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 الملخص

ا مهّمددا  دد  تعددد الزاةيددة األسددمرية بمديتددة زليددتن مددن الممسسددات التعليميددة التدد   دت دةر  
الجاتددب التعليمددد  بادددوة  امدددة ة دد  لدمدددة المدددصةب المدددالك  باددوة لاادددة،  يددد   ن  الدددب 

ةكددان الوهددغ ال الددب  ،العلددةا التدد  كاتددت تدددري بالزاةيددة لعهددةد ك يددرة ةدد   لددةا ل ةيددة ة ددر ية
دد ا ةددة الوهددغ المددالك ، ةةددص  األةميددة جعلددت ال ددرةرة مل ددة لسددكان ليبيددا  مةمددا ةزليددتن لاةا 

ةل ة  متتة ة تتاسب كل المسدتةيات  ترى يا ةص  المتاةج الدراسية الوههية المالكية، لمعر ة ة
  تها تلص المبتدئين  ة المتهدمين    العلا ال ر  .  االتعليمية 

المدددددددتهج التددددددداريل  الت ليلددددددد   يددددددد   ن الة دددددددائ   سدددددددتلدااالب ددددددد  ةلت هيددددددد   ةددددددددا  
ةالملطةطددات الهديمددة ةدد  مادددر ةددص  المعلةمددات   ددا ة  لددو مددا كتبددغ م دداي  ةطددالب ةددص  
الزاةية  ة ما ة هدغ مدتها ممدن اةتمدةا بهدصا التدةل مدن الدراسدات، ةمدد تبدين مدن لدالل الب د   ن 

الزاةيدة العلميدة متعدددة ةمتتة دة بدين المتاةج الدراسية الوههية المالكيدة التد  كاتدت تددري، بهدص  
الملتاددر ةالمطددةل، ةبمددا يتاسددب كددل المسددتةيات ةالمرا ددل التعليميددة بهددص  الممسسددة، ة ن ةددص  

ة لددو مددتهج المدرسددة المالكيددة كاتددت  ،المتدداةج كاتددت ةدد  مادددر ةمرجددك الوتيددا لكددل طالبيهددا
 الددص   للمدرسددة المالكيددة كمددا تبددين مددن تتددائج ةددصا الب دد   ددزارة المددةرة  الوههدد ،تدددةر الوتددةى

ة دى دةر   ددد  تة يدددة  ةدددال   ،اةتمدددت بدددغ الزاةيدددة األسدددمرية ة ملدددت  لدددو ت دددر  لهدددرةن  ديددددة
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المديتددة ةطددالب العلددا الددصين مدددمةا  لددو ةددص  المتددارة العلميددة لطلددب العلددا  لددو  يددد  م ددايلها 
 ةمعلميها،  ت ه  لها صلك.

 

 المتاةج الوههية.  ،المالكيةالزاةية األسمرية،  الكلمات المفتاحية :

 المقدمة

مامدددددت الزاةيدددددة األسدددددمرية بعددددددة  دةار  ددددد  المجتمدددددك الليبددددد  بادددددوة  امدددددة 
ةالمجتمدددددك الزليتتددددد  بادددددوة لاادددددة  ددددد  الجاتدددددب العلمددددد  ةال هدددددا   ةا جتمدددددا   

ةةدة  ي دا متتدةل بدين  ،ةتتتاةل ةدص  الةرمدة الب  يدة الجاتدب العلمد  ،ةا متااد 
 ،ةبدين تعلديا العلدةا ال در ية ةالل ةيدة ،ة ةت ودي  الهدر ن الكدرياتعليا الهراءة ةالكتاب
ةيتركددز ال دددي   دد  ةددصا الب دد   ددن الجاتددب ال ددر    يمددا  ،ةةدد   ي ددا متتة ددة

   كتددددب الدراسددددة ة لةمهددددا  دددد  الوهددددغ  ؛يلددددص العلددددةا ال ددددر ية الوههيددددة المالكيددددة
التعريد  بهدصا  المالك ، ةص  المدرسة التد   ر تهدا ليبيدا متدص مئدات السدتين، ةسديتا

د دالمصةب ةمن كان لهدا دةر  د  تيسيسدغ  د  العدالا  مةم  ةمدن  ،اا ةليبيدا لاةا 
 ةكددصلك التعريدد  بهددص  المتددارة العلميددة ألالزاةيددة األسددمرية  ،ا صكددر بعددال   المددغ دد

 من  ي  الت ية ةبعال  دةارةا مك تركيز ال دي   ن الهرن الع رين. 

 مشكلة البحث

تكمن م كلة الب    د  العمدل  لدو تة يد  ة ادر كتدب الدراسدة ة لةمهدا 
بالمدددصةب المدددالك  التددد  كاتدددت تددددري بالزاةيدددة األسدددمرية بمديتدددة زليدددتن  ددد  الهدددرن 

جابددة  ددن التسددامل الددرئيي الع ددرين، ةبتدداء  ليددغ  ددلن ةددصا الب دد  يسددعو  لددو اإل
سددمرية بددزليتن  دد  الهددرن مددا المتدداةج الدراسددية الوههيددة المالكيددة بالزاةيددة األ اآلتدد  

 ئيي التسام ت الور ية اآلتية الع رين، ةيتورل  ن ةصا التسامل الر 
ا المتداةج الدراسدية الوههيدة المالكيدة بالزاةيدة األسدمرية لدالل المددة الزمتيدة م    

 .ا1951 تو  1900من 
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ا المتداةج الدراسدية الوههيدة المالكيدة بالزاةيدة األسدمرية لدالل المددة الزمتيدة م   ب
 .ا1956 تو  1952 من

ما المتداةج الدراسدية الوههيدة المالكيدة بالزاةيدة األسدمرية لدالل المددة الزمتيدة    ج
 .ا1961 تو  1957من 

ما المتداةج الدراسدية الوههيدة المالكيدة بالزاةيدة األسدمرية لدالل المددة الزمتيدة    د
 .ا1969 تو  1962من 

سددمرية لددالل المدددة الزمتيددة المتدداةج الدراسددية الوههيددة المالكيددة بالزاةيددة األمددا ةددد  
 .ا1986 تو  1970من 

ما المتداةج الدراسدية الوههيدة المالكيدة بالزاةيدة األسدمرية لدالل المددة الزمتيدة    ة
 .ا1999 تو  1995من 

 أهداف البحث

التعر   لو المتاةج  اآلت   يسعو ةصا الب    لو ت هي  الهد  الرئيي
الدراسية الوههية المالكية بالزاةية األسمرية بزليتن    الهرن الع رين، ةيتورل  ن 

 األةدا  الور ية اآلتية الرئيي ةصا الهد  
التعر   لو المتاةج الدراسية الوههية المالكية بالزاةية األسمرية لالل     

 .ا1951 تو  1900المدة الزمتية من 
المتاةج الدراسية الوههية المالكية بالزاةية األسمرية لالل التعر   لو   ب 

 .ا1956 تو  1952المدة الزمتية من 
التعر   لو المتاةج الدراسية الوههية المالكية بالزاةية األسمرية لالل   ج 

 .ا1961 تو  1957المدة الزمتية من 
ل التعر   لو المتاةج الدراسية الوههية المالكية بالزاةية األسمرية لال  د 

 .ا1969 تو  1962المدة الزمتية من 
التعر   لو المتاةج الدراسية الوههية المالكية بالزاةية األسمرية لالل   ه 

 .ا1986 تو  1970المدة الزمتية من 
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التعر   لو المتاةج الدراسية الوههية المالكية بالزاةية األسمرية لالل   ة 
 .ا1999 تو  1995المدة الزمتية من 

 أهمية البحث

ةمية ةصا الب       ن معر ة العلةا الوههية الت  كاتت تدري ة   تكمن      
المصةب المالك  تعط   دة   ارات  ن ةةية البلد ةمدى رااتة الوهغ 

 الص  كان يتعلمغ التاي ةي تكمةن  ليغ     باداتها ةمعامالتها. 
كما تكمن  ةمية الب      ة ةح اةرة التةاال العلم  بين البلدان   ب 

ةص  العلةا تدري    بلدان  لرى ةلكن ألن بعال  بتاء  ي   ن بعال 
ةمن  ا جاءةا بها ةدرّسةةا بهص   ،ةصا البلد سا رةا  ليها ةدرسةةا ةتاك

 الزاةية العلمية.
من لالل معر ة ةص  المتاةج الدراسية تبرز الهيمة العلمية لها ةالدةر   ج 

ا ة   ما ةمن  ا التوكير    ا ستوادة متها مجدد   ،التربة  الص   دتغ
 يتاسب كل مر لة دراسية. 

 حدود البحث

 ا.1999 و ل 1900ال دةد الزمتية  الهرن الع رين الص  يبتدئ من     
 ال دةد المكاتية  الزاةية األسمرية بمديتة زليتن.  ب 
 ال دةد المة ة ية  المتاةج الدراسية الوههية المالكية.  ج 

 مصطلحات البحث

"مجمدةل اللبدرات التربةيدة ةال ها يدة ةا جتما يدة المتهج ةة المناهج الدراسية: أ( 
ةالريا دية ةالوتيددة التدد  تهيئهددا المدرسددة لتالميددصةا دالددل المدرسددة ةلارجهددا بهاددد 

ا ألةدددا ها مسدا دتها  لدو التمدة ال دامل  د  جميدك التدةا   ةتعدديل سدلةكها طبه د
. ةيعر  متهج المةاد الدراسية بيتغ ةة صلك التس  الص  ي مل اللبدرات 1التربةية"

                                                           
 .7  الدمرداش، سر ان ةكامل، متير، المتاةج، ص   1
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ا يرا د  التددرج مدن السدهل ا متطهي دالمعر ية     كل المدةاد الدراسدية المرتبدة ترتيب د
، ةيهاددددد بهددددصا الماددددطل  ألالمتدددداةج 1 لددددو الاددددعب ةمددددن البسدددديط  لددددو المركددددب

  كاتدت تددري بالزاةيددة الدراسدية   د  ةدصا الب د  ةددة كتدب  لدا الوهدغ المددالك  التد
 األسمرية.

الوهغ    الل دة العلدا بال د ء، ةالوهدا لدغ، ةالوطتدة، ة لدب  لدو  لدا  الفقهية:( ب
، ةالوهددغ  دد  ااددطالح  ةددل األاددةل  ةددة العلددا باأل كدداا ال ددر ية 2الدددين ل ددر غ

، ةيهادد بالوهدغ ةالوههيدة  د  ةدصا الب د  3الور ية، المكتسدب مدن  دلتهدا التواديلية
 ا الدراسة الت  تتاةلت   كاا العبادات ةالمعامالت.كتب ة لة 

تسبة  لو اإلماا مالك بن  تي، ةةة  ماا ةممسي المدرسدة الوههيدة  المالكية:( ج
لو المالكية يتسب كل داري  ة معلا  ة مدمد  باداتدغ ة د  مدتهج ةدص   ،المالكية ةا 
 المدرسة.

ةكاتدددت تطلددد   لدددو  ،4ةتجمدددك  لدددو زةايدددا ،الزاةيدددة مدددن البيدددت ركتدددغ الزاويةةةة:( د
ة ددد  ال دددمال  ، دددا  طلهدددت  لدددو المسدددجد الاددد ير  ة المادددلو ،ادددةمعة الراةدددب

األ ريهدد  يطلدد   لددو البتدداء  ة مجمة ددة األبتيددة التدد  ي لددب  لددو ت دداطها الطددابك 
ة دد  ليبيددا يسددتعمل ةددص الماددطل  للد لددة  لددو  ر ددة للاددالة،  ة مكددان  ،5الددديت 

ا  ددد  ةدددصا الب ددد  ةيهادددد بدددغ  جرائي ددد ،6لتددددريي الهدددر ن  ة تددددريي  لدددةا ال دددريعة
 المكان الص  تدري  يغ العلةا ال ر ية ةالوههية ةالل ةية.

