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 (  م1935/2017=  هـ1438 /1354الشيخ األصولي عمران بن علي العربي )
 "شذرات من سيرته وأطوار حياته".      

 *هشام عمران العربي                       
 

 الملخص:
من تتلمذ  اردها، ومستوىرها ومو مصاد اخلربة، وتنوعإنَّ مكانة العامِل املعِلم يف اإلسالم تُقدر بقدر اكتسابه 

حلياة ر يف ازدهار ايب موفو م نصعليهم، وال شك أن تاريخ البالد الليبية طافح بالعلماء األفاضل الذين كان هل
 ه. ده، وكل ميسر ملا خلق لاألمية الثقافية كل على قدر استعدا العلمية وحماربة

ن بننلنندكتور عمننران  شنني ا اومننن بننه هننذه الرمننوز املينني ة يف ليبيننا يف العصننر احلننديا  العننامل ال قيننه األ ننوي
لمنناع لننم متعلمنناع ومعه بنناع يف مينندان العلنن، الننذك كننان  -رلننه ات تعنناى –علننا بننن ألنند العننر  اللننوا  املسننال   

وء الع تسنلي  الينولنه حمناو فكان مثاالع حيتذى يف املنرللته  لنذلك رأينن منن الوالنب علنا كتابنة هنذه الورقنا  ل
ه ، ولهنودريه فينهوال معا نعلى لياته الش صية  والعلمية، وأعمالنه الويي ينة، ومناشن ه، و أخالقنه و ن اته وأقن
يننننة لرسنننا ل  العلماف علنننى اوآثننناره العلمينننة يف تنننال التأقينننق والتننناليج األ نننوي، مننننربزاع لهنننوده يف تنننال اإلشنننر 

  ومناقشتها،  مسجال أهم النتا ج املتو ل إليها.

                                                           

 .اجلامعة األمسرية اإلسالمية -كلية الشريعة والقانون  -قسم الشريعةبعيو هي ة تدريس  *
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 المقدمة :
ى سيد لع وأ لا وأسلم احلمد ت رب العامله، الذك شرف أهل العلم ورفع منزلتهم على سا ر اخللق،

افرعا، ومن و  قد أخذ لظًّافن أخذه م  فمألوله واآلخرين، الذك مل يُورِّث دينارعا وال درمهعا، وإمنا َورَّث العلا
 .ُلرِمه  فهو احملروم

-بن تيمية اهبذه األمة أن علماءها خياُرها، خبالف األمم السابقة، كما ذكر  -عز ولل-من رلة ات و 
علماُؤها شرارها، إال املسلمه فإن  - لى ات عليه وسلم-بعا حممدكل أمة قبل م"ليا قال:  -رله ات

 .   (1)"علماَءها خياُرها
ولقد أوى القرآن الكرمي والسنة النبوية امل هرة العلم والتعليم دوراع ريادياع ومكانة رفيعة، فمن إلالل ات 

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ    چ :سبأانه وتعاى للعلم أن مساه باحلكمة، ونعتها باخلري الكثري فقال

 .(2) چ    ۇئوئ

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     چ وقد رفع من مكانة العلم ليا ذكر سبأانه أوي العلم بعد املال كة فقال:

ڭ  ڭ  چ   كما لاء أيياع يف القرآن اجمليد تكرمي العلماء قال تعاى: (3)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

 . (4)چۆ  ۈ  ۈ    ۆڭ  ۇ  ۇ

تلمذ ، ومستوى من تمواردهاها و إن مكانة العامل املعلم يف اإلسالم تقدر بقدر اكتسابه اخلربة وتنوع مصادر 
حلياة ر يف ازدهار ايب موفو م نصعليهم، وال شك أن تاريخ البالد الليبية طافح بالعلماء األفاضل الذين كان هل

 ه.ل ميسر ملا خلق لاألمية الثقافية كل على قدر استعداده، وك العلمية وحماربة
لدكتور ا والدك وشي ا وي،ال قيه األ  احلديا العاملومن به هذه الرموز امليي ة يف ليبيا يف العصر  

لماع دان العلم متعباع يف مي الذك كان له ،-رله ات تعاى –املسال  عمران بن علا بن ألد العر  اللوا  
لي  له حماوالع تسرقا  لو ه الو هذ على كتابة  لذلك رأين من الوالب ومعلماع فكان مثاالع حيتذى يف املرللته

 هن1438 /1354)  العر ا وأمسيته بن:" الشيخ األ وي عمران بن عل الش صية والعلميةاليوء على لياته 
 شذرا  من سريته وأطوار لياته"."م( "1935/2017= 

 وقد سر  فيه لسب اخل ة اآلتية: 

  

                                                           

 (.1/8( رفع املالم عن األ مة األعالم البن تيمية )1)
 .269( سورة البقرة: من اآلية2)
 .18( سورة ال عمران: من اآلية 3)
 .7( سورة ال عمران: من اآلية4)
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 ونشأته. حياتهاألول: المبحث 
 امل لب األول: امسه، ونسبه، وأسرته، ونشاته   

 امل لب الثاين: دراسته، وشيوخه وزمالؤه.   
 .      ومناش هامل لب الثالا: أعماله الويي ية    

 أخالقه و  اته وأقوال معا ريه فيه.  الرابع:امل لب   
 امل لب اخلامس: وفاته.  
 وآثاره العلمية. الثاني: جهودهالمبحث 
 يف تال التأقيق األول: لهودهامل لب   
 يف تال التاليج.  الثاين: لهودهامل لب   
 يف تال اإلشراف على الرسا ل ومناقشتها الثالا: لهودهامل لب  
 خاتمة.

 المالحق.
  المصادر والمراجع.
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 ونشأته، فيه أربعة مطالب:  األول: حياتهالمبحث 
 ونسبه، ونشأته. اسمه المطلب األول:

 .وشيوخه وزمالؤهالمطلب الثاني: دراسته، 
 .      ومناشطهالمطلب الثالث: أعماله الوظيفية 

 أخالقه وصفاته وأقوال معاصريه فيه. الرابع:المطلب 
 المطلب الخامس: وفاته.

 
 المطلب األول: اسمه، نسبه، نشأته

 ونسبه:اسمه 
بن ميالد بن إبراهيم بن حممد بن سامل  -ُشهِّر بالعر -ألدهو عمران بن علا بن ألد بن علا بن 

 . (5)اللوا  املسال  اللييب
 مولده:  

 ه1354سنة  مرت كيلو2 شرقا وس  املدينة حبواي ،بقرية لواتة ، يف من قة تسمىمسالتةدينة مبلد و  
   م.1935
 مذهبه: 

 مالكا املذهب.
 نشأته:

من عا لة  -هلم وأهلُلبٍّ للعو  ،لاللةو وبين فيل  علما   يف حمي    -تعاى ات رله- الشيخ الوالدنشا 
 . علميةشاته النالواضح يف  فكان لذلك أثره -رابع، كان ترتيبه فيها الهبنت، و أوالد ستةتتكون من 

 :(6)المطلب الثاني: دراسته، شيوخه زمالؤه
 الفرع األول: الدراسة الحرة  

دراسته حب ظ كتاب ات تعاى وهو ال يزال  غري السن ال يتجاوز عمره الثماين  -رله ات-بدأ الشيخ الوالد
 : الشيخيد  تموعة من خرية ل اظ كتاب ات تعاى يف املن قة و منهم:   علىسنوا    مبسجد  قرية لواتة 

 
 

                                                           

 (  لسب ما أفاد  الوثا ق القدمية اخلا ة بالعا لة. 5)
  (  مصدرك يف ذكر هذه املعلوما  الرواية الش وية للشيخ الوالد رله ات تعاى. 6)
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مبن قة القصبا  مبسالتة  (8)التدريس مبسجد الشهيبة "خال والدته"، وملا انتقل الشيخ إى (7)عبد العايحممد ا

، والشيخ حممد بن علا -خال املرتلم له شقيق أمه - (9)عر السامل بن حممد شيخ: توى التدريس بعده ال
 . (10)"ابن خالة املرتلم له"  العر 

املنتشرة يف مشال  (12)أو الكتاتيب (11)بعد ذلك  إى االلتأاق بإلدى الزوايا -رله ات تعاى-تاقن ن سه
ليبيا ولنوهبا وغرهبا وشرقها، واليت تعد من أهم املراكز التعليمية اليت لافظن على العلوم الشرعية اللغوية 

 على الرغم من قلننننة  -وتدريسها يف مرللة من مننننننننننننننننننننننرالل التاريخ اللييب، ليا أسهمن
لغة العربية تعليم الو شكل فاعل ومؤثر يف نشر الوعا الديين، ب -اإلمكانيا  و عوبة احلياة وشظج العيش

 فكانن حبق رافداع من روافد العلم واملعرفة طوال عقود من الزمن. 
 

 

                                                           

حممد العامل  م درس على الشيخ أبوبكر البودك، والشيخ1898( احممد بن عبد العاي بن لسه بن سامل بن حَممد بن سامل اللوا  ولد بقرية لواتة سنة 7)
راتة، ل ظ على بلس، كما مبدينة مصظهرة ب را، وبالبزاوية يوسج اجلعراين، درَّس يف العديد من املناطق منها: ُكتَّاب القرية، وزاوية الشهيبة بالقصبا 

ر: مناقب علماء مسالتة األخيار م. ينظ1966يديه  خلق كثري منهم: الشيخ سامل العر ، والشيخ احممد علا العر  "الشويرف" وغريمها، تويف سنة 
 (.93وطيب سريهم من األخبار، لنصرالدين العر )ص/

 (  زاوية قدمية مبدينة مسالتة موضعها اآلن أمام مركز شرطة مسالتة. 8)
العاي، درس بزاوية الشيخ م، وهبا نشا وتعلم، ل ظ القرآن على يدك خاله احممد عبد 1914( الشيخ سامل حممد ألد العر  من مواليد مسالتة سنة 9)

وى التدريس تالدوفاين وغريمها  شيخ: حممدة، والالدوكاي بعض العلوم مث توله إى زاوية األمسر فاخذ عن ثلة من مدرسيها منهم الشيخ: منصور أبو زبيد
شي اع  -عبيدالشيخ عمر ال-د تالميذهكما و  ه أل  -ىله ات تعار -ان ك-بكتاب القرية، مث مبسجد ال رلاين مبن قة ال واتري مبسالتة فرتة الستينيا ، 

ه 1441رلب  4نه ونيس سامل العر  يوم اجلمعةم. أفادنا بذلك: اب15/04/1995وقورعا خملصا لكتاب ات يهتم كثرياع بتالميذه، تويف رله ات تعاى
 (.139خبار)ص/م. وينظر: مناقب علماء مسالتة األخيار وطيب سريهم من األ28/02/2020املوافق:

م، درس على يدك خال أمه  1914( الشيخ احممد بن علا بن احممد  بن علا بن ألد العر  ُشهر بننننننن" الشويرف"، من مواليد مسالتة سنة 10)
التة فدّرس مث رلع إى مس ازك،دينة بنغرَّس مبد  الشيخ احممد عبد العاي، مث انتقل  إى زاوية الشيخ عبد السالم األمسر فاخذ عن ثلة من مدرسيها 

رييب لواتة: لسب رواية ابن شقيقه: علا ع م، ودفن مبقربة قريته1993بال اسا، ومدرسة سيدك يوسج اجلعراين مبسالتة تويف رله ات تعاى سنة
 م06/2020/ 19العر  يوم اجلمعة املوافق :

الدروس يف خمتلج العلوم الدينية واللغوية وما إى ذلك، ويلأق هبا مسجد ألداء ( يقصد بالزاوية  تموعة من األبنية تُؤسس لنشر العلم وإع اء 11)
م(، 1957-1935ك يف ليبيا)ها الرتبو  ودور الشعا ر الدينية، وهلا أوقاف يصرف من ريعها على طالب العلم هبا وشيوخه، الزاوية األمسرية بزلينت

 (. 32لرلومة بوكرلومة)ص/
تابة وعند ابن منظور أن املكتب موضع الكتاب، واملكتب والكتاب موضع التعليم، واجلمع كتاتيب، وأضاف املربد ( الكتاب كن"رمان "مكان الك12)

م بشؤون القرآن وعلومه: أنه اجلزء عرف أهل العل ( ويف3/192)مادة: كتب أن املكتب املعلم والكتاب الصبيان . لسان العرب البن منظور 
 ؤدب":ملسماة بن"هدية املامنظومته  نوش يفنه ويقال فيه أيياع املكتب، قال الشيخ املرلوم حممد املهدك متجامل صص من طرف املسجد أو نالية م

 مث تَنَوَضا واخُرَلْن للمكتب ...  وهو املسِيد عندنا يف املغرب.
 (.1/19)اجلرارك أعالم ال كر املعا ر، لعبد ات  ينظر: من



 

 شام عمران العربيه                  م(1935/2017=  هن1438 /1354)الشيخ األصولي عمران بن علي العربي                    
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أسهمن هذه الزوايا يف نشر الدين احلنيج، فأرص شيوخها ومعلموها على أن تكون نوراع يياء عتمة 

، خري دليل على ما كانن تقوم به هذه الزوايا من ألل نشر  العقول، ولعل ما تركته لنا من خم وطا  ووثا ق
 .(13)كالم ات سبأانه وتعاى به أرلاء أرض مرتامية األطراف

 له ات تعاى يف تموعة من هذه الزوايا منها:  ر  -وقد درس الشيخ  
  (15)م1952م إلى سنة 1950من (14)الدوكاليالشيخ  زاوية

وا ل ل ظ ة  ليالدوكاي مبسالتالشيخ  زاوية إى  -انتقل الشيخ_ رله ات تعاى م1950سنة:  يف أوا ل
اليت كان  يتوى التدريس هبا يف هذه ال رتة  الشيخ  -، وكان لوله يف سورة الشعراءاجلزء الباقا من القرآن الكرمي

رآن بعد أن أذن  له شي ه  أن فاستمر يف كتابته للق  -رله ات تعاى-(16)املر : منصور السنوسا األندارك
، فاستمر -وذلك ملا اللظه عليه من قوة احل ظ واإلتقان - (18)وهو اليزال يف الشقة(17)يكتب ربعاع كل يوم

 على ذلك إى أن ختمه على يد الشيخ، وبعد أن أمت كتابة الشقة بدأ يف القلم األول من أول ال احتة إى سورة 

                                                           

( حبا منشور ضمن 182يف احل اظ على العلوم الشرعية" زاوية أ  ماضا أمنوذلا" حملمد البوسي ا )ص/(  ينظر: الزاوية الدينية وإسهاماهتا 13)
نعقدة ب رابلس لدورة الثانية، املاحلديا[ او لقدمي أعمال ندوة اليوم العاملا للغة العربية ] العلماء الليبيون ولهودهم يف خدمة اللغة العربية يف ا

 م.2018ديسمرب سنة28يوم
: إنه تقع هذه الزاوية  بقرية  زع ران  مبسالتة ومؤسسها الشيخ  عبدات الدوكاي مبسالتة، وهو سابق للشيخ عبد الوالد بزمن طويل ليا يقال( 14)

واستقراره  داء الشيخ عبد الوال، ومنذ تمعروف من تابع التابعه، ولعله من ألداد الشيخ عبد الوالد، والشيخ عبد ات مدفون داخل الزاوية وقربه
رته وشهرة خ عبد ات، أو لشهورن بالشيقذا ما مبسالتة أ بح ي لق على هذه الزاوية اسم زاوية الشيخ عبد الوالد الدوكاي، ولعل ذلك لقرب زمنه إ

ة  القرن اخلامس اهلجرك. ه بانه يف هنايقدير ، وميكن تلزاويةتالميذه الذين تلقوا العلم عنه ومل حتدد املصادر املتوفرة  تارخياع دقيقاع وحمدداع لبناء هذه ا
ل (، والزوايا التعليمية   ودورها يف الثقافية خال17ينظر: عبد الوالد الدوكاي املسال ، ودور زاويته يف احلياة الثقافية يف ليبا، عمران شعيب )ص/

 م.2014ول" سنةعة العدد "األ( حبا منشور مبجلة القل43العصر احلديا عبد ات الدوكاي أمنوذلاع، غيا العر )ص/
واستمر يف هذه املهمة زهاء األربعه سنة، ولكن ملا شعر  -رله ات تعاى-( كان القا م على التدريس يف هذه الزاوية الشيخ رلب أبو لاح 15)

 ذا العبء فعارضليقوم هبذه هب -اىرله ات تع-بالعجز يباشره، وألس دبيب ال ناء يسرك يف عروقه، استقدم تلميذه الشيخ منصور السنوسا
جرك أك لقرن الرابع عشر اهلنيا  من االستي بادئ األمر مث قبل بعد إحلاح شي ه وحتّمل أعباء هذه الزاوية اليت عهد  إليه، وكان ذلك يف بداية
(، 16 /ص)نصر مي، للدوكاي لقرآن الكر ا يظ هناية الثالثينيا  من القرن العشرين امليالدك، فكان موفقاع إى لد بعيد. ينظر: مسالتة ومسرية حت

 (.32)ص/بيا، ليم، والزاوية األمسرية بزلينت ودورها الرتبوك يف 2007"األول" سنة البالغ العددحبا منشور مبجلة 
قرى مسالتة م ل ظ القرآن يف سن مبكرة مبسجد سيندارة إلدى 1917( الشيخ منصور السنوسا م تاح ليد األندارك من مواليد مسالتة سنة 16)

م  1965نةواستمر إى س 1942ةلزاوية سنريس باعلى يد شي ه ال قيه: حممد زهري أبوراس، مث التأق بزاوية الدوكاي ملوا لة دراسته، مث توى التد
 (.147سريهم من األخبار)ص/ م. ينظر: مناقب علماء مسالتة األخيار وطيب1979فأ ظ على يديه خلق كثري من طلبة القرآن تويف سنة 

 ( أك مثنه من القرآن. 17)
انية من احل ظ (  كان املتداول به طلبة القرآن أن كتابة  القلم األول إمالء  يسمى بن: " باخلتمة األوى" أو" الشقة األوى"  والكتابة للمرة الث18)

وب أمنوذلاع"، حممد عربية" زاوية احملجاللغة ال نتشارهد يف اواالستذكار تسمى  باخلتمة الثانية  بن"الشقة الثانية". ينظر دور املسالد والزوايا واملعا
للغة العربية يف م يف خدمة اليبيون ولهودهال ]العلماء( حبا منشور ضمن أعمال ندوة اليوم العاملا للغة العربية 215املغر ، ومص  ى لديد )ص/

 م.2018ديسمرب سنة28القدمي واحلديا[ الدورة الثانية، املنعقدة ب رابلس يوم



 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
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الشعراء إى سورة الناس إمالءع على تموعة من ال لبة املتقدمه ممن كانوا الشعراء من ل ظه، مث أكمل من 

 .   (19)يقرؤون إى لانب مساعدهتم للشيخ يف تكتيب ال الب وتصأيح ألوالهم
 م1954م إلى سنة 1952بزليتن في الفترة من  (20)زاوية الشيخ األسمر 

 قسمه ر يسه:  كان النظام العلما املّتبع يف هذه الزاوية مقسومعا على 
خاّص بتعليم مبادئ القراءة والكتابة وحت يظ القرآن الكرمي، ولذا ُيسّمى ال الُب املنتِسب  القسم األول:
 ، فإذا كان هذا ال الب يف أول عهده بالدراسة انتظم يف سلك املرللة األوى من هذا (21)إليه ب الب القرآن

ة، مث إذا اشتّد عوده  ار إى املرللة األخرية يف هذا القسم اليت القسم، فتعّلم القراءة وأ ول الكتابة العربي
ت يا به إى ل ظ القرآن الكرمي كامالع، وبذا يكون مؤّهال للُوُلوج إى القسم اآلِخر لدراسة العلوم الشرعية 

 واللغويّة .
ــــر: مكسننننورة علننننى مننننرللته ، والدراسننننة فيننننه كسننننابقه (22)وي لننننق علننننى طالبننننه طننننالب الُسنننننَّة القســـــــــم ا:خ 

متتاليته، يشرع ال الب يف أوالها يف تلّقنا مبنادئ العلنوم الشنرعّية واللغوينة علنى أيندك كبنار ال لبنة، وهنم  ن وة 
ال الب املتقّدمه الذين ينتدهبم أساتذهتم  لذلك تندريبعا هلنم ويرينعنا، مث يصنري ال النب يف أخنرى هناته املنرللته 

 .    (23)واملعارف على أيدك كبار شيوخ الزاوية وعلما ها إى التعّمق يف تلك العلوم
بزاوية الشيخ:   -بزاوية الدوكاي -بعد أن أمت كتابة القلم األول  -رله ات تعاى–وقد التأق الشيخ الوالد 

بية رغبة منه يف الرللة ل لب العلم، وتل ،م1952أوا ل سنة   بزلينت _ رله ات تعاى _ األمسر عبد السالم 
_ رله ات تعاى _  الذك كان قد سبقه للدراسة بزاوية (24)ل لب ابن عمه الشيخ: العنننننننننر  أبو العيد العر  

 _ شينننننننخ (25)الشيخ األمسر_ رله ات تعاى _  فسكن معه باخللوة املال قة خللوة الشيخ حممد ألد الدوفاين
                                                           

 ( منهم: الشيخ: نورك حممد سعود املسال  _ل ظه ات_، والشيخ: علا عبدات أبورويص املسال _ رله ات تعاى _  والشيخ: حممد عبد19)
 الوهاب الصغري الساللا_ رله ات تعاى _    

د لعل من زاويته مكاناع لتدريس العلم ولرالة املارين هبا م  بزلينت، وق1506ه912(  أسس هذه الزاوية الشيخ عبد السالم بن سليم األمسر سنة 20)
 (.47ينظر: الزاوية األمسرية بزلينت ودورها الرتبوك يف ليبيا،)ص/

 (.70(  املصدر السابق )ص/21)
األمسرية بزلينت ودورها  ( ي لق هذا املص لح على ال الب الذين أكملوا ل ظ القرآن الكرمي  وبدأوا يف دراسة العلوم الشرعية واللغوية. الزاوية22)

 (.70الرتبوك يف ليبيا )ص/
(، حبا منشور مبجلة تمع اللغة العربية اللييب، العدد 3( الشيخ اهلادك حممد بن سعود، نظرا  يف سريته وأطوار لياته. عبد السالم سعود)ص/23)

 م.  2019( 15/16املزدوج )
م درس بزاوية الدوكاي، وزاوية األمسر، واجلامعة اإلسالمية 1929سال  من مواليد مسالتة سنة (  الشيخ: العر  أبوالعيد ألد العر  اللوا  امل24)

معهد  ولقراءا  بالبيياء، اس مبعهد ة، درَّ بالبيياء، تلقى العلم على ثلة من العلماء منهم: الشيخ: منصور أبو زبيدة، والشيخ: عمران بن رابع
 م. 2010تعاى سنةمالك بن أنس ب رابلس، تويف رله ات 

م وهبا نشا، ل ظ القرآن ودرس العلوم الشرعية واللغوية  على يدك 1882ه1299( الشيخ: حممد بن حممد بن ألد الدوفاين  ولد يف زلينت عام 25)
الشام مستوطناع مدينة  م هالر وأسرته إى بالد1913والده، والشيخ حممد الق  الورفلا، لاهد ضد الغزو اإلي اي، وملا متَّ التالل ليبيا سنة 



 

 شام عمران العربيه                  م(1935/2017=  هن1438 /1354)الشيخ األصولي عمران بن علي العربي                    
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، والشيخ: املهدك (26)، رفقه الشيخ: علا عبدات أبورويص املسال -ننننننننننننننننننننرتةال ريقة العروسية يف تلننننننكم ال نن

 رلهم ات مجيعاع  _  وقد كان ثالثتهم من طلبة الُسنَّة.        - (27)حممد الشوماين
فرتة  يقرأ القرآن، وكان القا م  -رله ات تعاى-بزاوية  الشيخ األمسر -رله ات تعاى–بقا الشيخ الوالد   

