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 م 1111-1551المسجد ودوره الثقافي واالجتماعي في جبل نفوسة  بحث بعنوان :

 د. أسماء مصطفي دبوس   د . المدني سعيد المدني   ، اعداد :
 قسم التاريخ جامعة غريان /كمية اآلداب / غريان /

 المقدمة:

تعد المساجد من المؤسسات الدينية والثقافية واالجتماعية اليامة عند المسممين, منذ البدايات األولي 
فييا مجالس الفقو والعمم وكافة مجاالتو , ففييا تتم الدعوة إلي اإلسبلم والصبلة في كل وقت, وتعقد 

 ويمتقي فييا عمماء الدين, والمفسرون ,وحفظة القرآن الكريم .
ومنيا في الجبل الغربي ال يخرجون من تمك األطر التي اختارت المساجد وأكثرت منيا, وجعميا 

بل دون مفاىيم اإلسبلم مجتمعا لمعمماء والفقياء, وال سيما وأن طبوغرافية الببلد القاسية لم تقف حائ
منذ النصف األول من القرن األول اليجري, بل تعدتيا لممشاركة في كافة نواحي الحياة, فقد 
تحولت الكنائس إلي مساجد في الجبل كما نبلحظ انتشارىا في تمك المنطقة ولمتعرف عمي أىميا 

 لتساؤالت مايمي : برزت لمباحث عدة تساؤالت تحتاج إلي إجابات عممية وموضوعية _من ىذه ا
 تعريف المسجد لغة وشرعا وعرفا؟ -
 أشير تمك المساجد ؟ -
 الدور الذي لعبو المسجد في نشر الدين والعمم ؟ -
 من ىم العمماء الذين ساىموا في نشر الثقافة الدينية؟  -

 ىذه األسئمة وغيرىا سنحاول اإلجابة عمييا من خبلل سياق ىذه الدراسة.

  المنطقة :لمحة جغرافية تاريخية عن 

يطمق عمي المنطقة الممتدة من الحدود الجنوبية الغربية وبالتحديد منطقة وازن غربا إلي منطقة  
( وتعرف السمسمة الجبمية الممتدة بعدة أسماء محمية منيا جبل 1النقازة شرقا اسم الجبل الغربي,)
الغربي, تمييزا عن  م .اسم الجبل1551عند مجيئيم إلي ليبيا  نفوسة ,وأطمق العثمانيون عمييا

الجبل األخضر , ويتخمل الجبل عدة ظواىر جغرافية بالتنوع فيو يشمل جبااًل, وىضابًا ,وتبلاًل 
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وأودية , األمر الذي يصعب التواصل بعض الشيء, أما الغطاء النباتي في المنطقة يتحدد بمناخ 
فصمي الخريف ( من حيث تحكمو في سقوط األمطار خاصة في 2البحر األبيض المتوسط ,)

والربيع, حيث سكنت المنطقة منذ العصور األولي قبيمتان ىما نفوسة و ىوارة, التي ساىمت في 
نشر اإلسبلم خاصة في منطقة الجبل, ألن المنطقة كانت قد اعتنقت الديانتين الييودية والمسيحية 

ائس بمنطقة جبل وىذا ما تؤكده الشواىد التاريخية حيث تتحدث بعض المراجع القديمة بوجود كن
دنا القول بأن الكنائس في منطقة جادو والرحيبات وغيرىما قد تحولت بعد انتشار ييفنفوسة وىو ما 

اإلسبلم واعتناقيم لو طواعية بعد الفتح اإلسبلمي, فمن الطبيعي أن تتحول الكنائس إلي مساجد والتي 
 (3. )نو دخل اإلسبلم طواعيةساىمت بنشر اإلسبلم فيما بعد, وبيذا يسمي الجبل بجبل نفوسة أل

دعت الحاجة لؤلديان السماوية منيا والوضعية إلي معابد لتقام فييا شعائرىا وطقوسيا, ومن ىنا  
ظيرت المعابد و أخذت تسميات متعددة, بتعدد الديانات التابعة ليا, فعمي سبيل المثال ظيرت 

ظيور اإلسبلم , يقول ا تعالي: ﴿ الكنيسة في الديانة المسيحية ,وظيرت البيعة والمسجد عند 
ولوال دفع ا الناس بعضيم ببعض ليدمت صوامع وبيع وصموات ومساجد يذكر فييا اسم  ا 

 (4كثيرا ﴾)
حيث تعرضت ليبيا إلي العديد من األطماع األجنبية المتمثمة في الرومان والوندال والبيزنطيين, 

في ىذا الصدد نحاول إعطاء لمحة مختصرة عن الجوامع واألسبان وفرسان مالطا, ثم العثمانيين, و 
القديمة في المنطقة ومن ىنا نبلحظ كيف تطورت ىذه المساجد. وقبل أن نستعرض أىم التطورات 
 التاريخية التي مرت بيا المساجد في منطقة الدراسة سنتطرق إلي تعريف المسجد لغة وشرعًا وعرفًا. 

 :أوال: تعريف المسجد 

لممساجد فضل كبير عمي العالم العربي واإلسبلمي, وليا أثر جميل في إسعاد المسممين ورقييم  
 وحضارتيم.

ولكن بادئ ذي بدء, يجدر بي أن أحدد معني كممة مسجد, وأن أبين ما طرأ عمي ىذه الكممة من 
التاريخ ألدخل تطورات بناء عمي ما ورد في المعاجم المغوية وكتب الفقو والحديث المعتمدة, وكتب 

 بيذه التوطئة إلي صمب الموضوع.
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 :المسجد لغة 
المسجد ىو اسم لمكان السجود وقال الزبيدي المسجد بكسر الجيم , أي موضع السجود نفسو,  

وقال أيضا نقبل عن الزجاج " كل موضع يتعبد فيو فيو مسجد "بينما قال ابن منظور عن ابن 
اب البيوت , ومصمى الجماعات: مسجد بكسر الجيم, األعرابي قولو :مسجد بفتح الجيم : محر 

والمساجد : جمعيا, والمساجد أيضا األراب التي يسجد عمييا : واألراب السبعة مساجد وىي اليدان 
 (5والرجبلن والركبتان والوجو . )

 :المسجد شرعا 
ت صمي ا عميو وسمم_: جعم –كل موضع من األرض يصمح أن يكون مسجدا, يؤيد ذلك قولو 

لي األرض مسجدا وطيورا " وىذه ميزة خص ا بيا أمة النبي محمد_صمي ا عميو وسمم_ لم 
تكن في شرائع األنبياء السابقين دل عمي ذلك قولو _صمي ا عميو وسمم_: "أعطيت خمسا لم 

 (6يعطين أحد" من األنبياء قبمي نصرت بالرعب مسيرة شير, وجعمت لي األرض مسجدا وطيورا)
 جد عرفا:المس 

الوضع المبني لمصبلة والشك فإن ىناك فرق بين المسجد والجامع, فالجامع اصطبلحا أكبر  ىو
حجما من المسجد فيو الذي تؤدى فيو الصبلة الجمعة والعيدين وما شابو , وكثيرا ما يسمي أيضا 

ون المساجد جامع الخطبة, وأحيانا تسمي بالكبير مثل جامع مراد أغا , بينما بعض الباحثين يذكر 
فقط ثم يفصمون كبيرىا وصغيرىا , مالو صومعة وما ليس لو صومعة, بل مالو صومعة عاليو 

 (7ومالو قبة أو نحوىا)
أما المسجد فيو المكان الذي تقام فيو الصبلة اليومية وىذا النوع يوجد عادة في القرى الصغيرة 

لمساجد والجوامع منذ فترة موغمة في واألرياف, وىذا ما نبلحظو في منطقة جبل نفوسة حيث تعدد ا
 (8القدم,وىذا ما يتم فيو استعراضنا لممحة تاريخيو عن المساجد والجوامع في الجبل الغربي.)

 ثانيا: التطور التاريخي لممساجد بجبل نفوسة:
اىتم أىالي الجبل ببناء وتشييد المساجد في مختمف مدنيم وقراىم . وذلك لما يمثمو المسجد من  

أىمية دينية لممجتمع اإلسبلمي, فيو المكان المخصص لمعبادة من صبلة وذكر  ودعاء. 
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باإلضافة لذلك اتخذت أماكن لمتعميم والتدريس فالمسجد يعد المكان األول لذلك الغرض وتكاد ال 
تخمو مدينة أو قرية في الجبل من وجود مسجد أو أكثر. وأغمبيا تم تأسيسو في وقت مبكر بعد 
الفتح اإلسبلمي لجبل نفوسة وكان عمماء الجبل يرون أن لممساجد حقوقا عمي الناس وىي: 

 (9"الصبلة فييا واآلذان وأخذ العمم")
وان " تسمية مشاىد الجبل م (ممحق بعن1522 \ىجري929وبنياية كتابة السير لمشماخي )ت  
( "ورد فيو أسماء لؤلماكن الدينية في جبل نفوسة. وقد أحصي الباحث المساجد المذكورة 10)

فوجدىا اثنين وعشرين مسجدا. إال أنيا في الواقع تفوق ىذا العدد بكثير فالمساجد الذي زرتيا أكثر 
 (.11من ستين مسجدا أثريا)