تسبة  لو ال ي   بد السدالا األسدمر ممسدي ةدص  الزاةيدة العلميدة،  األسمرية:( ه
 ه. 981المتة و ستة 

 تدو  1900من العداا   يبدالهرن مائة  اا، ةالهرن الع رين  القرن العشرين:( و
 .ا1999العاا 

                                                           
 .204-203  ص، 1994، طرابلي  سي المتاةج التربةية، الجامعة الموتة ة، ،الوالةم ، م مد ةا ا  1
 .482  ص، 1980 طرابلي ةتةتي، ملتار الهامةي، الدار العربية للكتاب، ،الزاة ، الطاةر   مد  2
 . 289  ص، 1988، اسةري ،دم  ط ال اتية، دار الوكر، ، 1ج الهامةي الوهه ،،  بة جيب، سعد   3
 .365  ص، 1956 ، دار اادر ةدار بيرةت للطبا ة ةالت ر،14مج ، لسان العرب، ابن مت ةر  4
 .332  ص ،10دائرة المعار  اإلسالمية، مج، ال تتتاة ،   مد ة لرةن  5
 .332  ص المرجك توسغ،  6
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مدا يمكدن معر تدغ ةالتةادل  ليدغ مدن تتدائج لدتدةار التد   دتهدا  الدور التربوي:( ز
دد ددالعلددةا الوههيددة  مةم  مكاتيددة التةااددل ا ةالمالكيددة لاةا  ا  لددو سددلةك األ ددراد ةا 

 ةالتعاةن بين التاي؛ إل مار ةصا الكةن، ةاستمرار ال ياة  يغ ة   الستن اإللهية.
كددا  150مديتددة ليبيددة تهددك  لددو السددا ل ال ربدد  لليبيددا،  لددو مسددا ة  زليةةتن:ح( 

 تهريب ا  ر  العاامة طرابلي، ت دةا  ربا مديتة اللمي، ةمديتة ماراتة  درما،،
ةمديتة بت  ةليد جتةب ا، ةالب ر األبيال المتةسط  ما  ، بلغ  ددد سدكاتها  سدب 

  تسدددمة، ةا دددتهرت 289,318 دددةال  ألا 31/12/2018اإل اددداء المدددمر   ددد  
المديتددة بكةتهددا المركددز األبددرز  دد  الددبالد لتعلدديا الوهددغ المددالك  ةت وددي  الهددر ن  دد  

  1ةا دة من  ةا الممسسات التعليمية    البالد، ةة  الزاةية األسمرية.

 الدراسات السابقة ذات الصلة

 2(1999)دراسة رحومة أبوكرحومة ( 1
ةدد ت الدراسدة  لدو التعدر   لددو الت داا الدراسد ، ةمكاتتدغ العلميدة بالزاةيددة 

ةاسددتلدمت المددتهج التدداريل   1957 لددو  1935األسددمرية بددزليتن  دد  الوتددرة مددن 
الت ليلد  لت هيدد   ةدددا ها، ةمدن تتائجهددا  ن الزاةيددة  ر دت ت ددام  التعلدديا الموتددةح 

ة، ةمددد مددل تدددريي المتدداةج ةالم لدد ، ةكاتددت تدددري بهددا  دددة  لددةا ل ةيددة ة ددر ي
العادددددرية كالل دددددات، ة تدددددغ كدددددان لهدددددا دةر  ددددد  الجةاتدددددب العلميدددددة، ةا جتما يدددددة، 
ةالة  ية، ةكاتت تعد    مهدمة الزةايا التعليمية الت   ر تها ليبيا    تلدك الوتدرة 

 الزمتية.
 20033دراسة مصطفى عمران بن رابعة  (2

مرية ةجدصةرةا األةلدو  تددما ةد ت الدراسدة  لدو معر دة تداري  الجامعدة األسد
ةكددان  ،كاتددت زاةيددة، كمددا تتاةلددت مرا لهددا الدراسددية ةالعلددةا التدد  كاتددت تدددري بهددا

                                                           
 .https://zliten.gov.ly  ،5/9/2019 لو الرابط أل بلدية زليتن،  1
 ،2006 ،ا1957 لددددو  1935 بةكر ةمدددة، ر ةمدددة  سدددين، الزاةيدددة األسدددمرية ةدةرةددددا التربدددة   ددد  ليبيدددا مدددن   2

 طرابلي  مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريلية.  
 .2003، 1 ددعالابن رابعة، ماطوو  مران، الجامعة األسمرية  سي ةجصةر، مجلة الجامعة األسمرية،   3

https://zliten.gov.ly/
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مددن تتائجهددا  ن الزاةيددة درّسددت  دددة  لددةا  ددر ية ةل ةيددة مددن بيتهددا الوهددغ، ةمددن 
الكتددددب التدددد  كاتددددت تدددددري ةصكرةددددا اددددا ب ةددددص  الدراسددددة رسددددالة ابددددن  بدددد  زيددددد 

 ةتبارة ال كاا  بن  ر ةن.الهيرةات ، ةملتار لليل، 
 1(2009)دراسة بشير القلعي  (3

ةد ت الدراسة  لو التعر   لو دةر الزةايدا ةالمتدارات ال در ية  د  ال ودا  
 لدددو مدددتهج المدرسدددة المالكيدددة تدريسدددا ةا  تددداء ةتبدددين مدددن لدددالل تتائجهدددا  ن كتدددب 
 المددصةب المددالك  مددن مدددةتات ة ددرةح كاتددت ةدد  المددةرد الوههدد  ل ددية  ةطددالب

دددد ا ةا  تدددداء، ةبددددصلك  ا  ددددت ةددددص  الزةايددددا متددددارات العلددددةا ال ددددر ية  دددد  ليبيددددا تدريس 
ةالمتارات ةالمعاةد الديتية    ليبيدا  لدو تدرا  المدرسدة المالكيدة ةمتهجهدا الوههد  

 . 2ةالعمل بغ    ربةل ليبيا لالل مرةن  ديدة
 3(2009)دراسة رحومة أبوكرحومة  (4

  ددالا الزاةيددة األسددمرية  دد  الهددرن  ةددد ت الدراسددة  لددو التعددر   لددو بعددال
الع رين، ةاستلدمت المتهج التاريل  لت هيد   ةددا ها، ةتبدين مدن لدالل تتائجهدا 
التعري  بع رة   الا ةسدرد بعدال الم طدات  د   يداتها العلميدة، ةبعدال العلدةا 

ةةا بالزاةيدددة األسدددمرية، كمدددا تبدددين الددددةر التعليمددد  ةالدددة    ةةا ةدرّسدددالتددد  درس ددد
الدددص  مدددامةا بدددغ بدددزليتن لاادددة، ةليبيدددا  امدددة بعدددد رجدددة ها لبلدددداتها  ةا جتمدددا  

 .  4ةميامها باألدةار الت    دتها الزاةية من  جلها
 
 

                                                           
الهلعدد ، ب ددير  بدددا ، دةر الزةايددا ةالمتددارات ال ددر ية  دد  ال وددا   لددو مددتهج المدرسددة المالكيددة تدريسددا ةا  تدداء،   1

 .2009، 11مجلة الجامعة األسمرية،  دد
 .289-288  المرجك توسغ، ص  2
 عددداللدة الجامعدة األسدمرية،  بةكر ةمة، ر ةمدة  سدين، مدن   دالا الزاةيدة األسدمرية لدالل الهدرن الع درين، مج  3

11 ،2009. 
 .461ص  المرجك توسغ،  4
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  1(2013)دراسة مصطفى بن رابعة  (5
ةددددد ت الدراسددددة  لددددو التعددددر   لددددو دةر  لمدددداء زاةيددددة األسددددمر  دددد  ت ددددر 

دد الهجددر  ةاسددتلدا لت هيدد  ا ةا  تدداء  دد  الهددرن الرابددك   ددر المددصةب المددالك  تدريس 
ا مددددن  لمدددداء الزاةيددددة ةبعددددال  ةددددا ها المددددتهج التدددداريل ، ةرادددددت تتائجهددددا  ددددد  

ةمدتها  ،متها مدن ةدة مدن مديتدة زليدتن ؛الطالب الصين درسةا  ليها الوهغ المالك 
من ةا من لارجها، كما بيتت الدراسة طر  التعليا الت  كان يسدير ة ههدا معلمدة 

 سة بعال  تاةى ةم ء العلماء.الزاةية كما ة هت الدرا
 2(2017)دراسة رحومة أبوكرحومة  (6

ةدددد ت الدراسدددة  لدددو التعدددر   لدددو المتددداةج الدراسدددية  ددد  بعدددال المدددداري 
الديتيددة  دد  ليبيددا  دد  الهددرن الع ددرين متهددا مددداري األةمددا ، ةالمدرسددة اإلسددالمية 

بمادددددراتة، العليدددددا، ةةمدددددا بطدددددرابلي ةالزاةيدددددة األسدددددمرية بدددددزليتن، ةمعهدددددد الهدددددةير  
ةاسددتلدمت الدراسددة المددتهج التدداريل  لت هيدد   ةدددا ها، ةتبددين مددن لددالل تتائجهددا 

 جمددال  دةن التعددرال لم تةيددات المرا دل الدراسددية ة سددماء المددةاد الدراسدية ب ددكل 
 ةص  المةاد. 

 تعليق على الدراسات السابقة

لهددد اسددتواد البا دد  مددن ا طددالل  لددو الدراسددات السددابهة  يدد  مهدددت لددغ 
الطريدد  إل ددداد ب  ددغ ال ددال  مددن لددالل معر ددة المرا ددل الدراسددية ة سددماء بعددال 

صلك المدددةاد التددد  كددداتةا الم ددداي  ةالعلمددداء الدددصين كددداتةا يدرّسدددةن بهدددص  الزاةيدددة، ةكددد
 .يدّرسةتها

 
 

                                                           
ا ةا  تداء  د  الهدرن الرابدك ابن رابعة، ماطوو  مران، دةر  لماء زاةية األسمر    ت ر المدصةب المدالك  تدريس د  1

 .2013، الدةل   ر الهجر ، مجلة الجامعة األسمرية، األ مال الكاملة لممتمر اإلماا مالك 
 بةكر ةمددة، ر ةمددة  سددين، المتدداةج الدراسددية  دد  بعددال المددداري الديتيددة  دد  ليبيددا  دد  الهددرن الع ددرين، مجلددة   2

 .2017، ماية 2 عددال اةل الدين، 
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 :أوجه التشابه واالختالف
 :أوجه التشابه ة  / 

يت دددابغ ةدددصا الب ددد  مدددك الب دددة  ةالدراسدددات السدددابهة  ددد  ا ةتمددداا بدراسدددة 
ا    ا ةتماا بالمتاةج الدراسية، ةصكر بعال كتب الزاةية األسمرية بزليتن، ة ي   

الدراسة ة لةمها، ةمتها دراسة ابن رابعة، ةالهلع ، كما يت ابغ الب   ال دال  مدك 
 .يل  لت هي   ةدا غا المتهج التار الدراسات السابهة    استلدا

 أوجه االختالف: ثانًيا/
تكمن  ةجغ ا لتال  بين ةصا الب   ةالدراسات السابهة    التال  الوترة 
الزمتيددة مددك بعددال الب ددة   مدد ال دراسددة ابددن رابعددة اةتمددت بددالوترة الزمتيددة ةةدد   

  دن الهدرن   ةةدة يلتلد  ملديال  ا1979 -1882ألالهرن الرابدك   در الهجدر     
المدديالد ، ةكددصلك اةتمامهددا بددبعال العلمدداء، ةمددا درسددة   ة درّسددة ، كمددا الع ددرين 

 ن ةددصا الب دد  مددد تتدداةل  تددرة زمتيددة  ةسددك مددن دراسددة ر ةمددة  الزاةيددة األسددمرية 
   هددد تتدداةل ةددصا الب دد  مدددة مبلهددا ةمدددة بعدددةا ا1957-1935ةدةرةددا التربددة  أل

  ةددصا كمددا يلتلدد ا1999 تددو  1957ةكددصلك مددن  1934 تددو  1900   مددن 
الب ددد   مدددا سدددبهغ  ددد  تتددداةل المرا دددل الدراسدددية ال دي دددة  تددددما ات دددمت الزاةيدددة 
األسدددمرية  لدددو معهدددد السددديد م مدددد بدددن  لددد  الستةسددد ، ةت يدددرت بعدددال مودددردات 
متاةجها التدريسية، كمدا تتداةل ةدصا الب د  الوتدرة التد  بعدد  ل داء المعهدد المدصكةر 

ا، كمدا تتداةل الب د   تدرة رجدةل الزاةيدة ةات مامغ  لو ةزارة التعليا  ا  ماتة التعلدي
، 1995ةرجة ددغ مددن جديددد سددتة  1986األسددمرية بعددد  ل دداء التعلدديا الددديت  سددتة 

كما تتاةل ةصا الب د  المة دة ات التد  كاتدت تددري  د  كدل كتداب  د  الوتدرات 
الزمتيدددة المدددصكةرة، ةةدددصا لدددا تتتاةلدددغ الدراسدددات السدددابهة المدددصكةرة،  يددد   ن بعدددال 

تددا توادديل صكددر هددد ر اسددا العلددا  هددط ألالوهددغ   مددا  دد  ةددصا الب دد   تددصكالدراسددات 
 ةالمةا يك الت  ت تةيها، ةتةزيعها  لو الستةات الدراسية.  سماء الكتب
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 بحثالمنهج 