_ رله ات تعاى _، وقد كلَّ ه رفقة (28)بالتعليم فيها يف تلكم ال رتة الشيخ املر : خمتار عبد القنننننننننننادر لوان 
 واي م ة ومخسه طالباع من خمتلج البلدان.    مبساعدته يف تكتيب ال لبة، والذين كانوا ل (29)بعض زمال ه

وبعد أن أمت  كتابة القلم الثالا  تقدم إللراء االمتأان، والذك كانن طريقته إذ ذاك: أن جيمع كل ال لبة 
 الذين يدرسون القرآن والعلم وجيلس ال الب املمتأن بينهم، ويقننننننننننوم الشيخ بتسمية األمثان، وي لب من 

                                                                                                                                                                                 

م، ويف سنة 1922، مث رلع  بعد ميا تسع سنوا  من اهلجرة إى أرض الوطن سنة -مشاي للب بالقرب من احلدود الرتكية-"عنتاب" 
أن توفاه األلل   لياته يف خدمة الزاوية األمسرية و طالهبا إى -رله ات تعاى-م مت ترشيأه لالنت ابا  يف عيوية املؤير الوطين، كرَّس 1952

م ترمجة خا ة من إعداد ابنه الشيخ ألد حممد الدوفاين  9/01/1969ه املوافق:1388شوال  20عن عمر ناهز التسعه عاماع يوم اخلميس 
 م.29/02/2020بتاريخ 

دة السملقا بقرية لواتة على يد م ل ظ القرآن مبسجد لو 1929( الشيخ: علا عبد ات حممد أبورويص من مواليد مسالتة قبيلة سيندارة عام 26)
راسة العلوم م لد1953ألمسر سنة ة الشيخ ا زاويخاله منصور نصر، والشيخ احممد العر ، مت التأق بزاوية الدوكاي فامت القلم الثاين، مث توله إى

 لوار ربه جلعراين، و الدوكاي انتقل إىم مت رلع إى مسق  رأسه فدرس بزاوية ا1964-1961الشرعية واللغوية، درَّس مبدينة بنغازك من سنة 
 (.188م ودفن مبسق  رأسه. ينظر: مناقب علماء مسالتة األخيار وطيب سريهم من األخبار)ص/2000سنة 

م، بدأ ل ظ كتاب ات يف  1926ه 1346( الشيخ العالمة ال قيه: املهدك بن حممد بن حممد الشوماين اللوا  املسال  مولداع ونشاةع ولد سنة27)
ة على غويلعلوم الشرعية واللالم مبادئ سا، تعُكتاب القرية على يد الشيخ: حممد ميالد نصر، مث أيه بزاوية الدوكاي على يد الشيخ منصور السنو 

ى، خترج امل بن عيسصور أبو زبيدة، والشيخ: سم، فتلقى العلم على ثلة من العلماء منهم: الشيخ: من1951يد والده ، مث التأق بزاوية األمسر سنة 
الستري يف ال قه ال شهادة املم، ن1966ها سنةم التأق باجلامعة اإلسالمية بالبيياء، كلية الشريعة والقانون، وخترج في1962من هذه الزاوية سنة 

كلية   –اع طرابلس لالياع ال اتح سابق -معةم ، مث نقل إى لا1970م  توى التدريس بكلية الشريعة والقانون البيياء سنة 1969املقارن = =سنة 
، وافاه األلل عده املرضن أقمعا  الليبية إى أم فاستمر هبا إى أن تقاعد، درس متعاوناع بعدد من اجلا1979الرتبية قسم الدراسا  اإلسالمية سنة 

ليه ، ودفن مبقربة القرية يف عصر اليوم التاي و لى ع7/3/2010ه 1431 -ربيع اآلخر -21عن عمر ناهز أربعة ومثانه عاماع، وذلك يوم األلد
 311رك )ص/ووليد البكو  باشة،ب قنامل ل رفيقه و ديقه الشيخ علا عبد ات لوان. ينظر: "الشيخ املهدك الشوماين يف ذمة ات " إعداد: عبد

 م  2010وما بعدها( حبا منشور مبجلة البالغ العدد الرابع
م تقريباع، بدأ 1882( الشيخ اجملاهد، واملر  ال اضل: خمتار عبد القادر إبراهيم لوان احلبيت الشي ا ال يتورك اإلدريسا احلسين، مولده بزلته سنة 28)

ل ليان لليبيا، نة زلينت عند غزو اين يف مديجملاهدايدان يف الزاوية املدنية، وأكمله بزاوية األمسر، قاد كتا ب ل ظ القرآن علا يد الشيخ حَممد بن ز 
للغوية لعلوم اادّرس زمناع  وغريمها، لغربيةاتلقى تعليمه على ثلة من املشايخ منهم: الشيخ: رلومة الصارك، والشيخ الشيباين من مشايخ الزاوية 

يمهم كتاب ات  تربية النشء وتعليفيّن عمره لشيخ سة األمسر، ولكن ات قد هي ه لتعليم وحت يظ  كتابه، فت رغ هلذه املهمة فافىن اوالشرعية يف زاوي
 به مرض ات هبا لىت  نزل ليت أناطههمته املىت ل ظ على يديه القرآن عدد ال يكاد حيصى من ليبيا ومن دول أفريقيا اجملاورة، فاستمر يف أداء 

الشيخ   يف خلوة ال قراء الذاكرين جبوارم ، ودفن يوم االثنه1975/ 7/ 27هن املوافق:  1395من رلب سنة  14املو ،  توفاه مواله يوم األلد 
ك منشور يتورك على ال يس بو ألمسر ال لسالم ازاوية الشيخ الداعية املر  عبد ا ينظر:حممد الدوفاين واليت ضمن اآلن إى مسجد اإلمام األمسر. 

 م .2011/ 13/12بتاريخ 
 .-رله ات تعاى–( كالشيخ: ألد خمتار بن يونس الساللا، و الشيخ: م تاح الاليف شادك "الزلي ين" 29)



 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
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قراءهتا وترتيلها، وقد يصل ما يُ لب من ال الب قراءته وترتيله من لزب، إى لزب ومثن، وذلك املمتأن 

 .(30)الختبار ل ظه وإتقانه، وإذا أدى ال الب ما طلب منه جُياز يف ذلك
لى شهادة عح وحتصل بنجا  فالتازه ،-له ات تعاىر -وقد ألرى له هذا االمتأان الشيخ خمتار لوان 

 م. 1954ا ل العام هنن أك يف أو 1375لكرمي، وكان ذلك يف اخلامس من شهر شعبان سنة ل ظ القرآن ا
وإى لانب ل ظه للقرآن  كان لريصاع على ليور الدروس اليت كان يلقيها الشينننخ منصنننننور أبو  
 األمسننننننننننننننر مبنننننننننكان  يف ت سري القرآن الكرمي  بزاوية الشيخ عبد السنننننننننننالم  –رله ات تعاى  – (31)زبيدة

 .      (32)بالقننننرب من احلجرة املعدة لل زن يعرف بننننننننننننننن" زاوية الشيخ منصور"
يف لوح يُعده ال لبة حل ظ املتون،  (33)بعد  الة العصر من اليوم التاي المتأانه  كتب منت اآللرومية

، فتعرَّض لربدة لادة، (34)وللس حل ظه مبوضع بالزاوية يعرف بن:"الركابة" على ميه الباب الغر  للزاوية القدمية
، وابن عمه الشيخ العر  أبوالعيد العر  بسيارة اإلسعاف إى مسق  رأسه (35)نقله على إثرها ناير الزاوية

ات تعاى مرييا ملدة مخسة عشر يوماع ياثل بعدها للش اء، ويف شهر رميان من السنة مسالتة، بقا رله 
ن سها رلع لزاوية الشيخ األمسر لتلقا العلم، والنهل من معه من كان هبا من العلماء الذين يقومون بتدريس 

 ثال ال احلصر:العلوم الشرعية واللغوية، فدرس على تموعة من املشايخ ال يالء منهم على سبيل امل
 لآللرومية ". (37)ودرس عليه "شرح خالد األزهرك (36)الشيخ: عبد ات بن لودة الزلي ين 

                                                           

 (.70( تعرف هذه املرللة بن" رما اللوح ".ينظر: الزاوية األمسرية بزلينت ودورها الرتبوك يف ليبيا )ص/30)
م وهبا نشا 1875حممد بن إبراهيم أبو زبيدة ال يتورك، من مواليد زلينت أواخر القرن الثالا عشر اهلجرك سنة (  الشيخ: منصور بن سامل بن ا31)

م 1905هن1323ة دة الت ويع سنم شد رلاله إى لامع الزيتونة بتونس، ويل به إى أن حتصل = =على شها1895هن 1313وتعلم، ويف سنة 
اخيها بال منازع كابر مشوأ بح من أ  ه املقام،ستقر باتدريس بزاوية السبعة مث انتقل إى الزاوية األمسرية ليا مث عاد إى مسق  رأسه  زلينت، فتوى ال

ور، ملص  ى بن رابعة م.  ينظر: اجلامعة األمسرية أسس ولذ15/10/1967هن  1387لىت وفاته يف الثاين عشر من شهر رلب سنة 
 تار ( ،وامل120اواه، علا ديهوم ) ص/م، ومنصور أبو زبيدة لياته وفت2003العدد "األول" سنة ( حبا منشور مبجلة اجلامعة األمسرية478)ص/

 (. 300من أمساء وأعالم طرابلس، سامل شال )ص/
مرتاع مربعاع هبا مالل معد لتجميع املاء، وكان يُدِّرس فيها ال لبة الكتب العديدة 24(كانن للشيخ مدرسة خا ة، وها عبارة عن لجرة سعتها 32)

اع ال قراء الذاكرين. تماع احملل املعد اللاهنا لاليريه مكغاملتنوعة وامل تل ة يف مراتبها يف ال قه، والت سري، والنأو، واملن ق واملواريا، وال يدرس فيها 
 ( .   88ينظر: منصور أبو زبيدة لياته وفتاواه) ص/

ه، يعترب من أهم متون النأو العر  وألمهيته تصدى لشرله لهابذة 723( أل  عبد ات حممد بن حممد الصنهالا الشهري بابن آلروم  :33)
 (.      215 /11العلماء والنأاة قدمياع ولديثاع. ينظر: معجم املؤل ه لكأالة )

 بانه ميكن حتديد مكاهنا اآلن به امل ذنة واليريح .   -ل ظه ات-( أفادنا به احلاج رلب مشيلة34)
نظر: الزاوية (  ناير الزاوية: من يتوى اإلشراف العام على مجيع أمور الزاوية، وقد كان ناير الزاوية يف هذه ال رتة الشيخ: سامل بن حممد لودة ي35)

 (.214زلينت ودورها الرتبوك يف ليبيا )ص/األمسرية ب
م، ل ظ القرآن  غريا مث تلقى تعليمه بالزاوية األمسرية، فاخذ عن الشيخ : 1892( الشيخ: عبدات بن عبدالسالم بن لودة من مواليد زلينت سنة 36)

درَّس هبا تموعةع من العلوم منها: ال قه، واأل ول، م ف1957م لىت هناية 1940أبو زبيدة،  مث الزم التدريس بالزاوية األمسرية من أول يونيو 
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ا يعننننرف ،درس عليننننه شننننرح ابننننن تركننننا مننننع لاشننننيه، وهننننو منننن(38)الشننننيخ: عمننننران بننننن رابعننننة 
 .(39)بننننننننن "الص يت"........
 .   (41)يدة العوام"درس عليه علم التوليد، ما يعرف بن"عق(40)الشيخ سامل بن عيسى 

، وكان آنذاك ال يزال (43)شرح العشماوك على اآللرومية(42)كما درس على الشيخ: أبو العيد القماطا  
 طالباع، وكان يلقا الدرس يف "ضريح مشيلة خارج الزاوية".    

ال الب كان أغلب    -رله ات تعاى–وهذه كلها كانن للقا  نظامية تدّرس بزاوية الشيخ األمسر     
الذين درسوا هبذه الزاوية يسريون على هذا النهج إال القليل منهم ممن يبدأ يف دراسة العلوم وهو ال حي ظ 

 .  (44)القرآن
  

                                                                                                                                                                                 

م. ينظر: منصور أبو زبيدة لياته وفتاواه) 7/4/1969والت سري، والنأو، وغريها كان  مثاالع يف التواضع والزهد والكرم  توفاه األلل بتاريخ
 (. 75ص/

عامل حنوك له العديد من املصن ا  منها : شرح على منت  اآللرومية  (  خالد بن عبد ات بن أ  بكر بن حممد اجلرلاوك األزهرك من أهل مصر 37)
 (.2/297م.ينظر: األعالم للزركلا)1499ه905تويف سنة 

هن 1344نة ( عمران بن اهلادك بن م تاح بن حممد بن عبدات بن عمر امللقب بن"ابن رابعة"، ولد مبدينة طرابلس الغرب يف الثالا من ربيع الثاين س38)
: والده، ن أخذ عنهمالدرس، ومم م،تلقى مبادئ العلوم مبسق  رأسه بزاوية ميزران، فأ ظ القرآن مث للس يف للقا 21/10/1925:املوافق

ه، والعاملية 1369األهلية سنة   م ونال الشهادة1940ه1359والشيخ املهدك اهلنشريك، مث انتقل  إى زاوية األمسر وانتسب إليها سنة 
لا، والشيخ: مود أبوناسالم  حمشهر شيوخه: منصور أبو زبيدة، والشيخ أبوبكر لِّري، أخذ عنه: الشيخ: عبدالم، من أ1954ه 1373سنة

م 24/7/1973ه ، املوافق1393ة سنة اآلخر  املهدك حممد الشوماين، و الشيخ عمران علا العر ، تويف ليلة الثالثاء الثالا والعشرين من مجادى
 (. 84األمسر. ينظر: منصور أبو زبيدة لياته وفتاواه ) ص/ ودفن يف اليوم التاي مبقربة

ينت ودورها (  لاشية يوسج الص يت على اجلواهر الزكية يف لل أل اظ العشماوية، للشيخ ألد بن تركا املالكا. ينظر: الزاوية األمسرية العلمية بزل39)
 (.98الرتبوك يف ليبيا" )ص/

م  ل ظ القرآن بالزاوية األمسرية، على الشيخ ألد شادك، والشيخ عبد السالم 1920ليد زلينت سنة ( الشيخ: سامل بن علا بن عيسى من موا40)
صور أبو فقها ها كالشيخ من لى ثلة منعالنأو و دراه، والشيخ علا بن جنا، والشيخ خمتار بن جنا، مث درس هبا تموعة من العلوم منها علوم ال قه، 

ة تمر يف ويي ته إى أن نال الشهادة العامليم، واس1950خ م تاح اللبيدك، وغريهم، فعه على ويي ة مدرس سنة زبيدة والشيخ أبوبكر لِّري والشي
مبقربة الشيخ عبد  5/12/2013م ودفن يوم اخلميس 4/12/2013م، فتوى تدريس القرآن وعلومه، توفاه األلل يوم األربعاء 1954سنة 

م، وينظر: الزاوية األمسرية 25/02/2020ه 1441رلب 1: بتاريخر عمران بن سامل بن عيسى يف مقابلة السالم األمسر. أفادنا بذلك ابنه الدكتو 
 "(.  1هامش"70العلمية بزلينت ودورها الرتبوك يف ليبيا)ص/

الرتبوك يف ليبيا"  ه( ينظر: الزاوية األمسرية العلمية بزلينت ودورها 1262(  وها منظومة يف العقيدة ، للشيخ ألد املرزوقا املالكا) :41)
 (.103)ص/

ه املنشورة 1372( أبو العيد عبد اهلادك القماطا مل أقج له على ترمجته، وقد ورد ذكره يف نتا ج امتأانا  الدور األول باملعهد األمسرك سنة  42)
األوى إى السنة  كان من ضمن النالأه من السنة( و 3م)ص/1953-5-2-ه1372شعبان17، اجلمعة2986جبريدة طرابلس الغرب العدد

 الثانية يف مرللة الشهادة األهلية.
 ( للعالمة عبد ات العشماوك وهو لاشية على منت اآللرومية.  43)
 (.  71(  الزاوية األمسرية العلمية بزلينت ودورها الرتبوك يف ليبيا )ص/44)
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 الفرع الثاني: الدراسة النظامية 

 م1962م إلى سنة 1954من (45)أوال: دراسته بمعهد أحمد باشا
ة رالله الدراسيقسمن م  ليااملتبع مبعهد البيياء الديينكان نظام الدراسة املتبع باملعهد النظام ن سه 

 على النأو التاي:
 املرللة األوى: وتسمى االبتدا ية ومدهتا أربع سنوا . 
 املرللة الثانية: وتسمى الثانوية ومدهتا مخس سنوا .

 . (46)فإذا خترج ال الب من هاته املرللته است اع متابعة تعليمه العاي
م عندما رلع إى مسالتة يف عيد األضأى أمره والده باالنتقال إى طرابلس للدراسة مبعهد 1954يف سنة 

، والذك كانن ترب ه -من قرية بين ليا -(47)ألد باشا بناءع على رغبة من الشيخ علا بن احلسن املسال  
باشا، والذك كان مقره بال ابق الثاين فوق بالعا لة راب ة نسب، فلىب طلب والده، والتأق للدراسة مبعهد ألد 

سوق األرباع ب رابلس الغنننننننننننننرب، فاقام بإلدى ُلجره، وبدأ الدراسة باملعهد يف ال رتة الصبالية املمتدة من 
حليور   (48)الساعة السابعة  بالاع إى الساعة الثانية يهراع، ويف ال رتة املسا ية  كان يذهب لزاوية ميزران

   العلنننننننننم  واليت كان يقوم بالتدريس هبا ثلة من  أفاضل املشايخ العلماء منهم :  للقا
 

                                                           

الشهري، وأوقج عليها أوقافاع للصرف منها على احملتاله من م وأحلقها مبسجده 1738(  مدرسة ألد باشا بناها ألد باشا القره مانللا، 45)
د باشا. شتهر باسم  كلية ألد ديين، اا معههبال لبة، تتكون من دورين ييّمان حنو مخس وثالثه خلوة، ويف بداية مخسينيا  القرن العشرين افتتح 

 ( .  302ينظر: معجم البلدان الليبية )ص/
ليبيا" حبا مقدم من وفد ليبيا إى مؤير وزارة الرتبية والتعليم والوزراء املسؤوله عن الت  ي  االقتصادك يف الدول العربية  ( ينظر: التعليم الديين يف46)

 (.  18م )ص/1966أبريل 14-9املنعقد يف طرابلس
م أقبنل علنى ل نظ القنرآن علنى 1911سنة (   الشيخ العالمة علا بن لسن بن حممد العر  املسال  من بين ليا إلدى قبا ل مسالتة وهبا ولد 47)

لندوكاي علنى  نظ القنرآن بزاوينة ادوب، أمت لعمه الشيخ حممد العر  بزاوية ال اسا مبسالتة، كما تلقى مبادئ  العلوم على يد الشيخ عبد القادر اجمل
لشنيخ رلومنة الّصنارك، ا أشنهرهم: شنياخها، ومننالشيخ رلب أبو لنناح مث  قصند مديننة زليننت، لينا الزّاوينة  األمسرينة الشنهرية، فاخنذ عنن بعنض  أ

ا ، فاخنذ ن مث لنامع ألند باشنامع مينزراوالشيخ منصور أبو زبيدة، فارق مدينة زلينت، وتوّله تلقاء مدينة طرابلس، وانتظم يف سلك طالب  السنة جب
م يف هنذه د أن ختنرّج املنرتلَ وبعن غنريهم،عن لهابذة العلم هناك من أمثال الشيخ عبدالرلن البو نريك، والشنيخ علنا النجنار، والشنيخ علنا الغريناين و 
حممنند  املننوى والشننيخ: عبنند لننا العننر ،عالزّاويننة العلميّننة الشننهرية تصننّدر للتنندريس فيهننا، فت ننرّج علننى يديننه مجهننرة مننن طننالب العلننم، الشننيخ: عمننران 

ربيننننع /17جلمعننننة  هننننا يننننوم ابار  املصننننرا ، والشننننيخ: مصنننن  ى الصننننادق العننننر  وسننننواهم كثننننري، وبعنننند سنننننوا  مننننن الع نننناء فاضننننن رولننننه ال نننناهرة إى
 بننننننن خلالنننننند حممنننننندآنيننننننة، م ودفننننننن مبقننننننربة منيننننننذر. ينظننننننر: ورقننننننا  م ويننننننة يف تننننننرالم أعننننننالم املسننننننابقة القر 16/03/1979ه املوافننننننق1399الثنننننناين

 (. 64سعيدان)ص/
ظ القرآن الكرمي ووقج عليها أوقافاع م لتدريس العلوم  وحت ي1880(  زاوية ميزران أسسها احلاج رميان ميزران ألد ولهاء طرابلس وجتارها عام 48)

( 272ص/مية يف ليبيا جملموعة من البالثه)(، ومعامل احليارة اإلسال305ليصرف ريعها على ال لبة واملدرسه  ينظر: معجم البلدان الليبية )ص/
  . 
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ليور  -رله ات تعاى-الزم شي نا (49)-رله ات تعاى–حممد بن سعود املسال  بن  الشيخ اهلادك * 

ة من الكتب من أل ها إى ياءها للقا  الدروس اليت كان يلقيها  الشيخ بزاوية ميزران ، فدرس عليه تموع
 ومنها: 

الذك كان تعقد للقته من بعد  -(51)، و"شرح ميارة على منت ابن عاشر"(50)"شرح الرلبية يف ال را ض
 .(52) - الة ال جر إى السابعة  بالاع 

الذك كان يُّدرس للمتقدمه،  وطلب منه الشيخ  (53)كما درس عليه شرح ابن عقيل حباشية اخليرك  
أن حييره معه رغم  غر سنه، واشرتط عليه ل ظ  منت األل ية ، كما درس عليه   -رله ات تعاى - اهلادك

، إى لانب لر ه على ليور دروس الت سري اليت كان الشيخ يلقيها يف شهر (54)أيياع شرح ألد الدردير
 رميان. 