مم والدراسة. وكانت النساء تحضر تمك المجالس العممية في نبلحظ أن المساجد اتخذت مجالس لمع
(  وىذا يدل عمي انتشار العمم في 12أماكن خاصة بين في المسجد يفصمين عن الرجال ستار)

المنطقة. واىتمام كافة الشرائح االجتماعية بطمب العمم. وينبغي اإلشارة إلي أن أول مسجد أذن فيو 
 . (14( بقرية ويغو)13يسمي أجممم ) المؤذن بجبل نفوسة كان في موضع

كانت ىناك العديد من المساجد التي أدت دورا كبيرا في الحياة العممية في الجبل وارتادىا الطبلب , 
لي  ويمكن أن نتساءل عن أبرز تمك المساجد؟ وكيف كانت طرق التدريس والتعميم المتبعة فييا؟ وا 

 أي حد نجحت في ذلك؟ ولعل من أبرزىا:

 م( 8\ىجري 2ميل صال الدركمي ق: )ي خمسجد أب .1
 أبو أنيي وبعدما (,15) دركل قرية إلي وينتسب م(8\ ه2عاش أبي خميل صال الدركمي خبلل ق:) 

 عمى تعمموا الذين العمم طبلب من العديد قصده بقريتو. مسجد بتأسيس قام مشائخو عمي تعميمو خميل

 . الدركمي صالح وأبو الويغوي, وسيم بن أبان , المسجد بيذا التحقوا الذين تبلميذه ومن . يديو
 10 حوالي الشرق إلي الغرب من طولو دركل. ربوة أسفل األرض)غار( تحت بناء عن عبارة وىو

 االتجاه نفس في آخر باب وىناك الغربي, الجنوب جية يفتح وبابو متر, 6.5 يحوال وعرضو أمتار,

 وقوسان,ويضيف كبيرة أعمدة ثبلثة بو وتوجد بيتين, إلي وينقسم متسع والمسجد مسدود, أنو غير

 تقع . القديمة الجبل قرى من قرية في يقع أنو م2004 عام المسجد ليذا زيارتو عند أنو كوردي حسين

 الشرق من ويحدىا القصر, يوجد أعبلىا وفي الربوة حول متناثرة مساكنيا وآثار وكبيرة عالية ربوة فوق



 م 9102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 ( 123 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

 عن دركل يفصل وادي الجنوب ومن شروس, وادي مجري امتداد الشمال ومن صفار أم وادي والغرب

 (16الجزيرة) قرية جبل
 (:11) الجناوني  الحميد عبد عبيدة أبي مسجد .2

 وكان م(.9\ىجري 3ق:) عمماء من  اجناون" قرية إلي وينتسب " الجناوني الحميد عبد عبيدة أبو يعد 

 (18واحد") وقت في اجناون عمماء كبار من عالما سبعون بو "اجتمع أنو ورد حتى متسعا مسجده
 قرية في العمماء من الكبير العدد ىذا ظيور إلى باإلضافة لممسجد العممية األىمية يفيد النص وىذا

 أخرى جار  فتوى إلى فييا الدار تحتاج ال القرية ىذه بأن الشماخي أورده ما يفسر ذيال األمر واحدة

 ىذا من ونفيم والدينية. العممية المسائل في اإلفتاء عمى قادرا عالما عائمة لكل إن : يقول وكأنو (19)

 في عمميةال الحركة ازدىار عمى واضحة داللة يدل العمماء من الكبير العدد ىذا تواجد أيضا النص

 الذين العمماء ىم ومن المسجد. بيذا التدريس كيفية عن كافية معمومات تعطينا ال والمصادر الجبل.

  بو. درسوا

 (20) الطمزيني: يونس أبي بن سعد مسجد .3
 تعميمو أنيي بعدما .وذلك م(9\ىجري3ق:) خبلل طمزين مدينة في يونس أبي بن سعد الشيخ أسسو 

 نشاطو امتد الذي المسجد ىذا إلى العمم طبلب وتوجو بتاىرت. الرستمي الوىاب عبد اإلمام يد عمي

 وىو بطمزين خروبة أبي منطقة في المسجد ىذا ويقع (.21م()12\ىجري 8ق) نياية إلى التعميمي

 وفوق الشرقية, الناحية من بابو ونصف. أمتار 8 وعرضو أمتار 9 حوالي ما.فطولو حد إلى متسع

 بصيانتو. األىالي الىتمام جيدة بحالة مازال صغيرة مئذنة سطحو

  (:22معروف) أبي مسجد .4
 في يقع وىو م(.9\ىجري3) القرن إلي بناؤه ويرجع نفوسة بجبل المساجد أقدم من المسجد ىذا يعد 

 الدراسات وخاصة العممية الحياة تجذير في كبير بشكل وأسيم وقتذاك, الجبل حاضرة شروس مدينة

 سنة بعد حيا )كان جواد بن وبدران معروف أبو الشيخ بو درسوا الذين العمماء ومن والمغوية, اإلسبلمية

 ىذا من وتخرجوا تعمموا الذين والعمماء اليوم إلى اسمو يحمل المسجد ومازال م(896\ىجري283
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 خارج من قدم الذي البراستي. يسجا مسور أبو :الشيخ المثال سبيل عمى أبرزىم من كثر, المسجد

 (23م(.)96\ىجري350 )ت الجبل.
 حين ففي عدميا من شروس مدينة في الجوامع وجود حول التاريخية المصادر تضارب ونبلحظ 

 جبل وسط تقع نياوأ منبر بيا :"يوجد بأنيا شروس م(مدينة10\ىجري14ق:) حوقل ابن يصف

 حوليا في ما وال جامع بيا شروس:"ليس مدينة عن م(يقول:11\ىجري5ق:) البكري (,نجد24نفوسة")

 الزمني السبق خبلل من الجوامع وجود ويتضح (,25) أىمة" قرية ثبلثمائة من أزيد وىي القرى من

 وقرى مدن من غيرىا وأ شروس مدينة في الجوامع وجود أستبعد ال أنني كما البكري. عن حوقل إلبن

 أربعة من أكثر منذ الجبل إلى دخل اإلسبلم ألن البكري. زمن عن المتأخر الوقت ذلك في نفوسة جبل

 مذكورة مساجد قائمة وىناك أخري ناحية ومن ىذا الزمان ذلك إلى جوامع وجود عدم يستقيم وال قرون

 صاحب من كبلً  نجد ماك مسجدا وعشرون إثنان تقريبا وىي (.26الشماخي) سير ممحق في

 وجود م(.ينكرون 13\ىجري7) ق: (28الحموي.) ياقوت م(. 12\ىجري6ق:) (.27االستبصار)

 (.29الجبل!) بزيارة يقوما ولم البكري. عن نقبل أنيما ويبدو بشروس الجوامع
 متر15 حوالي طولو وكبير, متسع وىو جيدة, وبحالة قائما ( معروف أبي مسجد )المسجد ىذا ومازال

 المباني وبقية شروس في القائم الوحيد المبني حاليا وىو وغربي, شرقي بابان متر.,ولو15 وعرضو

 جدران أن الجبل أىالي بعض وذكر عالية. ربوة فوق قصر بقايا وبجانبو دارسة. وأطبلل خرائب

 ةصيان عن  مسؤول منيا وكل لشروس. المجاورة والقبائل القرى عمى مقسمة كانت وأركانو المسجد
 كما عصور. طوال بقائو عمى وحافظ الخراب من المسجد منع الذي السبب وىو بو. واالىتمام المسجد

 يوم الوزاني. فرج بن محمد : وصيانتو إصبلحو عمى تدل المسجد سقوف أحد عمي كتابة توجد

 الغربي الباب فوق توجد كانت كما (30م.)1858ىجري/1275 عام الحجة ذي شير أوائل الخميس

 من صغيرة مئذنة المسجد فوق توجد كما , سقطت أنيا إال الكوفي بالخط عربية كتابة لخارجا من

 . واىتمام وترميم صيانة إلى يحتاج والمسجد الجنوبية. الناحية
 إلياس: منصور أبي مسجد .5

 ازدىار في بدوره وأسيم م(. 9\ىجري3 ق:) خبلل (31) تندميرة قرية في مسجده منصور أبو أسس 

 من ويعد الجبل. حافة إلى القرية تنتقل أن قبل إنشاؤه وتم نفوسة. بجبل الثقافية العممية الحركة
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 بيوت, خمسة من ويتألف متر(,16 عرضو أما متر18.5حوالي) فطولو الجبل في الكبيرة المساجد

 المون,مربعة حمراء حجرية, )لوحة بو توجد كما أعمدة. شرةع بو وشمالي, شرقي بابان لو والمسجد

 المحراب يسار عمى الجدران أحد عمى مثبتة تقريبا( سم15×سم 15: مقاسيا الحجم, صغيرة الشكل,

 تسميما وسمم وصحبو وآلو محمد نبينا عمي ا صل الرحيم الرحمن ا :)بسم وىي واضحة كتابة عمييا

(]....[32) . 