سدددديتا اسددددتلداا المدددددتهج التدددداريل  الت ليلددددد  لت هيدددد   ةددددددا  ةددددصا الب ددددد  
الكتدب ةالة دائ   كتب  ن المة ةل    ،  تتبك مابا تبار  األتسب لت هي   ةدا غ

ةالملطةطددات يتاسددبغ المددتهج التدداريل   تددو يددتا الةاددةل للتتددائج المرجددةة ةةدد  
 . ار المتاةج الدراسية الوههية المالكية بالزاةية األسمرية    الهرن الع رين

           
 المبحث األول: المذهب المالكي جذوره وفروعه

 ر ددت ليبيددا الوهددغ المددالك  مددن لددالل مددن تتلمددص مددن طددالب العلددا  لددو يددد      
 ا  ادةا  ليهدا،  درّسدةا   كداا الوهدغ بهدصا  -ةسييت  صكرةا-اإلماا مالك بن  تي، 

ةألن ةصا الجهد الص  مدمغ اإلماا  ،المصةب ةبيتةا مسائلغ لطالب العلا ةالمستوتين
يدة، ةكدصلك الددةر الدص  مداا بدغ طالبدغ الدصين مالك ةالدةر الص   دتغ مدرستغ المالك

الطددالب ةطددالب  كددصلك مددا مداا، ة  لددو يديدغمددا تعلمدة  درسدةا  ليددغ ةتةلدةا تدددريي 
دددكدددل صلدددك  هدددا، ةت مها، ة دددر علدددةالتلدددك ال جمدددكمدددن الطدددالب   لدددو  ايجعدددل لزام 

 الدةر الص   دة  ةمد  تو  كلغ. -ةلة ب كل  جمال -البا   التعري  بها ةصكر 
 مؤسس المذهب المالكي :أوال

تيسي ةصا المصةب  لو يدد اإلمداا مالدك بدن  تدي بدن مالدك بدن  بد   دامر 
ةا تهر بالصكاء   1ةد93ةةة  ماا دار الهجرة ةلد بالمديتة المتةرة ستة  ،األاب  

ةمةة ال و  متص ا ر ، تتلمدص  د  دراسدتغ  لدو  دية  راسدلين  د  العلدا مدن  ئمدة 
تدددا ك مددةلو ابدددن  مددر، ةابدددن  ددهاب الزةدددر ،   مددتها، العلددداالتددابعين  يلدددص  ددتها 

ةبعددد  ن  ،ة ددامر بددن الزبيددر، ةابددن المتكدددر، ة بددد ا  بددن ديتددار، ةسددعيد المهبددر 
  ددى ة مدر  ةالوتيدا ا من التعلا بد  م ةار التعلديا ةا  طداء الددرةي ا ةا ر   لص     

غ اإلمداا . مال  تد1ا من  ية  العلا، ةبعد  ن  هد لغ سبعةن  يل  2ة  رةن ستة
 .2ة تغ  لصت العلامعلم  ال ا ع  ر مغ ا " مالك 

                                                           
 .49  ، ص2001، ممسسة الرسالة،8ج الصةب ، م مد بن   مد بن   مان، سير   الا التبالء،  1
 .55-49  المرجك توسغ، ص  2
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بتددو اإلمدداا مالددك مصةبددغ  لددو الهددر ن، ةالسددتة، ةا جمددال، ةالهيدداي، ة مددل 
 ةددددل المديتددددة، ةمددددةل الادددد اب ، ةا ست سددددان، ةال كددددا بسددددد الددددصرائك، ةمرا دددداة 

 .3اللال ، ةا ستا اب، ةالماال  المرسلة، ة رل من مبلتا
ةصلدددك العطددداء  سدددي اإلمددداا مالدددك مدرسدددتغ الوههيدددة التددد  تالدددت بهدددصا الجهدددد 

ةاتت ددر ادديتها  دد  اآل ددا ، ةلهددد كددان لهددصا العلددا، ةلطالبددغ الددصين درسددةا  ، ددهرتها
  ليددغ، ةمددن تتلمددص  لددو  يددديها دةر بددارز  دد  ت ددر اإلسددالا، ةالتعريدد  بي كامددغ،

اب بها، ةمدد ة ل م اكل اللاةا من لالل ةصا المتهج ةاآلراء ةالوتاةى الت   ج
كان اإلماا مالك مهاد طالب العلا ةالمستوتين من كل  دب ةاةب، بسبب ما 

 امتاز بغ من  لا ةرااتة ةا تدال.

 مؤلفات اإلمام مالك :ثانيا

لإلماا مالك  دة مملوات بع ها    ال دي  ةبع ها اآللدر  د  التوسدير، 
 .4ةالوهغ، ةالة  ، ةالولك، ةكان   هرةا كتاب المةطي

ةددد بعددد  ن تددرك  ددرةة  لميددة سددمعها متددغ مددن تتلمددص  179ر مددغ ا   سددتة تددة   
 كاتت سيرتغ م عة ت درح  5 ليغ، ة لرى مكتةبة متها المةطي ة دة رسائل  لمية

  بالعطاء العلم  ةالوهه .    ا ال  ا طةيال  تاريل  

 ليبيا والفقه المالكي: ثالثا

الوهدددغ المدددالك   ددد  تدددةلو تالميدددص اإلمددداا مالدددك ةكبدددار م دددرر  مصةبدددغ ت دددر 
ةابدددن  ، مدددتها مدددن ت دددر  لمدددغ بالمديتدددة المتدددةرة م دددل ابدددن مسدددلمة ؛المددددن ةالبلددددان

                                                                                                                                           
 .   8  ، ص1998، ال ت ،   الا المسلمين، دم  ، دار الهلالدمر،  بد ا  1
 .75  مرجك توسغ، صالالصةب ، م مد بن   مد بن   مان،   2
 .46  ، مرجك ساب  ص، تهال  ن الز يل ، ةةبة105  ص ،السايي، تاري  الوهغ  3
  كليددة الددد ةة اإلسددالمية، ليبيددااا دار الهجددرة بهددا، طددرابلي زمددالا، م مددد  ددات ، األاددةل التدد  ا ددتهر اتوددراد  مدد  4

 .63  ص ،1996
  الطرابلسدد ، ماددطوو  بددد العزيددز، مللددص   كدداا العبددادات، طددرابلي  الهيئددة العامددة لتةمددا ، ألد ت ، ص  5

10-11. 
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 ،ةمدتها المادريةن م دل  بدد الدر من بدن الهاسدا ،ةابن كتاتة ،الماج ةن ةمطر 
ةمدددتها العراميدددةن م دددل الها ددد   ،ة ادددبغ ،ةابدددن  بدددد ال كدددا ،ةابدددن ةةدددب ة  دددهب

ةابددددن  بدددد  زيددددد  ،الم اربددددة م ددددل سدددد تةنةمددددتها  ،ة بدددد  بكددددر األبهددددر  ، سددددما يل
،  1ة بدةبكر بدن العربد  ،ةابدن ر دد ،ةالللمد  ،ةالبداج  ،ةابن  بد البدر ،الهيرةات 

ةمدددن طالبدددغ الدددصين ادددارةا  لمددداء ةتةلدددةا ت دددر الوهدددغ المدددالك   ددد  بدددالد الم دددرب 
 ت  صكرةا ا اآلا ةليبيا لاةا   مةم  
اإلمداا مالدك ةالليد  بدن ةدد ةمدد  لدص  دن  183المتة و سدتة  2 ل  بن زياد .1

 3سعد ةكان  هيغ   ريهية.
ةدد  لدص  204ةدد ةتدة   سدتة  150  هب بن  بد العزيدز الهيسد  ةلدد سدتة  .2

ةمددد مددال  تددغ ال ددا ع  مددا ر يددت  ،الوهددغ  لددو اإلمدداا مالددك ةالليدد  بددن سددعد
 . 4  هغ من   هب

ةدد ةتدة    145 سد بن الورات بن ستان ما   الهيرةان ةلد بلراسان  اا  .3
  5سمك من مالك المةطي ة ير . ،ةد 213ا  ا

توهغ  لو اإلماا ، ةد 191 بة  بد ا   بد الر من بن الهاسا المتة و  اا  .4
ةتوهددغ  لددو الليددد  بددن سددعد، ميدددل  تددغ  تددغ   لدددا  ،مالددك مدددة   ددرين سدددتة

 .6األا اب بعلا مالك ة متها  ليغ
 ن أعالم المذهب المالكي في ليبيام :رابعا

ةا تدريسددغ  دد  ليبيددا ةالعلمدداء الددصين درسددةا الوهددغ المددالك  ةتةلددمددن الم دداي  
 اآلت  صكرةا 

                                                           
 . 283 -281  الهلع ، ب ير  بد ا ، مرجك ساب ، ص  1
تدصكر  بعددال الماددادر بلهدب التةتسدد  ةتددصكر   لددرى بالطرابلسد  ةمددتها الدددكتةر م مددد مسدعةد جبددران  دد  كتابددغ   2

، مت دددةرات جمعيدددة الدددد ةة المدددالك   ددد  الهدددرن ال دددات  الهجدددر   لددد  بدددن زيددداد الطرابلسددد  ةدةر   ددد  ت دددر المدددصةب
 .2010اإلسالمية العالمية، طرابلي ليبيا، 

 .48   ، صالز يل ، ةةبة، مرجك ساب  3
 .47  المرجك توسغ، ص  4
 .48  المرجك توسغ، ص  5
 .46  المرجك توسغ، ص  6
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ه ةتددة    606 بددد ال ميددد ابددن  بدد  الدددتيا الطرابلسدد  ةلددد بطددرابلي سددتة  .1
 سدي مدرسدة المتتادرية  1ا[.1285] ه 684بتةتي    ربيك األةل سدتة 

ةكاتددددت مددددن   سددددن  ه 658ه  لددددو  655  الوتددددرة مددددا بددددين بطددددرابلي  دددد
 .2ا ة  ر ها اتعاالمداري ة ع  

ال دددي   بدددة جعودددر   مدددد بدددن تادددر الدددداةةد  الطرابلسددد  الدددص   ددداش  ددد   .2
المتددة و بددالجزائر  “التددام   دد   ددرح المةطددي”ةة ددك  يهددا كتابددغ  ،طددرابلي

 ه. 402ستة 
لهدددرة  المعدددرة  بدددد ال دددي   بدددة العبددداي   مدددد بدددن  بدددد الدددر من الزليطتددد  ا .3

ا من تالميص  ال ي    مد زرة ، لدغ مجمة دة مدن تهريب   ه795 لةلة، ةلد 
ةالتتهدددددي   ،ةجمدددددك الجةامدددددك ،المملودددددات الهيمدددددة، متهدددددا  دددددر ان  لدددددو لليدددددل

ةمددددد تددددةلو اله دددداء  3ة ددددرح ملتاددددر  تدددداةى البرزلدددد ، ،ةا  ددددارات البدددداج 
 .4ه 898ل  لو تةتي، ة يها تة و  اا بطرابلي،  ا اتته

التداجةر ، العدالا الولكد  ال دهير لدغ ال ي   بد الر من بن م مد بدن   مدد  .4
ةيين بوددداي ةمادددتغ مدددك مبلدددة جدددامك الهدددر  مملودددات ك يدددرة  ددد  ةدددصا المجدددال،

 5.ه 960م هةرة، تة و  اا 
لددغ مملوددات  دد   العددالا الكبيددر، ال ددي  م مددد بددن  لدد  اللرةبدد  الطرابلسدد ، .5

 6ه. 963 العهيدة ةالتوسير ةالتراجا ة يرةا، تة و بالجزائر  اا
 .7ه 1100موت  طرابلي، المتة و  اا  بن م مد المكت ،ال ي    مد  .6

                                                           
 .275  مللة ، م مد بن م مد، كتاب  جرة التةر الزكية    طبهات المالكية، ص  1
 .252ص ،1981التجات ،  بد ا  بن م مد، ر لة التجات ، ليبيا ةتةتي، الدار العربية للكتاب،  2
،   مددد بددن  بددد الددر من الزليطتدد ، المسددائل الملتاددرة مددن كتدداب البرزلدد ، تدد     مددد م مددد اللليودد ،  لةلددة  3

 .27-26  ، ص1991طرابلي، مت ةرات كلية الد ةة اإلسالمية ةلجتة ال وا   لو الترا  اإلسالم ،
 .20  المرجك توسغ، ص  4
 .www.ahlulbayt-libya.com ،20/9 /2019تاري  المصةب المالك     ليبيا،   5
 المرجك توسغ.  6
 المرجك توسغ.  7
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العالا الجليل ال ي  م مد بن م مدد بدن مهيدل موتد  طدرابلي، تميدز بوتداةا   .7
 1 .ه 1101هغ من لاللها، المتة و  اا الجيدة ةاجتهاداتغ    الو