 ".(56): درس عليه "شرح ق ر الندى(55)* الشيخ علا بن لسن العر  املسال 
                                                           

زاوية السََّماح، إلدى قرى مدينة مساّلتة، يف غّرة احملّرم من ( الشيخ: اهلادك بن حُمّمد بن سامل بن حممد بن ميالد بن ُسُعود املساّل ، ُولد بقرية 49)
ش ر  همث ميّم وله ، وملّا يكد يبلغ احلُُلم،ل ظ القرآن على الشيخ حممد الصغرّي القماطا 1918من أكتوبر من عام  هن، املوافق للّسابع1337عام 

 ن أشهر شيوخه:مية امل تِل ة، وملوم اإلسالسة العاء عشرة أعوام، للتعّمق يف درامدينة زلينت، ليا الزّاوية  األمسرية الشهرية، فالزم أشياخها زُه
ة اإلدراك، وه متانة احل ظ وقوّ خه ومدّرسنه شيو الشيخ رلومة الّصارك، والشيخ منصور أبو زبيدة ، والشيخ حممد م تاح قّريو املصرا ، وملّا آنس م

ذه وا عنه يف هملبتد ه، ومن أشهر تالميذه الذين أخذم مدّرسعا ل الب السُّّنة ا1943فُعّه يف فرباير أذنوا له باجللوس لإلقراء والتدريس واإلفادة، 
وانتظم يف  نة طرابلس،لينت، وتوّله تلقاء مديويف منتصج األربعينّيا  من القرن العشرين فارق مدينة ز  املرللة الشيخ: حممد بن احلسه القماطا،

خترّج  قه وال را ض بعد أنلنأو وال ، كازاوية ميزران فالزم الشيخ علا الغرياين، فأصل له علم وافر يف علوم شىّت سلك طالب مدرسة السُّّنة ب
ازل رفيعة يف بّوأ كثرٌي منهم منالعلم، ت ن طالباملرتَلم يف هذه الزّاوية العلمّية الشهرية تصّدر للتدريس فيها، فت رّج على يديه مجهرة  احلة م

الشيخ: ى الصادق العر ، و شيخ: مص  ، والاء وال توى، منهم: الشيخ عمر مولود عبداحلميد أبو لرية، والشيخ: عمران علا العر التدريس والقي
التاي دفن مبقربة  ويف اليومم . 1989/  12/  16ه ، املوافق  1410وافاه ألله يف السابع مجادى األوى سنة  الدوكاي حممد نصر، وسواهم كثري

املزدوج  د، العددسعو لسالم اد. عبد  نظرا  يف سريته وأطوار لياته " سعود،"الشيخ اهلادك بن  يف:ك مبدينة مسالتة. تنظر ترمجته العياد
 م. 2019( 15/16)

اع  ومنها: شرح (، وقد تناوهلا الكثري من العلماء  بالشرح والتوضيح والتعليق قدمياع ولديث577( منت الرلبية للعالمة حممد بن علا الرليب ) :50)
 (.   89 /11ه(. معجم املؤل ه )912الرلبية لسب  املارديين) :

د ات  عبد ( كتاب الدر الثمه واملورد املعه يف شرح املرشد املعه على اليرورك من علوم الدين، حملمد بن ألد ميارة املالكا، على نظم أ  عب51)
 (.  14 /9دلسا. معجم املؤل ه )الوالد بن ألد بن علا بن عاشر األنصارك األن

( كان لظ الشيخ من الدروس درسه، يلقا ألدمها َعِقيَب  الة الصبح، ويلقا اآلخر بعد  الة العصر يف زمن الصيج، وبعد املغرب إذا كان 52)
 (.    8نظرا  يف سريته وأطوار لياته )ص/ سعود،الزمان شتاءع. ينظر: الشيخ اهلادك حممد بن 

شيخ حممد  اخليرك ،على شرح هباء الدين عبدات بن عقيل، على أل ية أ  عبد ات مجال الدين ال ا ا املعروف  بابن مالك ينظر:  ( لاشية ال53)
 (  1/151كشج الظنون، لالا خلي ة )

 (  2/67ه(. ينظر معجم املؤل ه )1201( الشرح الصغري على أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك الدردير ) :54)
 تقدمن ترمجته.  ( 55)
 (  6/163(  ق ر الندى وبل الصدى ،لعبد ات بن يوسج األنصارك الشهري بابن هشام . ينظر معجم املؤل ه )56)



 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
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والثانوية البتدا ية ا  -له ات تعاىر –درس قد ف دراسته النظاميةأما  ال رتة،هذه  احلرة يفهذا عن الدراسة 

ن املربه موعة متلى يد ال رتة ع يف هذهمدهتا تسع سنوا ، وقد تتلمذ  ب رابلس وكاننألد باشا  مبعهد
 ال يالء منهم: 

 " أقرب املسالك  للدردير". -رله ات تعاى-عليه: درس (57)* الشيخ املر  على الغرياين
 .(58)* الشيخ : عمر العر  اجلنزورك

 " يف النأو.  (60)وقد درس عليهما "شرح ابن عقيل (59)الشيخ عبد السالم خليل اجلنزورك *
 ، ودرس عليه علوم البالغة.(61)* الشيخ سامل بوكر    

                                                           

ه مبن قة تالوراء ب رابلس، درس العلوم الدينية يف 1306م1888( الشيخ : علا بن علا بن أ  بكر بن حَممد بن حممد الغرياين، ولد سنة 57)
ودفن بتالوراء. ينظر: نبذة عن لياة علا  م1975م تويف يف أبريل من عام 1911لامع ألد باشا، شارك يف معركة اهلاين الشهرية يف أكتوبر عام 

 م بوعة.وما بعدها( مذكرة  1)ص/الغرياين غرياين، للصادق ال
ويرلع نسبه إى قبيلة الزنتان، ل ظ القرآن الكرمي   م يف من قة لنزور اليالية الغربية1911ه 1329( الشيخ عمر العر  اجلنزورك، ولد سنة58)

يخ: لى يدك الشية "عمورة" جبنزور فدرس عيب"،  مث التأق بزاو الشيخ سامل الزنتاين" العو  يف سن مبكرة لداع يف زاوية سيدك أ  رلاب على يد
بار العلماء منهم :ألد األزمري، م فاخذ العلم على يد ك1933مث انتقل إى طرابلس سنة  إبراهيم الكميشا والشيخ: إبراهيم اهلنقارك،

لناقة اشا، فيال عن دروسه العامة يف لامع االديين وعصمان ب واملعهد الشكشوكا، وغريمها، كان يلقا الدروس النظامية يف كلية ألد باشا خمتار
ويرف، الل يج الش خ اللغوك عبدكان جيمع يف للقته مستويا  عدة، فدرس على يديه ثلة من طالب العلم، منهم: الشي واخلروبة ودرغوث،

لوار ربه  ت إياانتقل رله  مد زقالم،اتح حمخ األ وي: فالشيخ األ وي: عمران علا العر ، والشيخ ال قيه: عبد املوى حممد املصرا ، والشي
ين مسق  يه إى مقربة سيدك الزغواويف عصر يوم اخلميس شيعه اآلالف من حمب م15/1/1986ه املوافق 1395مجادى األوى//3 باح األربعاء:

ا منشور مبجلة كلية الدعوة اإلسالمية ( حب488سويعد )ص/عامة يف لياة الشيخ عمر اجلنزورك، ل رج  ينظر: نظرةعلى رغبة والدته.  رأسه بناء
 (. 30)ص/القرآنية، م، ورقا  م وية يف ترالم أعالم املسابقة 1998العدد اخلامس عشر

زور، م، ل ظ القرآن الكرمي يف زاوية العري ا جبن1342/1923( الشيخ: عبدالسالم حممد خليل اجلنزورك،  ولد يف مدينة لنزور غر  ليبيا سنة 59)
 درس ال قه مث، 1936ام عية من مث قصد طرابلس، فاستكمل ل ظه للقرآن، مث انتظم يف للقا  دروس زاوية ميزران ولامع ألد باشا بدا

ثة األمم عركز الدوي لرعاية املك وفه مرشأعا عن ب، أوفد إى امل1952والت سري وال لك واحلساب، لىت نال شهادة العاملية من اجلامعة الزيتونية عام 
قبس : »ذاعة الليبية منهالدينية لإلعض الربامج اعمل مدرسعا يف املعاهد الدينية يف لنزور وطرابلس، كما قام باإلفتاء، وتقدمي ب 1965املتأدة عام 

م ، 1971، «وراش اضل بن عحممد ال يف رثاء الشيخ»شاعر أديب له العديد من قصا د  الرثاء  منها قصيدة « من نور، و ور من لياة الناس
 ه لشعراء العربية يف ومعجم الباب (،8م ينظر: مرايا اجملتمع لل اهر النعاس)ص/19/04/2004، تويف سنة 1999يف رثاء زوله « لبن نداء»و

  القرنه التاسع عشر والعشرين موقع على شبكة املعلوما  الدولية.
 (.  2/67ى األل ية البن مالك ينظر معجم املؤل ه )ه( عل769(  شرح ابن عقيل هباء الدين عبدات بن ألد ) :60)
م ل ظ القرآن الكرمي يف سن مبكرة  بكتاب 1911ه 1329( الشيخ: سامل بن ألد بوكر اجلنزورك، ولد بقرية سيدك عبد الل يج جبنزور سنة61)

م إى 1935ز العلم الشرعا يف لنزور، انتقل سنة الشيخ سامل الزنتاين" العويب"، مث انتقل إى زاوية  "عمورة" مرك سيدك أ  رلاب  على يد
الشكشوكا، وبعد يكنه وتبأره بدأ مسرية  طرابلس، فاخذ العلم على يد كبار العلماء مبعهد ألد باشا ومنهم: الشيخ ألد األزمري، والشيخ خمتار

العلم، منهم: الشيخ: عمران علا العر ، والشيخ: عبد  الع اء فدرس تموعة من العلوم كال قه والت سري واللغة فدرس على يديه ثلة من طالب
انتقل الشيخ  إى رلة ات   م15/2/1984ه املوافق 1404/مجادى األوى  14املوى حممد املصرا ، والشيخ: فاتح زقالم، ويف يوم األربعاء:



 

 شام عمران العربيه                  م(1935/2017=  هن1438 /1354)الشيخ األصولي عمران بن علي العربي                    
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
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 (63)املزوغا،والشيخ خليل (62)* الشيخ: ألد اخللي ا

 ".     (65)على تدريس كتاب: "شرح الرسالة يف ال قه م، وقد تواى ثالثته(64)* الشيخ املهدك أبو شعالة
 درس عليه يف سنوا  متعددة علم النأو، والبالغة، واملن ق.(66)* الشيخ: ال يب حممد املصرا 

 * الشيخ: علا بن لسن املسال .

                                                                                                                                                                                 

 ا( وم30)ص/القرآنية، ورقا  م وية يف ترالم أعالم املسابقة  تعاى عن عمر يناهز ثالثاع وسبعه سنة، ودفن مبقربة الزغواين ببلده لنزور. ينظر
 بعدها.

م مث انتقل 1935( الشيخ ألد حممد اخللي ا، بدأ ل ظ القرآن على الشيخ املقرئ حممد العر  ال زاين، وذلك ببلد اخلال  ة من قياء ي رن سنة 62)
تينيا   أوا ل السيفزمري وغريمها، حتصل مد الغاوك العجيلا، والشيخ ألد األم فدرس على الشيخ حم1936إى زاوية ميزران ب رابلس لواي سنة 

م حتصل على دكتوراه الدولة 1991يف سنة بقاع و على العاملية  من األزهر، ويف أوا ل الثمانينيا  حتصل على املالستري من لامعة طرابلس ال اتح سا
نها: "عقود الزواج ملؤل ا  ماوعة من عاما يف تال التدريس مب تلج مرالله، له تممن لامعة أم درمان السودان، قيا ما يزيد عن ثالثه 

ألول من ار ربه يوم األلد اقل إى لو ه. انتال اسدة"، وحتقيق "مسا ل للولو"، و"لوانب من تاريخ احلياة التعليمة يف طرابلس" ترلم فيه ملشاخي
العدد  اإلسالمية،ة الدعوة منشور مبجلة كلي ن( حب229لتعليمة يف طرابلس)ص/م.  ينظر: لوانب من تاريخ احلياة ا1991شهر ديسمرب

 ".   1992التاسع" ( حبن منشور مبجلة كلية الدعوة اإلسالمية العدد674"، والشيخ اخللي ا يف ذمة ات)ص/1985الثاين"
م وملا أن بلغ الثانية عشرة 1920مبن قة سيدك الصيد، سنة ( الشيخ: خليل بن علا بن خلي ة بن حممد بن عمر املزوغا، ولد يف مدينة ترهونة، 63)

خ مُّوش" على يد الشي" مسجد عَ عرف بنمن العمر انتقل إى مدينة طرابلس الغرب،  بدأ ل ظ القرآن يف مسجد مبن قة الغرارا  سوق اجلمعة ي
ألمسر بزلينت، ا ال بعدها إى زاوية وم اللغوية، والشرعية، مث شد الرللتأق بزاوية ميزران ، ودرس هبا العلا مث انتقل    ،-له اتر -احلجالا ال ربان 

 خ الرللة إى قبلة طلبة العلم املغاربةم شد الشي1947وبقا فيها أربع سنوا  انكب فيها على طلب العلم، على أيدك مشايخ الزاوية، ويف سنة 
رلع إى مدينة طرابلس بزاوية  1949ا هناك قرابة السنته، ويف سنة لامع الزيتونة بتونس، ليا وا ل طلب العلم على مشايخ اجلامع وبق

ذك  ت تعاى يف يوم السبن التاسع من شهر، انتقل إى رلة ا1985وعه الشيخ مدرساع مبعهد ألد باشا ، وبقا فيه إى سنة  ميزران مرة أخرى
 يا الراب :بكة املعلوما  مبوقع ويكبيدشخ ألد  طالبه وها مولودة  على م ترلم للشي1990هن املوافق للثاين من شهر يونيو  1410القعدة سنة 

ar.m.wikipadia.ory 
م ل ظ القرآن مبدرسة سيدك ألد زروق على كل من 1909( الشيخ: املهدك بن حممد بن علا أبو شعالة، ولد بقرية احلويرة مبدينة مصراتة سنة 64)

ة نافذة، ذا ذكاء لاد وبصري  ابلس، كانزران ب ر كما درس بزاوية األمسرك، مث التأق بزاوية السنة مبي  الشيخ: ألد منصور، و الشيخ:  حممد فل ل،  
 ليهم:  الشيخ منصورذين درس عخيه اللاول االلتأاق جبامع الزيتونة ولكن يروفه الصأية لالن دون ذلك فالتأق مبعهد ألد باشا، ومن مشا

لشكشوكا وغريهم ، وعقب خترّج املرتَلم ا والشيخ علا النجار، والشيخ علا الغرياين، والشيخ خمتار أبو زبيدة ،والشيخ عبدالرلن البو ريك،
ر ، ، والشيخ: عمران العد ألد باشا فت رج على يده مجلة من ال الب منهم: الشيخ عبد الكرمي الرياينمدرساع مبعه -اىرله ات تع-اشتغل 

م عن 07/04/1972ه املوافق1392  ر//23يوم اجلمعة -اىرله ات تع-خ عمر مولود، وغريهم،  تويف والشيخ: عبد السالم البيزن ا، والشي
: ورقا  نيذر اإلفريقا ينظرة سيدك من مبقرب عمر يناهز ثالثا وسته سنة، و لى عليه الشيخ: علا الغرياين، وأبَّنه الشيخ: مص  ى الرتيكا، ودف

 (وما بعدها .  38آنية،)ص/م وية يف ترالم أعالم املسابقة القر 
 (  6/73(، وشرلها ك اية ال الب الرباين، للمنويف. معجم املؤل ه )386(  الرسالة أل  عبد ات بن أ  زيد القريواين ) :65)
آن الكرمي يف سن ه  ل ظ القر 1336( الشيخ: ال يب بن حممد بن عثمان بن طاهر املعروف باملصرا  ولد بقرية أوالد فتح ات مبصراتة، سنة 66)

الشيخ:    ها ومدرسيها منهم:ة من علمالى مجلمبكرة، تلقى تعليمه األول بزاوية زروق على علماء مصراتة، مث انتقل إى الزاوية األمسرية ودرس ع
ه مديراع عإلسالمية بالبيياء ااجلامعة  رله منرلومة الصارك، والشيخ: منصور أبو زبيدة، عمل مدرساع بالزاوية األمسرية وزاوية احملجوب، وبعد خت

 (.29،30د البأباح )ص/رلومة الصارك لياته وآثاره، حملم ينظر:م ودفن مبصراتة. 1998ملعهد ألد باشا ب رابلس تويف  سنة 



 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 

 149 

   (67)*الشيخ: اليدة احلاما
 

 .       (69)"، وهداية ال الب يف الصرف(68)عليهما "شرح التأ ة السنية يف النأودرس 
 : ودرس عليه علما احلساب، والتاريخ.(70)* الشيخ سامل املاقورك

 ".      (72). درس عليه "شرح السعد يف البالغة  (71)*الشيخ: رميان ال رابلسا

،و الشيخ: علا أمه (74)الباكستاين ،والشيخ: فيل معبود(73)الشيخ: حممد املدين الشويرف*   
 .    (76)درس على ثالثتهم كتاب السُّلَّم يف املن ق وبعض شروله  (75)السوداين

                                                           

يف لامع ه نشا مكافأاع من ألل العلم فدَّرس 1924(  الشيخ اليدة لسن احلاما من مواليد طرابلس، سوق اجلمعة، من قة السوامل سنة 67)
ه من 1984صل عل املالستري سنة ه. وحت1964ميزران وألد باشا، مث وا ل دراسته وحتصل عل ليسانس الشريعة والقانون من األزهر سنة 

اع م بعيد2000ناك سنة ا وتويف هر لكندلامعة طرابلس، تعرض لالعتقال وبقا يف سجن أبو سليم مدة أربع سنوا  واستمر  معاناته وأسرته فساف
 م.  2015يونيو//21: بتاريخ 27  أة سري أعالم ليبيا ترمجة رقم" يف:ن وطنه وأهله. تنظر ترمجته ع

 ( التأ ة السنية بشرح املقدمة اآللرومية حملمد حما الدين عبد احلميد. 68)
 (  هداية ال الب "قسم الصرف" أللد مص  ى املراغا، وهو من مقررا  املعاهد الدينية  األزهرية . 69)
م مبألة املنشية شارع بن عاشور طننننننننننننننننننننننننرابلس، ل ظ القرآن جبامع 1928(  الشيخ: سامل بن ألد بن خلي ة بن احممد املاقورك، ولد سنة 70)

اء سنة بيييعة بالانس من كلية الشر م إى لامع ألد باشا للنهل من معه مشاخيه ومدرسيه حتصل على الليس1945عمورة، مث انتقل يف سنة 
عداد  عه  عيواع يف جلنة مرالعة وإ م، كل ذلك كان ب ريقة االنتساب 1983م، وشهادة املالستري من كلية الرتبية لامعة طرابلس سنة 1974

أنس  ، و  أة معهد مالك بن1246م ينظر: لريدة الشمس العدد15/09/1996املصالج، تويف يوم األلد املوافق 
 م. 2017يونيو//22بتاريخ:

 ( الشيخ رميان لييب األ ل تونسا املنشا واإلقامة لسب ما أفاد الشيخ رله ات تعاى.71)
هن(  وهو شرح لكتابه امل ول يف البالغة، الذك شرح فيه تل يص امل تاح للقزويين  793( خمتصر املعاين يف علوم البالغة للسعد الت تازاين) :72)

 (.  219 /7ينظر: األعالم للزركلا )
م بدأ ل ظ القرآن 1930 -هجرك  1348شيخ: حممد املدين بن منصور بن علا الشويرف، ولد مبدينة زلينت الليبية بقرية الغويال  سنة ( ال73)

ليا  م1942رمي إى هناية سنة لقرآن الكراءة االكرمي مبسجد أوالد خليل بقرية الغويال ، مت انتقل إى زاوية البازة وعمره مثان سنوا  ليوا ل ق
م تلقى العلوم الشرعية   1945ان سنة ادر لو قل إى زاوية الشيخ عبدالسالم األمسر لينها قراءة القرآن الكرمي على يد الشيخ خمتار عبد القانت

  ا،مد بن ش لو القماطحم، والشيخ لقماطاواللغوية على يد عدد من املشايخ  مثل الشيخ منصور أبو زبيدة والشيخ حممد بن لسه بن عبد ات ا
نة سالليسانس" لعالية لكلية الشريعة "التأق جبامعة األزهر الشريج، وحتصل على الشهادة ا 1952ومنها حتصل على الشهادة األهلية، ويف سنة

لينت يف ز  مسرك الديين مبدينةاملعهد األرساع بووا ل تعليمه يف األزهر الشريج ليأصل على شهادة العاملية مع اإللازة يف التدريس، ُعه مد .1956
تب مثل :كتاب الدمنهورك يف املن ق، دّرس عدداع من الك م،1962إى سنة  1960، ومديراع ملعهد ألد باشا الديين مبدينة طرابلس من 1957

إى سنة 1996زلينت  من سنة  ية مبدينةإلسالماو ميارة بن لدون يف ال قه، وق ر الندى البن هشام يف النأو  عه شي ا للجامعة األمسرية للعلوم 
 .2018ديسمرب/23ينظر:   أة زلينت اجلديدة على ال يس بوك بتاريخ: .2002

 ( مل أقج على ترمجته. 74)
 ( مل أقج على ترمجته. 75)
ه ،وشرح الشيخ لسن ابن درويش القويسىن 1192( السلم يف املن ق وشرله لألخيرك، وإيياح املبهم من معاين السلم للدمنهورك ) :76)

 (24 /4وغريها. ينظر: إيياح املكنون يف الذيل على كشج الظنون )( 1255) :



 

 شام عمران العربيه                  م(1935/2017=  هن1438 /1354)الشيخ األصولي عمران بن علي العربي                    
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 ". (78): درس عليه " اجلوهرة يف العقيدة(77)* الشيخ ال يب بن قمرة   
ن سنة اليت امتد  م -اإلعدادية  والثانوية -هؤالء هم أشهر شيوخه الذين درس عليهم يف هذه ال رتة

. (79)م  بتقدير ممتاز1962م حتصل فيها على الشهادة الثانوية سنة1962م إى سنة 1954
 .   م1966م إلى  1962من (81)اإلسالمية  (80)محمد بن علي السنوسي بجامعة  دراسته :ثانيا

لعام اجلامعا القانون يف او  شريعةكلية الذه اجلامعة وانتظم بهب -له ات تعاىر -لتأق الشيخ الوالد ا 
 علىى او توالقانونية  م، ودرس هبا ملدة أربع سنوا  تموعة من العلوم الشرعية واللغوية،1962/1963
 من ليبيا وخارلها، ومن هذه املواد: كبار األساتذة والعلماء  تدريسها

 ". (82)*مادة ال قه:" الشرح الكبري على خمتصر خليل
                                                           

وكليا  اجلامعة  ( عامل تونسا من أساتذة الزيتونة، كان ضمن البعثة التونسية اليت قدمن ليبيا  يف إطار التعاون الثقايف للتدريس يف املعاهد الدينية،77)
شري بلوزة، والشيخ الب بد العزيزالشيخ عو الذين ضمتهم هذه البعثة : الشيخ  احل عباس، اإلسالمية بالبيياء ، كان من به الشيوخ واألساتذة 

منشور على الشبكة  ستاوك حباح املالربكاوك والشيخ عمر العداسا وغريهم. ينظر: "  ور من التوا ل الثقايف التونسا اللييب، حملمد  ال
 م. 8/02/2009اإللكرتونية بتاريخ 

 (. 2 /1ه( ينظر: معجم املؤل ه ) 1041براهيم بن إبراهيم بن لسن بن علا اللقاين) :( لوهرة التوليد إ78)
ل شاين ( كان من أبرز أقرانه ومعا ريه يف هذه ال رتة اليت استمر  ملدة تسع سنه تموعة من ال الب املربزين منهم:  الشيخ: حممد ال يتورك ا79)

براهيم من إشيخ: حممد القماطا ربعة، والالا األتالوراء، والشيخ: ليدة أبو العيد العكارك من النو من تالوراء ، والشيخ: ألد حممد الغرياين من 
الوراء، سالم الغرياين من تدق عبد ال: الصاقصر األخيار، والشيخ: عبد ات فانان من طرابلس، والشيخ: شادك موسى الرقيعا من ورش انة، والشيخ

 وغريهم كثري.   سنة ن سهاون باللوراء، والشيخ حممد الغاوك من طرابلس، ومجيع من ذكر كانوا يدرسوالشيخ: خلي ة ونيس أبودية من تا
 ية، ولنننننند يف مسننننننتغاة بنننننناجلرا ر سنننننننة(  اإلمننننننام أبننننننو عبنننننند ات حممنننننند بننننننن علننننننا السنوسننننننا اخل ننننننا  اإلدريسننننننا احلسننننننين ، مؤسننننننس احلركننننننة السنوسنننننن80)

م باجلبل األخير س الغرب فاقاإى طرابلواحلجاز، مث غادر مكة ، مث رلل إى تونس ومصر وأخذ العلم يف بلد  الواس ة وفاس م،1778ه1202
ا  منهننا: إيقنناظ الوسنننان يف العمننل ه  عننامل حنريننر لننه عدينند املؤل نن1859ه 1275أوال مث انتقننل إى والننة اجلغبننوب واسننتقر هبننا إى أن تننويف سنننة 

ديننن ودولننة.  (، السنوسننية189)ص/زيننادة نقننواللربعننه وغريمهننا. ينظننر: برقننة الدولننة العربيننة الثامنننة باحلننديا والقننرآن، السلسننبيل املعننه يف ال را ننق األ
 (.27(، الثمار الزكية للأركة السنوسية، للصال )ص/41حملمد شكرك)ص/

الدينية إى العمل  بكامل قوهتا م ومن مث عاد  بعد استقالل ليبيا وعودة املؤسسا  1841( مث إنشا ها زاوية دينية يف مدينة البيياء يف عام 81)
م، ومسا 1955 ل قه والقراءا  عاملتعليم ا توس اع ملتعليم القرآن الكرمي مستعينة  بعلماء  وقراء من األزهر الشريج، مث ت ور  لتكون معهداع دينياع 