 (:33المساكني) فتح بن عمروس مسجد .6
 إلى المسجد ليذا وكان حاليا(, )قطرس أمساكن بقرية بتأسيسو م(9\ىجري3ق:) عمروس الشيخ قام 

 إلى اإلسبلمية. والفنون العموم نشر في الكبير الدور الجبل في األخرى والمدارس المساجد جانب

 ويحضرىا العممية المجالس فيو عقدي عمروس الشيخ كان ما وكثيرا العربية, والمغة الثقافة نشر جانب

 مترا 15الغرب) إلى الشرق من طولو الكبيرة المساجد من وىو القرية, يتوسط والمسجد قريتو. عمماء

 يتكون والمسجد . أحدىما أقفل الغربية الناحية من بابان لو أمتار( 7 الجنوب إلى الشمال من وعرضو

  وأقواس. أعمدة مجموعة تفصميما بيتين من

 : أبناين دمسج .7
 وتحديدا م(10 \ىجري4) القرن خبلل أبناين بقرية التمموشيتي موسى ىارون أبو الشيخ بناه الذي

 ومن  ليم ومأوي كيفا فصار كبيرة بأعداد العمم طبلب إليو يأوي المسجد وىذا الجبل أمور تولي بعدما

 \ىجري  5 )  الجناوني يحي زكرياء وأبو مطكود, بن ا عبد محمود :أبو فيو درسوا الذين الطبلب
 التمموشيتي. ىارون أبي بن سميمان الربيع أبي الشيخ يد عمي درسا المذان م(.  11
 لمرجال أحدىما بابان لو أمتار, 8 حوالي وعرضو أمتار10 طولو القرية. جبل وسط المسجد ىذا يقع

 ومصطبة فسيحة. ساحة توجد الخارج في وبجواره وأقواس أعمدة عمى مشيد والمسجد لمنساء واألخر

 (34األمطار.) مياه لحفظ وماجل المسجد جانبي عمى
 (:35أمسراتن) مسجد .8

يبدو أن الذي قام ببنائو وشارك في بنائو الشيخ أبو المياصر جعفر بن موسى األفطماني كما  
أورد الشماخي ما ذكر من أن أبو المياصر كان يحمل الخبز في الفخار من منزلو وقت أن كان 

(, يوجد ىذا المسجد في مدينة جادو, وقام بدوره العممي في منطقة الجبل 36مسجد أمسراتن)يبني 
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وكان يوفد إليو طبلب العمم طيمة القرون الوسطى. ودرس بو العديد من العمماء والمشائخ منيم 
 عمى سبيل المثال: الشيخ أبو سيل البستوني )القرن الرابع اليجري(وكان يدرس التبلميذ في أوقات

م(, 12\ىجري 6(. ولم يذكر البغطوري )ق 37منتظمة من بعد صبلة العصر إلى غروب الشمس)
مرحمة التعميم وال ماىية العموم التي كان يدرسيا ىذا الشيخ غير أنيا ال تخرج عن العموم اإلسبلمية 

يل كما ىي سائدة في ذلك الوقت. ويعطينا البغطوري صورة واضحة لمبرنامج اليومي لمشيخ أبو س
البستوني حيث يقول : "وكانت عادتو إذا صمى الفجر واستفتح مضى لشغل دينو إلى وقت القائمة 
فيرجع فيقيل, فإذا قرب الظير قام واغتسل لمصبلة, ويمبس قميصين معقودين بطوق واحد وعمامة 
حسنة وكسأة سجمماسة, ثم يمضي إلى مسجد مصراتن, فيؤذن لمتبلميذ إلى غروب الشمس 

يشتغل في العبادة والصبلة حتى يصمي العصر , ثم يجعل المجمس لتبلميذه إلى غروب ويصمي, و 
 (38الشمس, ثم يصمي المغرب حتى العشاء" .)

يوجد بنالوت ثبلثة مساجد أثرية أوليا الجامع القديم, وىو يقع بالقرب من القصر, وىو مسجد تحت 
الجامع العالي و بو جذع شجرة م(, وثانييا  1811ىجرية )1226األرض أعيد بناؤه في سنو 

 تمسجدةيتبرك الناس بيا الرتباط وجودىا بأحد المرابطين. أما الجامع الثالث فيسمي بمغة الجبل)
( أي )مسجد الجبل(, وكان لو في قديم الزمان قاعة وسطى وخمسة أجنحة منيما جناحان تيندرار

 (39وأضحي مكانيا فراغا يشبو الفناء الصغير.)
يوجد جامعان, أحدىما عمى يسار الطريق من الجنوب إلى تيجي, واآلخر في قرية  وفي تيجي

 تيجي ذاتيا. 
يسمى الجامع األول باسم )أبي شيبو(, ويتكون من قاعتين ومحراب, و بو أعمدة وتيجان وقد 

ىجرية 283ذكرت بعض المراجع أن أبا شيبو كان حامل عمم األباضية في معركة مانو في سنة 
 م(.896)

ويسمى الجامع اآلخر باسم )أبي عثمان المزاتي( أحد أباضية أوائل القرن التاسع الميبلدي وكان 
معتنقو المذىب األباضي يحجون إلى مزاره في القرن السادس عشر. وفي أحد أقواس المسجد نقش 

 م.1758يشير إلى سنة 
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ضيا من حيث اإلنشاء مما يجدر اإلشارة إليو أن كل المساجد التي تم ذكرىا ال تختمف عن بع
والتقسيم والشكل والمرافق الممحقة بيا, كما تعد المساجد مكانا لمصبلة والدعوة إلى التعميم, كما كان 
الرسول أول من إتخد المسجد ليذا الغرض الذي بني عميو إنشاء مسجد في المدينة المنورة وليذا ال 

 (40تختمف المساجد عن المسجد الذي بناه الرسول الكريم.)
وأول من أمر بناء المساجد الجامعة في اإلسبلم, ىو الخميفة عمر بن الخطاب _رضي ا 

 عنو_وذلك حين أمر والتو في كل مدن الدولة اإلسبلمية .
ومن خبلل سردنا التاريخي لمجوامع التي أنشئت في منطقة جبل نفوسة, يعد التعميم من العناصر  

وال يقل أىميتو عن الضروريات األخرى لئلنسان, إال أن المأخذ الرئيسية لمثقافة العربية اإلسبلمية 
عمى العيد العثماني فأن التعميم أخد الطابع التقميدي, ألن من تولي اإلدارة ليس المدنيون بل كانوا 
ضباطًا عسكريين ولم يولوا اىتماميم األمور التعميمية, بل ركزوا جيودىم ووقتيم عمى النشاط 

 (41طرة عمى حوض البحر األبيض المتوسط. )البحري من أجل السي
ثراء الحياة الثقافية واالجتماعية بجبل نفوسة: دالمساج دور ثالثا:   -في تسيير وا 

استمرت المساجد في العيد العثماني تؤدي رسالتيا التي أنشئت من أجميا من الفتح العربي لميبيا , 
المكان الذي يقصده الناس ألداء صمواتيم وىي كما ىو الحال في بقية ببلد العالم اإلسبلمي منيا 

المكان الذي يجتمع فيو الناس لمناقشة أمور دينيم ودنياىم, ىي المكان الذي يجتمع فيو القضاة 
لحل المنازعات التي تقوم بين األىالي كما ىي المكان الذي يقصده طمبة العمم لمتعميم 

 (42واليداية.)
 -بجبل نفوسة ىي:ومن أىم المساجد التي سنتعرض ليا 

ينسب ىذا المسجد إلى أبو يحي زكرياء بن أبي القاسم يونس مسجد أبو يحي الفرسطائي : (1
الفرسطائي: من عمماء القرن الرابع اليجري توفي والده في موقعة مانو بقابس, أخد العمم عن والده 

تخرج عمى يده كثير من العمماء أبرزىم أبو محمد خصيب ابن إبراىيم  ثم عن أبي ىارون الجبللمي
التمصمصي وقد اشتير بالترحال ونشر اإلسبلم في أفريقيا وقد أسمم عمى يده أبو يحي ممك غانا 

ىجري وكان مسجده ىذا 350))السودان الغربي(( وقد توفي أثناء عودتو في الطريق حوالي سنة 
 (43) .جامعة عممية لمناطق الجبل
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: ىو مقر يجتمع فيو أىالي القرية لمتشاور خاصة أثناء  تغميس مجمعويوجد بفرسطاء مسجد أو 
الحرث والحصاد, كذلك لمصبلة خاصة ليمة اإلسراء والمعراج, حيث كانت تصمى فيو صبلة 

 االستسقاء في حالة عدم سقوط األمطار, وفي األيام العادية يعتبر مقرا لمناس جميعا.   
تسعمائة سنة, وال يزال قائما إلى حد اآلن بعد إعادة ترميمو حاليا وقد 900أن عمره الزمني  ويقال

نقشت عميو بعض السنوات التي تم فييا ذلك الترميم عمى جدران المسجد      أىميا التاريخ الذي 
 (44م خبلل العيد القرمانمي.)1760نقش في مدخل المسجد يشير إلى أنو تم ذلك سنة 

(حولت إلى مسجد,وينسب ىذا 45وىي عبارة عن كنيسة ): ي محمدالكباوىمسجد أب (2
المسجد إلى الشيخ أبو محمد الكباوي, واسمو يصمتين وغمبت عميو الكنية أبو محمد. أخذ العمم عن 
أبي ىارون موسى بن يونس الجبللمي وىو شيخ زاىد تصدق بمالو وعممو, أخد العمم عنو كثيرون 

