء 
 2.م1912م و اعسااا العرماعيين من ليبيا سعة 1911تام  للااالاتالل اإليد

           
 المذهب المالكي إلى ليبيا دخولالمطلب الثاني: 

دبدننننت اننننهرت  راننننل بلننننم اإلمننننام مالننننك صننننااا المننننالا الماننننهور الننننا  
منن بيننعهم تندد مننن دنالا العلننم منن البننرا  وجنناءم العناس مننن كنل مكننان ،ارانال

دننناعهم اإلسنننالمل، وبعننند الجلنننوس تعننند اإلمنننام والعهنننل منننن تلمننن ، تنننادوا بلنننم أو 
لنننين بلدننن  بمنننام المديعنننة ، وأصنننبى تالمينننا اإلمنننام أسننناتان اعتانننر ، وتلنننم أينننديهممام 

، بلننم جاعننا اداتنن  ومعهجنن  اننل اسننتعباد اراكنناميعلمننون العنناس ادنن  اإلمننام واجته
، ، ولنو كتناا انديج وادن  المودني اإلمنام مالنك المانهور كتناا النك جلبنوا معهنم 

 .تعليم  وعارم ال البرا اإلسالمل ال وبدأوا
اريدينا وليبينا ببدةال المالا بلنم  ولهؤالء الدلبة الدور الرياد  واللضل ال

 :بارة ، ومن أبر لم من لام البالد
 :علي بن زياد العبسي الطرابلسي( 1

ايننج سننمن مننن  ،تننوعس. ومعهننا بلننم الاجننا  بلننمولنند بدننرابلس. رننم سنناار 
 مصنول . رجنن ابنن  يناد بلنأال بل وعاقا   ،أقوال وأةا تع   ،اإلمام مالك المودي

                                                           
 .44: يعهر علاات العسرين والرياان ايمن كان بدرابلس من ارتيان،   (1
 .تميرن، تائد قرون 3مدال كيف اكم العرماعيون ليبيا ركرر من  (2
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وجلننس للتنندريس لعنناك، وكرننر تالميننام، وااننتهر أمننرم، وكنناد أن يمننتان  ،الديننروان
لينن  العنناس. بتننوعس. واجتمننن  بلننمبرننر الننك  موسنناار تلنن ،ولكعنن  امتعننن ،بالدضنناء

بل كاعت ارسئلة تيتين  منن الدينروان، وأانهر تالمينام: سناعون بنن  ،وكان مالالم
اللدنن  المننالكل بلننم التننراجم أعنن  أول مننن أدةننل  كتنناكمننا أكنندت  .1سننعيد التعننوةل

ولننو أول مننن اسننر للمباربننة قننول  ،باريديننة بلننموأول مننن أدةننل المودنني ، 2المبننرا
. تننوال تلننل بننن  ينناد سننعة اللدنن ولننو معلننم سنناعون  ،ولننم يكوعننوا يعراوعنن  ،مالننك
 3.لن 183

 :أبو سلمان محمد بن معاوية الحضرمي الطرابلسي( 2
بننن سننعد. ماننهور مننن أصننااا مالننك. سننمن معنن  ومننن أبننل معمننر والليننج 

 4.ردة. سمن من مالك المودي
 :محمد بن ربيعة الحضرمي الطرابلسي( 3

بننراليم  ،وابننن أبننل اننا م ،وأبننل معمننر ،روى تننن مالننك  وابننن  ،مبننن يايننوا 
لهيعة. قنال أبنو تلنل بنن البصنر  : مامند بنن معاوينة أتلنم منن مامند بنن ربيعنة 

 .5الاضرمل
وكما ياكر الدكتور ام ن أبو اارس أن لاين ارةيرين ال يعرف تعهمنا بال 

التل قالها أبو العرا ال دبدات  وكررلا الداضل تيال ال  سيرناليتلك الكلمات 
 مدارك .

                                                           
 .220:   ،دبدات أبل العرا (1
 .81ب3 ،ترتيا المدارك وتدريا المسالك لمعراة أتالم مالا مالك (2
 .84ب3 ،المصدر علس  (3
 .. ام ن أبو اارس19:   ،أضواء تلم جواعا من ايان ليبيا العلمية (4
المدرسة اللدهية المالكية انل ليبينا ةنالل الدنرون السنعة ارولنم للهجنرن. امن ن أبنو انارس. مجلنة المواادناتب العندد  (5

 م.1993 ،الراعل
* قاضل الدضان لنو معصنا ديعنل ودعينو  بسنالمل ابتكنر ةنالل العصنر العباسنل أينام ةالانة لنارون الرانيد بعند 

ئية تننن السننلدة التعليايننة بعنند أن ا دلننرت الدولننة اإلسننالمية الااجننة الملاننة بلننم اصننل السننلدة الدضننا أن ههننرت
وتعوتت مراادها وتوسعت وصارت الااجة ملانة أن يتنولم كنل انة  انل الدولنة معصنبا بدارينا مسنتدال تنن  ينرم 
مننن المعاصنننا، كنننل يدنننوم بواجبننن  تلنننم أكمنننل وجننن  )تصنننام مامننند، قاضنننل الدضنننان انننل اإلسنننالم، دار العهضنننة ، 

 .(د.ت)لبعان  ،بيروت
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 نفي على المذهب المالكيأثر القضاء والفتيا بالمذهب الحالمطلب الثالث: 

 في ليبيا

بعهام مايةة اإلسالم، كعهام من  *عهام قاضل الدضان استبدل العرماعيون
العهم التل ستدوم تليها لام الدولة، ومعصا ايع اإلسالم يعد أاد ألم معصبين 

ا ب  لو امس الدين اللعار  من معاصا الهيئة العلمية ال الدولة، وأول من تلد
المعصنننا م  منننن السنننلدان منننراد الرننناعل، وقننند ا دادت ألمينننة لننناا 1425هب 828

 تلم بدايات الدرن السادس تار الميالد .
دارن معاصنا التندريس والدضنان   وكنان منن اةتصاصناتهم تعينين الملتنين، وا 

ة، اهننو يعلننن قننرار الاننرا ويدننرر اليننالعالميننة، وكننان لاننيع اإلسننالم مرتبننة ديعيننة ت
تنن ل السننالدين العاننرااهم تننن تدبيننل الاننريعة، ودورم كبيننر اننل تسننوية ار مننات 

 .1سية الداةليةالسيا
لننم يكننن اتتعننال الدولننة العرماعيننة للمننالا الاعلننل، وجعلنن  المننالا الرسننمل 

 مدننندمات مهننندت لهننناا ارمنننر، ألمهنننا أن الننندول التركينننة سنننبدت بنننل  ملاجئنننا؛للنننبالد 
السابدة كاعت قند اتتمندت لناا المنالا، ادند كنان السنالجدة معنا تهند دبنرل بكن  

 يةتارون الدضان ال البالا من المالا الاعلل.
 :ويرجن سبا اتةاد الدولة العرماعية المالا الاعلل بلم

 أن المالا الاعلل كان ل  اضور بالمعادل التل قدم معها العرماعيون. -
 لعباسيين، والاكومات التل ةللتهم.كان المالا المعتمد من قبل ا -
 مالءمة اراكام الاعلية لدولة تضم مةتلف ارديان والماالا. -
 تبعل المالا جوا  تولل الةالاة من  ير قريا. -

استداتت الدولة العرماعية انل أو  اتسناتها أن تأةضنن تانت سنلداعها منن 
 الجاعا اإلاريدل، مصر، ليبيا، توعس، الج ائر.