مبقتيى  -مد بن علا السنوساعة  حمم، ومن متَّ  فتأن لام1957مبعهد البعوث، وقد وضع لجر األساس إلنشاء اجلامعة يف فرباير سنة 
ول الدين، قانون، وأ اجلامعة اإلسالمية، وقد كانن نواة كلياهتا آنذاك: الشريعة والبأو ما يعرف  -م1961أكتوبر 29املرسوم امللكا الصادر يف 

التعليم يف اجلامعة من ختصصها يف العلوم  رم تغري مسا1969واللغة العربية، وتيم عدداع من املعاهد الدينية واملدارس القرآنية  مث بعد نكبة 
عربية والدراسا  سمى: كلية اللغة الميبية حتن عة اللاإلسالمية إى لامعة تدرس العلوم اإلنسانية والت بيقية فيمن اجلامعة اإلسالمية  أوال إى اجلام

نون قسم الشريعة والقا أخرى فيم كليا   ج السبعينيا  إىاإلسالمية وأ بأن كلياهتا الثالثة أقساماع علمية، مث ضمن هذه األقسام بعد منتص
ذه الكلية هداب و هبذا ألغين بكلية اآل ل لس ةإى كلية القانون بقاريونس، وضم قسم اللغة العربية إى كلية اآلداب ، وضم قسم األ ول إى قسم ا

م على موقع واك باك مشه، وهدرزة 01/05/2011 ، احلوار نن تاريخ النشرينظر: الندوة األوى للجالية الليبية مبصر ملنا رة ودعم الثورة الليبية
امعة   احلق،  اليت تصدر عن اجلم نس ة حم وية على موقع واك باك مشه، وتلة  و 15/10/2011يف السياسة والتاريخ، ليبيا املستقبل 

 (. 321هدك الشوماين يف ذمة ات)ص/م والشيخ امل1973األول، الليبية، كلية اللغة العربية والدراسا  اإلسالمية،  السنة األوى العدد 
 (67 /2ه( معجم املؤل ه )1230ه(  ومعه لاشية الدسوقا) :1201( الشرح الكبري على خمتصر خليل للدردير)82)
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 .(83)شيخ : أبوبكر لريوتواى على تدريسها ال     
 .  (84)والشيخ: عمننر العداسا التونسا 

"  وتوى تدريسها األستاذ الدكتور: عثمان (85)* مادة أ ول ال قه: " شرح اإلسنوك على املنهاج للبيياوك
 .       (86)مريزيق املصرك

 .(87)*مادة ال قه املقارن: وتوى تدريسها الشيخ : امل تار البجاوك التونسا
 "(88)الت سري: " كتاب: ت سري آيا  األلكام للشيخ السايس *مادة

"، وكان يدرسهما يف السنوا  األربع الشيخ: عبد احلميد (89)*مادة احلديا" كتاب: سبل السالم للصنعاين
 . (90)عبد الشايف

 
 

                                                           

زهر املعمور فاندرج يف سلك م  وهبا نشا ول ظ القرآن الكرمي، مت التأق باأل1912ه 1331( الشيخ : أبوبكر حممد لري، ولد بزلينت سنة  83)
ليه مث أسند  إ  ومدرساع ، ألمسر أستاذاع اوبقا إى أن حتصل على أعلى الشهادا ، مث عاد والتأق بزاوية عبد السالم  1932طلبته وذلك يف سنة 

المية انون باجلامعة اإلسعة والقريية الشمهمة اإلشراف على التعليم وتنظيمه فيها، مث انتقل إى العمل بعدة معاهد وكليا  لامعية منها: كل
 (.480م. ينظر: اجلامعة األمسرية أسس ولذور)ص/1988يونيو//18بالبيياء، تويف يف 

م، ل ظ القرآن الكرمي و مبنادئ اللغنة العربينة  مث التأنق جبنامع الزيتوننة 1902( الشيخ: عمر بن  احل العداسا، ولد بتينجة من والية بنزر  سنة 84)
م، و بعننند ذلنننك وا نننل 1927إى أن لصننل علنننى شنننهادة الت وينننع يف العلننوم يف   1920 سنننلك طلبتننه و ذلنننك يف أكتنننوبر سننننة املعمننور فانننندرج يف

ه األلنناّلء  خنبننة مننن علمنناء عصننر  ملعمننور إىادراسننته بنجنناح يف قسننم الدراسننا  العليننا، وقنند تتلمننذ املننرتلم لننه يف خمتلننج مرالننل التعلننيم جبننامع الزيتونننة 
 قالل انتُننِدب الشننيخإثننر االسننت اهر بننن عاشننور ،والشننيخ: لعنني ، و الشننيخ: الشنن ا، وملننا تع لننن النندروس  يف لننامع الزيتونننةمنننهم : الشننيخ: ال نن

و و البالغة طيلة قه و أ وله، و النأجلامعة ال العّداسا للتدريس يف اجلامعة اإلسالمية بالبيياء بليبيا  أبة ثّلة من مشايخ الزيتونة فدّرس يف تلك ا
إى لنوار ربنه  انتقنل  شنكرون فينله( و ختنرج علنى يدينه عندد كبنري منن ال لبنة الليبينه النذين منازالوا يذكروننه و ي 1972إى  1960)منن سننة  12

ن منمبقربة النزالج حبينور مجنع غ نري  يف  الة ركعيت ال جر جبامع الزهراء، و دفن 1990أبريل  11املوافق لن  1410رميان  15تعاى يوم اخلميس 
 ( .2/80) ( ،و تتمة األعالم للزركلا، حملمد رميان خري404 ينظر: مشاهري التونسيه، حملمد أبو دينة )ص/املشيعه

 (.203 /5ه(. ينظر: معجم املؤل ه )772ه لإلسنوك ) :558(  هناية السول شرح منهاج األ ول للبيياوك) :85)
املالكا، ألد مشاهري األزهر املعا رين، توى التدريس باألزهر، وانتدب للتدريس (  عثمان مريزيق العامل العالمة ال يلسوف، ال قيه األ وي 86)

ة مبكة  اض ،مث بكلية الشريعمعة اإلمام بالريكما درس جبا  -اىرله ات تع-جبامعة حممد بن علا السنوسا بالبيياء أيام امللك إدريس السنوسا
رمجته يف كتاب: الو ج املناسب لشرع ته بالقاهرة . ورد  1400أل ول هبا، تويف سنة لامعة امللك عبد العزيز آنذاك، وكان ر يساع لشعبة ا

 (27احلكم، أللد الشنقي ا )ص/
 (  مل أقج على ترمجته فيما اطلعن عليه من مصادر.87)
 (2/165ه(. ذيل األعالم لعالونة )1396( ت سري آيا  األلكام ألستاذ الدكتور حممد علا السايس ) :88)
 (56 /9ه(.معجم املؤل ه )1182السالم يف شرح بلوغ املرام من أدلة األلكام حملمد بن إمساعيل الصنعاين، ) :( سبل 89)
امعة ( الدكتور: عبد احلميد عبدالشايف عبد الباقا املصرك كان من ضمن األساتذة القارين باجلامعة اإلسالمية واستمر لىت بعد أن ضمن إى اجل90)

 (.319م )ص/1971/1972 اللغة العربية والدراسا  اإلسالمية. ينظر دليل اجلامعة الليبية الليبية حتن مسمى: كلية



 

 شام عمران العربيه                  م(1935/2017=  هن1438 /1354)الشيخ األصولي عمران بن علي العربي                    
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  (92)"  توى تدريسها الشيخ: عبد املع ا ال ياي املصرك(91)* مادة النأو "شرح األمشوين 
 .  (93)عليه  يف مادة املن ق أيياع شرح اخلبيصاكما درس 

 . (94)* مادة مدخل لعلم القانون درَّسها الدكتور: حممد عبد احلليم املصرك
 .  (95)* مادة قانون املرافعا ، ومادة القانون املدين  درَّسهما الدكتور: عبد العزيز عامر املصرك

اإللازة م نال 1965/1966رى، ويف العام اجلامعا وغريها من املواد الشرعية واللغوية القانونية األخ
" فكافاته اجلامعة بان كان من ضمن البعثة الدينية ممتازعام  مبرتبة الشرف األوى بتقدير "الليسانس"الت صصية 

 .  (96)اليت ترافق احلجاج يف ذلكم العام
 م1969م إلى سنة 1966 "الماجستير" في الفترة من :ثالثا

تشجيع اجلامعة للمت وقه يف الدراسة إرسال األول والثاين  إلكمال دراستهم العليا جبامعة ملا أن كان من 
لذلك، ولكن قدُر ات  -رلهما ات تعاى-(97)األزهر بالقاهرة، ُرشح الشيخ وزميله الشيخ: علا عبدات لوان

 لال دون حتقيق ذلك بسبب اعرتاض باقا ال الب الذين يرغبون يف إيام دراستهم العليا وم البتهم بذلك  مما 
 
 
 

                                                           

 (184 /7ه(. ينظر: معجم املؤل ه )900(  منهج السالك إى أل ية ابن مالك، لعلا بن عيسى األمشوين) :91)
 ( مل أقج على ترمجته فيما اطلعن عليه من مصادر  .92)
ه( ينظر: األعالم 1050خ لسن  الع ار على شرح التهذيب لعبيد ات بن فيل ات، ف ر الدين اخلبيصا ) : ( لاشية أ  السعادا  الشي93)

 (.196 /4للزركلا )
ة حتن ( الدكتور: حممد عبد احلليم  يونس املصرك  درس املواد القانونية  يف اجلامعة اإلسالمية، واستمر لىت بعد أن ضمن إى اجلامعة الليبي94)

 (319)ص/. 1971ة اللغة العربية والدراسا  اإلسالمية. ينظر دليل اجلامعة الليبية مسمى كلي
الليبية حتن (  األستاذ الدكتور عبد العزيز موسى عامر املصرك  درس املواد القانونية  يف اجلامعة اإلسالمية واستمر لىت بعد أن ضمن إى اجلامعة 95)

 (318)ص/. 1971مية. ينظر دليل اجلامعة الليبيةمسمى كلية اللغة العربية والدراسا  اإلسال
،  والقاضا من وقه بإبالغه أنه تقرر اي اده واعظا ضمن بعثة 17/02/1966( ينظر: اخل اب املننننُولَّه له من إدارة ش ون املوي ه باجلامعة بتاريخ96)

 [. 4رقم:م.]امللأق 1966ه1385اجلامعة ومرافقته لل وج األول للأجاج الليبيه هذ العام 
م، ل ظ القرآن بزاوية  عبدالسالم األمسر 1936هن املوافق  1355( الشيخ العالمة ال قيه: علا عبدات عبدالقادر لوان ولد يف مدينة زلينت سنة 97)

على يد  املعهد األمسركيف  تعلق هبماية وما على يد عمه الشيخ خمتار عبد القادر لوان وكان عمره مخسة عشر عاماع، درس العلوم الشرعية واللغوي
ه يف أن أهنى تعليم دوغريهم، وبع لسه، تموعة من العلماء يف ذلك الوقن ، كالشيخ منصور أبو زبيدة، والشيخ أبوبكر لري، والشيخ حممد بن

اء األزهر س على يد ف الل علمر يياء، ودنة الباملعهد األمسرك الديين، انتقل لتكملة الدراسة جبامعة السيد حممد بن علا السنوسا اإلسالمية مبدي
عليا يف اجلغبوب ليا أهنى دراسة م، مث وا ل دراسته ال1966الذين لاءوا للتدريس، وخترج الشيخ علا لوان من اجلامعة اإلسالمية سنة 

السنوسا  مد بن علاحمامعة السيد م، وعه الشيخ يف الكادر اجلامعا بكلية اللغة العربية والدراسا  اإلسالمية جب1969املالستري سنة 
ا هل اجلامعا   ؤدك والبه يف خمتلجيقا الشيخ ا، وباإلسالمية، وتوى ر اسة قسم الشريعة بكلية اللغة العربية والدراسا  اإلسالمية، مث  ار عميدع

لتسعينيا ، انتقل التعليم اجلامعا يف ن اتقال مأن اس الليبية لىت انتقل إى املعهد العاي لتكوين املعلمه زلينت، ومنها إى كلية اآلداب زلينت، إى
 لى لوان .. أمدين هبا ابنه د: فرج عم ودفن يوم اإلثنه مبقربة عبد السالم األمسر21/07/2015إى رلة ات تعاى يوم األلد املوافق:
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أدى إى إلغاء  قرار الرتشيح و دور قرار من ر يس اجلامعة بإنشاء الدراسا  العليا مبن قة 
 ا من يرغب يف إيام دراسته العليا.       م يلتأق هب1966سنة (98)اجلغبوب

بادئ األمر على هذا القرار، ورفض االلتأاق بالدراسا  العليا باجلغبوب  ألنه   -رله ات تعاى-اعرتض 
كان يت لع للدراسة باألزهر الشريج قبلة الدارسه، ومنارة العلم يف العامل اإلسالما، فتقدم ب لب لشيخ 

راغباع فيه خماطبة مدير معهد ألد باشا ب رابلس  لتمكينه من العمل    (99)حلميد الذيبايناجلامعة الشيخ: عبد ا
رفض ذلك متعلالع بان كتاب السيد  -رله ات تعاى-كمدرس باملعهد فمنأه ذلك، ولكن الشيخ مدير املعهد

 ر يس اجلامعة ال  حيمل من وقاع بشان تعيه املذكور.  
م 1966لسنة يف تلك ا والتأق بزمال هعرض عن ذلك أ -لهما ات تعاىر -تهوبعد إحلاح من والده ووالد

دة مليدرس ال الب   رتة أنلك الالدراسة، وكان نظامها لسب ما تنص عليه اللوا ح املعمول هبا يف ت واخنرط يف
الب ذا ما التاز ال فإ لشعبة،باوسة لانب إعداد حبا علما يف إلدى املواد املدر  املقررا  إىتموعة من  سنته دراسيته

 اع. يقل عن ليد لدالبتقدير  تازهااملواد املقررة اليت ميتأن فيها حتريرياع وش وياع ُمِنح شهادة املالستري بشرط أن جي
 اتذة العلماءاألسمن  تدريسها خنبةموعة من املقررا  الشرعية، توى ت-ملالستريا-ودرس هبذه ال رتة 

 واد:   األلالء ومن هذه امل
 .(101)وكان يدرسها الدكتور: السيد لهالن (100).مادة ال قه املذهيب: شرح اخلرشا على خليل1
 . (102). مادة  ال قه املقارن، ومادة تاريخ التشريع درسهما على الدكتور: علا عبد التواب2
 مريزيق." ودرسها على الدكتور:  عثمان (103). مادة القواعد األ ولية كتاب "ال روق للقرايف3
. مننننادة مقا د الشريعة ، ومنننادة ختريج ال نننننروع على األ ول، وكان يدرسهما الدكتور: لسه لامد 4

 (104)لسان

                                                           

اإلسالم، فقد كانن مركزاع دعوياع هاماع للأركة كم ، وها ذا  تاريخ عريق يف نشر 286( بلدة ليبية لنوب شرقا ليبيا، ولنوب طربق حبواي 98)
 ليبيا، و املدن الصغرية يفمنا. ينظر: لد فيهاإل اللية اليت أسسها حممد بن علا السنوسا لد امللك إدريس السنوسا عليه رلة ات تعاى، وقد و 

 ( .122لل ج اج)ص/
يف زاوية اجلغبوب، عمل قاضياع ب ربق واملرج، وانتهى به امل اف  قاضياع ببنغازك  م ل ظ القرآن1900( عبد احلميد ع ية الذيباين، ولد بربقة سنة 99)

م  تنظر 1980ة ار ربه سنل إى لو م، وبعد استقالل برقة ترقى ليصبح قاضا القياة، مث شغل منصب شيخ اجلامعة اإلسالمية انتق1936سنة 
 ولية.ترمجته على بوابة أفريقيا اإلخبارية على شبكة املعلوما  الد

 (.  459 /1م ينظر: شجرة النور الزكية )1689هن1001( حملمد بن عبد ات اخلرشا تويف يف ذك احلجة سنة 100)
 (مل أقج على ترمجته فيما اطلعن عليه من مصادر.  101)
 (مل أقج على ترمجته فيما اطلعن عليه من مصادر. 102)
 (.158 /1هن( ينظر معجم املؤل ه ) 684إدريس القرايف ) :  ( أنوار الربوق يف أنواع ال روع يف أ ول ال قه أللد بن103)
م، أعري 1965م درس باألزهر الشريج ولصل على الدكتوراه يف ال قه وأ وله سنة1932( لسه لامد لسان، ولد مبأافظة بين سويج سنة104)

ة سنة اى يف شهر ذك احلجه ات تعيف رل= =الشيخ تو ر يساع للدراسا  العليا جبامعة حممد بن علا السنوسا بليبيا ويف هذه ال رتة درس عليه 
منشور ضمن أعمال املؤير العلما  ( حبن4/1035أبونالا ولهوده يف أ ول ال قه، لعلا فريو ) معبد الساله . ينظر: الشيخ العالمة 1441

 م. 2019فرباير 6-4مها( اخلمس عالأ-األول لكلية علوم الشريعة لول املدرسة املالكية يف الغرب اإلسالما )لذورها تراثها



 

 شام عمران العربيه                  م(1935/2017=  هن1438 /1354)الشيخ األصولي عمران بن علي العربي                    
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     ........................ 
  .(105)وبعد جناله يف املواد املقننننننننننننننررة بالشعبة وإعداده لبأثه نال درلة املالستري يف ال قه املقارن

رفقة زمال ه مبذكرة طالبه فيها  -رله ات تعاى -الرلوع من اجلغبوب إى البيياء تقدم مرتمجنا وبعد 
تعينهم مدرسه بكليا  اجلامعة، فرفض املسؤولون طلبهم متعلله بعدم ولود أماكن شاغرة بكادر أعياء 

سوى  الشيخ أبوبكر  بيههي ة التدريس بالكليا   يف الوقن الذك ال يولد أك عيو هي ة تدريس من اللي
لري، وبعد تعب ومشقة أسندوا له ولبعض زمال ه وهم: الشيخ: املهدك حممد الشوماين، والشيخ: علا عبد 

 القيام  بتدريس لصة يف األسبوع مع ألد  -ات مجيعاع  رلهم -(106)ات لوان، والشيخ: عبد السالم حممود أبونالا
وقد أسند له تدريس باب السلم من شرح الدردير على منت خليل، وكان  املشايخ الذين يتولون تدريس املادة 

املسنُد إليه تدريس املادة رمسياع هو الشيخ: العداسا، ومل يتم تعينهم رمسياع إال بعد توي الشيخ: حممود 
 فباشر التدريس يف هذه السنة  (108)م1970مشي ة اجلامعة، وكان ذلك سنة -رله ات تعاى-(107) بأا

 

                                                           

س األعلى يف للسته الثامنة ل، حتن تصديق اجمل 1969 -68ه 1389-88( جنح يف امتأان شهادة املالستري خالل العام اجلامعا:105)
لية الشريعة كق من عميد  ليد لداع، ومل يذكر عنوان البأا املعد، ومل أقج عليه. ينظر: اخل اب املصد م بتقدير1969-6-21والسته بتاريخ:

 [6رقم: ]امللأقم 13/11/1969ه املوافق:1389شعبان /24الشيخ: عبد اجمليد الذيباين واحملرر بتاريخ :
م مبألة سيله، مبدينة اخلمس، تلقى مبادئ تعليمه يف ُكتَّاب قريته 1935( الشيخ الدكتور: عبد السالم حممود  احل أبو نالا، ولد سنة 106)

ل ظ  مدينة زلينت فاكمل لرلال إى شد اانتقل إى مسجد اجلعراين مبسالتة مث إى مسجد الدوكاي بن س املن قة مث مبسجد الرُبش بسيله، مث
وبعد أن  خ منصور أبو زبيدة،نهم: الشيمملشايخ االقرآن بزاوية البازة مث انتقل إى التأصيل العلما والعقلا فدرس العديد من العلوم على عدد من  

نة سنة البيياء، فت رج مية مبدياإلسال املعهد األمسرك الديين، انتقل إلكمال الدراسة جبامعة السيد حممد بن علا السنوسا أهنى تعليمه يف
صل م، مث حت1969 سنة املالستري دراسة م، ُعه بعد ذلك مدرساع مبعهد البعوث باجلغبوب، مث وا ل دراسته العليا يف اجلغبوب ليا أهنى1966

مية سا  اإلساللية اللغة العربية والدرام  وبعد رلوعه ُعه الشيخ يف الكادر اجلامعا لك1976 أ ول ال قه من األزهر سنة على الدكتوراه يف
اح يوم اه األلل احملتوم  بعديد من اجلامعا  الليبية، وافمدرسا يف ال -اىرله ات تع-جبامعة السيد حممد بن علا السنوسا اإلسالمية، عمل 

 شيخ العالمةا املوسوم بن"  الم. تنظر ترمجته بقلم تلميذه الدكتور: علا فريو يف البأ11/07/2017ه املوافق1438شوال 17الثالثاء 
 ( وما بعدها.1027/ 4عبدالسالم أبونالا )

مبدينة طرابلس   ( الشيخ: حممود حممد ألد  بأا، فقيه لن ا املذهب من أعيان أهل طرابلس الغرب، ولد وترىب وترعرع مبن قة ميزران107)
زعَّم م تلقى تعليمه يف البداية عن والده، كما درس بُكتَّاب ميزران مث وا ل دراسته بالذهاب إى األزهر الشريج، ت1920 ه. املوافق 1337 سنة

 ينية، وعندما ية، والقصية ال لسر رة اجلزا ع الثو ماملعارضة يف العهد امللكا حتن قبة الربملان فكان رمزاع للوطنية ووقج بقوة مع قيايا األمة فوقج 
ديار اليت كان ُعه أميناع عاماع هلا كما ُعه ر يساع للجنة اإلفتاء بعد إلغاء ويي ة م ىت ال 1974 َأسَّسن الدولة الليبية مجعية الدعوة اإلسالمية عام

م. ينظر: املوقع 26/06/2013 ، املوافقه1434شعبان16الشيخ ال اهر الزاوك آخر من مُسى هبا ، انتقل إى رلة ات تعاى يف يوم الثالثاء 
لن ن بقلم الشيخ الصادق عبد الر م حتن عنوان: الشيخ حممود  بأا فقيد الوط27/06/2013الرمسا لدار االفتاء الليبية بتاريخ: اخلميس

 ألستاذ: لسه بن مادك، حبا منشور علىابقلم ( الشيخ حممود  بأا، 11الغرياين، وموقع ليبيا املستقبل بعنوان: كل يوم ش صية ليبية مشرقة )
 م21/6/2016شبكة املعلوما   بتاريخ:

 (. 320( ينظر: الشيخ املهدك الشوماين يف ذمة ات )ص/108)



 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
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م وأسند إليه تدريس مادة ال قه املالكا ل لبة السنة الثالثة ، ومادة التوثيقا  الشرعية 1970
ل لبة السنة الرابعة، كما قام بتدريس باب البيوع دراسة نصية، ونظام الشركا  يف اإلسالم  (109)واملواريا

    دراسة موضوعية.
  م1976م إلى سنة 1972 في الفترةرابعا: مرحلة الدكتوراه 

شريعة كلية ال  لامعة األزهرلدراسة الدكتوراه، فقصد  العربية مصرمجهورية إى م ذهب 1971يف أوا ل سنة 
والقانون، وتقدم ب لب معادلة شهادة املالستري املتأصل عليها من ليبيا، فعودلن بشهادة األزهر الشريج يف 

 .   (110)ال قه فالتازمها بنجاح ختصص أ ول ال قه بعد أن ُألرك له امتأان يف مادته من مواد أ ول
وبعد ت كري وطول حبا  تقدم مبقرتح بعنوان:" أ ول املننننننننننننننننذهب املالكا" لشي ه الدكتور: عبد السميع 