  (46لتفستي وأبي يحي يوسف بن زايد الدرفي .)مثل أبي نصر بن يوسف ا
وىذه المساجد السالفة الذكر لم يقتصر دورىا عمى الجانب الديني والتعميمي فقط, بل كانت من  

األماكن التي ينظر القاضي فييا الدعاوى والقضايا ويفصل بين الخصوم ويستمع إلى أقواليم 
لمحمية منيا عمى سبيل المثال ال الحصر...قضية ويناقشيم بمساعدة عدد من المشائخ والزعامات ا

 \ىجري1290تم الفصل فييا في مسجد الشيخ أبو يحي الفرسطائي سجمت بتاريخ أواسط رمضان 
(, تضمن محتواىا إدعاء شخصين عمى أخر بخصوص مجرى ساقية ماء إلى نخمة 47.)1872

القضية عدد من المشائخ نوع )كركابية الحب (مشترك بينيما كان قد تم الفصل بينيما في 
(, وزكرياء بن المرحوم 49(وسميمان الباروني)48واألعيان, وىم الشيخ عبد ا بن يحي الباروني )

عيسي الباروني وىؤالء من أشير المشائخ في جبل نفوسة, الذين يشيد ليم التاريخ بالثراء العممي 
رة ضريح الشيخ أبي يحي الفرسطائي الضخم في تمك الفترة, وبعد حضور ىؤالء المشايخ قاموا بزيا

القريب من المسجد الذي ينسب إليو لمتبرك بو فدخموا بينيما بالصمح المحمود وأسقط الطرف األول 
دعواه مقابل حصولو عمى ثمث حمالة الماء المذكورة في الوثيقة , وحصل الطرف الثاني عمى 

لتسميم بينيما بوجو الصمح المذكور عمى يد الثمثين بعد أن تموا فاتحة الكتاب وافترقا بعد الرضا وا
ن دل ىذا عمى الثراء فإنما يدل عمى النشاط الفقيي والقضائي لمعمماء  المشائخ المذكورين, وا 

 ,وسعييم الحثيث لحل المشاكل الطارئة خبلل تمك الفترة.
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ألىالي بعد ومن الوظائف األخرى التي كان يؤدييا المسجد في تمك الفترة كان مكانًا يأتي إليو ا
شيادة الشيود من أىل المعرفة والدين من أجل اإلقرار أو أداء اليمين الشرعي  في حالة إنكار 
الطرف المدعي عميو بقيامو باألمر الذي ادعي عميو من قبل الطرف األول ,استنادا عمى ماجاء 

 (50.)م1184/ه1118في وثيقة عرفية سجمت بتاريخ أوائل ذي الحجة 
األول , شعير أستأمن الطرف الثاني فييا  وقع بين شخصين بخصوص غرفتين*تشير إلي خبلف 

فأجابو بأنو تصرف في تمك الغرفتين  فألزمو اليمين في مسجد أبي محمد الكباوي بعد شيادة 
ان يفصل فيو تحت قاعدة معروفة الشيود ,ىذا األمر راجع إلي أن القضاء الشرعي في تمك الفترة ك

عمي من ادعي واليمين عمي من أنكر( بدليل أنو كمف القاضي المدعي بإقامة التي تقول ) البينة 
البينة عمى دعواه عند عجزه عن ذلك طمب من المدعى عميو اليمين فحمف لو اليمين الشرعية 

 ,بذلك ابرأه  اإلبراء التام .
انت تقوم يتضح مما سبق ,إن ىذه المساجد السالفة الذكر لم يقتصر دورىا عمي العبادات ,بل ك 

بميام أخرى التقل عن دور المدرسة في التعميم ,فكانت العامل المساعد لمقضاء في حل أغمب 
 األمور الدينية واالجتماعية واالقتصادية.

 العمماء والعدول ودورىم في نشر الثقافة الدينية بجبل نفوسة ثالثًا:
ين ساىموا في نشر الثقافة الدينية, تمقي ارتبطت الثقافة بالكتاتيب والمساجد والزوايا ,فمن العمماء الذ

 تعميمو في تركيا أمثال:
: الذي تقول الرواية أنو كان مرجعًا في الفتاوى ألىل المنطقة توفي سنة عبود سالم الشيخ(1

م.بجفارة الزاوية , والشيخ أحمد معيوف وىومن حفظة القرآن وعدل من يفرن يظير اسمو 1917
اسي بشين وقد تعمم القرآن وعممو حسب رواية أحمد سالم عمي و [ .والشيخ سالعرفية الحججفي]

 (51الشيخ عيسي أحمد معيوف والحاج اليادي أحمد سعيد.)

وتمقي  م. بالرياينة1788ه/1253ولد في شير شوال سنة  منيع بن عبداهلل بن أحمد بن إمحمد(2
تعميمو عمي الشيخ عبدالرحمن عيون الغزال تولي التدريس في زاويتي أبي ماضي والعالم تخرج 

 عمي يديو العشرات من مناطق مختمفة, لو مؤلفات...منيا عمي سبيل المثال:
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ترك مكتبة خطية قيمة تحوي عددًا من المخطوطات التي  –مراسبلت عممو مع بعض العمماء  -
دونيا الشيخ  تشمل حل ما كتب في الفقو المالكي وبعض المعارف األخرى تزخر بالعديد من 

م, رثاه محبوه بقصائد بميغة منيا 1864\ىجرية1280المؤلفات الميبية توفي رحمو ا تعالى سنة 
الشيخ أحمد بن بشير الرياني مفتي لواء الجبل والذي كانت تربطو بالشيخ عبلقة قصيدة 
 ( 52حميمة.)

والده ليس سميمان الباروني المجاىد  الباروني سميمان بن الربيع أبو الشيخ الفاضل األستاذ(3
نما أتفق مع سميمان باشا في االسم ,وكل منيما من  الكبير صاحب الشيرة في حروب طرابمس ,وا 
أسرة الباروني من أكبر األسر المشيورة في جبل نفوسة.ولد في بمدة كاباو إحدى مناطق جبل 

 م. ونشأ بيا , وفييا حفظ القران 1894نفوسة سنة 
ثم انتقل إلي يفرن , وأخذ مبادئ العموم الدينية والعربية عمى الشيخ عبدا بن يحيى الباروني ,ولم 

نس إلكمال دراستو ,فدرس الفقو ,والعربية ,والمنطق ,ودرس في يمبث أن التحق بجامع الزيتونة بتو 
 الخمدونية بتونس بعض العموم العصرية التي لم تكن تدرس في جامع الزيتونة.

وعاد إلي طرابمس ,ولكنو وجد في نفسو رغبة في االستزادة من العمم ,فرحل إلي مصر قبل سنة 
م. عاد إلي طرابمس 1918, في سنة م. والتحق باألزىر ودرس عمى يد كبار شيوخو 1911

,وكانت الحرب قائمة بين الطميان والطربمسيين ,وكان مركز إدارة الحرب في الزاوية فعين من 
طرف المسؤولين قاضيًا في محكمة نالوت الشرعية وعين عضوًا في المحكمة الشرعية العميا بمدينة 

ئناف وقد اشتغل بالقضاء نحو أربعين طرابمس , وفي عيد االستقبلل عين مستشارًا بمحاكم االست
 سنة .

وقد اشتير بالصراحة والنزاىة واإلخبلص في عممو طيمة حياتو ,إلي أن أدركتو الوفاة في أوائل 
 (53م.عن سنة تناىز الخامسة والسبعين .)1962ه/أواخر ديسمبر 1382شعبان سنة 

ي يد الشيخ بن منيع وىو فقيو : من رجا ل القرن التاسع عشر ,تمقى تعميمو عم أحمد بن بشير(4
 (54وأديب , وتولى قضاء الجبل وكان عضوًا في مجمس المواء .)

في الفترة موضوع -كان ىؤالء العمماء نموذجًا يعكس الدور التعميمي لممسجد في جبل نفوسة 
آن حيث كان األىالي يرسمون  أبناءىم  إلى ىذه المساجد لقراءة القر  -البحث والحقبة  التي سبقتيا
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الكريم عمى يد الفقياء وخاصة في فترة مابعد الظير ,وكان طبلب العمم في المساجد يجمسون عمى 
األرض في شبو حمقات في ىذه المساجد يتوسطيم الفقيو لتعميميم المبادئ األولية لمقراءة والكتابة 

 مع تحفيظيم  آيات  القرآن الكريم إلى أن يحفظ الطالب القرآن كمو .
يسافرون إلى تونس ومصر  –وىم قمة –ر ممن تسمح ليم ظروف أسرىم المالية والبعض اآلخ

لمتخصص في فروع الشريعة اإلسبلمية في الجامع األزىر أو في جامع الزيتونة ,ثم يرجعون إلى 
وطنيم فيكون منيم القضاة والفقياء والمعممون .وقد سار بعض الوالة العثمانيين متبعين طريق والة 

ائل في بناء المساجد التي تخمد أسماءىم والتي تصبح عنوانًا عمى اىتماميم بالعمم المسممين األو 
 (55والتعميم فييا فقياء وعمماء وأعبلم.)