تدصييل "ال ي   بد السالا بن   مان التاجةر ، لغ  دة مملوات من   دهرةا  .8
اا دددددددددددددددددددددددك  ددد  سدددتة مجلددددات تدددة    كتددداب  ددد  الوتددداةى يهددد ةةدددة "المعيدددار
 2.ه 1139

ال دددي   بدددة  بدددد ا  م مدددد المسدددعةد ، لدددغ  ددددة مملودددات مدددن بيتهدددا أللةامدددك  .9
ال ددرر  لددو ت مددغ الللدد  ةالدددرر  دد  ماددطل   لددا األ ددر  المتددة و سدددتة 

 3 ه. 1288
ألالللدد  ةالدددرر  دد  ال دي   بددد الددر من البةاددير ، لددغ مملودات متهددا كتابددغ  .10

الم اكمة بن العيت  ةابن  جر  ةةة كتاب     لةا ال دي  المتة و  اا 
 4 ه. 1354

ممل  كتاب ألمللدص األ كداا ال در ية  ال ي  م مد بن م مد بن  امر ، .11
ه، ة يددر ةددم ء  1381 لددو المعتمددد مددن مددصةب المالكيددة  المتددة و  دداا 

 .5األ الا ك ير
ا مدددن العلمددداء ةالم ددداي   ددداري  ددد  ب  دددغ  ددددد   كمددا  ةرد الددددكتةر  مدددزة  بدددة

الصين درسةا  لو اإلماا مالك ةممن  لصةا  تها ةكان لها دةر    ت ر المصةب 
المددالك   دد  ليبيددا سددةاء كددان مددن  يددر الليبيددين كسدد تةن  ة مددن الليبيددين، ةصكددر 
مددددتها كددددل مددددن  م مددددد بددددن معاةيددددة الل ددددرم  الطرابلسدددد ، ةم مددددد بددددن ربيعددددة 

طرابلسدددد ، ة بددددد ا  بددددن ميمددددةن سدددد ، ة بيددددب بددددن م مددددد األالل ددددرم  الطرابل
األطرابلسددد ، ةالها ددد   بدددة األسدددةد مةسدددو بدددن  بدددد الدددر من بدددن  بيدددب الهطدددان 
بددراةيا بددن   مددد بددن جعوددر بددن ةددارةن األزد  الطرابلسدد  البرمدد ،  األطرابلسدد ، ةا 

                                                           
 المرجك توسغ.  1
 المرجك توسغ.  2
 المرجك توسغ.  3
 المرجك توسغ.  4
 المرجك توسغ.  5
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براةيا بن ماسا األطرابلس ، ة  مد بن  سن  بةجعور الممدب، ة بة ال سن بن  ةا 
 .1المتمر، ة بةسعيد ميمةن بن طري ، ة  مد بن تار الداةةد 

           
 المبحث الثاني: الزاوية األسمرية ونظامها التعليمي

 تأسيس الزاوية األسمرية: أوال
 سي ةص  الزاةية ال ي   بد السالا بن سليا األسمر الويتةر  بمديتة زليتن 

ا ةمدد جعدل ال دي  الممسدي مدن ةدص  الزاةيدة مكات د 2ا1506المةا    ه 912ستة 
لتدريي العلا    ملتل  العلةا ال ر ية ةالل ةية،  هدد كدان ال دي  الممسدي  لدو 

ةملتادر لليدل  د   ،مدر كبير من العلا ةدّري بها العلةا الملتلوة متهدا التة يدد
ا ددة ةجعددل مددن الزاةيددة م طددة لر ،  3ةالمتطد  ،ةالت ددة ،ةال كددا  بددن  طدداء ،الوهدغ

  ددعلة العلددا ةالمعر ددة بهددص  الزاةيددة ةاسددتمر ال ددي   ددامال   ،المسددا رين المددارين بهددا
 . 4 ي  د ن بزاةيتغ بمديتة زليتن ه 981 لو  ن اتتهل  لو ر مة ا  ستة 

 

 نظام التعليم بالزاوية األسمرية: ثانيا

ةمددن  ،ا ةا  طدداء للعلددااسددتمر تعامددب األجيددال  لددو ةددص  المتددارة العلميددة طلب دد
ةمدن بيدتها ال دي   بدد  ،بين األسر الت  تالت  ر  ةص  المهمدة  سدرة  ل م سدن

ال وددي   لدد  بددن م سددن الددص   دداش  دد  الهددرن ال ددامن   ددر المدديالد  ةمددد تلهددو 
 ةتددةلو ،ر لددة لطلددب العلددا لددارج البلددد لددغةلددا تكددن  ،تعليمددغ  لددو يددد ةالددد  ةجددد 

                                                           
، مجلدة الجامعدة األسدمرية، الك   تدو الهدرن اللدامي المديالد  بة اري،  مدزة، دةر ليبيدا  د  ت در المدصةب المد  1

 .1083 -1079  صص ، 2013األ مال الكاملة لممتمر اإلماا مالك األةل، 
ابددن رابعدددة، مادددطوو  مدددران ، زاةيدددة األسدددمر ةا  دددعا ها العهددد  ةالرة ددد   ددد  الهدددرن العا دددر الهجدددر ، رسدددالة   2

/ 1996لربددداط، العددداا الجدددامع  جامعدددة م مدددد اللدددامي با، كليدددة اآلداب ةالعلدددةا اإلتسددداتية دكتدددةرا   يدددر مت دددةرة،
 . 175  ص ،1997

 .216  ص ،1971ممسسة الورجات ،  ،ليبيا ،، طرابلي2 الزاة ، الطاةر   مد،   الا ليبيا، ط  3
البرمددةت ، كدددريا الددددين، تتهددي  رة دددة األزةدددار ةمتيدددة السددادات األبدددرار، تتهدددي  ةالتادددار م مددد بدددن م مدددد بدددن   4

 .157  مكتبة الطلبة ةالطالبات، ص ،مللة ، طرابلي
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ة يدر   ،18151المةا د   ه 1231ة التدريي بهص  الزاةية  لو  ن ةا ا  األجل ست
ةال ددي    مدد سدالا  بدد ال وددي   ،ك يدر مدتها ال دي  سدالا  بددد ال ودي  بدن م سدن

كما تةلو التدريي بهص  الممسسة التعليمية  دد  يدر مليدل مدن  بتداء ، 2بن م سن
ةال دي    مدد  ،ةمن لارجها متها ال ي    مد بن م مد ابن مسعةد ،ةص  المديتة

ةال دي  موتداح بددن  ،ةال ددي  سدالا بدن م مدد الوطيسدد  ،ال دار  ال دا ر المعدرة 
 . 3زاةية ةال ي   بد السالا بن كريا

تتددةل ت دداا الدراسددة بالزاةيددة األسددمرية  دد  العلددةا التدد  تدددري،  كددان طالددب 
 العلا بعد  ن ي و  الهر ن الكريا ي رل    دراسدة العلدةا ال در ية، ةةدة مدا يعدر 
 لددو ةمددت مريددب بيتددغ طالددب سددتة، ةتتة ددت العلددةا التدد  كاتددت تدددري بددين  هددغ، 

ةسدددبب ةدددصا راجدددك  لدددو تدددة ر المعلمدددين ةر بدددة  ،ةت دددة، ةتة يدددد، ةبال دددة..  لددد 
الطددالب ةالتت يمددات اإلداريددة التدد  تجريهددا ت ارتهددا مددن ةمددت  لددو  لددر،  هددد كددان 

يريد  لو من يريدد  طالب ماالت اا المتبك    بداياتها ةة التعليا الموتةح يدري ال
 سدددت د تا دددا بدددد  يددددلل ت ددداا المرا دددل  ددديئا   ددديئا،  يددد   ،ة ددد     ةمدددت يريدددد

المرا ل ةال هادات الدراسية، ةسيتا تتاةل المتاةج الدراسدية الوههيدة المالكيدة التد  
 درست بهص  الزاةية ة   التهسيا اآلت  

 تدددو  1900تيدددة مدددن المتددداةج الدراسدددية الوههيدددة المالكيدددة لدددالل المددددة الزم .1
 .ا1951

 تدددو  1952المتددداةج الدراسدددية الوههيدددة المالكيدددة لدددالل المددددة الزمتيدددة مدددن  .2
 .ا1956

 تدددو  1957المتددداةج الدراسدددية الوههيدددة المالكيدددة لدددالل المددددة الزمتيدددة مدددن  .3
 .ا1961

                                                           
 . 194  الطاةر   مد،   الا ليبيا، مرجك ساب ، ص الزاة ،  1
 . 152  المرجك توسغ، ص  2
الادددي ، زاةيددة ال ددي  بددزليطن مسدديرة  لميددة  مرةددا  ربعددة مددرةن ةمركددب  دد  ال ها ددة اإلسددالمية  ريددد،  يعهددةب،  3

 .1988 ،للملطةطات    ليبيا، زليتن ب   مهدا أل مال الممتمر األةل
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 تدددو  1962المتددداةج الدراسدددية الوههيدددة المالكيدددة لدددالل المددددة الزمتيدددة مدددن  .4
 .ا1969

 تدددو  1970الوههيدددة المالكيدددة لدددالل المددددة الزمتيدددة مدددن المتددداةج الدراسدددية  .5
 .ا1986

 تدددو  1995المتددداةج الدراسدددية الوههيدددة المالكيدددة لدددالل المددددة الزمتيدددة مدددن  .6
 .ا1999

حتةةى  1900المنةةاهج الدراسةةية الفقهيةةة المالكيةةة خةةالل المةةد  الزمنيةةة مةةن ( 1
 م1951

  1951-1900ألكاتددت الدراسددة بالزاةيددة األسددمرية  دد  ةددص  المدددة الزمتيددة 
تسير ة د  ت داا التعلديا الموتدةح ال در،  يد  كدان يديت  الطالدب للزاةيدة األسدمرية 
لطلب العلا ال ر   بعد  ن يكةن مد  و  الهر ن الكريا  ما بكتّداب الزاةيدة  ة  د  
   كتّدداب  ة زاةيدددة  لدددرى ةيلت دد  بالددددرةي العلميدددة بالزاةيددة، ة لدددو الطالدددب  ن 

بدد  التت ديا  1937ال دي  الدص  يريدد، ةا تبدارا مدن سدتة يلتار العلدا الدص  يريدد، ة 
يددددلل الزاةيدددة  ددديئا   ددديئا،  يددد   دللدددت  دارة المعهدددد األسدددمر  د تدددر  دددهادات 

 بددغ  دد  جددامك الزيتةتددة بتددةتي، ةمددد ةةددة تسددلة  ددبيهة بمددا كددان معمددة    ،التالمددصة
الددصين  تددو بددغ  لددو الزاةيددة األسددمرية ال ددي  متاددةر سددالا  بةزبيدددة، ةمددن الطددالب 

سارةا  لو ةدصا الت داا الدراسد   بدد ا  بدن  بدد السدالا بدن  مدةدة، ة مدران بدن 
م مد بن سدالا العلدةص الهمداط ، ةم مدد بدن  لد  بدن ر داب، ة بدد السدالا بدن 
ر ددداب، ةمدددد دري ةدددم ء الطدددالب ة يدددرةا  لدددو  ددددة م ددداي  ة لمددداء مدددن بيدددتها 

ةا  لددديها  ددددة  لدددةا متادددةر سدددالا  بةزبيددددة، ةر ةمدددة م مدددد الادددار ، ةمدددد درسددد
 1 ر ية ةل ةية، ة يما يتعل  بالوهغ المالك   هد كاتت دراستها ة   اآلت  

كدددان الطالدددب بالزاةيددددة األسدددمرية يتددددرج  دددد  دراسدددة  لدددا الوهددددغ مدددن الكتددددب 
الملتاددرة  لددو الكتددب المطةلددة ة دد  مسددتةى كددل طالددب، ةكددان ةتدداك  ددر   دد  

                                                           
 ا.23/11/1995 مهابلة مك ال ي   مران م مد العلةص، بتاري   1
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ص المدة الم ار  ليها  تودا  هدد كدان التدرج    دراسة ةص  الكتب ةالعلةا ة يما يل
 الطالب    دراسة ةصا العلا يسير ة   التدرج اآلت  

 كتاب الصفتي:( أ
ةةدددة المعدددرة  ب ا دددية الادددوت  لل دددي  يةسددد  بدددن سدددعيد الادددوت  ب دددرح 
ال دددددي    مدددددد بدددددن تركددددد  المدددددالك  المعدددددرة  بدددددالجةاةر الزكيدددددة  ددددد   دددددل  لودددددا  