 .(112)فابدى إعجابه باملوضوع، وقبل اإلشراف عليه (111)إمام
بعض األمور، وجلمع املادة العلمية، قدمه للدراسا  العليا بعد موافقة ر اسة القسم ورلع إى ليبيا  لرتتيب 

وبعد سنة أعلم من قبل إدارة األزهر بعدم قبول املوضوع حبجة أنه سبق تسجيله من قبل طالب آخر فأمد ات 
واست اره، وبدأ ي كر يف عنوان  آخر يكون موضوعاع لرسالته، وبعد حبا  وطول م العة  ي ر مب  وط  يف أ ول 

ول يف ألكام األ ول أل  الوليد  سليمان بن خلج البالا ال قه بعنوان: "إلكام ال ص
ه(" فنزل مصر وعرضه على ر يس شعبة أ ول ال قه يف تلكم ال رتة  فييلة األستاذ 474املالكا) :

فوافق عليه وشجعه على تسجيله وقبل اإلشراف  -رله ات تعاى -(113)الننننننننننننننننندكتور: عبد الغين عبد اخلالق
م،سافر بعد ذلك إلليار النسخ اخل ية فتوفر  له نسخ ثالث 1972كان تاريخ التسجيل أواخر عليه، و 

 للم  وط:
 

                                                           

 حبا بعنوان: "مذكرة  يف علم التوثيق و املناس ا " وعندك منها نسخ خم وطة.  -رله ات تعاى-( للشيخ109)
م وجنح فيهما، وبنجاله 1971أ ول ال قه اليت تدرس يف السنته األوى والثانية بالدراسا  العليا يف دور ديسمرب (   أدى االمتأان يف مادة 110)

انون جبامعة كلية الشريعة والق  لستري" من"املا يف املادته ين معادلة املالستري احلا ل عليها من كلية الشريعة اإلسالمية بليبيا بدرلة الت صص
 [7م. امللأق رقم]6/07/1972ل ال قه. ينظر: خ اب التصديق املؤرخ يف:األزهر شعبة أ و 

م. لصل على 1935م لصل على الليسانس يف الشريعة سنة 1909( الشيخ الدكتور عبد السميع ألد إمام املالكا، ولد باملنوفية سنة111)
 كلية الشريعة والقانون باألزهر يفعه مدرسا 1942نة م. لصل على الدكتوراه يف ال قه واأل ول س1939املالستري يف ال قه واأل ول سنة 

به  منها: منهاج ال الب يف املقارنة م له العديد من املؤل ا 1970/1972م، عمل أستاذاع يف كلية الشريعة والقانون بالبيياء سنة1942سنة
ذاهب)ص/ه، هاج ال الب يف املقارنة به املدمة كتابه منم. تنظر ترمجته يف مق24/11/1988املذاهب، واملولز يف ال قه املقارن وغريمها تويف يف

 و( ومصدر الرتمجة ابنه  إبراهيم عبد السميع.
 باملوافقة عليها مولودة مبكتبيت. -رله ات تعاى–( اخل ة املقدمة وإمياء الدكتور عبد السميع 112)
يكىن بولديه   -أبو الكمال أو أبو احلسن -ك مولداع ونشاة ووفاة(  عبد الغين بن حممد بن عبد اخلالق بن لسن بن مص  ى املصرك، القاهر 113)

ديد من ة، لامعة األزهر، له العه، أستاذ ور يس قسم أ ول ال قه بكلية الشريع1908كمال الدين ولسن، ولد مبن قة السيدة ن يسة سنة 
مبسق  رأسه  عن عمر ناهز اخلامسة  م1983وتويف سنة املؤل ا  منها لجية السنة، واإلمجاع لقيقته ولجيته، وأ ول ال قه لغري احلن ية، 

 واين.( بقلم تلميذه: طه لابر العل22والسبعه باربعة أشهر. تنظر ترمجته يف مقدمة كتابه لجية السنة)ص/
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 رشده مدير قسم، وقد أهولة: من املكتبة امللكية بالرباط املغرب، وقد  ور  بكل يسر وسالنسخة األولى

 امل  وطا  هبذه املكتبة بولود نس ة مبكتبة األسكريال.
شديد العناء والعنن يف  -رله ات تعاى-مبكتبة القرويه ب اس املغرب، وقد القى: النسخة الثانية 

احلصول على هذه النسخ وتصويرها، وذلك بسبب  رفض ر يس املكتبة يف تلك ال رتة: الشيخ: العابد 
وير، ورغم حمتجاع  باهنا تراث  خاص هبم، فرلع إى الرباط وقابل وزير التعليم الذك أذن له بالتص (114)ال اسا

 ذلك فإن الشيخ ال اسا مل ياذن له بإخرالها وأ ر على أن يكون التصوير داخل املكتبة يف له أن املكتبة 
لق ا   اإى اإلتيان مبصور خاص قام بتصويرها بكامري  -الشيخ رله ات -ال يولد هبا آلة تصوير، مما اض ر

 عادية، فاخرلها على ميكروفيلم، مث است رلها على الورق بعد ذلك.  
: مننن مكتبننة  األسننكريال باسننبانيا، وقنند  ننور  بكننل يسننر وسننهولة، وبعنند تننوفر هننذه النسننخ النســخة الثالثــة

نس الننثالث، علننم بالتمننال ولننود نسنن ة رابعننة باملكتبننا  التونسننية فسننافر مننن مدرينند إى إي اليننا، ومنهننا إى تننو 
مبنزلنه الكنا ن  (115)فبأا عنه بدور خم وطاهتا، ولكنه مل جيد هلا ذكراع، فقصند الشنيخ: حممند ال ناهر بنن عاشنور

بيننالية املرسننى بالعا ننمة التونسننية، مصنن أباع معننه نسنن ة للم  ننوط وعرضننها عليننه فاعجننب هبننا كثننرياع وطلننب 
العنننوان، وقننال أعننرف للبننالا كتابنناع يف  منننه إع نناءه نسنن ة مننن الكتنناب  ألنننه مل يسننمع بننان للبننالا كتابنناع هبننذا

 ، وبعد هذه الرللة الشاقة رلنع إى ليبينا  وبندأ بنسنخ (116)اجلدل ال قها، ويعين به " املنهاج يف ترتيب احلجاج"
 
 
 

                                                           

م، وترىب يف 1902هن/1320 ( هو العامل العامل وال قيه العابد والبالا النبيه، أبو عبد ات حممد العابد بن عبد ات ال اسا ال هرك، ولد سنة114)
ُتُه إى مِهَّ ملعروف، مث مَسَْن الى النم  علقرآن َلجر والده العامل أ  حممد عبد ات ال اسا ، وعلى يديه نشا وترعرع وأخذ مبادئ العلوم، فأ ظ ا

غل املرتلم عدة خذه عنهم شمبا أ موا لة التأصيل العلما فأير للقا  التدريس جبامعة القرويه وأخذ عن ل اظ الوقن ولصل على إلازا 
قرويه، مث ملتالشية خبزانة ال الكتب ايفمنقبا و منا ب منها: توى نظارة أوقاف زاوية الشيخ عبد القادر ال اسا،  كما عينته وزارة األوقاف بالثا 

 غري ذلك من م، إى1962ة اآلداب ب اس عام كليم، كما ُعهِّ أستاذا للتعليم العاي ب1956م، مث حمافظا هلا عام 1951نا با لقيم اخلزانة سنة 
م بالدار البيياء، 1975دلنرب 5هن/ 1395ذك احلجة عام  2املنا ب اليت شغلها وبعد لياة لافلة بالع اء العلما تويف رله ات يوم اجلمعة 

 املعلوما .م على شبكة 2010بريل/أ /13 بتاريخ ونقل إى فاس يف ن س اليوم، وُدِفَن بيريح لده أ  احملاسن يوسج ال اسا. ينظر: ذاكرة فاس
ر بن ( ال قيه األ وي والعامل امل سر والبالا النبيه، الشيخ حممد ال اهر بن حممد بن حممد ال اهر بن حممد بن حممد الشاذي ابن عبدالقاد115)

لعلم وتدرج فيه فدرس على أعيان يف = رلاب ا م، ونشا1879هن/1296حممد ابن عاشور  ولد  يف ضالية املرسى قرب العا مة التونسية سنة 
نوير، ومقا د ير والتت سري التأر  ينة منها:  الر علماء لامع الزيتونة، توى العديد من املنا ب العلمية واإلدارية البارزة، له العديد من املؤل ا

 يفبعة والتسعه  عاماع، ودفن باملرسى ن سن تناهز األر م، ع1973أغس س عام12الشريعة اإلسالمية، وأليس الصبح بقريب، تويف رله ات يوم 
ن ( ضم26)رقم الكتاب  ،ال باعلد ياد خاالعا مة. تنظر ترمجته يف: حممد ال اهر بن عاشور عالمة ال قه وأ وله، والت سري وعلومه، تاليج: إ

 سلسلة علماء وم كرون معا رون.
 م. 1987بتأقيق الدكتور: عبد اجمليد تركا سنة(  طبع هذا الكتاب بدار الغرب اإلسالما، بريو  116)
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إى لانننننننب عملننننننه مدرسنننننناع بكليننننننة اللغننننننة العربيننننننة والدراسننننننا   -مقابلننننننة نسنننننن ه ببعيننننننهاالكتنننننناب وتبييننننننه، و 

 .      ( 118)وكان يعينه يف ذلك بعض طالبه وأ دقا ه  – (117)اإلسالمية
إذ ب ارق ي رق باب بين الشيخ فلما خرج ولد عدداع من ال لبة  (119)م1973ويف  ذا  يوم من سنة 

يزيدون عن اخلمسه طالباع فعندما ساهلم وطلب منهم اإلفصاح عن سبب ليورهم، أخربوه بان يوم االثنه 
القادم  سيكون هناك تصعيد الختيار عميد لكلية اللغة العربية و الدراسا  اإلسالمية، وهم يرغبون يف تصعيده 

 ون عميداع  هلذه الكلية، فرفض طلبهم هذا وقال: ال أست يع اإلدارة  ألن والدك نذرين للتعليم فالابوه ليك
وأخربه مبا  (121)فوعدهم خرياع، وبعد انصرافهم ذهب إى عميد الكلية (120)بقوهلم: إنك إن مل تقبل ستداس

فاخذا يتجاذبان أطراف احلديا  لصل، وأعلمه برفيه للموضوع، وعدم قبوله له، ولو أدى ذلك إى إعدامه،
لول املوضوع وكي ية عالله، وكان املرتلم له حيسن التصرف يف هذه املواقج احلرلة فقال له: هذا هو موق ا 
يا أستاذك، ولكن لقا عليك أن ختلصين من هذا املوقج الذك قد يؤدك إى مو ، فقال: وماذا تريد؟ فقال 

باألزهر، وأقوم اآلن بالشغل على الكتاب الذك أقوم بتأقيقه إى لانب له: تعلم أين سجلن رسالة الدكتوراه 
عملا بالكلية، ومعلوم لديك أن هذا العمل حيتاج إى وقن ولهد  لذا فإين أطلب منك املوافقة على الت رغ 

التاي  وإي ادك إليام عملا العلما جبامعة األزهر، فوعده بإيام اإللراءا  اليت حتتاج إى لهد، ويف اليوم
للقا هما ُعقد تلس الكلية وين املوافقة، مث أليل إى ر اسة اجلامعة ببنغازك وكان ر يسها يف تلكم ال رتة 

 ، ويف يوم األربعاء من األسبوع ن سه ُعقد تلس اجلامعة واخُتذ قراٌر ين (122)الدكتور: عمر التوما الشيباين

                                                           

 ( كانن تعرف باسم لامعة حممد بن علا السنوسا، وكان الشيخ: عبداحلميد الذيباين ر يساع هلا، والشيخ سليمان الزو  وكيال هلا ، وكانن117)
 :الشيخ حَممد لوان ان عميدهادين وكأ ول التتكون من ثالث كليا  أساسية ها: كلية الشريعة  كان عميدها الشيخ: مص  ى الرتيكا ، وكلية 
قراءا   مث إلسالمية، ومعهد الالبعوث ا : معهد، وكلية اللغة العربية وكان عميدها الدكتور إبراهيم رفيدة، وكانن تيم بعض املعاهد املت صصة مثل

سمى:"  مة تتبع لامعة قاريونس حتن مث أ بأن كليألغا اسم اجلامعة اإلسالمية  1971أ بح امسها اجلامعة اإلسالمية ، ويف سنة  1969بعد 
ة، وقد عه ة يف الكلية اجلديداماع علميثل أقسكلية اللغة العربية والدراسا  اإلسالمية،" وأ بأن الدراسا  اليت كانن تولد بالكليا  السابقة ي

حلق، اليت تصدر عن وتلة  و  ا (،60ء)ص/مسرية علم وع االتوما الشيباين  ينظر: عمرالدكتور إبراهيم رفيده عميداع هلذه الكلية اجلديدة . 
 ص أة األخرية. م ال1973األوى العدد األول،  اإلسالمية، السنةاجلامعة الليبية، كلية اللغة العربية والدراسا  

 دينة البيياء. (  كان يعينه تلميذه الدكتور: سليمان اجلروشا، و ديقه الشيخ: فرج سامل لليد، الذك كان يعمل قاضياع مب118)
 (. 62(  كان ذلك بعد خ اب زوارة الذك أعلنن فيه الثورة الشعبية. ينظر: عمر التوما مسرية علم وع اء )ص/119)
 ( دوس . 547( الدوس الوطء بالرلل ينظر: القاموس احملي )ص/120)
 .   -رله ات تعاى–(  كان عميد الكلية يف تلكم ال رتة شي ه الدكتور: إبراهيم رفيدة 121)
م، مبن قة رأس التوتة مبصراتة، بدأ دراسته مبكرا برياض األط ال اإلي الية وعمره 1930( عمر بن حممد التوما بن عبدالرلن الشيباين، ولد سنة122)

زبيدة فأصل م قرر اهلجرة إى زاوية عبدالسالم األمسر ودرس على مجلة من مشاخيها كالشيخ: منصور أبو 1945مل يبلغ األربع سنوا ، ويف سنة 
م، أوفد للدراسة بامريكا 1955م ، مث هالر إى مصر ودرس بكلية دار العلوم وحتصل على الليسانس سنة1951على الشهادة األهلية سنة 

م من لامعة 1962م من اجلامعة األمريكية بواشن ن، وحتصل على الدكتوراه  يف الرتبية وعلم الن س عام 1959،وحتصل على املالستري عام 
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بن سافر إى طرابلس وذهب إى أمانة التعليم مبيدان الغزالة املوافقة فيه على ت رغه وإي اده، ويف يوم الس

ب رابلس ليا ين املوافقة النها ية لإلي اد، ولينما لان موعد التصعيد سال عنه ال لبة فاخربوا بانه سافر 
   إى القاهرة إليام دراسته.

سنة كاملة، مث انتقل بعد ذلك  سافر إى القاهرة وأقام بادئ األمر ب ندق الرضوان جبوار مسجد احلسه ملدة
م  ليا 1976 /10/ 07م إى1973لإلقامة برواق املغاربة جبامع األزهر باقا املدة فاستمر من سنة: 

مرتبة مع  "ممتاز" بتقدير عام:  قهال ختصص أ ول يف "الدكتوراه"ال درلة اإللازة الدقيقة ناقش رسالته  ون
عبد الغين عبد اخلالق  ، وعيوية كل من:   :إشراف األستاذ الدكتورب، وقد أو ن جلنة املناقشة الشرف األوى

ب باعتها على ن قة  (124)، واألستاذ الدكتور :حممد أنيس عبادة(123)األستاذ الدكتور: السيد خليل اجلرالا
 اجلامعة وتداوهلا به اجلامعا ، وذلك نظراع لقيمتها العلمية.    

 طه المطلب الثالث: أعماله الوظيفية ومناش
 :المهام والمناصب القياديةأوال: 
فقد كان زاهداع فيها،  -رله ات تعاى-، القياديةواملهام املنا ب زاهداع يف  -رله ات تعاى –كان الشيخ    

فلم يرتأس إال قسم الشريعة والقانون بكلية العلوم الشرعية مسالتة بعد  إحلاح من زميله املرلوم الدكتور: 
 عميد الكلية يف تلكم ال رتة، ومل يستمر فيه ل رتة طويلة.   (125)نصرالدوكاي حممد 

  

                                                                                                                                                                                 

م . ينظر 06/01/2002رج واشن ن  تقلد العديد من األعمال و الويا ج منها توي منصب اجلامعة الليبية، له العديد من املؤل ا  تويف يف لو 
 بعدها. ( وما30)السرية الذاتية لعمر التوما الشيباين 

املؤل ا  منها: حبوث يف فقه املالكية، السلم حبا مقارن ( السيد خليل اجلرالا علم من أعالم ال قه وأ وله باألزهر الشريج له العديد من 123)
 وغريمها أشرف وناقش العديد من الرسا ل العلمية داخل مصر وخارلها.

م، ل ظ القرآن  غرياع، التأق مبعهد الزقازيق ولصل 17/01/1912(  حممد أنيس حممد عبادة، ولد يف بلدة بري عمارة مبأافظة الشرقية يف 124)
ه، 1364ل على الشهادة العاملية سنة مث حتص 1937م، مث التأق بكلية الشريعة فتأصل على الشهادة العالية سنة1933نه سنة على الثانوية م

مقا د ه اإلسالما ، و قو تاريخ ال  سالم،شيخ فقيه أ وي بدرلة أستاذ، له العديد من املؤل ا  ال قهية واأل ولية منها: نظام األسرة يف اإل
م ينظر: مجهرة 1994ويف سنة ترلها. اخل اب يف اإلسالم وغريها، أشرف وناقش العديد من الرسا ل العلمية داخل مصر وخا الشريعة، عمر بن

 61) ( وتلة األزهر381 أربع سنوا )ص/(، وتقومي لامعة األزهر  يف7/332أعالم األزهر يف القرن الرابع عشر، واخلامس عشر، ألسامة السيد )
/1257.) 

م يل يتدرج يف مرالله التعليمية على تنوعها يف 1938ه1357الدوكاي حممد نصر اللوا  املسال ، ولد بالقصبا  مبدينة مسالتة سنة ( 125)
ة تدريس  د عمل عيوعا يف هي دب والنقال األمدينة مسالتة، مث أوفد يف بعثة علمية إى مصر وهناك لصل على درلة املالستري، مث الدكتوراه يف ت

طبع  -ة حتقيق ودراس -« ين احللاديوان شرف الد»م، له عدد من املؤل ا  منها: 2003ه1424ة اآلداب جبامعة طرابلس لىت وفاته سنة كلي
عشرين نقال قرن التاسع عسر والبية يف الاء العر تنظر ترمجته يف: موقع الباب ه لشعر «: لامع الدروس العروضية»على ن قة كلية الدعوة اإلسالمية، و

 ريو .ن: احلركة الشعرية يف ليبيا يف العصر احلديا، لقريرة زرقون نصر، دار الكتاب اجلديد املتأدة، بع



 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
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 ثانياً: المهام األكاديمية والتعليمية وأشهر تالميذه  

شواره مم بدأ يف استكمال 1969الستري سنة على درلة امل -اىرله ات تع-بعد أن حتصل الشيخ  
التسلسل  عا  لسباجلام يف التدريس وإلقاء احملاضرا  يف عدد من الليبية فشرعالتعليما يف اجلامعا  

 اآل : 
 كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية:

م  وأسند إليه تدريس مادة: ال قه املالكا ل لبة السنة الثالثة، ومادة 1970باشر التدريس يف الكلية سنة 
كما قام بتدريس باب البيوع دراسة نصية، ونظام الشركا  يف   التوثيقا  الشرعية واملواريا ل لبة السنة الرابعة،

م  وكانن قد ضمن إى لامعة 1973اإلسالم دراسة موضوعية وبقا يدرس هبا إى أن أوفد للدكتوراه سنة 
 . (126)قاريونس

 ضاء:كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بالبي
والدراسا   العربية بكلية اللغةم عمله 1977 م باشر سنة1976 /10/ 07بعد أن ناقش الدكتوراه يف

دة: أ ول ال قه، وكان ممن تتلمذ عليه مااإلسالمية بالبيياء التابعة جلامعة قاريونس كما أسل نا، وتوى تدريس 
 . (127)هبذه ال رتة مجع من خيار ال لبة  النجباء 

 كلية التربية بجامعة طرابلس:    
دراسا  والربية سم اللغة العلية الرتبية، ق، كجبامعة طرابلس للتدريسم انتقل 1977ويف شهر مايو من سنة 

  م. 1978سنة  افة اإلسالميةة: الثقننننادتدريسه بكلية هندسة الن   منننننننننن إى لانبوبقا مدرسعا هبا  اإلسالمية
أسند إليه ر يس القسننم  (128)م1978م 1977وعند افتتاح شعبة الدراسا  العليا بالقسم  العام اجلامعا

تدريس مادة: "كتاب قدمي"، وكان الكتاب املقرر:"  -رله ات تعاى- (129)زميله: األستاذ عبد ات اهلوين

                                                           

رله ات تعاى، والدكتور: -، والشيخ:  احل حممد نصر-رله ات تعاى-(و كان ممن درس عليه يف هذه ال رتة: الدكتور: سليمان اجلروشا 126)
 الشعايف، وغريهم كثري.    م تاح قزي ، والشيخ: معمر م تاح 

 ، وغريمها.  -رله ات تعاى–(كان من أشهرهم: املستشار: مص  ى عبد اجلليل، واألستاذ حممد عبدالسالم شلج 127)
طالباع لىت تاريخ وفاته سنة  3370( يرلع ال يل يف افتتاح هذ الشعبة  لألستاذ ال اضل األستاذ عبد ات اهلوين ليا انتظم يف سلكها 128)

 اهلوين يف ر: األستاذ عبد اتلغوية ينظية والم،وقد لظين باإللازة يف هذه ال رتة م تان وعشرون رسالة علمية يف الدراسا  اإلسالمية واألدب1988
 م.1988( حبا منشور مبجلة كلية الدعوة العدد اخلامس سنة 733ذمة ات) ص/

وين، ولد مبدينة السلوم املصرية إثر هجرة أسرته اجملاهدة إليها ل ظ القرآن الكرمي وتلقى العلوم ( األستاذ املر ، والعامل اجلليل عبد ات حممد اهل129)
م 1965رج من كلية دار العلوم بالقاهرة  سنة ختم مث 1960العربية واإلسالمية باملعاهد الدينية فكان من به العشرة األوا ل بثانوية األزهر سنة 

سنة  بقسم اللغة العربية مث ر يساع للقسم م، عاد إى بالده أستاذاع 1971ا جبامعة طرابلس، نال املالستري سنة وكان ترتيبه الثاين، عه معيد
عاى  بيأة يوم تقل إى رلة ات تالعلم وطالبه فكانن تلك احلياة كتاباع غنياع باملناقب واملآثر، ان لياته خلدمة -اىرله ات تع-م، كرَّس 1972
 (.733م ينظر: األستاذ عبد ات اهلوين يف ذمة ات)ص/4/02/1988اخلميس



 

 شام عمران العربيه                  م(1935/2017=  هن1438 /1354)الشيخ األصولي عمران بن علي العربي                    
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املوطا بشرح البالا املسمى باملنتقى، كتاب قدمي"،  كما درس "  ت سري القرطيب"، وكتاب قدمي 
كتاب: األشباه والنظا ر البن جنيم"  وكان ممن تتلمذ عليه يف يف األ ول" كتاب املوافقا "، والقواعد ال قهية "  

 هذه الشعبة ثلة من ال الب النجباء  اروا فيما بعد من املشايخ ال يالء منهننننننننننننننننننننننننننننننننننم : 
 (130)األستاذ الدكتور: لزة أبو فنننارس أبوبكر

 .(131)األستاذ الدكتور  احل ال يب حمسن
 .(132)امل املاقوركاألستاذ س

 .(133)النننندكتور: فرج علا ال قيه
 .(134)األستاذ: عبدات الصويعا    

                                                           

م ل ظ القرآن الكرمي واهتم بالعلوم العربية واإلسالمية  منذ  غره التأق بالدراسا  1946(  لزة أبو فارس أبوبكر، ولد مبدينة مسالتة سنة 130)
تونس لى الدكتوراه من لامعة الزيتونة بع وا ل دراسته فتأصل  م، مث1984العليا فتأصل على املالستري من  لامعة طرابلس كلية  اآلداب  سنة 

، واملرقب الليبية كاألمسرية اجلامعا  بعدد من م، عه أستاذا بكلية القانون ترهونة، مث انتقل إى كلية القانون طرابلس، ودرس متعاوناع 2000سنة 
قيق  الو ايا، وحتو لي اع وحتقيقاع منها: املواريا استقال، له العديد من الكتب تا م، مث2011وغريمها، عه وزيراع لألوقاف باحلكومة االنتقالية سنة 

 (.4/1032ال قه)  أ ولكتاب عدة الربورق، ومقدمة ابن القصار وغريها. ينظر: الشيخ العالمة عبد السالم أبونالا ولهوده يف
لكرمي واهتم بالعلوم العربية واإلسالمية  منذ  غره التأق بالدراسا  العليا (  احل ال يب حمسن ولد مبدينة زلينت وبدأ تعليمه هبا فأ ظ القرآن ا131)

س، ودرس ، أستاذ بكلية القانون طرابلم، حتصل  على الدكتوراه من املغرب1983فتأصل على املالستري من  لامعة طرابلس كلية  اآلداب  سنة 
ة ومكانتها يف  الشريعة اإلسالمييفلقانونية لقيمة ااا، له العديد من املؤل ا  منها:  متعاوناع بعدد من اجلامعا  الليبية كاألمسرية، واملرقب وغريمه

يف أ ول ال قه  لا ولهودهأبونا اخل اب القانوين، كيج تكون الشريعة اإلسالمية مصدراع  للدستور؟ ينظر: الشيخ العالمة عبد السالم
(4/1036.) 