فكان التعميم منذ الفتح العربي تعميمًا دينيًا صرفًا لتأكيد الدين اإلسبلمي في النفوس , إلى جانب 
 الدولة اإلسبلمية . ولغة –لغة القرآن الكريم  –تعميم المغة العربية 

كان يتم بجيود فردية في المساجد ,من أولئك الخيرين من الناس , الذي أنعم ا عمييم بالمال , 
 –ا سبحانو وتعالي –والتصدق بو في سبيل البر واإلحسان ,لمزيد الثواب والجزاء البتغاء مرضاة 

عمم والتعميم , وكمركز لمحكم ,ودارًا لمفتوي والتي اتخذت المساجد منذ إنشائيا بيوتا لمعبادة وحمقات لم
 والقضاء كما أنيا دارًا إلعبلن الحرب والسمم .

والحقيقة أن التعميم في ليبيا لم ينل شيئا من العناية عمى يد الدولة العثمانية إال في العقد األخير 
الطامعة في  من القرن التاسع عشر , عندما تزاحمت عمييا األحداث من حوليا آتية من أوروبا

ممتمكاتيا ومنيا ليبيا , وجاءت ىذه العناية المتأخرة والطارئة نتيجة حركة اإلصبلح الدستورية التي 
حاولتيا بعض العناصر التقدمية في تركيا ذاتيا,نتيجة ضغط أوروبا عمييا وعمى ممتمكاتيا , بعد 

واليات الخروج عمى أن ممكت أسباب التفوق العممي والعسكري واالقتصادي ,وحاولت بعض ال
 (56سمطانيا طمبًا لبلستقبلل والتحضر مثل مصر .)

ىذا إلى جانب أنو كان من سياسة الباب العالي عدم تقديم أية مساعدة مادية إلى أية والية ال 
تمكنيا مواردىا  المالية من الصرف عمى نشر التعميم بين أبنائيا , فكان العثمانيون جل اىتماميم 

رساليا إلى دار الخبلفة دليبًل عمى تبعية الوالية ليا , أما  بتحصيل األموال المفروضة عمى الوالية وا 
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الصرف عمى التعميم فمم يكن لو من مورد سوى ما يجود بو الخيرون ,كما ذكرت سمفًا عمما أن 
 وفيرًا. موارد ليبيا المالية قميمة والدخل ليس كبيرًا وال

في العيد العثماني , عدم وجود موظف مسؤول بالوالية عن كما يدل عمى عدم االىتمام بالتعميم 
م.(  حينما أرسمت الدولة 1899قطاع التعميم فييا واستمر الوضع عمى ىذا النحو حتى عام )

العثمانية إلي طرابمس موظفًا مسؤواًل يحمل لقب المشرف العام أو المدير العام لمتعميم لييتم بنشر 
 التعميم حيثما تتوفر الظروف .

وىكذا كان التعميم في ندرتو وقمتو أىميًا حرًا, شعبيًا الحكوميًا غير موجو ال يعبر إال عن جيود  
 (57بعض الوالة المخمصين من أىل البر واإلحسان لمضاعفة الثواب واألجر من أبناء ليبيا . )

فالمسجد منذ نشأتو ساىم في عدة وظائف فيو مركز سياسي وعسكري وثقافي تعقد فيو  
االجتماعات في األمور السياسية والعسكرية والثقافية كما أشرنا سابقا, فمنو تطمق ىذه اآلراء 
والمشاورات في أمر ما سواء يتعمق باألمر االجتماعي أو السياسي أو االقتصادي أو الثقافي , 

لمساجد فأصبحت كل قرية أوقبيمة ليا مسجد األمر الذي أشار إليو أحد الرحالة العرب وتعددت ا
 (58حينما وصف مساجد طرابمس الغرب بأنيا مساجد مشيورة ومعروفة بالبركة.)
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 الخاتمة

إن الدارس لتاريخ المسجد في قري جبل نفوسة ,يتضح لو انو كان يشكل مركز االىتمام ,من حيث 
بالنسبة لمتخطيط ألي قرية ,كان يشكل بؤرة اإلليام لممجتمع الجبمي ,فالمسجد في القرية  موقعو

 لم يكن مجرد مكان لمعبادة . –كما ىو الحال بالنسبة لممساجد األولي في اإلسبلم  –الجبمية 
, بالمسجد اميمبل مكان لتبادل اآلراء المصيرية .ولذا كان حكام الجبل ومن دونيم يولون جل اىتم

 األمر الذي أدى إلى تبلزم أسمائيم بتمك المساجد ,حتى وقتنا الراىن .
وفوق كل ذلك يتبن لنا أن المسجد كان المكان الرئيسي لمتعميم ,وكانت المساجد في قري جبل 
نفوسة األمكنة التي تعمم فييا العمماء وعمموا فييا فيما بعد .عميو ومن خبلل دراستنا لمموضوع 

 ىذا البحث في النقاط التالية : وما أوضحيمكن أن نجمل أبرز 
ًا في حياة الببلد الفكرية منذ بداية تأسيسيا ألول مرة في القرن السابع (أن المساجد أدت دورًا ميم1

الميبلدي , وحتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميبلدي , وىو التاريخ الذي كانت أكثر 
نفاقًا لؤلموال عمى الطمبة واألساتذة.  اتساعًا ,وا 

ما كان كذلك مدرسة بكل ما تحممو ىذه (لم يكن المسجد حينذاك مجرد مكان لمعبادة والصبلة ,إن2
الكممة من معاٍن , فيو مكمف إللقاء المحاضرات ,واالستماع إلى الدروس ,ىو مجمع الطبلب 

أماكن خاصة لسكني األساتذة والطبلب –واألساتذة , وىو إلى جانب ذلك يحوى في العادة 
 المغتربين .

العمم والتعميم فقاموا بالرحبلت العممية فرادى  (بفعل تعاليم الدين اإلسبلمي توجو سكان الجبل إلى3
وجماعات إلى المراكز الحضارية العربية اإلسبلمية وعادوا إلى الجبل لنشر العموم والفنون .واىتموا 
ببناء المساجد والمدارس في مختمف قري ومدن الجبل .وزودوىا بالكتب في مختمف التخصصات  

مم والمعرفة .حيث كان المسممون حينما يستقر بيم األمر في وبذلك خمقوا المناخ العممي لطبلب الع
يفكرون فيو ,ىو بناء مسجد جامع يكون مقر الجتماعاتيم  أي يكون المسجد مقرا  مكان أول ما
 واقتصاديًا . واجتماعياً  سياسيا وثقافياً 
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 التوصيات :
ة بببلد الغرب اتضح من خبلل ىذا البحث أن منطقة جبل نفوسة, تعد من المراكز الحضاري

اإلسبلمي .وىي مازالت منطقة بكر فمم تستوف حقيا من البحث والدراسة العممية الجادة وخاصة 
الدراسات األثرية والتاريخية ,فيذه المنطقة تزخر بالعديد من المخطوطات والوثائق في مختمف 

ال إنيا مشتتة عند المجاالت )دينية , وتشريعية ,ولغوية ,وأدبية ,وتاريخية ,وفمسفية وغيرىا(.إ
األىالي وأغمبيا مخزنة بطريقة غير عممية .كما تتميز منطقة جبل نفوسة بوجود كم ىائل من 

"وىو األكثر " يرجع إلى التاريخ  اآلثار بعضيا يعود إلى فترة التاريخ القديم .والبعض اآلخر
اية وتتعرض لمدمار أن أغمب تمك اآلثار في حالة سيئة لمغ أن المؤسف في األمر اإلسبلمي .إال

 يمي : والضياع . تجنبا لتمك المخاطر يوصي ىذا البحث بما
(إنشاء وتأسيس متحف ييتم باآلثار )صيانة وترميمًا ( باإلضافة إلى االىتمام بإجراء البحوث 1

 والدراسات األثرية لممنطقة .
المخطوطات  (إنشاء وتأسيس مركز لممخطوطات والوثائق ,وأن ييتم ىذا المركز بجمع كافة2

 والوثائق ,ومن تم تقوم عميو الدراسات والبحوث التاريخية .
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 -اليوامش :
س , منشورات مجمع الفاتح سابقًا (سالم الحجاجي : ليبيا الجديدة, دراسة في الجغرافيا , طرابم1
 . (63-61ص–,ص  1989)
جامعة )والية طرابمس الغرب ,(المدني سعيد عمر : السياسة العثمانية تجاه النشاط الزراعي في 2

 (25 م.,ص2015-2014,السنة  19العدد,الزاوية ,مجمة كمية اآلداب الزاوية 
(جيمس اآلن :بعض مساجد جبل نفوسة , مجمة ليبيا القديمة ,المجمد التاسع والعاشر ,روما 3

 .25م. ,ص 1977باردي ,-,مطابع ح
 (.40اآلية )–(سورة الحج 4
مة المغة العربية والحديث ,لو مصنفان من بينيما تاج العروس (محمد بن محمد الزبيدي :عبل5

نقبًل عن عبدا المعمول : المسجد بين األمس واليوم ,طرابمس ,  ه, 1205,توفي في مصر 
 .18م.,ص1995جامعة طرابمس , كمية العموم االجتماعية ,

ارة الطباعة المنيرية , إد -أبو عبدا إسماعيل البخاري 1/88-كتاب الصبلة –(صحيح البخاري 6
بيروت ؛ نقبل عن محمد بشير سويسي :التعميم الديني والتعميم –عالم الكتب –الطبعة الخامسة 