                                                           
 .. بدر ارا 101:   ،دور الدولة العرماعية ال عار المالا الاعلل ال أاريديا (1
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وم تبينرت تليهنا المناالا اإلسننالمية ينلابن ليبينا معنا اللنتى اإلسنالمل اتنم 
للدولنننة منننن وجنننود  ارسنننميً  اتلنننم المنننالا المنننالكل، منننالبً وتعنننددت اتنننر اسنننتدرت 

بعننل المنناالا ارةننرى كيقليننات تواررننت مننالبها أو اكننر جدينند دةننل اننديرا وبنندأ 
المنالكل لنو المنالا يعتار، اةالل العهود ارولم لللنتى اإلسنالمل كنان المنالا 

السننائد للمسننتدرين مننن العننرا بيعمننا اعتانننر ةننالل الدننرن الرنناعل الهجننر  المنننالا 
جنندوا بهننا، واننل الدننرن بيننين مننن البربننر بالمعننادل التننل وأ اإلباضننل بننين السننكان اللي

الرابننن الهجننر  اننرل ههننور الدولننة اللادميننة اننل المهديننة المننالا الاننيعل تلننم 
المننالا اننل معتصننف  دو جننالسياسننية لللننادميين، واعتهننم و ة السننكان بسننبا التبعينن

الدرن الةامس الهجر ، وتادت المالكية لليبيا اتم معتصف الدرن السادس تار 
المننيالد  مننن بدايننة العهنند العرمنناعل ارول الننا  قنندم بالمننالا الاعلننل الننا  كننان 

كبنرى، لمندن الواعتار لناا المنالا بانكل ضنيل انل ا ،السائد ال الدولة العرماعية
 .1التوارج أو بالتاين لهاا المالاب درابلس سواءوةصوصا 

ويمكننن مالاهننة ةرننار لننام المنناالا اننل المسنناجد الدديمننة بمديعننة دننرابلس، 
امرال البسادة الواضاة انل جنامن العاقنة والنا  يةلنو منن ال ةنارف والعانت ولنو 

قرجل أو أامد ما يعكس السلة اللكر المالكل، والرراء اللعل الا  ي ةر ب  جامن 
بااننا اننل العاننت والننعدا وال ةننرف وجمننال ارتمنندن والننا  يعكننس السننلة المننالا 

 .2الاعلل
أمنننا العهنننام الدضنننائل انننل ليبينننا، ادننند كنننان لعننناك قاضنننيان، أاننندلما اعلنننل 
المالا منن ارتنراك، يصندر قنرار تعييعن  منن دار الةالانة، أمنا الرناعل ايعنين منن 
قبل البااا بندون الرجنو  بلنم دار الةالانة تلنم أن يكنون منن ألنل النبالد ومنالكل 

 .3السكان يتبعون المالا المالكل ن أ لابالمالا، ايج 

                                                           
 .. بدر ارا 111:   ،اريديابدور الدولة العرماعية ال عار المالا الاعلل ال  (1
 .112:   ،المصدر السابل (2
 .106:  ، تاريع اللتى العربل ال ليبيا، الدالر ال او  (3



 
 
 

 الماني أحمد السعد أم
 

 (2019) 2خاص  عدد
51 

أمنا الملتننل اننال انين لنن  بممارسننة الدضنناء الانرتل، ويعتبننر النن تيم الرواننل 
وملسننر الدننرةن ويدننوم بلانن  بعننل اراكننام للتادننل مننن منندى مدابدتهننا راكننام 

 .1الدرةن
ويةنن  تمننل الداضننيين باللصننل اننل الدضننايا المتعلدننة بالملكيننة، واإلرج، 

 .2واراوال الاةصية كال وا  والدالل
رن تلاف تيسم بيع  يتضى من بادى الورائل المالوهنة وكما تاكر الدكتو 

ال دار المالوهات التاريةية بدرابلس البرا؛ أن الداضل الاعلل يعتبر قاضنل 
ن منن ادن   المديعة ارول، والمسؤول تن بدية الدضان ال جمين مندن اإليالنة*، وا 

 .3تعييعهم وكالك ت لهم
مننالا سننعل ولننو المننالا أن الدولننة العرماعيننة بعمننا لننل دولننة سننعية تنندين ب

الاعلل، ومن جاعا ةةر مهم لو معراة المعادل التل كان بها علوا ترماعل انل 
باريديا والمعادل ارةرى التل كنان يضنعف ايهنا لناا العلنوا، با منن ةنالل دراسنة 
المعادل التل كاعت تابعة للدولة العرماعية ومدى اعتاار المالا الاعلنل انل تلنك 

ي م مدى علوا العرماعيين ال تلك المعادل، ولناا منا يتضنى المعادل عستدين أن عد
لعنننا منننن ةنننالل البانننج، ولنننو أن مصنننر والسنننودان كاعتنننا أكرنننر اسنننتجابة للمنننالا 

 .الاعلل تن توعس والج ائر وليبيا
وينندل تلننم أن الدضنناء اسننتمر تلننم المننالا المننالكل ر ننم دةننول المننالا 

التنل اكنرت قاضنل دنرابلس البنرا تبندالرامن البوصنير   4الاعلل للبالد الوريدنة
سنتاام مامند كامننل أاعند  بنن مصندلم بننن أاعم ابعننة انية  و لنيلتنل للسنيدن  يعنا 

مامنود الملتننل ارسننبل اننل دننرابلس البننرا أرعنناء اضننورلا للماكمننة لوقننف تدننار 
                                                           

 .33:   ، ليبيا أرعاء العهد العرماعل الراعل، اراعاكو كورو (1
 .33:   ،اعهر ليبيا أرعاء العهد العرماعل الراعل، اراعاكو كورو (2

* أكبنننر التدسنننيمات اإلدارينننة انننل الدولنننة العرماعينننة. ادننند كاعنننت الدولنننة مدسنننمة بدارينننا بلنننم أيننناالت، واريننناالت بلنننم 
 ية بلم عواح والعواال بلم قرى.سعاجل، والسعاجل بلم أقضية وارقض

 .31: المرأن ال المجتمن الليبل ةالل العصر العرماعل الراعل،   (3
عاننرت اننل مجلننة الورننائل والمةدودننات، الصننادرن مننن مركنن  جهنناد الليبيننين للدراسننات التاريةيننة، العنندد ارول،  (4