 رك ألد املشايخ الذين درس عليهم الشيخ الوالد مبعهد ألد باشا الديين.(   تقدمن اإلشارة بان  الشيخ سامل املاقو 132)
م اهتم بالعلوم العربية واإلسالمية  منذ  غره فدرس رفقة شقيقيه الشيخ احممد، والدكتور 1943( فرج علا ال قيه، ولد مبدينة مسالتة سنة 133)

من ضمن  -عمران العر  روكان الدكتو  رابلس،دبلوم الدراسا  العليا يف لامعة طالسايح مبعهد ميزران وألد باشا يف أواس  اخلمسينيا ، التأق ب
م"، مث  وا ل دراسته 1981س سنة طرابل من درسه يقول الشيخ:" درسن عليه  ت سري القرطيب يف مادة الكتاب القدمي يف مرللة الدبلوم جبامعة

امعة املرقب، مسرية، ولة الدعوة ، واجلامعة األارة والتدريس بكليا  خمتل ة منها كليم، اشتغل باإلد1999فتأصل  على الدكتوراه من لامعة الزاوية 
تيسري ورفع الستري"، ومظاهر السالمية" معة اإلأشرف وناقش العديد من الرسا ل، له العديد من املؤل ا  منها: الرهن واالنت اع باملرهون يف الشري

ه  1441رميان//04:اى بتاريختعت دين هبذه املعلوما  شي نا الدكتور فرج ال قيه ل ظه ااحلرج يف الشريعة اإلسالمية "دكتوراه".  أم
 م 27/04/2020املوافق:

م بدأ تعليمه  يف ُكتَّاب سيدك زكريا فأ ظ القرآن الكرمي ، اهتم 1930(  عبد ات بن حممد بن الصويعا احملجو ، ولد مبدينة  رمان سنة 134)
حتصل على  1972م، ويف سنة 1949سنة  واإلسالمية فدرس جبامع الناقة ولامع ألد باشا، وحتصل على شهادة أهلية التعليمبالعلوم العربية 

لتأق بالدراسا  العليا جبامعة طرابلس ام مث 1976الشهادة الدينية من معهد ألد باشا فانتسب لكلية أ ول الدين  وحتصل على الليسانس سنة 
رشح سنة  م1984آلداب سنة ام وسجل موضوع رسالته للمالستري فتأصل  عليه من  لامعة طرابلس كلية  1978نة وحتصل على الدبلوم س

نية س باملغرب ولكن املمد اخلامامعة حمم من قبل اللجنة الدا مة ملرالعة املصالج إليام مرللة الدكتوراه يف ختصص علوم القرآن يف ل1991
اح ن ينظر: عبدات الصويعا إييه، ودفن مبقربة سيدك زكريا بصرما1414رميان//19روعه يوم اخلميس عاللته ولالن بينه وبه حتقيق مش

 (.2وبيان)ص/
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 .(135)األستاذ الدكتور: مص  ى عمران بن رابعة    
       م كثري.غريهو الننننننندكتور: حممد حممد أبو عجيلة، واألستاذ: فرلا  البشري الكاسح 

 ثالثا: التعاون مع بعض الجامعات الليبية
للغة اس، قسم آلداب اخلما: لامعة املرقب كلية والكليا  منهادرَّس الشيخ يف العديد من اجلامعا      

علوم الشرعية يعة، وكلية السم الشر ينت قالعربية والدراسا  اإلسالمية، واجلامعة األمسرية كلية الشريعة والقانون زل
  منها: اع من املقرراس عددها  درَّ املعلمه مسالتة وغري إلعداد  واملعهد العايمسالتة، قسم الشريعة والقانون، 

 .وغريها النأوو أ ول ال قه، وال قه، والعقيدة، والثقافة اإلسالمية، وت سري آيا  األلكام، 
لية اآلداب ك  بلامعة املرق أما ما خيص الدراسا  العليا فقد درَّس الشيخ يف العديد من اجلامعا  منها:

ا  منها:  داع من املقرر رَّس عددلينت، ز األمسرية كلية الشريعة والقانون زلينت، وكلية أ ول الدين اخلمس، واجلامعة 
شرح البدخشا يياوك و ج للبكتاب قدمي يف ال قه" الشرح الكبري للدردير"، وكتاب قدمي يف األ ول" املنها 

على  وعوختريج ال ر  ل قهاء،الف ااختالشريعة" املوافقا ، للشاطيب"، وأثر القواعد األ ولية يف  "، ومقا دعليه
 األ ول، وتاريخ أ ول ال قه.    

وقد أخذ عليه وتشرَّب من معينه يف هذه اجلامعا  العريقة مجهرة من املشايخ ال يالء منهم: األستاذ 
)اجلامعة األمسرية(، والدكتور: مجال عمران سأيم)لامعة (136)-رله ات تعاى-مص  ى البشري أبوراوك 

ب(، والدكتور: عبد العظيم لربيل ليد)لامعة املرقب(، والدكتور :عصام علا اخلمرك )اجلامعة األمسرية(، املرق
والدكتور: عمر العبيد)لامعة املرقب(، والدكتور: عبد ال تاح املربوك الكاسح)اجلامعة األمسرية( ، والدكتور: 

 ح ات اجلعرود)اجلامعة األمسرية(، والدكتور: إمساعيل إبراهيم م تاح الصغري)اجلامعة األمسرية(، والدكتور: فتأا فت
                                                           

م  وبدأ تعليمه هبا فأ ظ القرآن الكرمي واهتم بالعلوم العربية واإلسالمية  منذ  غره 1952(  مص  ى عمران رابعة ولد مبدينة زلينت سنة 135)
لتأق ب شعبة ام  1982معة قاريونس سنة م، وليسانس يف الت سري من كلية الرتبية البيياء لا1978د األمسرك سنة وحتصل على الثانوية باملعه

ه فد إى دولة املغرب  إليام مرللة الدكتورام، مث أو 1989الدراسا  العليا جبامعة طرابلس كلية اآلداب فاخذ املالستري يف ال قه اإلسالما سنة 
م  1997امس بالرباط سنة ة حممد اخلة لامعدولة  يف اآلداب شعبة الدراسا  اإلسالمية من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيفتأصل على دكتوراه ال

نون، اع لقسم الشريعة ، فعميداع لكلية الشريعة والقام، فر يس1986-1984م، فمديراع للمعهد األمسرك 1982عمل مدرساع مبدرسة زلينت الثانوية
لالمع حللولو، ا، واليياء مسر "دراسة وحتقيق"م ، له العديد من املؤل ا  ما به منشور وخم وط منها : رسا ل األ2012ألمسرية فر يساع للجامعة ا

م  06/2017/  26ن يهر اليوم التاي: م ودف25/06/2017وأعالم من الزاوية األمسرية، تويف بعد  الة مغرب يوم عيد ال  ر املبارك املوافق
 ات تعاى.  إعداده رلهمن  للدكتور وهااألمسر. ينظر: السرية الذاتية مبقربة الشيخ 

م ل ظ القرآن الكرمي واهتم بالعلوم العربية واإلسالمية  منذ  غره 1975(  مص  ى البشري أبوراوك، ولد بزاوية احملجوب مبدينة مصراتة سنة 136)
 لشريعة، سجلاعته، فاختري معيداع بكلية ى الليسانس وكان ترتيبه األول على دفم فتأصل عل1996التأق باجلامعة األمسرية  بعد افتتالها سنة 

م 2007امعة األزهر  فسجل رسالته عام م  مت أوفد إليام دراسته جب2006بالدفعة األوى للمالستري شعبة ال قه فتأصل على املالستري سنة 
ه، رز يف مدينتلليبية مبصراتة فكان له دور باام، فاختري للعمل مبكتب دار اإلفتاء 2011فرباير 17واستمر يف الشغل هبا، رلع إى بلده إبان ثورة 

 .(4/1036م.  ينظر: الشيخ العالمة عبد السالم أبونالا )2013تويف رله ات تعاى يف أول مارس سنة



 

 شام عمران العربيه                  م(1935/2017=  هن1438 /1354)الشيخ األصولي عمران بن علي العربي                    
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)اجلامعة األمسرية( وغريهم الكثري، واستمر يف التدريس  عمران مشيلة)اجلامعة األمسرية(، والدكتور: إبراهيم عظام

 م.2014م إى لواي سنة 1977لل لبة اجلامعيه وطلبة الدراسا  العليا من سنة 

 :رابعاً: مناشطه الثقافية
 عض املشاركا  يف الندوا  العلمية منها:ب  -له ات تعاىر  -كان للشيخ 

 ذاكسالمية بالبيياء آنم وقد نظم هذه الندوة اجلامعة اإل1971*ندوة التشريع اإلسالما بالبيياء سنة
،وقد  فقد  أعمال هذه الندوة فيما  (137) وقد لير هذه الندوة كبار علماء العامل اإلسالما وم كريه

    يبدو وات أعلم.
م بشان األلكام اخلا ة بالزواج 1984" لسنة 10*ندوة اإلشكاليا  النظرية والعلمية للقانون رقم"

 وال الق وآثارمها، وقد نظم هذه الندوة كلية العلوم الشرعية مسالتة برعاية اجلامعة األمسرية للعلوم اإلسالمية، 
م ولير هذه الندوة كبار علماء ليبيا ومثق يها، وم كريها، كما شارك فيها ثلة 2009/ 29،30/04يوما 

 . (138)من أعياء هي ة التدريس باجلامعا  الليبية
 .(139)ه1431ذك القعدة-16*لا زة اإلمام قاسم النَّانُوَتِوّك اإلسالمية العاملية بإستانبول 

 لقا  عامة للدروس منها: ل -كما كان للشيخ الوالد _رله ات تعاى
 م.2009/2010 رتةال  درٌس يف األ ول" إلكام ال صول يف ألكام األ ول للبالا" مبسجد اجملابرة يف

 ملاضا.االقرن    مندرٌس يف العقيدة" شرح اخلريدة" يف مسجد الدوكاي مبسالتة أواس  التسعينيا
 28ل" إلكام ال صول يف ألكام األ ول للبالا" بزاوية املدين مبصراتة  يف ال رتة من: درٌس يف األ و 

 . (140)ه 1435شعبان 23ه إى:1434ربيع األول 
 

العديد من املواسم الرميانية اليت كانن تقام يف بعض  يف اٌ  وعظيٌة وإرشاديةٌ شارككما كانن له م     

                                                           

 علمياع وإدارياع يتل يف مؤسسا  تعليمية را دة ( كالشيخ أ  زهرة والشيخ يوسج القرضاوك، وهذا يدل على أن البالد الليبية شهد  ازدهاراع 137)
بية  وما إن رفة العربية واألور ي ا  املعب ل مع فبدأ  هياكل الدولة اإلدارية  يف تلمس نتا ج أعماهلا ولصر مثار مدخالهتا فصار الليبيون على توا

نيبن التثن أشجار الربكة من منابتها، فو هذا اخلري املنهمر  املشؤوم  1969انتعش اجملتمع تاسيساع وتكويناع لىت اخت  ن يد الدهر بانقالب 
 ذا النظام وأربابه يفهى أك كان سوء فال خي ى عل -ليبيا قبلة للعلماء وحمجة ألوي النهى بعد أن كانن -منابع ال يل، وغيين عيون العلم 

 ( .  338بيا، ألد سأيم)ص/عدا هم للدين والعلماء. ينظر: لياة الكتاتيب وأدبيا  التعليم الديين يف لي
 م.2010( طبعن أعمال هذه الندوة يف تلة اجلامعة األمسرية السنة السابعة العدد الرابع عشر138)
عبد املوى (  كان من ضمن املدعوين املشاركه من ليبيا رفقة  األستاذ الدكتور: فاتح زقالم، واألستاذ الدكتور: عمر مولود، واألستاذ  الدكتور: 139)

 لجر.   را ، و األستاذ الدكتور: ألد أبواملص
 م فقد كان ألد تالميذه يف هذه ال رتة.18/08/2020( أفادنا بذلك الشيخ علا الديب  بتاريخ:140)
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املسالد، كمسجد اجملابرة مبسالتة، ومسجد عبد الوالد الدوكاي مبسالتة، ومسجد عبد 
  السالم األمسر بزلينت، ومسجد موالك حممد ب رابلس وغريها.   

الزكاة"، و"عمارة املسجد "، و"بيان " المسجلة  في المواســــــــــم الدينية منها: العديد من المحاضرات له
"، تقريب األلكام (141)القرآن لأللكام ""، و " احلدود يف اإلسالم"، و "رعاية املصاحل يف الشريعة اإلسالمية

   .للصلح، وفض املنازعا  وخارلها شارك يف العديد من اللجان داخل املن قة، وغريها، كما (142)بالقرآن
 امل لب الرابع: أخالقه و  اته وأقوال معا ريه فيه 

لم لالنت اع الع البطدفع يمن املهم يف ترالم أهل العلم ذكر أخالقهم و  اهتم  ذلك أهنا من أكرب ما  
 هبم. القتداءالل اخهبم، كما أن تلك األخالق والص ا  نافعة لداع يف تقومي سلوك طالب العلم من 

ملناقب اباع غنياع باحلياة كتاالعلم وطالبه فكانن تلك  لياته خلدمة -رله ات تعاى–لقد كرس الشيخ الوالد 
 واآلثار، فمن   اته:

: يقول تلميذه األستاذ النندكتور لزة أبو فارس: التواضع وعدم التكبر في السؤال عن كل ما يشكل عليه
سالة اليت ال يعرفها ويسال عنها غريه ولو " ومما يذكر للشيخ عمران  التواضع فهو ال يستنكج أن يسال عن امل

 .(143)أقل علماع وهذا األمر ال جتده عند كثري من الناس"
ويقنول الشننيخ عبنند النندا م الشننوماين" عرفننن الشننيخ النندكتور عمننران العننر  منننذ  ننغرك لنناراع وقريبنناع، مث عرفتننه 

ضننننع يف العلننننم فكننننان مننننع وفننننرة علمننننه ال متصنننن اع بالتوا -رلننننه ات تعنننناى-بعننند ذلننننك شنننني اع عاملنننناع أ ننننولياع وكننننان 
يستنكج يف سنؤال طلبنة العلنم النذين ال يقاربوننه يف العلنم عمنا يعنرض لنه منن الننوازل، وكنان يشنركهم يف اجلنواب 

 .    (144)إذا س ل مبأيرهم لزاه ات خرياع وأسكنه فسيح لناته"
ودرس عليننه، يقننول تلميننذه  وهننذا ماللننظ مننن قبننل كننل مننن لالسننه العبقريــة والنبــوق  وقــوة الحفــ  والفهــم

النندكتور  حممنند أبننو عجيلننة:" كننان  متواضننعاع يف املناقشننة  و املدارسننة، لننيت إنننه كننان كثننريا مننا يسننالين عننن بعننض 
املسنننا ل، لينننر  معنننه درس العقيننندة يف مسنننجد الشنننيخ الننندوكاي وكنننان ميلينننه منننن ل ظنننه، مث تشنننرفن حبينننور 

عليننه ال قننه مننن الشننرح الكبننري للنندردير، وأ ننول ال قننه مننن  م فدرسننن 1996حماضننراته يف الدراسننا  العليننا سنننة 
 كتاب املوافقا ، والقواعند ال قهينة منن كتناب األشنباه والنظنا ر للسنيوطا فرأينن أكثنر ممنا كننن أمسنع عننه رأينن 

 
                                                           

 م مبسجد لزة بن عبد امل لب مبسالتة.2002(  ألقى هذا الدرس ليلة احلادك عشر من رميان سنة 141)
 م مبسجد العيادك بزاوية السماح مبسالتة.2009ن سنة (  ألقى هذا الدرس ليلة السابع من رميا142)
كا (     شهادة مكتوبة خب  الشيخ ل ظه ات، وينظر أيياع: دور الشيخ العالمة الدكتور عمران بن علا بن ألد العر  يف نشر ال قه املال143)

 م 2019ين.( حبا منشور باجمللة العلمية لعلوم الشريعة العدد الثا135وأ وله، جلمال سأيم )ص/
 م 19/06/2020(  شهادة مكتوبة خب  الشيخ ل ظه ات بتاريخ:144)
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ل ظنناع يتننزين بننال هم فمهمننا تشننعبن املسننا ل وطالننن ذيوهلننا وت رعننن فروعهننا أمننام الشننيخ عمننران 
 . (145)وكان ل يظاع فهماع ومل يكن طالباع للر اسة طول لياته"مستقصاة ولناها دان، 

ويقنول  األسنتاذ الندكتور حممند ابشننيش:" للسننا للقنراءة منع الشنيخ النندكتور ملندة مخنس سننوا  متوا نلة مننع 
 وذلك لدراسة بعض كتب األ ول من بينها نشنننننننننننننر البنود على   (146)بعض املشايخ األلالء
قي ا أوالع، مث قننراءة كتنناب شننرح تنقنيح ال صننول للعالمننة القننرايف، وبنندأنا يف شننرح التسننوي مراقنا السننعود للشننن

يسننتمع لقننراءة  -رلننه ات-علننى حت ننة احلكننام، ولكننن لالننن الظننروف يف موا ننلة دراسننته، وكننان الشننيخ عمننران
وكانننه يقرؤهننا عننن  النندرس، ويعلِّننق علننى بعننض ال قننرا  مستأيننراع بننذكاء يثننري اإلعجنناب مننا يتعلننق هبننذه املسننالة 

يهر غيب، مث يعود بالسؤال ل ييلة الشيخ عبد السالم، وهذا إن دل على شناء فإمننا يندل علنى سنرعة البديهنة 
 .(147)وقوة القرحية"

ويقول عننه تلمينذه الندكتور عصنام اخلمنرك:" درَّسننا الشنيخ الندكتور عمنران علنا العنر  منادة أ نول ال قنه يف  
م يف كتناب أ نول ال قنه حملمند أبنو 2002-1998عة األمسرية يف السنوا  األربنع كلية الشريعة والقانون باجلام

، وكان ي لنب منن النور زهري، فرأينا من قوة لافظته شي اع عجيباع  كاد أن حي ظ كننننننالم حممد أبو النور  عن يهر قَنْلب 
ة ابن مالك، ورمبا استشهد من كالم خليل يف ألدنا أن يسرد الدرس من الكتاب املقرر، فإذا أخ ا يف النأو  وَّب له من أل ي

امل تصنننر، أو اجلنننوهر املكننننون يف البالغنننة، أو نظنننم السوسنننا يف ال لنننك فكنننان موسنننوعة حبنننق يف كنننل العلنننوم لنننزاه ات عننننا خنننري 
 . (148)اجلزاء"

ويتجلى ذلك يف بعده عن تعقيد العبارة وبس ها إذا كانن حمل سؤال  الحرص على نفع طلبة العلم
يست تح أول حماضرة مع طالبه فيقول: يا أبنا ا سادرس معكم كتاب كذا  -رله ات تعاى-ال لبة، فقد كان 

فبها وإال  فما أعرف أقوله لكم وما تعرفونه تقولونه ي وما ال أعرفه أنا وال أنتم نسال عنه املشايخ فإن ألابونا

 (149)چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     چ نيعه على الكوم الكبري وهو َكْوُم اجلهل، فإن ات تعاى يقول:
 . (150)فالذك يقابل القليل وهو العلم الكثري وهو اجلهل

يقول تلميذه الدكتور  فرج علا ال قيه:" كان مشهوراع بكثرة ل ظه للمتون كمنت ابن عاشر، و العا مية يف 
ومنت السلم يف املن ق، ومنت ق ر الندى يف النأو وهو نثر وليس نظماع، وكذلك منت اآللرومية، ومنت ال قه، 

                                                           

 ( 2(  ينظر: كلمة عن الشيخ عمران العر   )ص/145)
 ( هم : الشيخ عمران العر ، والشيخ عبدالسالم أبونالا، والشيخ لزة أبو فارس، والشيخ حممد ابشيش، وأسامة أبونالا  يقول الشيخ لزة146)

 يوماع يف األسبوع  نذهب إى اخلمس ويوماع يف مسالتة. ل ظه ات كنا 
 ( 149( املصدر ن سه )ص/147)
 م2020-6-11ه 1441شوال 19( الدكتور عصام اخلمرك: اخلميس148)
  85( اإلسراء من اآلية:149)
 . -رله ات تعاى–( كان كثري االستشهاد بذلك وهو يرويها عن شي ه وتيزه الشيخ على الغرياين 150)
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م 1981األل ية البن مالك يف النأو،  وقد درسن  عليه السنة التمهيدية للمالستري سنة 
 (151)"يف مقرر كتاب قدمي ت سري القرطيب، وكان حمباع لل لبة وذا علم غزير رله ات رلة واسعة

يقول تلميذه الدكتور مجال سأيم:"   تحين الفرص المناسبة لتذكير طالب العلم ووعظهم وتحفيزهم،
كان خملصاع يف عمله ال يتغيب عن احملاضرا ، ومل يتوان يف تقدمي النصا ح ل الب العلم فكان نعم األب 

 .(152)واملر  حيثنا دا ماع على التألا باألخالق ال اضلة احلميدة والتمسك باآلداب اإلسالمية الرفيعة"
يقول تلميذه األستاذ عبد اإلله الزا دك يف و  ه:" إنه من  :قوة الشخصية والحرص على المبادئ 

علماء ليبيا، كان يدافع عن عقيدة أهل السنة واجلماعة، وكان منتمياع للمدرسة املالكية اليت يل يُدرِّس فيها 
 .  (153)وي يت هبا، وال خيشى يف احلق لومة ال م"

  النشناط ال كنرك املتننوع اعرتضنها أزمنابليناة زاخنرة  -لنه ات تعناىر  -الشنيخ الوالندعاش  أقول لقدوأخرياع 
يع رضنننا النننن س، سنننر  –هنننو علنننى منننا كابننند منننن فننننت و  -نافنننذ النظنننر لننناد النننذكاءومصننناعب متعنننددة  فقننند كنننان 

 صد من العيش.حلياة وقاالدمعة، رقيق القلب، وهو مع شهرته ومكانته متواضٌع، لم األدب، يقنع ببساطة يف 
 ب الخامس: وفاتهالمطل
 ى إثننره املستشنن ىمننرض أدخننل علنن -اىرلننه ات تعنن-بالشننيخ  والع نناء أملوبعنند لينناة لافلننة بننالعلم والتعلننيم  

 ربعننننناءاألب ينننننوم  نننننالة مغنننننر  املنينننننة قبينننننل لنننننىت وافتنننننهفالرينننننن لنننننه عملينننننة لرالينننننة علنننننى النننننرأس ألزمتنننننه البينننننن 
م 16/11/2017ُوورك الثننننرى يهننننر يننننوم اخلمننننيس  وقنننند م، 15/11/2017ه املوافننننق 1439 نننن ر//26
ري منن نازتنه مجنٌع غ نقند لينر لو لواتة، و لى عليه  نديقه ورفيقنه: األسنتاذ الندكتور عبند املنوى املصنرا ،  مبقربة

 ه.أهل العلم، وأبنه بعض زمال ه وتالميذه فرله ات رلة واسعة وأسكنه فسيح لنات
 

 

                                                           

 ( 136(  دور الشيخ العالمة الدكتور عمران بن علا بن ألد العر  يف نشر ال قه املالكا وأ وله، )ص/151)
 ( 137( املصدر ن سه )ص/152)
 ( 136( املصدر ن سه)ص/153)



 

 شام عمران العربيه                  م(1935/2017=  هن1438 /1354)الشيخ األصولي عمران بن علي العربي                    
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 

 166 

 العلمية:وآثاره  الثاني: جهودهالمبحث 
 المطلب األول: جهوده في مجال التحقيق
 المطلب الثاني: جهوده في مجال التأليف

 المطلب الثالث: جهوده في مجال اإلشراف على الرسائل ومناقشتها:
ه وأملع شاخيوذكر أشهر م -رله ات تعاى–بعد أن تقدم الكالم يف املبأا األول عن ترمجة الشيخ      

س تاليج والتدريقيق والا التأالعلمية من لي الثاين آثارهويي ا أتناول يف هذا املبأا تالميذه وتسلسله ال
 على الرسا ل ومناقشتها  وذلك باإلشراف

 في مجال التحقيق األول: جهودهالمطلب 
كام ال صول يف لد يف تال التأقيق وهو حتقيق كتاب:" إلإال عمل وا  -عاىرله ات ت -مل يكن للشيخ

 ر كل وقته للتدريس ه(  وذلك رالع ألنه س474ألكام األ ول أل  الوليد سليمان بن خلج البالا) :
 واإلشراف على الرسا ل العلمية ومناقشتها. 