 الع ماةية.
 كتاب ميار : (ب

ةةدة الكتدداب المسدمو الدددر ال مددين ةالمدةرد المعددين  دد   درح المر ددد المعددين 
ألت   ددددددددددددد لددو ال دددرةر  مدددن  لدددةا الددددين، تددديلي  م مدددد ابدددن   مدددد ميدددارة المالك

ه   لدددو ت دددا  بدددد  م مدددد  بددددد الةا دددد بدددن   مددددد بدددن  لدددد  بدددن  ا ددددر  1072
ن ر داب مدن األتاار  المالك ، ةيت   صلك من  جازة الطالب م مد بن  ل  ب

 .1ه 1356لر جمادى األةلو مبل ال ي  متاةر  ب  زبيدة بتاري   ةا
 رسالة ابن أبي زيد القيرواني:( ج

ةة  الكتاب المعرة  باسا رسالة ابن  ب  زيدد  بدد الدر من الهيرةاتد  ألت 
ه  ب رح  ب  ال سن  ل  بن م مد بن م مد بن لل  المار  المسمو  386
 ألت دة ددددددددددددالربدددددات  ةب ا دددددية  لددددد  الادددددعيد  العه كوايدددددة الطالدددددب  939ألت 

ه ، ةمددن الطددالب الددصين درسددةةا  دد  تلددك المدددة الطالددب الهدداد   بدددا   1189
 -1929رم ان الرةيم   لو يد ال دي    مدد الم جدةب، ةكدان صلدك  د  الوتدرة 

19302. 
 شرح الدردير مع حاشية الصاوي: (د

اة  ددددددددددددددددددددددم مددددددد الاةةددددددة الكتدددددداب المعددددددرة  باسددددددا  ا ددددددية   مددددددد بددددددن 
ه  المسددماة بل ددة السددالك ألمددرب المسددالك  لددو ال ددرح الادد ير أل مددد 1241ألت

                                                           
 ةد.  1356من  جازة ال ي  متاةر  بةزبيدة للطالب م مد بن  ل  بن ر اب بتاري   ةالر جمادى األةلو   1
، ةةددص  المهابلددة 9/8/1997يددةا السددبت المةا دد   مهابلددة  لاددية مددك ال ددي  الهدداد   بدددا  رم ددان الرةيمدد   2

ة يرةددا مدداا بهددا البا دد   ةتمامددغ  دد  ب ددة  ةدراسددات سددابهة بددالتعليا  دد  ةددص  الزاةيددة العلميددة لاةاددا ةبددالتعليا 
 الديت     ليبيا  مةما ةة  م وة ة لدى البا   لتة ي  تاري  التعليا    ليبيا.
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ه   لدو متتدغ المعدرة  باسدا  مدرب المسدالك  لدو  1201بن م مدد الددردير ألت 
مددصةب اإلمدداا مالددك ةمددن الطددالب الددصين درسددة   بددد السددالا بددن ر دداب  لددو يددد 

  ألت ه  ةال دددددي  متادددددةر  بةزبيددددددة 1366ألت  ال دددددي  ر ةمدددددة م مدددددد الادددددار 
 . 1ه  1387

 الشرح الكبير: (ه
ةةة الكتداب المعدرة  باسدا  ا دية  دمي الددين م مدد بدن  ر دة الدسدةم  

 دردير  لدددو ملتاددددر  بدددد  ال ددددياء  لدددو ال ددددرح الكبيددددر ألبددد  البركددددات   مددددد الدددد
 مدةدة بن  س ا ، ةمن الطالب الدصين درسدة   بدد ا  بدن  بدد السدالا بدن  لليل

 .2 لو يد ال ي  متاةر  بة زبيدة
 تحفة الحكام: (و

ةةة الكتاب المعرة  باسا البهجة  د   درح الت ودة ألبد  ال سدن  لد  بدن 
 بددد السددالا التسددةل   لددو ت وددة ال كدداا  دد  تكدد  العهددةد ةاأل كدداا للها دد   بدد  
بكر م مد بن م مد بن  ااا األتدلس  ال رتاط ، ةبهام دغ  درح  بد   بدد ا  

مدددد التددداةد  المعدددرة  باسدددا  لددد  العةاادددا ألبددد  بكدددر بدددن  اادددا، ةيمكدددن م 
 .3تاتي  ةصا الكتاب     هغ اله اء

حتةةى  1952المنةةاهج الدراسةةية الفقهيةةة المالكيةةة خةةالل المةةد  الزمنيةةة مةةن  (2
 م1956

ت يددر ت دداا الدراسددة بالزاةيددة األسدددمرية ةمتاةجهددا الدراسددية ملدديال بعددد ت ددداا 
دد تر  هادات  دالتالمصة،  يد  ا تمددت الزاةيدة ت ام  ا  لدر، ةةدة مدا  در  ا تعليم 

بهدداتةن الدددرةي المهددررة بالمعهددد األسددمر  الددديت ، ةكاتددت تواادديل ةددص  المددتهج 

                                                           
ةال دددددددددددددددالادددار  للطالددب  بدددد السددالا بدددن ر ددداب بتدداري   ةالدددر   يت دد  صلدددك مددن  جدددازة ال دددي  ر ةمددة م مدددد  1

ةددد ةللطالددب  جددازة  لددرى  دد  توددي ةددصا العلددا مددن ال ددي  متاددةر  بدد  زبيدددة بتدداري   لددر جمددادى األةلددو  1362
 ةد. 1356

 .ةد 1359بتاري   ةالر اور من  جازة ال ي  متاةر  بةزبيدة للطالب  بد ا   بد السالا بن  مةدة   2
ةةددة   ددد طددالب  4/9/1997مهابلددة  لاددية مددك ال ددي  م مددد الهدداد   بةسددعيدة المسددعةد  الهمدداط  بتدداري    3

 .1953 -1947الزاةية    الوترة الزمتية 
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 يمدددا يلدددص الوهدددغ المدددالك  مهسدددمة  لدددو مرا دددل التعلددديا الددد ال ، األةلدددو  دددال  
 ن مجمةل ستةات  ستةات، ةال اتية  ربك ستةات، ةالمر لة ال ال ة  ربك ستةات،   

الدراسددددة بالمعهددددد األسددددمر   دددد  ةددددصا الت دددداا الجديددددد   دددددى   ددددرة سددددتة، ةكاتددددت 
 المتاةج الوههية المالكية مهسمة  ليها ة   اآلت   

 المرحلة األولى:
سميت المر لة التد  يددري بهدا الطالدب بعدد  و دغ للهدر ن بالمر لدة األةلدو 

المعهد األسمر ، كمدا سدميت ةدص  ة   ماتةن الدرةي المهررة الص   ادرتغ  دارة 
المر لة ألبا بتدائية  ة يها يدري الطالدب  د  السدتة األةلدو كتداب الادوت ، ة د  
السددتة ال اتيددة يدددري الجددزء األةل مددن كتدداب الرسددالة، ة دد  السددتة ال ال ددة  يدددري 

 .1الجزء ال ات  متغ
 :المرحلة الثانية

تجا ددغ  دد  المر لددة سددميت المر لددة التدد  يةااددل بهددا الطالددب دراسددتغ بعددد 
األةلدددو الم دددار  ليدددغ  تودددا بالمر لدددة ال اتيدددة ةمر لدددة ال دددهادة األةليدددة، ة ددد  ةدددص  
المر لددددة يدددددري الطددددالب مددددن بدددداب الطهددددارة  لددددو بدددداب الجهدددداد مددددن كتدددداب  مددددرب 
المسددالك، ة دد  السددتة ال اتيددة يدددري مددن بدداب الجهدداد  لددو بدداب ا مددرار مددن توددي 

الب مدن بداب ا مدرار  لدو  لدر الكتداب، كمدا الكتاب، ة   الستة ال ال ة يدري الط
يدددري الطالددب كددصلك الجددزء األةل مددن كتدداب التدداةد ، ة دد  السددتة الرابعددة يدددري 

 .2الجزء ال ات  من كتاب التاةد 
 :المرحلة الثالثة

سددميت المر لددة التدد  يةااددل بهددا الطالددب دراسددتغ بعددد تجا ددغ  دد  المر لددة 
ةمددددة  ، ال دددة   ة ألمر لدددة ال دددهادة العالميدددة ال اتيدددة الم دددار  ليدددغ  تودددا ألبالمر لدددة ال

ددد ا ا  ههي دددالدراسدددة بهدددص  المر لدددة  ربدددك سدددتةات، ة ددد  كدددل سدددتة يددددري الطالدددب متهج 

                                                           
لالاددة مدداتةن الدددرةي المهددررة، للاددغ ةمدداا بطبا تددغ تددا ر المعهددد األسددمر   ، دارة المعهددد األسددمر  الددديت   1

 .3  الديت  سالا بن  مةدة، ص
 .4-3  المرجك توسغ، ص  2
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ا مدن كتدداب ال درح الكبيدر  لددو مدتن لليددل ا،  يد  يدددري  د  كدل سددتة جدزء  مالكي د
 . 1 تو يلتا الكتاب بيكملغ

ةبالجملة كاتت ةص  المدة الزمتية  ا لة بالعلةا الوههية المتعددة، ةبالم اي  
ةالمعلمدددين الدددصين لهدددا بدددال طةيدددل  ددد  طلدددب العلدددا ة طائدددغ، يهدددةل  تهدددا ال دددي  

 اجتمعدددت 1950ر مدددن سدددتة بالطددداةر   مدددد الدددزاة   تددددما زارةدددا  ددد   دددهر تدددة م
ةال دي   ،طيدب المادرات ةال ي  ال ،بيساتصتها ةمتها ال ي  متاةر سالا  بةزبيدة

ةةجةد م ل ةدم ء األ دالا يددل  لدو ازدةدار العلدا ةالمعر دة بهدص   2 بةبكر  مير،
 الزاةية. 

حتةةى  1957المنةةاهج الدراسةةية الفقهيةةة المالكيةةة خةةالل المةةد  الزمنيةةة مةةن  (3
 م1961

ات دددمت الزاةيدددة األسدددمرية  لدددو معهدددد السددديد  1957ا مدددن ةدددصا التددداري  بدددء  
الستةس ، ة اب ت ة   متهجغ، ةكاتت الدراسة لالل تلك المدة م مد بن  ل  

 لو مر لتين  ابتدائية مدتها  ربك ستةات، ة اتةية ةمدتها لمي ستةات، ةكاتدت 
ا سدت  ادص الدراسة بت اا ال اص الدراسية،  يد  كدان الطالدب يددري يةمي د

ب مدا   داد ا، ةمن العلةا ةالكتب الت  كاتت تدري  د   لدا الوهدغ  سددراسية تهريب  
  3بغ طالبها  ة ة هة     كتاباتها ة   لو الت ة اآلت 

  4كتاب الصفتي( أ
ةمددددد سددددبهت اإل ددددارة  ليددددغ، ةكددددان يدددددري  دددد  السددددتة األةلددددو مددددن المر لددددة 

 ا بتدائية.
 رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (ب

يدددري طددالب السددتة ال اتيددة ا بتدائيددة الجددزء األةل مددن رسددالة ابددن  بدد  زيددد 
الهيرةاتدد ، ة دد  السددتة ال ال ددة يدددري الطددالب الجددزء ال ددات  متهددا، ة دد  السددتيتات 

                                                           
 .5-4  المرجك توسغ، ص  1
 .165  الطاةر   مد الزاة ، معجا البلدان الليبية، مرجك ساب ، ص  2
 .  26/12/1996 لاية مك اال   ل   سين الترك  بتاري   مهابلة  3
 المرجك توسغ.  4
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ت يددر مهددرر مددادة الوهددغ  ياددب   دد  السددتة ال اتيددة ا بتدائيددة يدددري الطددالب الجددزء 
بدايددة  لددو بدداب ال ددج، ة دد  السددتة األةل مددن رسددالة ابددن  بدد  زيددد الهيرةاتدد  مددن ال

األةل ةال دددات     مدددن بددداب  ين الجدددز ا مدددن ال ال دددة ا بتدائيدددة يددددري الطدددالب  بةاب ددد
ال ج  لو باب البيةل، ة   الستة الرابعة يدري الطالب من باب البيةل  لدو  لدر 

   1كتاب الرسالة.
 أقرب المسالك: (ج

لطلبدددة الجدددزء األةل مدددن  ددد  السدددتة الرابعدددة مدددن المر لدددة ا بتدائيدددة يددددري ا
ة ددد  السدددتة األةلدددو مدددن المر لدددة ال اتةيدددة يدرسدددةن الجدددزء  ،كتددداب  مدددرب المسدددالك

، ةدصا كدان  د  متتاد  اللمسديتات ةمدا بعددةا،  دا ت يدر المدتهج  د  2ال ات  متدغ
 الجددزء األةل مددن كتدداب  مددرب ةالسددتيتات  ياددب  يدددري  دد  السددتة األةلددو ال اتةيدد