 م1986 السعة ارولم،
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مملننوك لهننا، وبعنند االعتهنناء مننن اكننر العدننارات المدلننوا وقلهننا، جنناء اننل الوريدننة 
ق لنت النك تلنم علسنها مندن اياتهنا تلننم منالا منن ينرى النك(، ولعنا يجندر بعننا )و 

أن عتوقنف تعنند لنام العبننارن، لمننااا اكنر الاننيع تبنارن تلننم مننالا منن يننرى الننك  
 ولم ياكر أن لاا الوقف وال الاريعة اإلسالمية، أو راكام الار  الاعيف 

بابس العين لل رع  قد اةتلف اللدهاء تبعا الةتالاهم من ايج المدصود 
تةر  تن ملك الواقف أو ال  ولنل لناا التصنرف منن الواقنف يعتبنر ال منا باينج 

 ال يملك العدول تع  أم لو  ير ال م  ويصى أن يرجن تع  متم ااء.
انننالا بعنننل اللدهننناء بلنننم اتتبنننار العنننين مابوسنننة تنننن التصنننراات العاقلنننة 

هننات البننر، واتتبننار لنناا للملكيننة مننن بدائهننا تلننم ملننك الواقننف، وأيلولننة معلعتهننا لج
التصننرف ال ًمننا بمجننرد العدننل بنن ، وال يجننو  الرجننو  تعنن ، ويننرى ةةننرون اعتدننال 
ملكية العين الموقواة وجعلها تلم اكم ملك اهلل تعالم، والتصندل بريعهنا لجهنات 
البر، ال اين أن  يرلم اتتبرلا ابًسا تلم ملك الواقف من تدم جوا  التصرف 

 ت.ايها بكل أعوا  التصراا
ويری ادهاء ةةرون ابس العين تن التصنرف ايهنا منن اعتدنال ملكيتهنا بلنم 
الموقوف تليهم ملكة عاقصنة، لنالك انان الاجنة التنل عتعاولهنا بالدراسنة لنل تبنارن 
تن تعديل لاجة وقف سنابل جعلتن  الواقلنة ابسنة تلنم علسنها أوال، وتلنم  يرلنا 

لانننرام، وجعلنننت لعلسنننها انننل منننن أقربائهنننا بعننند وااتهنننا بلنننم أن يعتهنننل لبينننت اهلل ا
 الرجو  تن لاا الوقف متم ااءت.

ولاا يواال ةراء بعل اللدهاء دون بعضهم اآلةر، لالك ع  الايع رام  
اهلل اننل اجننة الوقننف بعبننارن: تلننم مننالا مننن يننرى الننك، ويكننون الوقننف اننل لننام 
الاالنننة مدابدًنننا للمننننالا الاعلنننل الننننا  يجيننن  الوقننننف تلنننم الننننعلس والرجنننو  تننننن 

ال لمنا . الوقف وال اتتدناد  أن الانيع تبند النرامن البوصنير  منالكل المنالا وا 
كتنننا لنننام العبنننارن، أمنننا المنننرأن ادننند اتبعنننت منننالا والننندلا الانننيع مامننند كامنننل بنننن 
 1مصنننننننننننننننننندلم، ولننننننننننننننننننو مننننننننننننننننننن أكبننننننننننننننننننر تلمنننننننننننننننننناء الاعليننننننننننننننننننة اننننننننننننننننننل ليبيننننننننننننننننننا.

                                                           
 .112:   ،اعهر تراجم ليبية، د.جمعة ال ريدل (1
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ولننناا يننندل تلنننم أن اإلاتننناء تلنننم المنننالا المنننالكل لنننم يتنننيرر كرينننرًا ر نننم بدةنننال 
 لل تلم البالد.المالا الاع

           
 مكانة المذهب المالكي في ليبيا ومدى انتشارهالمطلب الرابع: 

 زمن الخالفة العثمانية

كمننا اكرعننا سننابدًا أن تنناريع المننالا المننالكل اننل ليبيننا متجننار معننا الدننرون 
الهجرينننة ارولنننم، ااسنننتدر وترسنننع تعننند الليبينننين وانننااهوا تليننن  وتعهننندوم بنننالتعليم 

وارئمننة  نو والملتننوالتنندريس والتبليننإل واإلاتنناء جننياًل بعنند جيننل، وبننر  مننعهم العلمنناء 
هنم سنواء بنين ائنة دنالا العلنم أو الراسةين ال المالا، وكان تلي  تلمهنم وتمل

 العامة ال أمور اياتهم تلم اةتالاها.
ومما ساتد ال ترسنية  دبيعنة ألنل البلند المعبلدنة تلنم أعلسنهم والماااهنة 

 هننا، ولننل يلاا التعلننيم المتواررننة معننا اننتى اإلسننالم لهننا ودةننول المننالا يلاتلننم أسنن
وال وايننا والمنندارس الديعيننة الننل العلننم اننل المسنناجد  -كمننا سننييتل اكننرم بالتلصننيل-

 بيعواتها.
  وصنندلوم وتل مننوم، يننلاأيضنًا عبننول تلمنناء وادهناء أللننوا اننل المننالا وأضنااوا 

ااعتار بين أللهم كبينرلم وصنبيرلم، تنالمهم وأمنيهم، النم يكنن تنيرير تبعنل الدولنة 
 العرماعية للمالا الاعلل بالالء الكبير، باإلضااة لما ترك  الوالن العرماعيون من
مسننننااة ةاصننننة واريننننة اةتيننننار المننننالا واللتننننوى وتننننواير ملتننننين مننننالكيين اننننين 
سننننيدروا تلننننم الاكننننم اننننل الننننبالد، اكاعننننت لعنننناك اريننننة مالبيننننة سننننمات للعنننناس 

 بالتمسك بمالبهم.
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أبرز رجال المذهب المالكي في ليبيا ودورهم في الحفاظ المطلب الخامس: 

 عليه أثناء الخالفة العثمانية

  :الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد التاجوري( 1
قبلنة  العالم الللكل الاهير، لن  مؤللنات كرينرن انل لناا المجنال، وقصنت  منن 

، وااننند منننن أتهنننم تلمننناء 1ه 960جنننامن الدنننرويين بلننناس مانننهورن، تنننوام تنننام 
رم تعدل انل مةتلنف البلندان  ،ولد ال تاجورا وتعلم ايها ،المواقيت والللك ال  ماع 

 ،سنناار بلننم بلنندان أوروبيننة وتعلننم لبنناتهم ،تدننن اللدنن  والاننديج والجبراايننا والللننكأو 
لانننهور سننندرالبات والبوصنننلة واألنننف تانننرات الكتنننا انننول المواقينننت والعجنننوم واإل

 ال تننننن ال مةدوداتهننننا مالوهنننننة انننننل مكتبنننننات ار لنننننرواللصننننول واللدنننننن و يرلنننننا و 
 ومايبن ولارارد وتمبوكتو و يرلا.