م.والتغيرات التي طرأت عميو ؛نشر ضمن أعمال الندوة العممية 1950-1835األىمي خبلل الفترة 
الطاىر الجراري , ضمن م.؛ تحرير محمد 27/9/2000-26الثامنة التي عقدت بالمركز في الفترة 

 .568م.,2005ليبيا ,-كتاب المجتمع الميبي ,طرابمس
 .569-568ص,-( المرجع نفسو,ص7
 .51م.,ص1979, 2(محمد توفيق بميغ: المسجد في اإلسبلم ,مجمة عالم الفكر ,العدد 8
.؛نقبًل عن محمود 42,طبعة حجرية ,ص نعمراأبو (أبو عمران موسي بن عامر الشماخي :لقط 9

 وتأثيراتيا عمي ببلد السودان الغربي )خبلل القرون  حسين كوردي : الحياة العممية في جبل نفوسة
 توالت  يفرن مؤسسة, (يشر الميبلدع  الرابع–منالثامن اليجري/الثا –الثاني 
 .59م,ص2005الثقافية,

.؛نقبل عن محمود كوردي :نفس المرجع 600-598ص-: المصدر السابق , ص (الشماخي10
 والصفحة.
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(تنتشر المساجد األثرية عمي طول الجبل  في مختمف القرى والمدن واتخذت أغمبيا أماكن 11
لمدراسة والتعمم في العصور الوسطي والحديثة ,حيث تخرج منيا فحول العمماء الذين اثروا الحياة 

ل نفوسة وتمك المساجد في حاجة ماسة إلي الصيانة والترميم من قبل مصمحة اآلثار الفكرية في جب
وحمايتيا من االندثار والضياع .كما ىي في حاجة إلي الدراسات األثرية والتاريخية , ألنيا تمثل 

 ثروة وطنية في غاية األىمية .
مساجد مدن وقرى .لوحظ ىذا الستار الفاصل في أغمب 656(الشماخي :المصدر السابق ,12

الجبل وىوفي الغالب مبني بالحجارة وطول من المتر ونصف غمي المترين تقريبًا.؛نقبل عن: محمود 
 .60كوردي :المرجع السابق ,ص

؛نقبل عن :محمود كوردي : 13ورقة  مخطوط, :سير أبي الربيع, الربيع سميمان الوسياني (أبو13
 .60المرجع نفسو ,ص

بقالة بالحرابة شرقًا ووداي شروس غربا وقرية مرقس بالحرابة شمااًل :تقع مابين قرية ويغو(14
ومنطقة الظاىرجنوبا ؛ لمزيد من التفاصيل راجع ,تادايوش ليفيتسكي:تسمية شيوخ جبل نفوسة 
وقراىم )دراسة لسنية في األنوميا والطوبونوميا األمازيغية(,ترجمة,عبدا زاور,وقدم لو :حمدؤمادي 

؛محمد سالم الورفمي 50.-م.,ص 2006دة األمريكية ,مؤسسة تاوالت الثقافية ,,الواليات المتح
-231ص,-ة تاوالت الثقافية ,صم ,مؤسس-:بعض اآلثار اإلسبلمية بجبل نفوسة في ليبيا,د

250. 
:قرية من قري من قري الجبل القديمة تقع فوق ربوة عالية وكبيرة وآثار مساكنيا متناثرة  دركل(15

حول الربوة وفي أعبلىا يوجد القصر ويحدىا من الشرق والغرب وادي أم الصفار ومن الشمال 
امتداد مجري وادي شروس ,ومن الجنوب وادي يفصل دركل عن جبل قرية الجزيرة؛ لمزيد من 

 .60ع, محمود كوردي :المرجع السابق ,صالتفاصيل راج
(بنيت نسبة إلى ىذا المسجد لمشيخ أبي خميل الدركمي عمى اعتبار قدم المسجد الذي يعود إلى 16

قامة األقواس  فترة كانت المساجد عبارة عن غيران تحت األرض بعد أن يتم تسويتيا من الداخل وا 
األمر الذي يتوافق وكيفية بناء المساجد في زمن الشيخ أبو خميل  فييا وبناء المحراب  وغيره,وىو

 .61م.(؛ينظر : محمود كوردي : المرجع نفسو ,ص8ه/2ق)
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(يعد ىذا المسجد من أقدم مساجد الجبل ولؤلسف تم ىدمو وبني عمي أنقاضو مسجد جديد من 17
ت البناء الجديد في قرية م.ولم يبق من المسجد القديم سوى جدار مازال تح1971قبل األىالي عام 
متر مربع عمي حسب  80كمم من مدينة جادو ومساحة المسجد القديم حوالي  5اجناون عمي بعد 

ما رواه احد مواطني القرية .وكان يقال لو مسجد جامع ؛ نقبًل عن :محمود كوردي : المرجع 
 .62-61السابق ,ص 

 .80ي : المرجع السابق ,ص .؛ تادايوش ليفيسك545(الشماخي : المصدر السابق ,ص 18
 (نفس المصدر والصفحة .19
:مدينة من مدن جبل نفوسة ,وتقع عمي حافة جبل عرف باسميا . وتأسست في أواخر  طمزين(20

ه( عمى صخرة بجانب قصر طمزين 775القرن الثامن اليجري تقريبا.وذلك لوجود تاريخ مكتوب )
في مايعرف )تحارت ( ومازالت بقايا أثارىم دالة  .وقبل تأسيسيا كان األىالي يسكنون الجنوب منيا

عمى ذلك مثل : بقايا القصر, ومسجد صغير يعرف بمسجد تحارت وىوبناء قديم تحت األرض 
)غار( كما تتناثر مجموعة غيرأن في المنطقة كانت تتخد مساكن ؛ نقبًل عن :محمود كوردي 

  63-62:المرجع السابق ,ص
 .168م.,ص ,1999, 2ي ,الزاوية ,مطابع الوحدة العربية , ط(اليادي الدالي :مممكة مال21
, تحقيق :إبراىيم طبلي ,قسطينة  2(أبو العباس أحمد الدرجيني : طبقات المشائخ بالمغرب ,ج22

 .157ص-م.ص1974,مطبعة البعث ,
 .92ت(,ص-,بيروت ,دارصادر ,)ب1(أبي القاسم بن حوقل النصيبي :صورة األرض , ج23
 .62:المرجع السابق ,ص(محمود كوردى24
, تحقيق,أدرى فان ليفن وأندرى فيري , تونس ,الدار  2(أبو عبيدة البكري: المسالك والممالك ,ج25

 .656م.,ص,1992العربية لمكتاب ,
 .70.؛ تادايوش ليفيتسكي :المرجع السابق ,ص 63-62(محمود كوردي : المرجع السابق,ص 26
,نشر وتعميق : سعد زغمول عبدالحميد ,الدار  (مجيول االستبصار في عجائب األمصار27

 .144م.,ص1985البيضاء , دار النشر المغربية,
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-.؛تادايوش ليفيتسكي : المرجع السابق ,ص297,ص  5(ياقوت الحموي, معجم البمدان,ج28
 .200-190ص-. ؛محمد الورفمي: مرجع سبق ذكره ,ص47-45ص
لمجبل شاىد عدة مساجد وجوامع قديمة بعضيا  (يذكر محمود كوردي أنو خبلل زياراتو المتكررة29

ه بمسجد نسبتو :ألبوخميل الدر كمي ,وربما يكون 535مبني تحت األرض وأقدم تاريخ شاىده ىو
ىذا التاريخ لمصيانة والترميم وتاريخ أقدم منو .عمي أساس أن أبو خميل عاش قبل ىذا التاريخ 

 .63ابق ,ص بوقت طويل ؛ نقبًل عن محمود كوردي : المرجع الس
ه/ ربما في ىذه السنة كانت صيانة لمسجد شروس ؛ لمزيد من التفاصيل راجع 1275(30

.؛ 229-219.؛ محمد الورفمي :المرجع السابق ,47تادايوش ليفيتسكي : المرجع السابق ,ص
 .20ينظر ممحق الصور ,ص 

لياس مسجد(31 صالح التندميرتي :يفيد شاىد عيان أحد أىالي القرية )الحاج إمحمد  أبومنصورا 
م.قام بيا أىالي القرية تندميرة.؛ نقبًل عن 1945(أن آخر صيانة تمت لممسجد كانت في سنة 

 .19.؛ ينظر ممحق الصور ,ص 64-63محمود كوردي: المرجع السابق,ص
: من قري جبل نفوسة القديمة .وتقع فوق قمة جبل يطل عمي وادي تندميرة وىو أحد  تندميرة(32

س .ومساكن القرية تتجو ناحية الشرق ,وأنيا كانت في مراحل سابقة تقع إلى فروع وادي شرو 
الشمال من موقعيا الحالي وسكن أىميا حينيا الغيران ثم اتجيت ناحية الجنوب عمى حافة الجبل , 
ويحدىا من الشرق غابات الزيتون والتين والكروم ,وكذلك من الغرب حتي تمموشايت . أما الشمال 