المسددالك مددن بدداب الطهددارة  لددو بدداب الزكدداة، ة دد  السددتة ال اتيددة مددن توددي المر لددة 
يدرسةن من باب الزكاة  لدو بداب التدصةر، ة د  السدتة ال ال دة مدن بداب التدصةر  لدو 
بددداب البيدددةل، ة ددد  السدددتة الرابعدددة مدددن بددداب البيدددةل  لدددو بددداب اللهطدددة، ة ددد  السدددتة 

 .3اللامسة بهية  بةاب الكتاب
حتةةى  1962لدراسةةية الفقهيةةة المالكيةةة خةةالل المةةد  الزمنيةةة مةةن المنةةاهج ا (4

 م1969
لدددالل ةدددص  المر لدددة   يدددد تت ددديا معهدددد السددديد م مدددد بدددن  لددد  الستةسددد  

جمدددادى  19لك بتددداري  ليةاكدددب ال دددرة  الجديددددة  يددد  اددددر مرسدددةا ملكددد  بدددص
ليادددددب  المعهدددددد جامعدددددة  سدددددالمية  1962-10-29المةا ددددد   ه1384األةلدددددو 

يد م مددد بددن  لدد  الستةسدد  اإلسددالمية، ة ددمت كددل المعاةددد سددميت جامعددة السدد

                                                           
 .11/7/1997 لاية مك ال ي  م مد   مد  بدا  كتد  بتاري  مهابلة   1
 مهابلة  لاية مك اال   ل   سين الترك ، مرجك ساب .  2
 مهابلة مك ال ي  م مد   مد  بدا  كتد ، مرجك ساب .  3
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ةكدان مدن بدين  ،الديتية الت  كاتت تتبك المعهد المصكةر  لو ةص  الجامعة الجديددة
 .1ةص  المعاةد المعهد األسمر  الديت  بمديتة زليتن

كاتت الدراسة  د  بدايدة السدتيتات بهدصا المعهدد  لدو مدر لتين ابتدائيدة ةمددة 
 ربدك سدتةات، ة اتةيدة ةمددة الدراسدة بهدا لمدي سدتةات، ة دللدت بهدصا الدراسة بها 

التت يا بعدال المدةاد العلميدة ةا جتما يدة   دا ة  لدو المدتهج الدديت ، مدك  دلدال 
 .2بعال التعديالت  ليغ

ة ادددب   دددال  سدددتةات لكدددل  ،ا ت يدددر ةدددصا الت ددداا بعدددد متتاددد  السدددتيتات دد
ةكددان طددالب المعهددد  3اديددة ةال اتةيددةمر لددة مددن المرا ددل اآلتيددة  ا بتدائيددة ةاإل د

األسمر  الديت   سدةة بت رائدغ مدن المعاةدد الديتيدة األلدرى م دل معهدد   مدد با دا 
بطددرابلي يدرسددةن  دددة  لددةا  ههيددة ة دد  المددصةب المددالك ، ةكاتددت مهسددمة  لددو 

 المرا ل الدراسية ة   التوايل اآلت  
 السنة األولى االبتدائية:

كان الكتاب المهرر  لو طالب ةص  الستة الدراسية ألاألةلو ا بتدائيدة  ةدة 
 رح ابن ترك   لو مدتن الع دماةية مدك مال  دة  ن بداب  الزكداة ةال دج يدرسدان 
من مدصكرات يسدتعان  يهدا برسدا ية د   مكتدة ال دج ةجددةل ية د  مهددار الزكداة 

 . 4ةكاتت دراستغ بةامك لمي  اص  سبة يا
 
 
 

                                                           
جامعدة السديد م مددد بدن  لدد  الستةسد  اإلسددالمية، التعلديا الددديت   د  ليبيددا، مدن ب ددة  ة دد المملكددة الليبيدة  دد    1

 بريدل  14-9ةلين  ن التلطيط ا متااد     الدةل العربيدة طدرابلي م ممتمر ةزراء التربية ةالتعليا ةالةزراء المس
 .21  ، ص1966

 .19  المرجك توسغ، ص  2
 الب المعهددد األسددمر   دد   تددرةطددةةددة   ددد  20/9/2019مهابلددة مددك ال ددي  الهدداد  سددالا الم جددةب، بتدداري    3

ة دين  د   ،ا للهدر نة ادب  مدرس د 1979الستيتات من الهرن الما د   دا دلدل امت اتدات  ود  الهدر ن الكدريا سدتة 
 البداية بمديتة ارمان  ا اتتهل  لو مديتة زليتن.  

بددن  لدد  الستةسدد  اإلسددالمية، لالاددة المددتهج الدراسدد  العدداا لجميددك المددةاد المهددررة  دد   جامعددة السدديد م مددد  4
 .  1المرا ل ال ال  بمعهد   مد با ا الديت ، ص



 
 
 

 أبوكرحومة حسين رحومة
 

 (2019) 2خاص  عدد
635 

 نية االبتدائية:السنة الثا
يدري الطالب    ةص  الستة الدراسية كتاب  رح  ب  ال سن  لو الرسالة 
 بن  ب  زيد من باب الاةا  لو باب التكاح،  ةكان صلك بةامك لمدي  ادص 

  .1 سبة يا
 السنة الثالثة االبتدائية:

يدري الطالب    ةص  السدتة الدراسدية مدن بداب التكداح  لدو بداب البيدك مدن 
 ددددرح  بدددد  ال سددددن  لددددو الرسددددالة  بددددن  بدددد  زيددددد الهيرةاتدددد  بةامددددك لمددددي كتدددداب 

  .2 اص  سبة يا
 االوهغ المالك  مهسم    دادية كان متهج الطالب   ة يما يلص المر لة اإل

 ة   اآلت  
 السنة األولى اإلعدادية:

لة مددن بدداب البيددك  لددو  لددر الكتدداب يدددري الطددالب الجددزء ال ددات  مددن الرسددا
 .3 سبة يابةامك لمي  اص 

 السنة الثانية اإلعدادية:
اب الزكدداة مددن كتدداب  مدددرب يدددري الطددالب مددن بدداب الطهددارة  لدددو تهايددة بدد

 .4ابةامك لمي  اص  سبة ي  المسالك 
 السنة الثالثة اإلعدادية:

بددداب الللدددك مدددن كتددداب  مدددرب يددددري الطدددالب مدددن بددداب الادددياا  لدددو تهايدددة 
 .5ابةامك لمي  اص  سبة ي  المسالك 

المر لة ال ال ة ةة  المر لة ال اتةية كان المتهج الوههد  المدالك  ة د  ة   
 اآلت  

                                                           
 .  4  ص ،المرجك توسغ  1
 .  7  المرجك توسغ، ص  2
 .10  ص المرجك توسغ،  3
 .13  المرجك توسغ، ص  4
 .15  المرجك توسغ، ص  5
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 السنة األولى الثانوية:
بدداب البيددك مددن كتدداب  مددرب يدددري الطددالب مددن  ةل بدداب التكدداح  لددو  ةل 

 .1ابةامك لمي  اص  سبة ي  المسالك 
 السنة الثانية الثانوية:

 باب الهبدة مدن كتداب  مدرب المسدالك يدري الطالب من  ةل باب البيك  لو
 .2ابةامك لمي  اص  سبة ي  

 السنة الثالثة الثانوية:
باسدت تاء كتداب  مدرب المسدالك يدري الطالب من  ةل باب الهبدة  لدو  لدر 

 .3ابةامك لمي  اص  سبة ي  د ةالتاة    كاا العبي
وحتةى  1970المناهج الدراسةية الفقهيةة المالكيةة خةالل المةد  الزمنيةة مةن  (5

 م1986
ا تبدددارا مدددن تهايدددة السدددبعيتات ت يدددرت المتددداةج الدراسدددية بالمعهدددد األسدددمر  
الديت  بعال ال  ء  سةة بالمعاةدد الديتيدة األلدرى ة د  تعليمدات اللجتدة ال دعبية 

 ا لمديكدان تادابها  سدبة ي   لوهغة يما يلص تدريي مادة ا ، تصاك العامة للتعليا
 لتوايل اآلت  ةصلك ة   ا ، اص

 السنة األولى اإلعدادية:
يبد  الطالب    ةص  الستة الدراسية بدراسة باب  الطهارة ةالالةات اللمي 

 .4ةما يتعل  بهما من األ كاا ة   كتاب الكةاكب الدرية لم مد جمعة  بد ا 
 
 
 

                                                           
 .18  المرجك توسغ، ص  1
 .21  المرجك توسغ، ص  2
 .23  المرجك توسغ، ص  3
مدددتهج العلدددةا ال دددر ية للمر لدددة اإل داديدددة بالمعاةدددد الديتيدددة، اإلدارة العامدددة للمدددداري الهر تيدددة ةالمسددداجد باللجتدددة   4

 ال عبية العامة للتعليا.  
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 السنة الثانية اإلعدادية:
الطالددب  دد  ةددص  السددتة الدراسددية  دد  دراسددة كتدداب الكةاكددب الدريددة،  يسددتمر

ةيدري متغ األبةاب اآلتية  الادلةات التا لدة، ةسدجةد الدتالةة، ةالسدهة، ةا مامدة، 
   1ةاالة السور، ةالجمك، ةالجمعة، ةاللة ، ةالجتائز، ةالزكاة، ةالاياا.

 :ةالسنة الثالثة اإلعدادي
الدراسددية  دد  دراسددة كتدداب الكةاكددب الدريددة يسددتمر الطالددب  دد  ةددص  السددتة 

 ةيدري متغ األبةاب اآلتية 
 باب ال ج ةالعمرة. -
 .باب الصكاة 
 .باب األ  ية 
 .باب العهيهة 
 .باب اليمين ةالتصر 
 .2باب الجهاد 

 مددددا المر لددددة ال اتةيددددة  هددددد كددددان طالبهددددا يدرسددددةن  لددددا الوهددددغ بةامددددك لمددددي 
ة  ددير  دد  موددردات المددتهج  ن يسددتعين  ،ا  دد  كددل سددتة دراسددية اددص  سددبة ي  

ةكاتت موردات المتهج ة د   المعلا بكتاب الكةاكب الدرية  لو  ين ة ك البديل،
 اآلت  

 :ةالسنة األولى الثانوي
يدري الطالدب بالسدتة األةلدو ال اتةيدة مدن بداب التكداح  لدو بداب ال  داتة، 

التكاح  لو باب ة   متهج  لر ةجد البا    ن الطالب  ليغ  ن يدري من باب 
 .3البيك ةكان الكتاب المهرر ةة  مرب المسالك ةبةامك ست  اص  سبة يا

 

                                                           
 المرجك توسغ.    1
 المرجك توسغ.    2
مدددتهج العلدددةا ال دددر ية ةالعربيدددة للمر لدددة ال اتةيدددة بالمعاةدددد الديتيدددة، اإلدارة العامدددة للتعلددديا الدددديت  بيماتدددة التعلددديا   3

 .9  ةالتربية، ص
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 السنة الثانية الثانوية:
يدددري الطددالب  دد  ةددص  السددتة الدراسددية مددن بدداب البيددك ةمددا يتعلدد  بددغ مددن 

    كاا  لو باب ال وعة، ة   متهج  لر ةجد  تها يدرسدةن مدن  بداب الليدار  د
 .1ابةامك لمي  اص  سبة ي  اب الهسمة البيك ة  كامغ  لو ب

 

 :ةانويالسنة الثالثة الث
 .2يدري الطالب    ةص  الستة الدراسية من باب الجعالة  لو باب الةاية

ة   متهج  لر ةجدد البا د   ن الطالدب  ليدغ  ن يددري  د  ةدص  السدتة الدراسدية 
 .3من باب الهراال  لو باب الةاية

الع رين كان طالب المعاةد الديتية يدرسةن ة    ترة ال ماتيتات من الهرن 
ا لكل ستة، ةكان الكتداب المهدرر  لدو السدتتين الوهغ بةامك لمي  اص  سبة ي  

 داديدددة ةدددة كتددداب الكةاكدددب الدريدددة، ة ددد  السدددتة ال ال دددة اإليدددين مدددن المر لدددة األةل
 اإل دادية ةالمر لة ال اتةية بستةاتها ال ال  كان كتاب  مرب المسدالك ةدة المدتهج

 سيا اآلت  المهرر  لو طالب ةص  الستةات الدراسية، ةصلك ة   الته
 الجزء األةل بكاملغ من كتاب الكةاكب الدرية. السنة األولى اإلعدادية:
 الجزء ال ات  بكاملغ من كتاب الكةاكب الدرية. السنة الثانية اإلعدادية:

اب التكدداح مددن يدددري الطالددب مددن بدداب الطهددارة  لددو بدد السةةنة الثالثةةة اإلعداديةةة:
 4كتاب  مرب المسالك.