يدول تع  بدر الدين الدراال انل كتابن  توانيى  ،م1552هب960توال سعة 
 الديبا : 

 التنناجور ، تبنند الننرامن ابننن مامنند بننن أامنند العننالم العامننل العاسننك، الجننامن بننن 
الاديدننة والدريدننة، دةننل بننالد الننروم وتننرف لبننتهم، وال يننتكلم بهننا بال اننل ضننرورن، 

الصالح والتدنوى انل وكان بمام ال مان تلم اإلدالل ال تلم الميدات، وكان من 
مكان م كان 

2. 
 :الشيخ محمد بن علي الخروبي الطرابلسي( 2

، المتننوام لعدينندن والتلسننير والتننراجم و يرلنناالعننالم الكبيننر، لنن  مؤللننات اننل ا 
تبننداهلل مامنند بننن تلننل الاننيع الننور  العننالم الملضننال أبو  لننن، 963بننالج ائر تننام 

ويوصف أاياعا الةروبل  ،درابلسالةروبل الدرابلسل المولود بدرقارا بضواال 
 888ويبلننا تلننم الهنن أن والدتنن  كاعننت سننعة  ،الصنبير للتلريننل بيعنن  وبنين والنندم

                                                           
  .اريدية، د.جمعة ال ريدلبمدال المالا المالكل، عايت  واعتاارم ال امال  (1
 مجلة تاريع ليبيا. (2
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ه وكننان والنندم الاننيع تلننل الةروبننل مننن تلمنناء الننبالد اراننااا النناين جمعننوا بننين 
   ارن العلم وصالى العمل.

ن الكريم كعادن منن ةالدر بدأ ايات  التعليمية بالتوج  بلم الكتاا لدراءن  :طلبه العلم
تاياننوم أو سننبدوم اننل مجننال التعلننيم االكت نناا يعتبننر تعنند ارقنندمين بمرابننة المرالننة 

رنننم ال م بعنننل تلمننناء النننبالد ارصنننليين و ينننرلم  ،االبتدائينننة منننن الدراسنننة والتعلنننيم
وال م الاننيع  ،كوالنندم الننا  كننان وقتهننا مانند ارعهننار وقبلننة دننالا العلننم والمعراننة

 .1أةا تع و  أامد ال رول
 :الشيخ أحمد بن محمد المكني( 3

، والعننننالم الجليننننل  الاننننيع مامننننند ه 1100ملتننننل دننننرابلس المتننننوام تننننام 
وسننل لننم يكننن اةصننا تادًيننا، اهننو مننن أسننرن تالمننة، يلاالمكعننل الننا  التدننم اإلمننام 

جنندم كننان ملتًيننا، اننال  ننرو أن يكننون مرننل ةبائنن ، قنند تربننم اننل بيننت تلننم بنن  ة اعننة 
تلمي ننة يدننول تعهننا العيااننل بعهننا مننن أكبننر المكتبننات اننل البلنند، يضنناف بلننم الننك 
 العةبة من العلمناء واللدهناء ممنن كاعنت ت دلنر بهنم مديعنة دنرابلس، والناين اكنرلم

، ولنننؤالء العلمننناء كننناعوا وسنننل يلاالعياانننل وابنننن عاصنننر الننندرتل، ولنننو منننن انننيو  
يتسابدون ايما يبدو تلم العلماء الواادين بلم درابلس ويبالبون ال بكرامهم، ر بة 
ال بقراء الضيف واالاتكاك بالعلماء ل يادن اللائدن، با يتم انل لنام اللدناءات تنادن 

والعسع معهنا، ومعرانة منا يندور انل ارقدنار  ترل المسائل اللدهية وتبادل الكتا
ايهنا منن اإلسالمية ارةرى، عاليك تن تكوين العالقنات والصنداقات، ومنا ياندج 

 .2تبادل الرسائل اإلةواعية
  :الشيخ محمد بن محمد بن مقيل( 4

نننى لعنننا تنننن انننلء منننن أةبنننارم أو ةرنننارم.  منننن أتنننالم مديعنننة دنننرابلس لنننم يلص 
وبننالرجو  للباننج اننل مصننادر أةننرى يدالععننا أامنند العائننا ارعصننار  اننل كتابنن : 
 المعهننل العنناا اننل تنناريع دننرابلس البننرا  بترجمننة قصننيرن تننن الاننيع: مامنند بننن 

لعلنننوم تنننن ه وعاننني بهنننا، وقنننرأ ا 1054مدينننل، يدنننول ايهنننا:  ولننند بدنننرابلس تنننام: 
                                                           

 .498:   ،تاريع الج ائر الرداال، أبو الداسم سعداهلل (1
 د.جمعة ال ريدل.، 101: اعهر تراجم ليبية،   (2
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ماايع تصرم، وااتهر باللضل والاكاء، وجودن الدبن، واسين الانعر واللصنااة 
، وتميننن  1انننل النننعهم والعرنننر، وكنننان أاننند ارئمنننة المبنننر ين المتبانننرين انننل العربينننة 
تننوام تننام بلتنناوام الجينندن واجتهاداتنن  اننل اللدنن  مننن ةاللهننا وكننان ملتننل دننرابلس، 

 .2لن 1101
 ي:التاجور الشيخ عبد السالم بن عثمان ( 5

لو الايع اللدي  تبد السالم بنن ترمنان بنن تن  الندين بنن تبند الولناا بنن 
جور ، سنم الانيع تبند السنالم العنالم التناوقند اانتهر با ،الايع تبد السالم ارسمر
، تتلما تلم ه1139ه توام تام  1058جوراء سعة ولد ال بادى قرى مديعة تا

، منعهم الانيع بنة العربينة انل تناجوراءمعلمنل الدنرةن الكنريم و اللبعل الايو  من 
والانننيع مامننند ترينننل، وبعننند اصنننول  تلنننم قسننند واانننر منننن  ،وانننلتبننند اهلل الامر 

م، وايهنننا تلدنننم 1664ه المواانننل  1074عتدنننل بلنننم مديعنننة دنننرابلس سنننعة االتعلنننيم 
ملتل  ، والايع مامد بن مديليع أامد المكل ملتل درابلس البراالعلم تلم الا

، رننم التاننل ب اويننة سننيد  يرلمننا مننن تلمنناء دننرابلس و تنناجوراءدننرابلس وتلننم  
سالم المااد ايج تلدم العلم تلم الايع أبل راو  بن مامد الدوااعل بن تمران 

، ولننو مننن تلمنناء كمننا درس تلننم الاننيع تلننم اللرجنناعل بننن تبنند السننالم ارسننمر،
كتابنن  اننتى العلننيم ايننج اكننر  تننوعس، وتلننم  يننرم مننن العلمنناء النناين تننرجم لهننم اننل

 جمين ايوة  والعلماء الاين تلدم تعهم.
أرنننرى المكتبنننة العلمينننة الليبينننة بنننن: يتننناا تننناييل المعينننار، كتننناا انننل العنننوا ل 