ية الشريعة قه من كلقق هبا درلة الدكتوراه يف أ ول ال لصل احمل رسالة -كما تقدم-وأ ل هذا الكتاب
 لوالتداو  اجلامعةع على ن قة م مع مرتبة الشرف األوى مع اإليصاء بال ب1976والقانون جبامعة األزهر سنة 

 به اجلامعا  لقيمتها العلمية.
 وقد قام بتقسيمه إى قسمه:

ة يمث عرف بش ص لمية،والع السياسية،املؤلج من النالية األول القسم الدراسا: وقد تناول فيه عصر 
 ه إليه، وبهَّ أة نسبتثبن  اإلمام البالا ورلالته، وآثاره العلمية، مث حتدث عن كتابه إلكام ال صول وأ

 اة أ ول ال قهاريخ نشا يف تدعن إى حتقيقه، وأما خاية ال صل الدراسا فقد لعله والدوافع اليتاألسباب 
 .  م الثاينللقس ليت سلكها العلماء يف التاليج فيه فكانن خاية للقسم األول ومقدمةوال رق ا

 ما قام بت ريجاهنا، كمبظ وأما القسم الثاين: التأقيقا فقد رب  املسا ل األ ولية املولودة بالكتاب 
م، ل وا ج واألقواوال رق رف باشواهده من اآليا  القرآنية واأللاديا واآلثار واألشعار، وترلم لألعالم، وع

ا يف  إيياح،وأوضح العبارا  الغامية، وعلق على كثري من املوضوعا  اليت حتتاج إى  كله على   كلذمعتمدع
 الكتب واملصادر املعتمدة يف كل فن.

على ترد حتقيق قول البالا وإثبا  نقوله بل كان حمرراع حملل النزاع   -رله ات تعاى-مل يقتصر دور الشيخ 
 ، منبهاع  على ما خننننننننننالج فيه  اإلمام (154)ملسا ل األ ولية اليت أطلق املؤلج القول فيهايف ا

                                                           

 (.3هامش 2/743()3هامش 1/515(،و) 3هامش 1/469(و) 1هامش 1/339(  ينظر مثالع إلكام ال صول: )154)
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ذاكراع مستقصياع أقوال العلماء يف املسالة اليت  (155)البالا رأك مجهور األ وليه يف املسالة
 (157)نسبته لألقوال ، معرتضاع يف بعض األليان على البالا يف  أة(156)مل يذكر فيها البالا أقوال العلماء

 إى غري ذلك من األمور.
هلذا الكتاب كان هو األول الذك أخرله  -ومما جيدر التنبيه إليه: أن حتقيق الشيخ الوالد_ رله ات تعاى

اليت لالن دون طْبعه   (158)من يلما  اخلزا ن خم وطاع إى أرفج املكتبا  حمققاع، ولكن نظراع لبعض املعوقا 
 ِمْن بعده بزمن وطُبع حتقيقهم، وال يل للمتقدم. فقد لققه غريُه 

رله ات  -وحيسن يف هذا املقام أن أختم بقول الدكتور حممد أبو عجلية ليا قال: " وحتقيق الشيخ 
ينبئ عن  رب  وسرب  للعلم شديدين يف وقن كان البأا فيه يدوياع بدا ياع تقل فيه ال هارس، ويصعب  -تعاى

ومع أن الكتاب لقق عدة  -مناسب ومساعد ملادة البأا كما هو اآلن، وت احلمدفيه االطالع على كل 
أفيلها  -يف نظرك-مرا  يف أماكن خمتل ة على أيدك غريه من العلماء إال أنه ما زال حتقيق الشيخ عمران

 .(159)وألسنها"
 وقد طبع هذا الكتاب طبعته:

 م يف تلدين.2005يبيا سنة ل -خلمسا -لامعة املرقب األوى: طبعة 
 م يف تلدين.2009بنان سنة ل  -دار ابن لزم، بريو   األوى: طبعة

 المطلب الثاني: جهوده في مجال التأليف 
 ج هبا ك التعريلبأوث منها املنشور، ومنها املرقون، وإليتموعة من ا -رله ات تعاى –للشيخ 

     المنشورة:الفرع األول البحوث  
 موعة من البأوث ولكن مل ينشر منها إال والد ت -رله ات تعاى –للشيخ 

 
 

                                                           

 (.1/48ال صول: )(ينظر: مثالع إلكام 155)
 (.2هامش 1/355(و) 2هامش 1/351( ينظر مثالع إلكام ال صول: )156)
 (.1هامش 1/355( ينظر: إلكام ال صول ) 157)
م الكتاب جلمعية الدعوة اإلسالمية أللل طباعته فاشرتط عليه أن   -رله ات تعاى-(  من هذه املعوِّقا  ما ذكره ي الشيخ الوالد158) من أنه قدَّ

كره، فرفض لقذايف، ومن تشرب فا تبناها ية اليتنه كل ما يتعلق بالُسنة، وما يتعلق بالسنوسية، وكل ذلك رالع إى األفكار السياسية والدينحيذف م
 الشيخ رله ات شرطهم.  

 (. 3( كلمة عن الشيخ عمران العر  )ص/159)
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.(160)عنوانه: تعدد الزوجات بين اإلباحة والحظر في الشريعة اإلسالمية
 يف هذا البأا مسا ل منها: وقد تناول

، سبابه وموانعهألزولا  عدد اقبل اإلسالم وبعده، وتال رق به التشريع السماوك والوضعا، ومنزلة املرأة 
م يف شان الزواج 1984 " لسنة10لكمة مشروعية النكاح، لكمه، دليل مشروعيته، موقج القانون رقم"

 شرطه:شرتط للتعدد توفر " اليت ت10" واملعدل بالقانون"9" من القانون رقم"13"وتناول املادةوال الق 
  يف عصمته أمام احملكمة اجلز ية امل تصة. األول: موافقة الزولة اليت

 لى عدم مراعاةيرتتب عو ها، الثاين:  دور لكم باملوافقة من احملكمة اجلز ية امل تصة يف دعوى ختتصم في
ل لب ت ليق  ترفعها تابيةألد هذين الشرطه ب الن الزواج، وللمرأة األوى أن تتقدم بدعوى ش وية أو ك

 الزولة الثانية.
سوله وإمجاع  وسنة ر هذين الشرطه لكتاب ات إى خمال ة  -رله ات تعاى-الدراسة خلص  لبأاوبعد ا 

امعة شر مبجلة اجلنُ ية وقد سالماملسلمه فاختار إلغاء هذه املادة والعودة يف تعدد الزولا  إى الشريعة اإل
 م.   2010األمسرية العدد الرابع عشر 

 الفرع الثاني البحوث غير المنشورة:  
 هبا  وإليك التعريجموعة من البأوث غري املنشورة ت -رله ات تعاى –للشيخ 

 وبها.في الشريعة اإلسالمية  وعنوانه: النسخالبحث األول 
 موضوعه: أ ول ال قه. 

 م1965ه 1385ةنس ه: سنتاريخ 
 ورقة34عدد أوراقه:

 ناس ه: خب  املؤلج وهو ال يزال خم وطاع..  
ملتقدمه اقه عند إطالوقد تكلم فيه عن النسخ وبيان لقيقته، وأمهية العلم به، وشروطه، ولكمته، و 

زك سرد أدلة تي مثفيه، ب ملذاهاواملتاخرين، مقارناع به اإلطالقه، مث ذكر مذاهب أهل األديان فيه، حمققا 
زعم الذك هاين فاب ل الم األ   مسلبالوقوع، وأدلة املنكرين له، مث ختمه بالدفاع عن أ  النسخ، وأدلة القا له

 يقول إن أبا موسى من امل ال ه يف هذا املوضوع.
 ية.الحديبية وأثره في انتشار الدعوة اإلسالم وعنوانه: صلحالبحث الثاني 

 م1966ه 1386ةنس ه: سنتاريخ 
                                                           

م بعنوان:" اإلشكاليا  النظرية والعلمية للقانون 2009أبريل//30/  29بتاريخ:(  شارك به يف الندوة اليت أقامتها كلية العلوم الشرعية مسالتة 160)
ب ت ورا  العصر تمع ويواكقيايا اجمل م بشان األلكام اخلا ة بالزواج وال الق وآثارمها حتن شعار: من ألل تشريع خيدم1984" لسنة 10رقم"

 وفقاع لرؤى شرعية  
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 ورقة 79عدد أوراقه:
 املؤلج وهو ال يزال خم وطاع.  ناس ه: خب  

 جلاهلية، جتنبا، لية افلةوقد سار فيه على النقاط اآلتية: يهيد، رؤيا  ادقة، سياسة لكيمة، سري الق
ح، تشدد قد الصلع، أمل، وتصميم، عودة إى احلق السالم، عزم، رسل معجزة، تيليلاحلرب، إهلام مساوك، 

انتشار  لصلح يفثار اوتعنن، موقج املسلمه من شروط هذا الصلح، امتأان عملا، رأك سديد، تسلية، آ
 اإلسالم، مقارنة به اهلدنه.

 . التوثيق والمناسخاتالبحث الثالث وعنوانه: مذكرة في علم 
 /02/ 21ه املوافق:1392حمرم/ /6ورقة. تاريخ نس ها: 19يفوله نس تان األوى: خب  املؤلج وتقع 

 م.1972
  قسمه:ورقة بدون تاريخ، وقد قسم إى 25الثانية: مكتوبة باآللة الكاتبة وتقع يف  

ه وعرفاع، مث ب يقة لغةالوث وا  اللاع، ومعىن التوثيق لغةالقسم األول علم التوثيق: واشتمل على تعريج 
ن يكون أيق وما ينبغا بالتوث علماءودليله من الكتاب والسنة واإلمجاع، مث تناول عناية ال احلكمة من مشروعيتها

 با  احلقوق، مثخل  إلثتجاج بااالل ال قهاء يفتناول اختالف  للوثا ق، مثوذكر الشروط العامة  املوثق،عليه 
 ليبيا. توثيق يفة لليتناول تعريج األوراق الرمسية والعرفية م رقاع بينهما، مبيناع اجلها  الرمس

به  ه مثال رضي  الحوأما القسم الثاين فهو يف املناس ا : واشتمل على تعريج النسخ لغة ويف ا  
 وطاع.اخل وا  املتبعة لتصأيح املناس ة، هذا هو حمتوى هذا البأا وهو ال يزال خم 

 على الرسائل ومناقشتها:   مجال اإلشرافالمطلب الثالث: جهوده في 
بسرعة   قدهم وي البهمية والدقة يف املرالعة واملتابعة يتابع طالبه ويتيُعرف باجلد -عاىرله ات ت -كان   

يف  مناقشتها شارك يفو  ،علميةأشرف على العديد من الرسا ل ال، والتسويجاإلجناز، وال يقبل منهم املماطلة 
هنا  مسرية وساكت امعة األ، واجلاالزاوية، ولامعة املرقبكجامعة طرابلس، ولامعة   يةالعديد من اجلامعا  الليب

 ٌض من فيض:وها غي قشتهابذكر بعض  من الرسا ل اليت أشرف عليهاع وبعض  من الرسا ل اليت شارك يف منا
 الفرع األول: بعض الرسائل التي أشرف عليها:

داية باب العقيدة لىت هناية ( من ب863حترير املقالة يف شرح الرسالة، أل  العباس ألد القلشاين) :-1
كلية   سالمية،اإلاسا  الدر الصالة على اجلنا ز دراسة وحتقيق": مجال عمران سأيم، قسم اللغة العربية و 

 م. ]رسالة مالستري[   2003تاريخ املناقشة: لامعة املرقب، اآلداب
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ية باب الصيام لىت هناية باب ( من بدا863حترير املقالة يف شرح الرسالة، أل  العباس ألد القلشاين) :-2

، دابكلية اآل  المية،اإلسسا  لدرااألميان والنذور" دراسة وحتقيق": عمر رميان العبيد، قسم اللغة العربية وا
 م. ]رسالة مالستري[   2003تاريخ املناقشة: لامعة املرقب

ه( دراسة 1241نيت) :ترمجان املقال ورافع اإلشكال بشرح منح ال عال، أل  عبد ات حممد الك-3
تاريخ  يةر اجلامعة األمس وحتقيق": مص  ى سليمان احلاج احممد، قسم الشريعة، كلية الشريعة والقانون،

 م. ]رسالة مالستري[   2009املناقشة:

تاريخ  امعة األمسريةاجلنون، عة والقاالشريعة، كلية الشري لتو، قسمبالتعزير بالعقوبا  البدنية إعداد: حممد -4
 رسالة مالستري[.     م ]2014املناقشة 

 بهناية كتالنكاح إى ه( على هتذيب الرباذعا من بداية كتاب ا719تقييد أ  احلسن الزرويلا) :-5
العربية  سم اللغة، قابكلية اآلد  املرقب،النكاح الثالا دراسة وحتقيق": حممد م تاح الدهاش، لامعة 

 [    م. ]رسالة مالستري2009تاريخ املناقشة: املرقب،والدراسا  اإلسالمية، لامعة 

 بهناية كتاللعان إى ه( على هتذيب الرباذعا من بداية كتاب ا719تقييد أ  احلسن الزرويلا) :-6
 ،كلية اآلداب  إلسالمية،اسا  عربية والدراقسم اللغة ال ليد،املكاتب دراسة وحتقيق": عبد العظيم لربيل 

 م. ]رسالة مالستري[   2007لامعة املرقب، تاريخ املناقشة:
هناية   ألميان بال الق إىه( على هتذيب الرباذعا من بداية كتاب ا719تقييد أ  احلسن الزرويلا) :-7

كلية   المية،اإلسسا  دراوال اإليالء دراسة وحتقيق": عبد النيب سليم ال اسا قسم اللغة العربية كتاب
 م. ]رسالة مالستري[. 2007، لامعة املرقب، تاريخ املناقشة: اآلداب

مية،  لدراسا  اإلسالربية والغة العلرمية السرقة يف التشريع اإلسالما، إعداد: أبو غرارة الكريكشا، قسم ال-8
 كلية الرتبية، لامعة طرابلس. ]رسالة مالستري[   

 ه( مننن1136:)  لننى شننرح التتننا ا مل تصننر خليننل، أل  اخلننريا  مصنن  ى الرما ننالاشننية الرما ننا ع-9
، قسننم اللغننة العربيننة د عبنند الكننايفبننو بكننر ألننأأول بنناب الزكننننناة إى هنايننة بننننننننننننننننننننناب النكنناح دراسننة وحتقيننق": 

 سالة مالستري[.  م. ]ر 2008، تاريخ املناقشة: كلية اآلداب  املرقب،والدراسا  اإلسالمية، لامعة 

لية الشريعة كلشريعة،  ااعيل طلب قسم لاشية نا ر الدين اللقاين على مجع اجلوامع، دراسة وحتقيق: إمس -10
 رسالة مالستري[   م ]2014، تاريخ املناقشة اجلامعة األمسريةوالقانون، 

ن أول الكتاب إى آخر ه( م903اهيم بن هالل) :الدر النثري على ألوبة أ  احلسن الصغري إلبر -11
ية الشريعة ريعة، كلالش مسا ل ال الق واخللع والعدة واحليانة، دراسة وحتقيق: عصام علا اخلمرك قسم

 ]رسالة مالستري[.  2006اجلامعة األمسرية، تاريخ املناقشة والقانون، 
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راسة وحتقيق: ( د1072:الروض املبهج بشرح بستان فكر املهج يف تكميل املنهج مليارة ال اسا) -12

شة قتاريخ املنا ،سلامعة طرابل احممد فرج الزا دك قسم اللغة العربية والدراسا  اإلسالمية، كلية الرتبية،
 م. ]رسالة مالستري[   1999

لية ك  اإلسالمية،  الدراسالعربية و االبهلول باين قسم اللغة  الزركشا وأثره يف علوم القرآن، إعداد: مرمي-13
 الرتبية، لامعة طرابلس. ]رسالة مالستري[  

صل الرلعة إى آخر ه( من ف1061بن أ  بكر احليريك) : خليل، لعلاشرح احليريك على خمتصر -14
 ،كلية اآلداب  إلسالمية،ا  ااحليانة دراسة وحتقيق": علا عبدات بن غلبون، قسم اللغة العربية والدراس

   [.م. ]رسالة مالستري2008لامعة املرقب تاريخ املناقشة:

عبد اهلادك  فع": راه( دراسة وحتقيق954شرح مناسك العالمة خليل للشيخ حممد احل اب) :-15
م. 2004اقشة:ريخ املنقب، تا، لامعة املر كلية اآلداب  اإلسالمية،الصغري، قسم اللغة العربية والدراسا  

 ]رسالة مالستري[. 

للغة ا سح قسمالكارلا  فبكر ابن العر  دراسة وحتقيق:  الرتمذك أل عارضة األلوذك على كتاب -16
 م ]رسالة مالستري[. 2005ة العربية والدراسا  اإلسالمية، كلية الرتبية، لامعة طرابلس. تاريخ املناقش

عة والقانون، ة الشريلشريعة، كليقسم ا الزريدك علا: إعداداأللكام العموم واخلصوص وأثرمها يف استنباط -17
 م ]رسالة مالستري[2011تاريخ  اجلامعة األمسرية

سة وحتقيق: األمه الرغروغا، ه(، درا899ال وا د اجلميلة على اآليا  اجلليلة للشوشاوك الرلرالا) :-18
 [.سترية مالرسال]رابلس طقسم اللغة العربية والدراسا  اإلسالمية، كلية الرتبية، لامعة 

ربية لعقسم اللغة ا ألرباح،اد: خليل املسؤولية التقصريية عن األعمال الش صية به الشريعة والقانون، إعدا-19
 رسالة مالستري[   ]م. 1986والدراسا  اإلسالمية، كلية الرتبية، لامعة طرابلس تاريخ املناقشة 

ال صل السادس  ه( من606 الوليد األزدك) األلكام، أل امل يد للأكام فيما يعرض هلم من نوازل -20
لرتبية، اسالمية، كلية اسا  اإلالدر إى هناية الكتاب" دراسة وحتقيق": عبدات الدوكاي، قسم اللغة العربية و 

   [.م. ]رسالة مالستري2005لامعة طرابلس تاريخ املناقشة 
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ه( 1354 ريك) :مد البو م األ ول، لعبد الرلن بن حمنزهة الثقله يف رياض إمام احلرمه يف عل-21

اريخ ، تمعة األمسريةاجلاون، لقاناألمه املاعزك، قسم الشريعة، كلية الشريعة وا م": عبد السالدراسة وحتقيق
 م. ]رسالة مالستري[   2014املناقشة:

 الفرع الثاني: بعض الرسائل التي شارك في مناقشتها:
بية، مية، كلية الرت اإلسال الدراسا الكرمي خير، قسم اللغة العربية و  إعداد: عبداأل وليون والقرآن الكرمي -1

 رسالة مالستري[.م ]1986لامعة طرابلس

ا  عربية والدراسللغة ال، قسم ا: ألد بونةالوضعية إعدادالعود يف التشريع اجلنا ا اإلسالما والقوانه -2
 رسالة مالستري[.م ]1988لامعة طرابلساإلسالمية، كلية الرتبية، 

 دين الغرياين،مد عزالبشري حمخمتصر ابن احلالب ال رعا حتقيق وشرح وتدليل "أوقا  الصالة"، إعداد: ال-3
 رسالة مالستري[]م 1994طرابلس لامعةقسم اللغة العربية والدراسا  اإلسالمية، كلية الرتبية، 

 إعداد: علا ثارالدواعا واآل اإلسالمية،بالقياس يف الشريعة  االلتجاجلزم يف إب ال  اإلمام ابنرأك   -4
م ]رسالة 2001لزاوية اامعة كلية اآلداب، ل  القرآنية،عبد السالم مشيلة، قسم اللغة العربية والدراسا  

 مالستري[

ه( من أول الكتاب إى 606الوليد األزدك)  األلكام، أل امل يد للأكام فيما يعرض هلم من نوازل -5
ية، ة، كلية الرتبإلسالمياسا  بداية ال صل السادس دراسة وحتقيق": مص  ى مازن، قسم اللغة العربية والدرا

 م.2002لامعة طرابلس. املناقشة: 

ول باب أإى  اجلهاد بابه( على منت رسالة ابن أ  زيد القريواين من أول 899شرح ألد زروق) :-6
  ة،اإلسالميراسا  ية والدلعربألكام الدماء واحلدود، دراسة وحتقيق: فدوى عبدالسالم أبونالا قسم اللغة ا

  [.م. ]رسالة مالستري2003، تاريخ املناقشة:لامعة املرقب، كلية اآلداب

داية باب الدماء إى هناية ( من ب863رير املقالة يف شرح الرسالة، أل  العباس ألد القلشاين) :حت-7
، ية اآلدابكل  مية،إلسالاشعبان الوليد، قسم اللغة العربية والدراسا   د": حمموحتقيق  الكتاب دراسة
 م. ]رسالة مالستري[.2004، تاريخ املناقشة:لامعة املرقب

ول مسا ل البيوع إى هناية أه( من 903ألوبة أ  احلسن الصغري إلبراهيم بن هالل) : الدر النثري على-8
 معة األمسريةاجلان، القانو و قسم الشريعة، كلية الشريعة  األلهر، وحتقيق: خالدمسا ل االستأقاق، دراسة 

 ]رسالة مالستري[.   2006ملناقشة:تاريخ ا
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ول باب النكاح إى بداية باب أ( من 863حترير املقالة يف شرح الرسالة، أل  العباس ألد القلشاين) : -9

 قبلامعة املر ، ابلية اآلدك  ة،اإلسالميوحتقيق": مجال الصغري، قسم اللغة العربية والدراسا   الدماء دراسة
 م. ]رسالة مالستري[ .2006تاريخ املناقشة:

 ةراسدعبادا ( ال)قسم  ا ج ل ا ج التاويل يف شرح مشكال  املدونة للرلرالامناهج التأصيل ونت-10
تاريخ  ألمسريةامعة وحتقيق: مص  ى البشري أبوراوك، قسم الشريعة، كلية الشريعة والقانون، اجلا

 م ]رسالة مالستري[.2006املناقشة:

من أول الكتاب إى هناية  ه(1224التأقيق الباهر شرح األشباه والنظا ر حملمد هبة ات التالا) :-11
، ، كلية اآلدابسالميةا  اإلوحتقيق": عمر طلوبة، قسم اللغة العربية والدراس " دراسةالقاعد ة الثالثة 

 م.2007لامعة املرقب.  تاريخ املناقشة: 

القاعدة الرابعة إى  من بداية( ه1224التأقيق الباهر شرح األشباه والنظا ر حملمد هبة ات التالا) :-12
امعة لية اآلداب، لكالمية،  اإلس ، قسم اللغة العربية والدراسا أهليبهناية القواعد "دراسة وحتقيق": عثمان 

 م.2007املرقب.  تاريخ املناقشة: 
( من أول فن ال وا د إى هناية ه1224التأقيق الباهر شرح األشباه والنظا ر حملمد هبة ات التالا) :-13

، ، كلية اآلدابسالميةا  اإلاللغة العربية والدراس عليلش، قسموحتقيق": خالد  " دراسةالة واحلوالةالك 
 م.2007لامعة املرقب.  تاريخ املناقشة: 

ىت هناية كتاب ال هارة ه( من أول الكتاب ل734رياض األفهام يف شرح عمدة األلكام لل كهاين) :-14
عة الرتبية، لام ة، كليةسالميقسم اللغة العربية والدراسا  اإل شة،قنباامل لب سامل  ": عبددراسة وحتقيق

 م.2007املرقب.  تاريخ املناقشة: 

ه لسن ألد لس ه( دراسة وحتقيق":885مرآة الو ول يف شرح مرقاة الو ول للمال خسرو) :-15
. ]رسالة م2009: ناقشة، تاريخ املكلية اآلداب  اإلسالمية،أبوتركية، قسم اللغة العربية والدراسا  

 مالستري[.