 المرحلة الثانوية:
 السنة األولى الثانوية:

يدددري الطالددب مددن كتدداب  مددرب المسددالك األبددةاب اآلتيددة  التكدداح، ةالللددك، 
 يالء، ةال هار، ةاللعان، ةالعدة، ة  كاا الر دال، ةالتوهدة،ةالطال ، ةالرجعة، ةاإل

 ةال  اتة، ةبعال المةا يك من باب البيك.
                                                           

 .9  المرجك توسغ، ص  1
 ، اإلدارة العامة للمساجد ةالتعليا الهر ت  بيماتة التعليا.متهج المةاد اإلسالمية  2
 عربية للمر لة ال اتةية بالمعاةد الديتية، مرجك ساب .متهج العلةا ال ر ية ةال  3
 المرجك توسغ.  4
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 السنة الثانية الثانوية:
يدري الطالدب مدن كتداب  مدرب المسدالك األبدةاب اآلتيدة  تكملدة بداب البيدك، 
ة بددةاب كددل مددن  الّسددلا، ةالهددرال، ةالددرةن، ةالولددي، ةال جددر، ةالاددل ، ةال ةالددة، 

  ارة، ةال اب، ةال وعة، ةالهسمة.مرار، ةالةديعة، ةاإلةال مان، ةالمزار ة، ةاإل
 

 الثانوية:السنة الثالثة 
يدري الطالب من كتاب  مرب المسالك األبةاب اآلتية  الهراال، ةالمساماة، 

جارة، ةالجعالة، ةا  يداء المدةات، ةالةمد ، ةاللهطدة، ةاله داء، ة  كداا ال ددةد، ةاإل
 .1ةالةاية

حتةةى  1995المنةةاهج الدراسةةية الفقهيةةة المالكيةةة خةةالل المةةد  الزمنيةةة مةةن ( 6
1999 

تددددا  ل دددداء التعلدددديا الددددديت  بالمعاةددددد  1985/1986  بتهايددددة العدددداا الدراسدددد
ا ت ددت مسددمو المتددارات 1995  يددام  مددن جديددد سددتة     يدددالديتيددة  دد  ليبيددا  ددا 

الدراسدة بهدا  سدب مدا   داد بدغ مددير  تال ر ية  ة  اتةيدات العلدةا ال در ية، ةكاتد
  ة   اآلت  2األسمر  للعلةا ال ر ية  اتةية

الجزء األةل من كتداب الكةاكدب الدريدة لم مدد جمعدة  بدد  :ةالسنة األولى الثانوي
 ا .

الجددزء ال ددات  مددن كتدداب الكةاكددب الدريددة لم مددد  بددد ا   :ةالسةةنة الثانيةةة الثانويةة
 جمعة.

الجددزء ال الدد  مددن كتدداب الكةاكددب الدريددة لم مددد  بددد ا   :ةالسةةنة الثالثةةة الثانويةة
 جمعة.

ة الت  يكمل بها طالب المر لدة ال اتةيدة بهدص  ية يما يلص المر لة الجامع
يدرسدةن مدن بدين مدا يمكن اإل ارة  لدو  تهدا ة يرةا من ال اتةيات المما لة الزاةية 

                                                           
 المرجك توسغ.  1
 مددير  اتةيدة األسدمر  متادبةكدان ي د ل  2019-9-26مهابلة  لاية مك ال ي    مان بن تجد ، بتداري    2

 .  2007 لو  1995ال ر ية    الوترة من 
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ةالدص  كداتةا يدرسدةتغ بالزاةيدة  د   تدرات كتداب  مدرب المسدالك بالجامعة األسدمرية 
 .سابهة

           
 والمناقشة النتائج

من لالل ما تا  ر غ من مرا ل ةمتاةج دراسية  ههية بالزاةيدة األسدمرية 
   دراستها  بر ال لهات ال رة  ة  تدما دللها التت يا ةالتطةير ة ر ت بالمعهد 
األسمر ، ةسةاء  تدما كاتت ت ت ت ارة الةم  بها  ة بعد ات مامها  لو معهد 

كددن اإلجابددة  ددن تسددام ت ةجامعددة السدديد م مددد بددن  لدد  الستةسدد  بالبي دداء يم
 الب   ة   اآلت    
ما المناهج الدراسية الفقهية المالكية خالل المد  الزمنية  /إجابة السؤال األول

 ؟م1951حتى  1900من 
يمكددن تللدديص الجددةاب  ددن ةددصا السددمال  دد   ن الدراسددة بالزاةيددة األسددمرية 

 د  ت داا التعلديا    تها كاتدت تسدير ة 1956-1900   تلك المدة الوترة الزمتية أل
 ي   ؛اا   يئ  بد  التت يا يدلل الزاةية  يئ   1937ا من ستة الموتةح ال ر ةا تبار  

 بدغ  د  جددامك  ر دت الزاةيدة د تدر  دهادات التالمدصة، ةةدة ي دداك  مدا كدان معمدة   
الزيتةتة بتةتي، ةكان الطالب يدرسدةن  د  تددرج متهجد  الكتدب الوههيدة المالكيدة 

،  ا كتاب  درح ميدارة  لدو مدتن ابدن  ا در،  دا رسدالة ابدن ابتداء بكتاب الاوت 
 بدد  زيددد الهيرةاتدد ،  ددا  ددرح الدددردير  لددو ملتاددر  ة ا ددية الادداة ،  ددا كتدداب 

 ال رح الكبير،  ا كتاب ت وة ال كاا.
ما المناهج الدراسية الفقهية المالكية خالل المد  الزمنية  /إجابة السؤال الثاني

 ؟م1956حتى  1952من 
 با تمداد ت داا  اا الدراسة بالزاةية األسمرية ةمتاةجها الدراسية مليال  ت ير ت

 األةلدددو ؛مهسدددمة  لدددو  دددال  مرا دددل امددداتةن الددددرةي المهدددررة، ةكاتدددت الدراسدددة بهددد
 ال  ستةات، ةال اتية  ربك ستةات، ةالمر لة ال ال ة  ربك ستةات، ةكاتت المتداةج 

 الوههية المالكية مهسمة  ليها ة   اآلت   
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ةيددددري الطدددالب بهدددا كتددداب  ،ةتسدددمو بالمر لدددة ا بتدائيدددة ،المر لدددة األةلدددو
الاددوت   دد  السددتة األةلددو، ة دد  السددتة ال اتيددة الجددزء األةل مددن كتدداب رسددالة ابددن 

 يدري الجزء ال ات  متغ. يد الهيرةات ، ة   الستة ال ال ة ب  ز 
 يهدددا يددددري   -ةسدددميت  ي دددا بال دددهادة األةليدددة-  مدددا  ددد  المر لدددة ال اتيدددة

الطددالب  دد  السددتة األةلددو، مددن بدداب الطهددارة  لددو بدداب الجهدداد مددن كتدداب  مددرب 
مدرار مدن الكتداب المسالك، ة د  السدتة ال اتيدة يددري مدن بداب الجهداد  لدو بداب اإل

توسددغ، ة دد  السددتة ال ال ددة يدددري الطالددب مددن بدداب اإلمددرار  لددو  لددر الكتدداب، كمددا 
ةد ، ة دد  السددتة الرابعددة يدددري يدددري الطالددب كددصلك الجددزء األةل مددن كتدداب التددا

 الجزء ال ات  من كتاب التاةد .
 ا منيدري الطالب    كل ستة جزء   -ةسميت بالعالمية-ة   المر لة ال ال ة 

 كتاب ال رح الكبير  لو ملتار لليل لإلماا الدردير. 
ما المناهج الدراسية الفقهية المالكية خالل المد  الزمنية  /إجابة السؤال الثالث

 ؟م1961حتى  1957من 
ةةدددددة تددددداري   1957ا مدددددن سدددددتة  ادددددب  طدددددالب الزاةيدددددة األسدددددمرية ا تبدددددار  

ات مامها  لو معهد السيد م مد بن  ل  الستةس  يدرسةن ة   متهجغ، ةكاتت 
ا الدب يددري يةمي دالدراسة    ةص  المدة بت اا ال ادص الدراسدية،  يد  كدان الط

دري  د   لدا الوهدغ  ةمن العلةا ةالكتب التد  كاتدت تد ،است  اص دراسية تهريب  
رسددددالة ابددددن  بدددد  زيددددد الهيرةاتدددد ، ةكتدددداب  مددددرب  ةدددد   كتدددداب الاددددوت ، ةكتدددداب

 المسالك. 
ما المناهج الدراسية الفقهية المالكية خالل المد  الزمنية  /إجابة السؤال الرابع

 ؟م1969حتى  1962من 
  ةددص  المدددة الزمتيددة   يددد تت دديا معهددد السدديد م مددد بددن  لدد  الستةسدد   دد

ليةاكدددب التطدددةرات الجديددددة،  يددد  اددددر مرسدددةا ملكددد  ليادددب  المعهدددد جامعدددة 
 سالمية سدميت جامعدة السديد م مدد بدن  لد  الستةسد  اإلسدالمية، ةتدا  دا كدل 

الستةس ، المعاةد الديتية  ليها، ةة  الت  كاتت تتبك معهد السيد م مد بن  ل  
 ةكان من بين ةص  المعاةد المعهد األسمر  الديت  بمديتة زليتن.
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ة دددد  ةددددص  المر لددددة الدراسددددية بهددددصا المعهددددد  دللددددت بعددددال المددددةاد العلميددددة 
ةا جتما ية   ا ة  لو المتهج الديت  مك  دلال بعال التعديالت  ليدغ، ةكاتدت 

ية ابتداء ب درح ابدن الكتب المهررة  لو طالب المعهد تتدرج من لالل الكتب اآلت
تركدد   لددو مددتن الع ددماةية،  ددا كتدداب رسددالة ابددن  بدد  زيددد الهيرةاتدد ،  ددا كتدداب 

  مرب المسالك. 
ما المناهج الدراسية الفقهية المالكية خالل المد   /إجابة السؤال الخامس

 ؟م1986وحتى  1970الزمنية من 
 المعهدددد األسدددمر با تبدددارا مدددن تهايدددة السدددبعيتات ت يدددرت المتددداةج الدراسدددية 

التعلدديا   ماتددةالددديت  بعددال ال دد ء  سددةة بالمعاةددد الديتيددة األلددرى ة دد  تعليمددات 
كاتت تدري بةامك من لمي  لدو سدت  ة يما يلص تدريي العلةا الوههية  تصاك،

ا من كتاب  الكةاكب الدرية ة مدرب المسدالك كدل  سدب  اص  ة درةي  سبة ي  
مددن المددر لتين اإل داديددة ةال اتةيددة، ةكددل  السددتة الدراسددية التدد  يدددري بهددا الطالددب

 مر لة كاتت مدتها  ال  ستةات.
ما المناهج الدراسية الفقهية المالكية خالل المد   /إجابة السؤال السادس

 ؟م1999وحتى  1995الزمنية من 
تدددددا  ل ددددداء التعلددددديا الدددددديت  بالمعهدددددد  1985/1986بتهايدددددة العددددداا الدراسددددد  
الت يددرة لددغ  دد  ليبيددا  ددا   يددد ا تتدداح المعاةددد الديتيددة األسددمر  ة يددر  مددن المعاةددد 

ة د  مدرار اللجتدة  1995باسا المتارات ال در ية  ة  اتةيدات العلدةا ال در ية سدتة 
ة   ةص   ،ا1995لستة  1097ال عبية العامة للتعليا ةالب   العلم   تصاك رما 

كدب الدريدة بةامدك المر لة الدراسية كان طلبة المتدارة األسدمرية يدرسدةن كتداب الكةا
ةباتتهدددالها للجامعدددة األسدددمرية  ،جدددزء  ددد  كدددل سدددتة مدددن سدددتةات المر لدددة ال اتةيدددة
 يدرسةن    ستةاتها األربك كتاب  مرب المسالك.