 .3كتاا ارح تلم مةتصر ةليل، كتاا اتى العليم واللتوى،
 :الشيخ عبد الرحمن البوصيري (6

ولند الاننيع تبنند النرامن بننن مامنند بنن قاسننم بننن أبنل الداسننم بننن مامند بننن ترمننان 
لننن، 1258مننن ا  الدعنندن سننعة  22ارةضنر  البوصننير  اننل مديعننة  نندامس ينوم 

العربيننة والنندروس الديعيننة تلننم اننيو  بلنندم، واننل سننعة  مبنناد الننه الدننرةن وتلدننم 
                                                           

 .511: المعهل العاا ال تاريع درابلس البرا ،   (1
 .اريدية، د.جمعة ال ريدلبمدال المالا المالكل، عايت  واعتاارم ال امال  (2
 .7:   ،د. جمعة ال ريدل :تاديل ،كتاا تاييل المعيار  (3
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دراسنت  تلنم انيو   لن اعتدل من والدم بلم مديعة درابلس، ايةا انل بكمنال 1278
مامنند كامننل بننن مصنندلم اننل النندروس والمدالعننة ومراجعننة   تصننرم، وال م اننية

ستاعة للتجارن ودلا العلم، وكان اللتاوى، تردد تلم توعس، وساار بلم مصر وار
اننبوًاا باقتعننناء الكتننا، تنننولم التنندريس وتةنننر  تلنننم يدينن  جماتنننة كريننرن منننن ألنننل 

الت العدنود ورئاسنة كتبنة الماكمنة الانرتية العلم، تولم الوهنائف العامنة مرنل سنج
والدضاء ل  مؤللات ال مةتلف العلنوم، معهنا ااكهنة اللنا المصنون تلنم الجنوالر 

الننندر المجعينننة منننن انننديج ةينننر البرينننة تلنننم الجنننامن الصنننبير ل منننام و المكعنننون، 
الجننننوالر ال كيننننة انننننل و ع لننننة الردلننننين انننننل ريننننال بمننننام الصنننننالاين، و السننننيودل، 

ارح أللية العراقل ال مصدلى الانديج، ومبتكنرات و البرية، مصدلى اديج ةير 
والندرر انل المااكمنة بنين العيعنل وابنن اجنر. وتنوال لناا العنالم رامن  اهلل  الآللئ

ه المواانل 1354ال مديعة درابلس ينوم الجمعنة الةنامس تانر منن المانرم سنعة 
 م.1935ببريل سعة  19

بننر  الاننيع اننل تلننم الاننرود والسننجالت أو تلننم التوريننل، لنناا العلننم الننا  
يباننننج انننننل كيلينننننة بربننننات العدنننننود والتصنننننراات وااللت امننننات وعاولنننننا انننننل الاجنننننه 

تلننم وجنن  يصننى االاتجننا  بهننا.  تالمعننامالوالسننجالت والمكاتبننات التننل تننتم اننل 
 .1وتلم الارود والسجالت يستمد أاكام  من تلم اللد 

  :بن محمد بن عامر الشيخ محمد (7
، ية تلنم المعتمند منن منالا المالكينةمؤلف كتاا ملة  اراكنام الانرت 

، كان تضوا ال مجلس لن 1381بم1922م وتوال ببعبا   1834ولد بمصراتة 
ولنن  مواقننف كريننرن اننل الننداا  تننن موادعينن  لمننا وقننن  ،اإلدارن  مننن الاكننم العرمنناعل

االاننتالل الدلينناعل وصننار قاضننيا، كاعننت مهمتنن  الجمننن بننين السياسننة والنندين ولنن  
  اللضنننل انننل بعاننناء الجمعينننة ينننلامواقنننف مانننهورن منننن االانننتالل الدليننناعل ويرجنننن 

ن الةيرية اإلسالمية لالنه البعنات المسنلمات  منن الانرا العالمينة ارولنم إلعدناال
 .2من برارن الجو  واللساد تعد ادوج المجاتة ال برقة

                                                           
 .109:   ،اعهر تراجم ليبية، د.جمعة ال ريدل (1
 .اريدية، د.جمعة ال ريدلبمدال المالا المالكل، عايت  واعتاارم ال امال  (2



 
 
 

 تاريخية دراسة ليبيا في العثمانية الخالفة عهد في المالكية مذهب

 

 مجلة الجامعة األسمرية
58 

انننل ةدمننننة المننننالا  همواسننننألننناا قليننننل مننننن كرينننر مننننن تلمنننناء ليبينننا النننناين 
 .ئ وادهالاا المالا ، اكاعوا بال من أتالم المالكل

           
تعليم المذهب المالكي وأبرز مؤسساته في ليبيا أثناء المطلب السادس: 

 العثمانيةالخالفة 

 تمينننن  الاكننننم العرمنننناعل اننننل المعننننادل التننننل أةضننننعها ارتننننراك العرمنننناعيون
، بكوعن  اكمنا تسنكريا وسياسنيا تعصنا التماماتن  لسيدرتهم، ومعها البالد العربية

تلم جباية الضرائا، واماينة لنام المعنادل منن االتتنداءات واردمنا  الةارجينة 
ارمننن الننداةلل أاياعننا ايعمننا  لضننمان بدائهننا اننل قبضننت ، والعمننل تلننم اسننتتباا

يتعنننرل وجنننود الدولنننة العرماعينننة ايهنننا للةدنننر بسنننبا تمنننردات الدبائنننل أو رنننورات 
 قدا  الدرل أو  يرلا من ارسباا.ياء و ال تماء الماليين، أو تهديد اراد

كمننننا أبدننننم الاكننننم العرمنننناعل تلننننم عهننننام الدضنننناء الاننننرتل، الننننا  تراتنننن   
 يلجنؤونول، لللصنل بنين المتةاصنمين ايعمنا الاكومة اإلسالمية معا تصنرلا ار

ولننم تتجنناو   ، ، ولننو تمننل يصننا أيضننا اننل صننالى قضننية ارمننن واالسننتدراربلينن
رعهنم اتتبنروا  ؛مهام الاكم تعد العرماعيين  البا عدال الضرائا وارمن والدضناء

ةننرى كننالتعليم والصنناة و يرلمننا مننن الةنندمات العامننة ةارجننة تننن ارمننور ارأن 
تهم، اتركننوا التعلننيم، كمننا كننان مننن قبننل، لياننراد النناين يمتهعننون تعلننيم عدننال واجبننا

اردلنننال انننل الكتاتينننا، ولعلمننناء الننندين والدنننات دراسننناتهم التنننل كاعنننت تجنننر  انننل 
 المساجد أو المدارس الديعية لعلوم الدين واللبة العربية.