قرية تندميرة القديمة,ومن الجنوب وادي تندميرة .؛لمزيد من التفاصيل راجع :محمد فيو امتداد ل
 .51-50.؛ تادايوش ليفيتسكي: المرجع السابق ، ص113-142ص-الورفمي : المرجع السابق ،ص

 .64(محمود كوردي : المرجع السابق , ص33
رىا باقية منيا: بقايا لقصر : قرية قديمة تقع فوق جبل عال يعرف باسميا .ومازالت أثاأبناين(34

الذي يعمو قمة الجبل وحولو وأسفل منو تنتشر المساكن والبيوت ,وىي حاليا ميجورة .وينبسط وادي 
إكراين غرب القرية ومن الشرق وادي إكراين وكباو .ومن الشمال سمسمة جبمية تفصل القرية من 

نياعن قرية جميمت  الواقعة فوق سيل الجفارة ومن الجنوب ممتقي وادي إكراين ووداي أخر يفصبل
.؛ محمد الورفمي : 64قمة جبل ؛لمزيدا من التفاصيل راجع :محمود كوردي : لممرجع السابق ,ص
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.,ينظر 69؛ تادايوش ليفتيسكي : المرجع السابق ,ص 322-   69ص -المرجع السابق , ص 
 .20ممحق الصور ,ص

 .20(الشماخي : المصدر السابق ,ص35
؛ الشماخي :المصدر السابق  20وري : سيرة أىل نفوسة , تكممة ,ورقة (مقرين البغط36
 .301,ص
: وىذا المسجد ضمن مساجد جادووتم ىدم المسجد القديم أكثر من مرة وبني  أمسراتن مسجد(37

 .65مكانو مسجد جديد.؛ نقبًل عن محمود كوردي : المرجع السابق ,ص
 .335-334(الشماخي : المصدر السابق ,ص38
 .26-25(جميس اآلن :مرجع سبق ذكره , ص39
-1835(محمد الكوني بالحاج :التعميم في طرابمس الغرب في العيد العثماني الثاني 40

م.وأثره عمي مجتمع الوالية , طرابمس,مركز جياد الميبيين لمدراسات التاريخية 1911
 .4م.,ص2004سابقًا,
جبل الغربي , زاوية أبوماضي نموذجًا,مجمة (المدني سعيد عمر :مراكز األشعاع العممي في ال41

المحفوظات التاريخية , العددان الثالث والعشرون والرابع والعشرون,طرابمس ,منشورات المركز 
 .203م.,2010الوطني لممحفوظات التاريخية, 

م.(,طرابمس 1835-1795(عمر عمي بن إسماعيل :انييار حكم األسرة القرمانمية  في ليبيا )42
 .172م.,ص 1966, 1الفرجاني, ط,مكتبة 

(ىذه المعمومات مستقاة من الموحة التذكارية التي دونت عمي جدارن مسجد الشيخ أبو يحيي 43
م.؛ إبراىيم الشماخي : القصور 2005الفرسطائي ,التي شوىدت أثناء زيارة الباحثة لمقرية سنة 

ترجمة:أحمد مسعود الفساطوي م.(, 1885-ه1303والطرق لمن يريد جبل نفوسة من طرابمس )
 ,طرابمس ,مركز جياد الميبيين لمدراسات التاريخية ,المركز الوطني لممحفوظات التاريخية , 

.؛مقرين محمد البغطوري :سيرة أىل نفوسة,نقميا من النسخة القديمة المتكوبة بيد 248م.,ص2005
ع اليجري ,إلى نسخة جديدة بيد سالم محمد بن يعقوب والتي يرجع تاريخيا إلى أوائل القرن التاس

.؛روني باسي :مبعوث المعيد 17م.,ص1974ه/1394سالم بن محمد بن يعقوب الجربي بتاريخ 
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ومدير المدرسة العميا لآلداب بالجزائر , أضرحة جبل نفوسة ,نشره الشماخي في النصف الثاني من 
م.,وصححو 1945-1939القرن الرابع عشر الميبلدي ,ونشره مويتمينسكي الفرنسي قبل سنة 

 . 16-15وأضاف إليو الشيخ أحمد مسعود الفساطوي,ص
(.وأخبرني  أحد 19م.ينظرممحق الصورة رقم )2005(مسجد أيو يحي الفرسطائي :زرتو عام 44

 عمي منصور (بيذه المعمومات المذكورة أعبله.-أىالي القرية )د
 .250(إبراىيم الشماخي : المرجع السابق,ص 45
أحمد الشماخي :السير , الجزء الخاص بتراجم عمماء المغرب إلى نياية القرن  (أبو العباس46

. 257م.,ص1995الخامس اليجري , تحقيق ودراسة محمد حسن , تونس ,كمية العموم اإلنسانية ,
.؛عمي مصطفي المصراتي :مؤرخون من ليبيا ومناىجيم 26؛مقرين البغطوري , المصدرالسابق,ص

 .25م.,ص 1,1977لدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع سابقًا,ط,عرض ودراسة ,طرابمس ,ا
(سجبلت محكمة غريان الشرعية :دار المحفوظات والثوتيق بالمحكمة ,وثائق غير مصنفة 47

 م.(1901-1699ه/1327-1111,)تشمل الفترة الزمنية 
في مسجد أبي :ولد الشيخ عبدا في كاباو , وتمقي تعميمو األول  الباروني يحيي بن عبداهلل(48

محمد الكاباوي المعروف )بالقشقاشة( ,ثم استزاد من العمم في جامع الزيتونة بتونس وفي جامع 
األزىر بمصر , وقد كان ليذه الرحبلت فضل في أتصالو بعدد من األساتذة الذين أسيموا في تربية 

...وىو والد روحو وعقمو يخص بالذكر منيم أبا عثمان سعيد بن عيسي الباروني ,نزيل جربة 
ه 1332المجاىد الكبير الشيخ سميمان باشا الباروني , توفي الشيخ عبدا في تونس,سنة 

لبنان ,دار –م.؛ لمزيدا من التفاصيل راجع الطاىر أحمد الزاوي : أعبلم ليبيا ,بيروت 1914/
بل . ؛ عبدالحميد اليرامة : الحياة العممية في الج426م. ,ص2004, 3المدار اإلسبلمي ,ط

-121ص -م.,ص1985الغربي , مجمة البحوث التاريخية , السنة السابعة , العدد األول , يناير 
127. 
:ىو ابن الشيخ عبدا بن يحيي الباروني المتقدم ذكره , ولد في جادو سنة  الباروني سميمان(49

-ه1305م.,تمقي تعميمو األولي عمى والده ثم رحل إلى تونس لطمب العمم عام 1870-ه1287
م., بقصد االستزاده من طمب العمم , 1892-ه1310م. ,ثم انتقل إلي مصر حوالي سنة1888
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م., توجو إلي الجزائر فأخذ عن الشيخ محمد يونس طفيش والزمو ثبلث 1895-ه1313وفي سنة 
سنوات عاد بعدىا إلى أرض الوطن فأسس مع والده مدرسة الباروني وانتخب عضوا في مجمس 

م.ثم كان لو إسيام كبير في فترة الجياد ضد إيطاليا .توجو إلى المشرق 1910ثماني "المبعوتان" الع
وتولي مقاليد سياسية عميا في عمان ثم حل بو المرض فتوفي يوم وصولو إلى )بومباي ( بقصد 

-م.؛ راجع كل من عبد الحميد اليرمة: المرجع السابق ,ص1940 -ه1359العبلج وذلك سنة 
تونس ,الدار –د جبران:سميمان الباروني حياتو وآثاره األدبية ,ليبيا .,محمد مسعو 130-127ص

 .26-26م.,ص1991العربية لمكتاب ,
 ( سجبلت محكمة غريان الشرعية : المحفوظات والتوثيق بالمحكمة , وثائق غير مصنفة .50
ي :مفردىا غرفة أو الغراف ,ويقدر ما يحصل عميو الفبلح من الحبوب, الغراف يساو  غرفتين*
كميوجرام تقريبًا ؛نقبًل عن إنعام شرف الدين : مدخل إلي تاريخ االجتماعي واالقتصادي )دراسة 2

م.,طرابمس,مركز جياد الميبيين لمدراسات التاريخية 1835-1711في مؤسسات المدينة التجارية 
 .253م.,ص1998, 1سابقًا )المركز الوطني لممحفوظات التاريخية حاليًا( ,ط

 .37يمان الشماخي :المرجع السابق ,ص(إبراىيم سم51

 . 80(المرجع نفسو , ص52
 .252(الطاىر أحمد الزاوي : أعبلم ليبيا, مرجع سبق ذكره ,ص53
 .79(إبراىيم الشماخي : المرجع السابق ,ص54
؛ رأفت 312م. ص, 1968(الطاىر أحمد الزاوي:معجم البمدان الميبية ,طرابمس ,مكتبة النور ,55

 1لتعميم في ليبيا في العصور الحديثة ,طرابمس ,دار التنمية لمنشر والتوزيع ,طغنيمي الشيخ : ا
 .89-88م.,ص1972,

م.,مرجع سبق 1950-1835(محمد بشير سويسي: التعميم الديني والتعميم األىمي خبلل الفترة 56
 .541-540ذكره ,ص