 
 
 



 
 
 

 أبوكرحومة حسين رحومة
 

 (2019) 2خاص  عدد
643 

 :النتائجملخص 
جةاتب ال ياة  كان للوهغ المالك  باةرة مبا رة  ة  ير مبا رة دةر   لهد 

يمكدددن  ن ت دددي  لمدددا تهددددا التتدددائج ، ةلدددصا الملتلودددة  بدددادات ةمعدددامالت ة يرةدددا
   اآلتية
 ن الكتدددب التددد  كاتدددت تددددري بالزاةيدددة األسدددمرية  ة المعهدددد األسدددمر  ةددد   .1

 الكتب المعتمدة    الوهغ المالك .
ت ددددت كتددب الدراسددة  دد   تدداةين م ددددة  ودد  بدايددة التدددريي بهددص  الزاةيددة  .2

 رية.كاتت البداية بكتاب الاوت ،  ا ت يرت  لو كتاب الكةاكب الد
يال ددد   يدددداب كتددداب رسددددالة ابدددن  بدددد  زيدددد الهيرةاتدددد   دددن متدددداةج الزاةيددددة  .3

 األسمرية الدراسية بعد دلةل الت دي ات المتهجية بها.
تتة ددت كتددب الدراسددة بددين الملتاددر ةالمطددةل،  يدد  كاتددت ملتاددرة  دد   .4

السددتةات الدراسددية األةلددو،  ددا تةسددعت لتتاسددب المسددتةيات المتهدمددة للطلبددة 
 اةية األسمرية.الت اميين بالز 

 بعد األسمرية بالزاةية المطةلة الكتببعال  تدريي  دا يال   .5
 ةت وة لليل  رةح م ل الستةس   ل  بن م مد السيد لمعهد ات مامها

 .ال كاا
 ن لهدددص  المتددداةج الدراسدددية الوههيدددة المالكيدددة ميمدددة  لميدددة ةمعر يدددة، ةميمدددة  .6

 ي   ن ةص  العلةا تعد   در  العلدةا، ألتهدا تعر تدا بدا   - ي ا- لالمية 
 دى ةمدازال يدمد   لدو  دةئها ة سب اتغ ةتعدالو ةرسدالتتا  د  ةدص  ال يداة، 

المدددددتهج الوههددددد  الرادددددين، ةا  دددددا ة  اةدددددص ة ددددد ماليدددددين الليبيدددددين  بدددددادتها 
لمة ةل العبادات ةمةة األدلة الت  تعتمدد  ليهدا ةدص  المدرسدة  د    كامهدا 

الديتيدة ةدص  المتداةج  ي   ن ةتاك جاتب  لر، ةةة المت ةمة األلالمية؛ 
 كمدداالةمددةل  دد  الددصتةب ةاآل دداا مددن  غتتجيدد اإلتسددان  لتهددا  مددل بهددا  صا مددا 

 ير الةا ددد  لهدددص  العبدددادات  لدددو المعدددامالت  لدددو التدددي ي دددا يمكدددن الت دددر 
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مكاتيدة التعدايش  ةاتاا  اإلتسان باللل  الهةيا ةالتزامدغ ب هدة  اآللدرين ةا 
 . ايمديه يتب    ن اتة ليغ ةاجب ،ايطالب به ة مك الجميك  كل لغ  ه

 التوصيات

 ائج السابهة يةا  البا   باآلت  بتاء  لو التت
بهددص  الزاةيددة الهيدداا بدراسددات  لميددة  لددرى تتددةلو  اددر المتدداةج الدراسددية  -

 العربية ةالتوسير ة يرةما.الدراسية   لةا بهية    العلمية 
الهياا بدراسات  لرى تتةلو دراسة تاري  ةص  الممسسدة التعليميدة  د   تدرات  -

زمتيددة مبددل الوتددرة التدد  اةددتا بهددا ةددصا الب دد  لمعر ددة العلددةا ةالمعددار  التدد  
 مدددن تددداري  مديتدددة زليدددتن العلمددد  ةال هدددا   اةةددد  تعتبدددر جدددزء   ،كاتدددت تددددري

 لااة ةتاري  ليبيا باوة  امة.
 العلميدة  اايدة تتةلو  ار المتداةج الدراسدية بالز  الهياا بدراسات  لمية  لرى

جدددراء  الت يدددرة لهدددص  الممسسدددة األسدددمرية سدددةاء بدددزليتن  ة ببهيدددة مددددن ليبيدددا ةا 
 دراسات مهارتة بيتها.

 المصادر والمراجع

 المطبوعات :أوال

 . اسةري ،دم  ط ال اتية، دار الوكر، ، 1ج الهامةي الوهه ،  .1988أل  بة جيب، سعد ،

ليبيددا  دد  ت ددر المددصةب المددالك   تددو الهددرن اللددامي المدديالد ، مجلددة  دةر . 2013أل  مددزة بة دداري، 
المتعهدد  د  ، 2013 مدمتمر اإلمداا مالدك دد لداص باأل مدال الكاملدة لالجامعة األسمرية، 

 .1086-1075الجزء ال ات    ا،19/12/2013-17زليتن، ليبيا    الوترة 

 ،1957 لدو  1935الزاةية األسمرية ةدةرةا التربة     ليبيا من   .2006أل  بةكر ةمة، ر ةمة  سين
 .  ، طرابلي، ليبيامركز جهاد الليبيين للدراسات التاريلية

ة    بعال المداري الديتية    ليبيا  د  الهدرن المتاةج الدراسي . 2017ألدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .503-487ص   ،2الع رين، مجلة  اةل الدين،  دد

مجلة الجامعة من   الا الزاةية األسمرية لالل الهرن الع رين،   .2009أل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .462-447ص   ،11األسمرية،  دد



 
 
 

 أبوكرحومة حسين رحومة
 

 (2019) 2خاص  عدد
645 

للاددغ ةطبعدددغ تدددا ر المعهدددد  ألد.ت .  دارة المعهددد األسدددمر  الدددديت ، لالاددة مددداتةن الددددرةي المهدددررة
 األسمر  سالا بن  مةدة.

 الجامعة األسمرية  سدي ةجدصةر، مجلدة الجامعدة األسدمرية،  ددد  .2003أل ابن رابعة، ماطوو  مران
 .484-465ص  ، 1

دةر  لماء زاةية األسمر    ت ر المصةب المالك  تدريسا ةا  تاء   .2013أل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 مددال الكاملددة  دددد لدداص باأل دد  الهددرن الرابددك   ددر الهجددر ، مجلددة الجامعددة األسددمرية، 

 ا،19/12/2013-17المتعهدددد  ددد  زليدددتن، ليبيدددا  ددد  الوتدددرة ، 2013 مدددمتمر اإلمددداا مالدددكل
 .1074-1045الجزء ال ات   

زاةية األسمر ةا  عا ها العهدد  ةالرة د   د  الهدرن العا در   .96/1997أل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
امعددددة م مددددد ، جالهجددددر ، رسددددالة دكتددددةرا   يددددر مت ددددةرة، كليددددة اآلداب ةالعلددددةا اإلتسدددداتية

 الم رب.الرباط،  ،اللامي

 بيرةت، لبتان. ، دار اادر ةدار بيرةت للطبا ة ةالت ر،14لسان العرب، مج   .1956أل ابن مت ةر

م مدد   تتهدي  رة دة األزةدار ةمتيدة السدادات األبدرار، تتهدي  ةالتادار  .1966أل الدينكريا  البرمةت ،
 ، طرابلي، ليبيا.بن م مد بن مللة ، مكتبة الطلبة ةالطالبات

، الددار العربيددة  سدن  سدت   بدد الةةدابتهدديا  ، ر لدة التجدات ،  1981أل التجدات ،  بدد ا  بدن م مدد
 .ةتةتي ليبيا للكتاب،

   دم  ، سةريا. ،دار الهلا  الا المسلمين،  . 1998ألالدمر،  بد ال ت  

 ،تا رةن ، ممسسة الرسالة8ج سير   الا التبالء، . 2001أل الصةب ، م مد بن   مد بن   مان
 بيرةت، لبتان.

ألد.ت . دائرة المعار  اإلسالمية، مج  ال ميد  بد ؛ ةيةتي،زك   براةيا ؛ لةر يد،ال تتتاة ،   مد
 بيرةت، لبتان. المعر ة، دار ،10

طرابلي، مللص   كاا العبادات، الهيئة العامة لتةما ،  ألد.ت . الطرابلس ، ماطوو  بد العزيز
   ليبيا.

 طرابلي، ليبيا.الجامعة الموتة ة، ،  سي المتاةج التربةية  .1994ألالوالةم ، م مد ةا ا 

ب ير  بد ا ، دةر الزةايا ةالمتارات ال ر ية    ال وا   لو متهج المدرسة المالكية تدريسا الهلع ، 
  .294-281ص  2009، 11ةا  تاء، مجلة الجامعة األسمرية،  دد 

مددتهج العلددةا ال ددر ية  ألد.ت . اإلدارة العامددة للمددداري الهر تيددة ةالمسدداجد باللجتددة ال ددعبية العامددة للتعلدديا
 للمر لة اإل دادية بالمعاةد الديتية.  

https://iss.ndl.go.jp/books?rft.au=%D9%82%D8%AF%D9%85+%D9%84%D9%87%D8%A7+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8&search_mode=advanced
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مدددتهج العلدددةا ال دددر ية ةالعربيدددة للمر لدددة  ألد.ت . اإلدارة العامدددة للتعلددديا الدددديت  بيماتدددة التعلددديا ةالتربيدددة
 ال اتةية بالمعاةد الديتية.

 د اإلسالمية. متهج المةا ألد.ت . اإلدارة العامة للمساجد ةالتعليا الهر ت  بيماتة التعليا

 .طرابلي ليبيا، ممسسة الورجات ، ال اتية   الا ليبيا، ط  .1971أل الزاة ، الطاةر   مد

 .ةتةتي ، ليبياطرابلي ملتار الهامةي، الدار العربية للكتاب، . 1980أل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .طرابلي ليبيا معجا البلدان الليبية، مكتبة التةر،  .1968أل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

دار الوكر المعاار ةدار الوكر، ، ط الرابعة، 1جالوهغ اإلسالم  ة دلتغ،   .1997أل الز يل ، ةةبة
   ، سةريا.دملبتان ة بيرةت، 

التعليا الديت     ليبيا، من ب ة  ة د   .1966أل جامعة السيد م مد بن  ل  الستةس  اإلسالمية
المملكة الليبية    ممتمر ةزراء التربية ةالتعليا ةالةزراء المسئةلين  ن التلطيط 

 . بريل 14-9ا متااد     الدةل العربية طرابلي 

لالاة المتهج الدراس  العاا ألد.ت .  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 لجميك المةاد المهررة    المرا ل ال ال  بمعهد   مد با ا الديت . 

المالك     الهرن   ل  بن زياد الطرابلس  ةدةر     ت ر المصةب . 2010أل جبران، م مد مسعةد
 .طرابلي ليبيا، جمعية الد ةة اإلسالمية العالمية، ال ات  الهجر 

    مدد هيد المسائل الملتارة من كتداب البرزلد ، ت   .1991أل  لةلة،   مد بن  بد الر من الزليطت 
 م مددد اللليودد ، مت ددةرات كليددة الددد ةة اإلسددالمية ةلجتددة ال وددا   لددو التددرا  اإلسددالم ،

 طرابلي، ليبيا.

 كلية الد ةة اإلسالمية،األاةل الت  ا تهر اتوراد  ماا دار الهجرة بها،  . 1996أل زمالا، م مد  ات 
 .طرابلي ليبيا

، دار الهتا للطبا ة ةمكتبة األتجلة المارية، المتاةج سي  ت ..ألد سر ان، الدمرداش ةكامل، متير
 الهاةرة، مار. 

زاةية ال ي  بزليطن مسيرة  لمية  مرةا  ربعة مرةن ةمركب    ال ها ة  . 1988أل يعهةب، الادي 
لمؤتمر األول للوثائق والمخطوطات في ليبيا واقعها وآفاق ضمن أعمال ااإلسالمية  ريد، 

 .ليبياالعمل حولها، زليتن، 

 الوثائق والمخطوطات: ثانيا

 ةد.1362 جازة ال ي  ر ةمة م مد الاار  للطالب  بد السالا بن ر اب بتاري   ةالر  ةال 
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 ةد. 1356للطالب  بد السالا بن ر اب بتاري   لر جمادى األةلو   جازة ال ي  متاةر  بةزبيدة

 .ةد 1359 جازة ال ي  متاةر  بةزبيدة للطالب  بد ا   بد السالا بن  مةدة بتاري   ةالر اور 

 ةد.  1356 جازة ال ي  متاةر  بةزبيدة للطالب م مد بن  ل  بن ر اب بتاري   ةالر جمادى األةلو 

 لكترةتيةالمةامك ا  :ثالثا

 .5/9/2019، [https://zliten.gov.lyالمةمك  لو ال بكة الدةلية ]بلدية زليتن، 
 .www.ahlulbayt-libya.com، 20/9/2019]]تاري  المصةب المالك     ليبيا، 

 المةمدك  لدو ال دبكة الدةليدة مللة ، م مد بن م مد، كتداب  دجرة التدةر الزكيدة  د  طبهدات المالكيدة،

https://al-maktaba.org] ،]5/9/2019 . 

https://zliten.gov.ly/
https://al-maktaba.org/