ولكننن الدولننة العرماعيننة بنندأت ببننان اركننة اإلصننالاات واننل أتدابهننا، ومعننا 
بواكير تلك الاركة ال أواةر الدرن الرامن تار الميالد ، بعار التعليم وتيسيس 

وارتبدت ألداف التعليم والسياسة  ،المدارس العسكرية رم المدارس المدعية الاديرة
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التل اتبعها العرماعيون بايع  ال تاصمتهم وال الواليات التابعة لها، ومعها والية 
 .1كة اإلصالاات تلك ودوااعها واتجالاتهادرابلس البرا، بمجمل ألداف ار 

الاركة  عهام التعليم ال ليبيا أرعاء الاكم العرماعل، كان مههرًا من مهنالر
اللكرية ادد تمي  أواةر العصر العرماعل بههور التعليم المعهم بضااة بلم وجننود 

 :التعليم التدليد ، وسيتعاول لاا الجاعا من ةالل اآلتل
 :نينظام التعليم الدي

أقصننند لعنننا بنننالتعليم النننديعل النننك العنننو  منننن التعلنننيم الدنننديم النننا  يجنننر  اننننل 
وكننان  ،والمسنناجد وال وايننا، ويمكننن أن عدلننل تلينن  تامننة التعلننيم الننديعل الكتاتينننا

 :يتضمن ما يلل
 :الكتاتيبأ( 

الكتاتينننا جمنننن كت نننناا، والكتاتينننا  البننننًا منننا تكنننون اجننننرن أو أكرنننر ملادننننة 
تع ، وتوجد انل المندن، والبنواد ، وارريناف، ولكع هنا كاعنت معلصلة  بالمسنجد، أو

اعتانرت الكتاتينا انل سنائر أعاناء ليبينا أرعناء  2.وضنواايها باكل أكرر ال المندن
الدننرةن الكننريم وأصننول الاننريعة  اتننرن الاكننم العرمنناعل لنندورلا الكبيننر اننل تالنننيه

 .لعرولا وتعليم العاء مباد  الدراءن والكتابة، ومباد  العاو وتلنم
 :المساجدب( 

بضنااة بلننم بقامننة الصننالن تدننوم المسناجد بتكملننة دورلننا الننديعل والننك بتعلنننيم 
أصول الدين واللد  المالكل، وتاليه الدرةن الكريم، وبتعليم العاء ةاصة،  العبناد

والكتابة، ومباد  العاو واإلمالء وتلنم العنرول تنن  والكبار تامة مباد  الدنراءن
المسنناجد، ايننج يجلننس الدننالا اننل اننكل  ومعلمننين داةنننل دريننل ادهنناء وأئمننة

 .3الدات كبيرن يتعلمون تلك العلوم بدريدة تدليدينة

                                                           
. جمينل 55: السياسة التعليمية العرماعية واععكاسها تلم والينة دنرابلس البنرا، مجلنة جامعنة الملنك سنعود،   (1

 .العجار
. مسننعود تبنننداهلل 120: مالمننى الايننان اللكريننة والرداايننة اننل ليبيننا أواةننر الاكننم العرمنناعل، مجلننة الجامعننة،   (2

 .مسعود
 .121:   ،المصدر السابل (3
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 من أهم المساجد في العهد القرمانلي:
 .مسجد أامد بااا -
 .مسجد يوسف بااا -
 .مسجد مامد المات   -

 ،التلسنننيرو  ،ومنننن ألنننم المنننواد التنننل درسنننت انننل لنننام المسننناجد الدنننرةن الكنننريم
واللدنننننننن  المننننننننالكل، وكتنننننننناا المودنننننننني الننننننننا  يدرسنننننننن  الاننننننننيع مامنننننننند الرمانننننننناعل 

 1م1796بلن1211
 :الزوايا

أمنا تعلنيم ال واينا ايعتبنر أرانن درجنة منن التعلنيم انل الكتناا وأقنل درجنة منن 
ومن ألم ال وايا التل كان لها دور كبير ال الايان العلمية وتعليم  ،تعليم المدارس

 اللد  المالكل ال العهد الدرماعلل:
 . اوية الايع تدية بدرابلس -
 . اوية الايع يعدوا وال اوية الكبيرن -
 . اوية الايع أامد ال رول بمصراتة -
  . اوية الايع تبدالسالم ارسمر ب ليتن -
  .بمسالتة للا اوية الايع الدوك -

 همت ال تعليم المالا المالكل.سأو يرلا العديد من ال وايا التل 
وتلننم الننر م مننن اةتالاهننا اننل المواقننن وتسننمياتها واتننرات تيسيسننها بال أعهننا 
ااتركت من بعضها ال أعها معارات ديعية وتلمية واجتماتية اااهنة لعلنوم الندين 

 .2من بيعها اللد  المالكل
 
 
 

                                                           
. أ.د 18:   ،سياسة اكام ارسرن الدرماعلية وأررلا ال ههور وتدور الايان العلمية ال بيالة درابلس البرا (1

  .مامد الهاد  أبو تجيلة
 .20:   ،المصدر السابل (2
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 :المدارس
انننل العهنند العرمننناعل تنندن مننندارس ألمهننا مدرسنننة مننراد باانننا اننل تننناجوراء، عاننئت أ

ومدرسة در وت بااا، ومدرسة ترمان الساق لل ولل مدارس ديعية معالجها ارح 
 الدرةن وأصول اللد  واراكام تلم المالا المالكل.

 أما المدارس التل أعائت ال العهد الدرماعلل:
 .مدرسة أامد بااا الدرماعلل -
 .صدلم ةوجةمدرسة م -
 .مدرسة مصدلم قرجل -
 .1مدرسة الدائد تمورن -

التنننل كنننان لهنننا اررنننر الكبينننر انننل أبنننر  المننندارس انننل العهننند العرمننناعل ومنننن 
 بعااء تلماء مالكيين ليبيين:
 :مدرسة عثمان باشا المالكيَّة
م، وتدنن ب عدنة در نوت باانا، 1654لن المواال 1064أسست المدرسة سعة 

المديعننة الدديمننة، بالعاصننمة الليبيننة دننرابلس، وسننميت باسننم باننل بنناا الباننر اننل 
لننننممؤسسننننها ترمننننان بااننننا السنننناق لل، ولننننو و  دننننرابلس البننننرا ةعننننااك أرعنننناء اتننننرن  ا 

 .الةالاة العرماعية، ايج كاعت ليبيا معضوية تاتها
ويعتبنننر تيسنننيس لنننام المدرسنننة انننل العهننند العرمننناعل ارول تجدينننًدا واسنننتمراًرا 

مية انل دنرابلس بعند تندمير اإلسنبان وارسنان الدنديس يواعنا لتدريس العلوم اإلسنال
لكل المراال الايوية للمديعة، بما ال الك المدارس الانرتية العتيدنة مرنل المدرسنة 
المستعصننرية التننل أسسننها ابننن أبننل النندعيا، والتننل كاعننت بنندورلا اسننتمراًرا لتنندريس 