ا دراسة وحتقيق: عل كا ،الرت ه( من أول الكتاب إى قسمة 811شرح العقباين على خمتصر احلويف ) :-16
 الستري[.مرسالة م ]2007قشة:تاريخ املنا اجلامعة األمسريةاجلمل، قسم الشريعة، كلية الشريعة والقانون، 

: دراسة وحتقيق الكتاب، ه( من أول باب الو ايا إى آخر811شرح العقباين على خمتصر احلويف ) :-17
رسالة م ]2007قشة:ملنااتاريخ  اجلامعة األمسريةسامل لصرية، قسم الشريعة، كلية الشريعة والقانون، 

 مالستري[.
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باب اجلهاد إى  ايةمن بد ه(1061بن أ  بكر احليريك) : خليل، لعلاشرح احليريك على خمتصر -18
ة العربية سم اللغون، قفرج الشبيلا بن غلبقها فراق العبد "دراسة وحتقيق": هناية فصل وملن كمل عت

 سالة مالستري[.م ]ر 2007، لامعة املرقب تاريخ املناقشة:كلية اآلداب  اإلسالمية،والدراسا  

ن بداية الكتاب إى هناية  ه( م646را ) :الوليز القريب على ال الب النجيب البن عبدالغالب املص-19
كلية   مية،اإلسال راسا ، قسم اللغة العربية والدسوحتقيق": خالد لزة أبو فار  ال الق، دراسةكتاب 
 م ]رسالة مالستري[.2007، تاريخ املناقشة:اآلداب

اخلصوص إى هناية ه( من فصل العموم و 1330نيل السول على مرتقى الو ول حملمد الوال ) :-20
امعة ل، آلدابالية ك  اإلسالمية،الكتاب دراسة وحتقيق: فتأا دعوب، قسم اللغة العربية والدراسا  

 م ]رسالة مالستري[. 2007املرقب، تاريخ املناقشة:

ى ال را ض إى باب ه( من أول باب قسمة الرتكا  عل811شرح العقباين على خمتصر احلويف ) :-21
يخ تار  عة األمسريةاجلام، انون، قسم الشريعة، كلية الشريعة والق، دراسة وحتقيق: عبد ات ابريينالو ايا

 رسالة مالستري[.م ]2008املناقشة:

األول،  ه( الربع939 نويف) :حلسن املاحتقيق املباين وحترير املعاين من رسالة ابن أ  زيد القريواين أل  -22
داب، تاريخ لية  اآلكية،  دراسة وحتقيق: وليد البشري البكورك، قسم اللغة العربية والدراسا  اإلسالم

 م ]رسالة مالستري[.2008املناقشة:

 الخاتمة
به أوعلى آله و  -لم لى ات عليه وس–احلمد ت رب العامله والصالة والسالم على سيدنا حممد 

 أمجعه ومن تبعهم بإلسان إى يوم الدين وبعد:
اط برازها يف النقإإى نتا ج ميكن  تو ل البالا -اىرله ات تع-من خالل هذه الرللة املاتعة مع الشيخ

 التالية:
هلم نصيب  ذين كاناحلديا ال يف العصر من كبار علماء األ ول الليبيه –رله ات تعاى  –يعد الشيخ -1

 ازدهار احلياة العلمية يف ليبيا.  موفور يف

 ييز الشيخ ييزاع الفتاع يف طلبه للعلم ويف تكوينه الش صا.-2

لى قد تلقى العلم عفنبوغه وتاهله،  العظيم يف التلقا مما كان له األثر يف -له ات ر -تعدد  موارد الشيخ -3
 وأزهريه وغريهم.أكابر علماء دهره من ليبيه 
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فت رج به  ذوا عنهلعلم لياخا يته فاقبل عليه طالب  األ ول وذاععلم  تعاى يفتبأر الشيخ رله ات -4

 مجاعة من ال يالء.

 لاّلالع  ل ظه  عرف الشيخ ب  نته ولدة ذكا ه وقوة ل ظه، فقد كان ال يكاد يسمع شي ا إال-5
 للمشكال  ُييرب به املثل يف است راج املعاين. 

إلكام  ه لكتاببع حتقيقمستقلة وفكر راق وش صية واضأة ويظهر ذلك للياع من خالل تتللشيخ عقلية -6
 ال صول يف ألكام األ ول وغريه.

 ه طلبة العلموا د تعم فيه فإن دراسة مثل هؤالء األعالم وإيهار سريهم، وما عانوه من ألل طلب العل -7
 وا.على التاسا هبم، والسري وفق هنجهم، والو ول إى ما و ل

     ل كرية.احلا على مزيد االعتناء بدراسة أعالم الق ر اللييب وعلما ه ولياهتم ا -8
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 مالحق الوثائق والصور.
للشيخ رله  البيياءبسنوسا حممد بن علا ال والقانون جبامعةدرلا  السنة األوى بكلية الشريعة  ( كشج1)

 ات تعاى
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للشيخ رله  البيياءبلسنوسا احممد بن علا  والقانون جبامعةدرلا  السنة الثانية بكلية الشريعة  ( كشج2) 
 ات تعاى
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 اء للشيخ رلهبالبيي لسنوساحممد بن علا ا والقانون جبامعة( كشج درلا  السنة الثالثة بكلية الشريعة 3)
 ات تعاى
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 م.1966ملرافقة احلجاج الليبيه سنة  ( خ اب االختيار4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 م.1966ملرافقة احلجاج الليبيه سنة  خ اب االختيار (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شام عمران العربيه                  م(1935/2017=  هن1438 /1354)الشيخ األصولي عمران بن علي العربي                    
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 

 180 

 على املالستري. خ اب التصديق واالعتماد (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 شهادة املالستري. خ اب معادلة (7)
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 خ اب معادلة شهادة املالستري. (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ورة للشيخ رله ات تعاى بإلدى احملاضرا  باجلامعة اإلسالمية بالبيياء (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شام عمران العربيه                  م(1935/2017=  هن1438 /1354)الشيخ األصولي عمران بن علي العربي                    
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 

 182 

 م1977مناقشة للدكتوراه باألزهر سنة  تعاى أثناء(  ورة للشيخ رله ات 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املناقشة.املناقشة بعد إعالن نتيجة  للشيخ وجلنة(  ورة 11)
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 م.1976رله ات تعاى باألزهر سنة  الدكتوراه للشيخموعد مناقشة رسالة  إعالن( 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدكتوراه ( شهادة13) 
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لنقراط بإلدى ابدات ع: ستاذ الدكتوررابعة، واأل ورة للشيخ رله ات تعاى رفقه األستاذ الدكتور: مص  ى بن  -14
 العلمية باجلامعة األمسرية. املناقشا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أبو فارس،  ذ الدكتور: لزةواألستا نالا امللأق رقم]     [ ورة  للشيخ رله ات تعاى رفقة األستاذ الدكتور:عبد السالم أبو
 م.2007و ال الب عمر طلوبة أثناء مناقشته للمالستري سنة 

نقراط  تور: عبدات الدكلاو األستاذ   قه األستاذ الدكتور: مص  ى بن رابعة،[ ورة للشيخ رله ات تعاى رف   رقم] امللأق 
 بإلدى  املناقشا  العلمية باجلامعة األمسرية
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ملناقشا  بو فارس بإلدى ا: لزة ألدكتورنالا، واألستاذ ا ورة للشيخ رله ات تعاى رفقه األستاذ الدكتور: عبد السالم أبو 
  العلمية جبامعة املرقب. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوال: القرآن الكريم
 ثانيا: الكتب المطبوعة 

( 474ا ) :ج البالإلكام ال صول يف ألكام األ ول للبالا، للقاضا أ  الوليد سليمان بن خل-1
 م. 2009ه 1430، 1حتقيق: عمران علا العر ، دار ابن لزم، بريو  لبنان، ط: 

 ه.1301 إلسالمااالغرب  أعالم ال كر املعا ر، لعبد ات اجلرارك، تنسيق وحتقيق: حممد لجا، دار-2
 م2002شر،عه( دار العلم للماليه، ط: اخلامسة 1396خلري الدين الزركلا) : األعالم-3
 م.2004، 3أعالم ليبيا، ال اهر ألد الزّاوك، دار املدار اإلسالما، بريو ، ط-4
 م.1950برقة الدولة العربية الثامنة لزيادة نقوال، بريو  لبنان ط:-5
 م 2002ه1422 ابن لزم، لبنان ردا، 2: خري طتتمة األعالم للزركلا، حملمد رميان -6
 أربع سنوا . األزهر يفتقومي لامعة -7
 ،2صنننننننننر، ط:مالثمنننننننننار الزكينننننننننة للأركنننننننننة السنوسنننننننننية يف ليبينننننننننا، لعلنننننننننا حممننننننننند الصنننننننننال ، مؤسسنننننننننة اقنننننننننرأ، -8

 م.2001ه1429
ر: مص  ى ك، تصدياألزهر  مجهرة أعالم األزهر يف القرنه الرابع عشر، واخلامس عشر، ألسامة السيد-9

 م.2019ه/1440:طال قا، 
 لجية السنة لعبد الغين عبد اخلالق، ط: دار الوفاء املنصورة.-10
تأدة، بريو  ديد املكتاب اجلاحلركة الشعرية يف ليبيا يف العصر احلديا، لقريرة زرقون نصر، دار ال-11

 م.2004
لر اسة العامة إلدارا  ا: طه( 728رفع املالم عن األ مة األعالم لتقا الدين ألد ابن تيمية) :-12

 م.1983البأوث العلمية، الرياض، السعودية،
ج: رلومة بوكرلومة. منشورا  م( تالي1935/1957الزاوية األمسرية بزلينت ودورها الرتبوك يف ليبيا )-13

 .م1،2006: ط[ 11]ة املعا ر مركز لهاد الليبيه للدراسا  التارخيية، سلسلة الدراسا  التارخيية 
 م.1944سية دين ودولة. حملمد شكرك، دار ال كرالسنو -14
 اإلسالم"، بادا  يفلكام العأالشيخ عبد ات الصويعا لياته وآثاره العلمية وهنجه من خالل كتابه" -15

 م. 1،2008تاليج: سليمان الرطيل، منشورا  اهلي ة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة، ط:
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نية ار الكتب الوطدشعيب،  يا، عمرانزاويته يف احلياة الثقافية يف ليبعبدالوالد الدوكاي املسال  ودور -16

 م.2000بنغازك 
بلس، كلية معة طرادريس جباعمر التوما الشيباين مسرية علم وع اء، منشورا  نقابة أعياء هي ة الت-17

 اآلداب.
 .1941كشج الظنون حلالا خلي ة. مكتبة املثىن، بغداد،-18
 لقاهرة.امنظور حتقيق: عبدات علا الكبري، ط: دار املعارف، لسان العرب البن -19
، مشقلقلم، دالد، دار حممد ال اهر بن عاشور عالمة ال قه وأ وله، والت سري وعلومه، إياد خا-20

 ". 26م"ضمن سلسلة علماء وم كرون معا رونرقم"2005ه1426سوريا،
م، ثقافة واإلعالعامة لللشعبية الاشال ، منشورا  اللجنة امل تار من أمساء وأعالم طرابلس الغرب، سامل -21

 م.2006طرابلس الغرب:
الثقافة و يبية للرتبية نية اللجنة الوطمعامل احليارة اإلسالمية يف ليبيا، تموعة من البالثه، منشورا  الل-22

 م.2007، 1والعلوم، طرابلس الغرب، ط
   م.1،1968بة النور طرابلس، ط:معجم البلدان الليبية لل اهر الزاوك، مكت-23
 املثىن بريو .  ة( مكتب1408معجم املؤل ه، لعمر كأالة) :-24
 لكوين.الما، ادك اإلسمنهاج ال الب يف املقارنة به املذاهب، لعبد السميع إمام ط: تلة اهل-25
 م.2008 منو املدن الصغرية يف ليبيا، امرالع حممد اخلج اج دار الساقية للنشر-26
لس الغرب، ابر طدار الكاتب  بن سعيدان، خالد حممدورقا  م وية يف ترالم أعالم املسابقة القرآنية، -27

 م.2017، 1ط: 
ث ء الرتاما وإلياالو ج املناسب لشرع احلكم، أللد حممود الشنقي ا ط: مركز البأا العل-28

 ه.1415اإلسالما، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
ار إلياء الرتاث العر ، ده( 1399كنون يف الذيل على كشج الظنون إلمساعيل البغدادك) :إيياح امل-29

 بريو .
  (.ه1360شجرة النور الزكية يف طبقا  املالكية حملمد خملوف) :-30
 م. 1971/1972دليل اجلامعة الليبية-31

 المنشورة: والدراسات غيرثانياً الرسائل 
 م.1999آلداب ،اس، كلية مالستري جبامعة طرابل البأباح رسالةرلومة الصارك لياته وآثاره، حملمد -1
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د: آلداب من إعداا، كلية املرقب منصور أبو زبيدة لياته وفتاواه "دراسة وحتقيق"، رسالة مالستري جبامعة -2

 م.30/12/2007علا عبدات ديهوم نوقشن بتاريخ:
  بع"حتن ال األخيار وطيب سريهم من األخبار، لنصرالدين العر " مناقب علماء مسالتة-3

 المنشورة:ثالثا البحوث والدراسات 
اخلامس سنة  ، العددسالميةاألستاذ عبد ات اهلوين يف ذمة ات، حبا منشور مبجلة كلية الدعوة اإل-1

 م.1988
وله عن الوزراء املسؤ تعليم و وال بيةوزارة الرت التعليم الديين يف ليبيا " حبا مقدم من وفد ليبيا إى مؤير -2

 م.1966-4-9طرابلس  املنعقد يفالت  ي  االقتصادك يف الدول العربية 
عدد وى، اللسنة األااجلامعة األمسرية،  رابعة تلةاجلامعة األمسرية أسس ولذور، ملص  ى بن -3

 م.2003األول،
 الدين. ليبيا، ألد سأيم، تلة أ وللياة الكتاتيب وأدبيا  التعليم الديين يف -4
 يف اجلامعننا ، لكا وأ ننولهدور الشننيخ العالمننة النندكتور عمننران بننن علننا بننن ألنند العننر  يف نشننر ال قننه املننا-5

اين، الليبينننننننننننننة وللقنننننننننننننا  العلنننننننننننننم، جلمنننننننننننننال سنننننننننننننأيم، اجمللنننننننننننننة العلمينننننننننننننة لعلنننننننننننننوم الشنننننننننننننريعة، العننننننننننننندد الثننننننننننننن
 م 06/2019ه/1440شوال/

غر ، ذلاع" حممد املوب أمنو ة احملجدور املسالد والزوايا واملعاهد الدينة يف انتشار اللغة العربية "زاوي -6
 املنعقدة يف -ةينالدورة الثا -، حبا منشور من ضمن أعمال ندوة اليوم العاملا للغة العربيةومص  ى لديد

يف القدمي  خدمة اللغة العربية يف الليبيون ولهودهمم"]العلماء 2017ديسمرب 28وم: ي-يبيال-طرابلس
 ألوى،ا:ط( 08)را  واملؤيواحلديا[ منشورا  املركز اللييب لألحباث والدراسا ، سلسلة الندوا  

 م.2018
 ا حبا " حممد البوسيمنوذلاع ماضا أ الزاوية الدينية وإسهاماهتا يف احل اظ على العلوم الشرعية، "زاوية أ -7

يوم: -ليبيا-رابلسط املنعقدة يف -نيةالدورة الثا -اليوم العاملا للغة العربية منشور من ضمن أعمال ندوة
ورا  يا[ منشمي واحلدخدمة اللغة العربية يف القد الليبيون ولهودهم يفم"]العلماء 2017ديسمرب 28

 م.2018،: األوىط( 08)واملؤيرا  املركز اللييب لألحباث والدراسا ، سلسلة الندوا  
عبدات  منوذلاع"، غياوكاي أت الدلتعليمية ودورها يف احلياة الثقافية خالل العصر احلديا" عبداالزوايا ا-8

 م.2014 القلعة العدد األول، كلية اآلداب والعلوم مسالتة منشور مبجلةالعر ، حبا 
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أعمال  ضمنمن  ا منشورالشيخ العالمة عبدالسالم أبونالا ولهوده يف أ ول ال قه، لعلا فريو" حب-9

-تراثها-رهاما)لذو إلسالااملؤير العلما األول لكلية علوم الشريعة لول املدرسة املالكية يف الغرب 
 منظمة النسيم للتنمية اجملتمعية. م،2019فرباير06-04أعالمها( املنعقد بتاريخ

ابع، غ، العدد: الر بالة الريه. تلالشيخ املهدك الشوماين يف ذمة ات " إعداد: تموعة من البالثه، وغ-10
 م2010

ي   يف سريته وأطوار لياته: عبدالسالم اهلمام(، نظرا1989-1918الشيخ اهلادك حممد بن سعود)-11
 م.2019( لسنة16-15تمع اللغة العربية ليبيا، العدد املزدوج) منشور مبجلةسعود حبا 

المية، العدد وة اإلسلية الدعكنظرة عامة يف لياة الشيخ عمر اجلنزورك، ل رج سويعد حبا منشور مبجلة  -12
 م. 1998اخلامس عشر

 م2007ل، دد: األو مسالتة ومسرية حت يظ القرآن الكرمي، للدوكاي نصر، تلة البالغ، الع-13
عا الشهرية لة الداهوس، تكاى لرشيد  من أعالم الوس ية اإلمام حممد بن علا السنوسا رله ات تع-14

السنة  9،10دم، العد2014أغس س  وه، يوني1435لرميان، شواالصادرة عن دار العلوم ديوبند، 
38. " 

، عوة اإلسالميةلية الدكمبجلة   حبا منشور لوانب من تاريخ احلياة التعليمية يف طرابلس، أللد اخللي ا-15
 م. 1985العدد الثاين

 . م1992سعلعدد التااحبا منشور مبجلة كلية الدعوة اإلسالمية،  اخللي ا يف ذمة اتالشيخ -16
 رابعاً الصفحات والبحوث اإللكترونية:

 بوك. على ال يس ال يتورك   أةزاوية الشيخ الداعية املر  عبد السالم األمسر -1
 .الدوليةشبكة املعلوما  زلينت اجلديدة   أة على -2
 .الدوليةشبكة املعلوما  سري أعالم ليبيا   أة على -3
لليبية دار اإلفتاء الرمسا لملوقع االشيخ حممود  بأا فقيد الوطن بقلم الشيخ الصادق عبد الرلن الغرياين ا-4

 م 27/06/2013بتاريخ: اخلميس
لكرتونية لشبكة اإلار على  ور من التوا ل الثقايف التونسا اللييب، حملمد  الح املستاوك حبا منشو -5

 م. 8/02/2009بتاريخ 
ر ن مادك، حبا منشو ب( الشيخ حممود  بأا، بقلم األستاذ: لسه 11كل يوم ش صية ليبية مشرقة )-6

 م.21/6/2016مبوقع ليبيا املستقبل بتاريخ:



 

 شام عمران العربيه                  م(1935/2017=  هن1438 /1354)الشيخ األصولي عمران بن علي العربي                    
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 شبكة املعلوما  الدولية.ذاكرة فاس   أة على -7
     الدولية.ملعلوماى شبكة االتاسع عشر والعشرين موقع علمعجم الباب ه لشعراء العربية يف القرنه -8
 .    أة على ال يس بوكمعهد مالك بن أنس   أة -9

 م01/05/2011: بتاريخ را منشو حب الندوة األوى للجالية الليبية مبصر ملنا رة ودعم الثورة الليبية، -10
  على موقع واك باك مشه.

م موقع واك باك 15/10/2011بتاريخ:  حبا منشور يا املستقبلهدرزة يف السياسة والتاريخ، ليب-11
 مشه.

 خامساً الجرائد والمجالت:
 .1246 لريدة الشمس العدد-1
 م.1953-5-2-ه1372شعبان17 ، اجلمعة2986 لريدة طرابلس الغرب العدد-2
 بيياء.   اإلسالمية الم تلة تصدر عن كلية اللغة العربية والدراسا1973األول  احلق العدد و  -3
 .1257تلة األزهر العدد-4

 سادساً الوثائق الخاصة:
 ".السرية الذاتية للدكتور فرج ال قيه " سرية خا ة من إعداده وخب  يده-1
 ".خا ة من إعدادهسرية  "-له ات تعاىر -السرية الذاتية للدكتور مص  ى بن رابعة -2
 فاين" .الشيخ: ألد الدو  " إعداد ابنه-عاىرله ات ت -الدوفاين  للشيخ حممدالسرية الذاتية -3
 ".ن إعدادهم" سرية خا ة -عاىرله ات ت -السرية الذاتية للشيخ علا عبدات لوان -4
 الغرياين.نبذة عن لياة علا الغرياين، للصادق -5
 رابلس الغرب.طمنشور جبريدة  ه،1372الدور األول باملعهد األمسرك سنة نتا ج امتأانا  -6
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
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Fundamentalist Sheikh; Omran Ben Ali Alaraby 

(1354/1438 Hijri = 1935/2017 ad) 

'' Parts from his biography and stages of his life '' 

Hesham Omran Ali Alaraby 

 

Abstract: 

The status of a scholar teacher in Islam is evaluated by his 
experience and the diversity of its sources and resources and the 
level of his teachers. There is no doubt that the history of the 
Libyan state is full of distinguished scholars who had a large role in 
the prosperity of scientific life and fight against cultural illiteracy, 
each according to his readiness. 

Among these famous figures/icons in Libya in modern era, the 
fundamentalist Islamic jurist scholar, my Sheikh Dr. Omran Ali 
Alaraby, who was well qualified as a teacher and a student in the 
field of knowledge. He was an example to be emulated in the two 
stages, so I thought that it was necessary to write these pages 
about him, trying to highlight his personal and scientific life, 
professional work, activities, morals, qualities, statements of his 
contemporaries, and his efforts and scientific affect in the field of 
verification and fundamentalist authorship, highlighting his efforts 
in the field of supervising and discussing scientific letters. Recording 
the most important findings.  

 

 

 