إلمننام مالننك كتنناا العلننوم اإلسننالمية معننا أدةننل تلننل بننن  ينناد الدرابلسننل تلميننا ا
 .المودي بلم المبرا اإلسالمل

تههننر ألميننة مدرسننة ترمننان بااننا مننن ةننالل ماااهتهننا اتننم وقننت قريننا 
تلنننم التعلنننيم النننديعل وانننل عهنننام الالدنننات انننل مةتلنننف العلنننوم اإلسنننالمية بانننكل 

                                                           
 .22:   ،المصدر السابل (1
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معنتهم، كمننا أن المدرسننين النناين تعناقبوا تلننم التنندريس ايهننا كناعوا مننن ألننم تلمنناء 
رجننوا تلننم الرتيننل ارول، ممننا أضننلم تليهننا دننابن العراقننة، وتلننم ليبيننا النناين تة

الننر م مننن صننبر المدرسننة بال أعهننا اسننتداتت أن تاننااه تلننم المننوروج العلمننل 
والردننناال اإلسنننالمل لدنننرابلس، وأن تعدلننن  تبنننر ارجينننال تلنننم الدريدنننة المباربينننة 

 .مائهاالدرابلسية بكل ما يععي  الك من أصالة تاريع المديعة وتلو قدر تل
العديندن واللدن   ؛يتلةَّ أ معهه المدرسة ال تدريس تلوم الانريعة اإلسنالمية

والاننننديج واللبننننة العربيننننة، وةداا الباننننج والمعنننناهرن، واآلداا اإلسننننالمية العامننننة، 
ننل الروايننة والدرايننة بتنندريس الاننديج العبننو  واللدنن   ويجمننن مننعهه المدرسننة بننين تلم 

 .المالكل ارصيل
ام العلوم يعتمد تلم دريدة التلدين وتامنل العلنم الانرتل وال ي ال تدريس ل

المنندارس بالسنعد المتصننل، ارمننر الننا  ميَّن  لننام المدرسننة العريدننة تنن  يرلننا مننن 
 .الديعية ارةرى

 :أسانيدها وأبرز أعالمها
وممننا  اد انننل ألميَّننة لنننام المدرسننة وتراقتهنننا العلميَّننة والتاريةيَّنننة أعَّهننا تجمنننن 

ننة  اإلسننالميَّة قادبننة، ايننج اتتعننم تلمنناء دننرابلس بالروايننة معننا الد نندم، أسنناعيد ارمَّ
ارسننناعيد التنننل اجتمعنننت منننن ةنننالل العالمنننة مجننندد  -منننراًل  -وأقننرا لنننام ارسننناعيد

ه( 1314لم )ت المدرسنننة انننل العصنننر الانننديج الانننيع مامننند كامنننل بنننن مصننند
ين النننا  قنننام بتننندريس العلنننوم الانننرتية مدلنننن الدنننرن العانننر ملتنننل دنننرابلس البنننرا 

 بمرويَّات  تن أكابر تلماء ارمة ال تصرم.
كمننا جمعننت المدرسننة بننين أسنناعيد المعننادل الليبيننة المايدننة بدننرابلس مرننل 
أساعيد الايع مامد ارمين العالم من اد الهعاير، وأساعيد الانيع تلنل البريناعل 
منن تنناجوراء، وأسنناعيد الاننيع أامند أبننو دبننل مننن بعنل ولينند، وأسنناعيد الاننيع مامنند 

 .1ر المدعل من مصراتة التل تتصل بيساعيد الايع أامد  رولهاا
 

                                                           
 .الكويت ،و ارن اروقاف والاؤون اإلسالمية، مجلة الوتل اإلسالمل (1
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 من أعالم المدرسة
هموا انل تسلسنل سنأوقد ةرجت لام المدرسة تدد من العلمناء الكبنار الناين 

العلم الارتل المعععن ال المدرسة وعار اللد  المالكل اتم يومعا لاا من ةالل 
ع: ببنننراليم يالعلمننناء الماننناتالمينننا الانننيع مامننند كامنننل بنننن مصننندلم منننن أمرنننال 

أامد ادرون، و أامد الاارف، و أامد البكباك، و ، -ملتل درابلس-مصدلم باكير
 أامنندو )الجد(، أامنند اللدينن  اسنننو أامنند بننن تبنند العننال، و أامنند بننن تبنند السننالم، و 

ملتنننل -تبننند النننرامن البوصنننير  و سنننالم بنننن المبنننروك الورانننلاعل، و بنننن مامنننود، 
مامنند البوصننير ، و قنندور أاعنند ، و  تلننل تينناد،و تبنند اهلل أبننو قننرين، و ، -دننرابلس

مامننند الدنننالر و  مامننند الضننناو ،و  مامننند سنننعيد المسنننعود ،و مامننند ال مرلنننل، و 
مامنننند اللدينننن  اسننننن، و مامنننند ارانننات النننن او ، و مامنننند العننننالم الكراتننننل، و الننن او ، 

مصنننندلم و مصنننندلم بننننن  كننننر ، و مصنننندلم الةننننا مل، و مةتننننار الاكاننننوكل، و 
ع: تلنل البريناعل، يمن ةالل تالميا تالميام منن أمرنال العلمناء المانا الهوعل، رم

وتلننننل المسننننالتل، ومامننننود المسننننالتل، ومامنننند ةليننننل الدمننننادل، والمهنننند  أبننننو 
 .1اعالة، وتمر الجع ور ، وسالم بوكر، و يرلم

           
 الخاتمة

 :بعل العتائه ارساسيةعةل  ال لاا  الباج بلم 
واالجتماتيننة التنننل انندرت أرعننناء الاكننم العرمننناعل بلتراتننن  التدلبننات السياسنننية  .1

 .المةتللة لم تؤرر ال المالا ارساسل المعتمد تعد ألل البالد
وتننداةل اننل  ،ينند  ألننل البلنندأالمننالكل بلننم ليبيننا كننان تلننم دةننول المننالا  .2

عننرجى لنناا السننبا لتمسننك ألننل الننبالد و  ،وم جننياًل بعنند جيننلرننوار تو  ،لننويتهم
 تاريةهم.بالمالا ديلة 

العرماعيننة تلننم اعسننال  ألننل البلنند تننن  ؤرر الدضنناء واللتيننا اننل الدولننةيننلننم  .3
 بل  ادلم تمسكا ب  وماااهة تلي . ؛مالبهم

                                                           
 .الكويت ،و ارن اروقاف والاؤون اإلسالمية، سالملمجلة الوتل اإل (1
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أن للمالا المالكل مكاعة تعد ألل البلد اسنتدر انيهم وترسنع واعتانر بينعهم  .4
 .ر م ما مر من متبيرات ومؤررات

والمهننم اننل الماااهننة تلننم المننالا  علمنناء ورجننال المننالا أرننرلم الواضننىلل .5
اتاء العاس ب .يليمن ةالل تعليم  والت ررائ  العلمل وا   ف اي  وا 

انننل  اإلسنننهامالتعليمينننة والمسننناجد والنننل العلنننم للمنننالا و النننه المؤسسنننات  .6
المنالكل  كان ل  اررر اركبر انل ببنرا  المنالا استمرارم من ةالل تعليم ،

 والماااهة تلي .

 وبارك تلم العبل المصدلموصلم اهلل وسلم 

 -تم بامد اهلل-

 جعالمصادر والمرا

سياسننة اكننام ارسننرن الدرماعليننة وأررلننا اننل ههننور وتدننور الايننان  .(2013) أبننو تجيلننة، مامنند الهنناد 
 .، بعبا  ، ليبيادار الكتا الودعية ارولم، العلمية ال بيالة درابلس البرا، د

، ELGAمعانورات  ارولنم، أضواء تلم جواعنا منن اينان ليبينا العلمينة، د .(2001) أبو اارس، ام ن
 مالدا.

بانج  ،المدرسة اللدهينة المالكينة انل ليبينا ةنالل الدنرون السنعة ارولنم للهجنرن .(1991) أبواارس، ام ن
 ععدد بالج ائر العاصمة.ممددم لملتدم المالا المالكل ال

 ايان الكتاتيا وأدبيات التعليم الديعل ال ليبيا، مجلة أصول الدين. .)د.ت( اسايم، أامد مصباح

 علاات العسرين والرياان ايمن كنان بدنرابلس منن ارتينان، د .(1994)ارعصار ، أامد ابن الاسين 
 .، درابلس، ليبيا، دار اللرجاعلتاديل: ت ا، مامد  يعهمارولم، 

، دنرابلس، الدديس يواعنا انل دنرابلس، مدبعنة مناجل(. ارسبان وارسان 1952) الباروعل، تمر مامد
 ليبيا.

-1551تنناريع معمننار المسننجد اننل ليبيننا اننل العهنندين العرمنناعل والدارمنناعلل  .(2007البلواننل، تلننل )
 .، درابلس، ليبياجمعية الدتون اإلسالمية العالمية ارولم، ، دم1911

 .، بعبا  ، ليبياالمدار اإلسالمل دار ارولم، تراجم ليبية، د .(1998) الر يدل، جمعة مامود

 .  ، بعبا  ، ليبيادار المدار اإلسالملالرالرة،  أتالم ليبيا، د .(2004ال او  ، الدالر أامد، )
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دار  ارولنننم، والينننة دنننرابلس منننن اللنننتى العربنننل بلنننم عهاينننة العهننند التركنننل، د .(1970)الننن او ، الدنننالر
 .، بيروت، لبعاناللتى

دار  ارولنم، (. الجوالر اإلكليلية ال أتينان تلمناء ليبينا منن المالكينة، د1999) الاريف، عاصر الدين
 .تم ان، ارردنالبيارل، 

(. السياسننة التعليميننة العرماعيننة واععكاسننها تلننم واليننة دننرابلس البننرا مننن 2002)العجننار، جميننل موسننم
امعننة م. مجلننة ج1911-1857أامنند تنن ت بااننا بلننم عهايننة الاكننم العرمنناعل،  للاتهنند الننو 

 .86-55: (،  1) ، اآلداا14 الملك سعود، م

تاريع ليبيا منن معتصنف الدنرن السنادس تانر اتنم مدلنن الدنرن العانرين،  .(2001برواين، عيكوال  )
 .بيروت، لبعان، : تماد ااتم، دار الكتاا الجديد المتادناديلتالراعية،  د

ااتلية الدبيلة بدرابلس البرا ال الدرعين الرنامن تانر والتاسنن تانر، المجلنة  .(2016) اماد، أاميدن
 .9   الليبية العالمية،

 درابلس. ارولم، درابلس البرا بين الماضل والااضر، د .(1953) راد ، راسم

 ترجمنة: ةليلنة التليسنل،الراعينة،  ، دم1911ليبيا معا اللتى العربل اتم سنعة  .(1991) روسل، بت ور 
 .، الدالرن، مصرالدار العربية للكتاا

مدبوتنات مكتبنة  ،1، مالمعجنم الموسنوتل للمصندلاات العرماعينة التاريةينة .(2000صنابان، سنهيل )
 .، الريال، السعوديةالملك اهد الودعية

المجلنة الدولينة  ،المالا المالكل وتسرب  بلم المبرا العربل اإلسنالمل .(2014) تريبل، اتال جمعة
 .7 ،  4 للباوج اإلسالمية واإلعساعية المتددمة، مه

و ارن الراعينة،  ترتيا المدارك وتدريا المسنالك لمعرانة أتنالم منالا مالنك، د .)د.ت( تيال، الداضل
 .، المبرااروقاف والاؤون اإلسالمية

و ارن  ارولننم، المننرأن اننل المجتمننن الليبننل ةننالل العصننر العرمنناعل الرنناعل، د .(2013) تيسننم، تلنناف
 .، درابلس، ليبياالردااة والمجتمن المدعل

 )د.ت(، دور الدولة العرماعية ال عار المالا الاعلل ال باريديا. ارا ، بدر ببراليم

المعانان  ،ترجمنة: ةليلنة التليسنل ارولنم، ليبيا أرعاء العهد العرماعل الراعل، د .(1984)كورو، اراعاكو 
 .، درابلس، ليبياالعامة للعار والتو ين

مالمنى الاينان اللكرينة والردااينة انل ليبينا أواةنر الاكنم العرمناعل اتنم  .(2013) مسعود، مسعود تبنداهلل
 .15 ،  3 م، المجلة الجامعة، م1911سعة  للااالاتالل اإليد
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 ارولنم، أدلم، تبدالسالم، دو  تاريع درابلس البرا، ترجمة: ارسدم، مامد .(1970عاجل، مامود )
 ، ليبيامعاورات الجامعة الليبية

 المواقع االلكترونية:
اريدية ومسالمة ب، عايت  واعتاارم ال امال مدال المالا المالكل .م(2009ب8ب8ال ريدل، جمعة )

تلم الرابد  تلماء ليبيا ال ةدمت ،
[https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=321342.] 

تلم الرابد  قرون، 3مدال كيف اكم العرماعيون ليبيا ركرر من  .تميرن، تائد
[https://www.noonpost.com/content/22498] 

  [./ https://history.ly/arتلم الرابد ] كتاا تاريع الج ائر الرداال، .الداسم سعداهلل، أبو

  ، تلم الرابدعهرن تاريةية ليبيا.
https://elmoulatothman.wordpress.com/2011/02/25/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D

-%B1%D8%A9%D9%86%D8%B8%D8-9%8A%D8%A7

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9/  

 [./https://history.ly/arتلم الرابد ] .مجلة تاريع ليبيا

 : ، تلم الرابدمجلة الوتل اإلسالمل  مجلة كويتية اهرية"مدرسة ترمان بااا المالكيَّة، 
http://alwaei.gov.kw/volumes/557/doors/Pages/manarat.aspx 
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