 (نفس المرجع والصفحة .57
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من طرابمس الغرب ,تحقيق:عمي مصطفي (محمد عثمان الحشائشي التونسي:جبلء الكرب 58
 .38م.,ص 1965ان لمطباعة والنشر ,المصراتي ,بيروت,  لبن

 المصادر والمراجع :
 أواًل:المصادر:

 ( 40القرآن الكريم :سورة الحج:اآلية رقم) 
 المخطوطة : -أ 
 والمناطق الجبمية المجاورة ليا تشمل الفترة الزمنية  الوثائق الخاصة بقرية فرسطاء

م.والمحفوظة ضمن سجبلت محكمة غريان الشرعية 1900-1702ه/1318-1113من
 م. حتى الوقت الحالي1971منذ سنة

 ثانيًا:المطبوعة :

  البغطوري , مقرين محمد:سيرة أىل نفوسة ,نقميا من النسخة القديمة المكتوبة بيد سالم
ب والتي يرجع تاريخيا إلي أوائل القرن التاسع اليجري ,إلي نسخة جديدة بيد محمد بن يعقو 

 م.1974ه /1394سالم بن محمد بن يعقوب الجربي  بتاريخ 
  باسي ,روني :مبعوت المعيد ومدير المدرسة العميا لآلداب بالجزائر ,اضرحة جبل نفوسة

دي ونشره مويتمينسكي ,نشره الشماخي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميبل
 م.وصححو وأضاف إليو الشيخ أحمد مسعود الفساطوي .1945-1939الفرنسي قبل سنة 

 تحقيق: أدريان فان ليفن وأندرى فيرى ,تونس , 2البكري,أبوعبيدة : المسالك والممالك ,ج,
 م.1992الدار العربية لمكتاب ,

 لبمدان , المجمد الرابع , بيروت الحموي,شياب الدين أبي عدا ياقوت بن عبدا:معجم ا
 م.1957,دار صادر,

 تحقيق :إبراىيم طبلى 1الدرجيني ,أبوالعباس أحمد : طبقات المشائخ بالمغرب ,ج,
 م.1974قسطينة, مطبعة البعث ,
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  الشماخي , أبوالعباس أحمد بن سعيد :السير , الجزء الخاص بتراجم عمماء المغرب إلي
قيق ودراسة محمد حسن , تونس ,كمية العموم اإلنسانية نياية القرن الخامس اليجري ,تح

 م.1995,
  مجيول االستبصارفي عجائب األمصار ,نشر وتعميق : سعد زغمول عبدالحميد, الدار

 م.1985البيضاء ,دار النشر المغربية ,
 ت(.-,)ب 2,بيروت ,دارصادر ,ط1النصيبي,أبي القاسم بن حوقل : صورة األرض ,ج 

 لعربية والمعربة :ثالثًا : المراجع ا

  بالحاج ,محمد الكوني :تاريخ التعميم في مدينة طرابمس الغرب في العيد العثماني الثاني
م.وأثره في مجتمع الوالية , طرابمس ,مركز جياد الميبيين لمدراسات 1835-1911

 م.2000التاريخية سابقًا,
  اقتصادية وسياسية ,طرابمس الحجاجي ,سالم عمي :ليبيا الجديدة ,دراسة جغرافية اجتماعية

 م.1989, مجمع الفاتح لمجامعات سابقًا ,
  م.)الندوة العممية الثامنة التي 1950-1835الجراري ,محمد الطاىر :المجتمع الميبيي

م.,طرابمس ,منشورات مركز جياد الميبيين 27/9/2000-26عقدت بالمركز في الفترة 
 م.1,2005لمدراسات التاريخية ,,ط

 مسعود :سميمان الباروني وآثاره األدبية , طرابمس ,الدار العربية لمكتاب  جبران ,محمد
,1991. 

  م.,تحقيق : عمي 1895الحشائشي , محمد بن عثمان التونسي :رحمة الحشائشي إلي ليبيا
 م.1965مصطفي المصراتي ,بيروت ,دار لبنان لمطباعة والنشر ,

 بلقاتيا مع المغرب وليبيا,الزاوية ,مطابع الدالي,اليادي المبروك :مممكة مالي اإلسبلمية وع
 م.2,1999الوحدة العربية ,ط

 , م.1965الزاوي , الطاىر أحمد :معجم البمدان الميبية ,طرابمس ,منشورات مكتبة النور 
 م.2004, 3الزاوي , الطاىر أحمد:أعبلم ليبيا ,بيروت ,دار المدار اإلسبلمي , ط 



 م 9102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 ( 144 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

  تاريخ طرابمس االجتماعي واالقتصادي , دراسة في شرف الدين ,أنعام محمد :مدخل إلي
م.,طرابمس ,مركز جياد الميبيين لمدراسات التاريخية 1835—1711مؤسسات المدينة التجارية 

,1998. 
 ( ه1303الشماخي ,إبراىيم سميمان :القصور والطرق لمن يريد جبل نفوسة من طرابمس-

كز جياد الميبيين لمدراسات التاريخية م.(,ترجمة : أحمد مسعود الفساطوي ,طرابمس ,مر 1885
 م.2005,
  الشيخ ,رأفت غنيمي :التعميم في ليبيا في العصور الحديثة ,طرابمس ,دار التنمية لمنشر

 1,1972والتوزيع ,ط
  ليفيتسكي ,تادايوش :تسمية شيوخ جبل نفوسة وقراىم ) دراسة لسينة في االنوميا

زارو  أعده لمنشر وقدم لو : موحمد ؤمادي, الواليات والطوبونوميا األمازيغية (ترجمة :عبدا 
 المتحدة األمريكية

 , م.2006(,مؤسسة تاوالت الثقافية 
  المصراتي , عمي مصطفي : مؤرخون من ليبيا مؤلفاتيم ومناىجيم عرض ودراسة

 م.1,1977,طرابمس ,الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع واإلعبلن ,ط
 عممية في جبل نفوسة وتأثيراتيا عمي ببلد السودان الغربي كوردي ,محمود حسين :الحياة ال

 م. 2005م.( ,يفرن ,مؤسسة توالت الثقافية ,14-8ه /8-2)خبلل القرون 
  الورفمي ,محمد سالم المقيد ,بعض اآلثار اإلسبلمية بجبل نفوسة في ليبيا ,مؤسسة توالت

 ت(.-ن( ,)ب-الثقافية , )د

 رابعًا: الدوريات :

 : بعض مساجد جبل نفوسة ,مجمة ليبيا القديمة ,المجمد التاسع والعاشر ,روما اآلن , جيمس
 .1977,مطابع ح.باردي,

  م.1979,سنة 2بميغ ,محمد توفيق :المسجد في اإلسبلم ,مجمة عالم الفكر,العدد 
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  المدني ,المدني سعيد عمر :السياسة العثمانية تجاه النشاط الزراعي في والية طرابمس الغرب
 .2015-2014,السنة  19ة اآلداب الزاوية ,جامعة الزاوية ,العدد ,مجمة كمي

  المدني , المدني سعيد عمر :مراكز اإلشعاع العممي في الجبل الغربي ,زاوية أبي ماضي
نموذجًا ,مجمة الوثائق والمخطوطات ,العددان الثالث والعشرون والرابع والعشرون ,طرابمس ,المركز 

 م.2010, الوطني لممحفوظات التاريخية
  اليرامة , عبد الحميد عبد ا:الحياة العممية في الجبل الغربي ,مجمة البحوث التاريخية

 م.1985,السنة السابعة , العدد األول , يناير 

 خامسًا :الروايات والمقابالت الشفوية :
 م.,مؤىمو العممي ,ماجستير 1971, مواليد  جونطو, مصطفي جمعة : قرية فرسطاء

 م. 12/12/2004محاسبة / يقطن حاليا ,مدينة طرابمس,مقابمة أجريت بتاريخ 
  م.,مؤىمو العممي /دكتوراه 1958منصور ,عمي : قرية فرسطاء /جبل نفوسة ,مواليد

 م.2005-2-15قانون,مينتو ,محاضر في كمية القانون بنالوت ,مقابمة أجريت بتاريخ 
 

 
 م(15-2-2005)

الباب األمامي أو واجية مسجد تغميس وىو مقر يجتمع فيو أىالي القرية رجال ونساء ، وأطفال  -2
لمتشاور في أمور الفالحة والزراعة خاصة في موسمي الحرث ، والربيع ، وكذلك لمصالة خاصة ليمة 

طار ، وفي األيام العادية اإلسراء والمعراج ، حيث تصمي فيو صالة االستسقاء في حالة عدم سقوط األم
 يعتبر مقر لمناس جميعًا .
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 ( 146 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

 

    
                ي وأىم نلمتعريف بالشيخ أبو يحيى الفرسطاي الذي يقال أنو أطمق      لوحة تذكارية دونت نل الرئيسي لمسجد أبي يحي الفرسطاالمدخ 

 (1)  وجدت داخل المسجد بجانب منبر األمام .أعمالو                                ة الشيخ العممية عميو ىذا االسم نظرا لمكان

        
 ( 2لقديمة)ابمسجد أبي منصور إلياس بتندميرة الصمعة                          ديمة كمامسجد أبي منصور إلياس بتندميره الق

 الشمالية الشرقيةيبدو من الجية   من الجية  
*****************                                    

 15/12/2005تصوير الباحثة، زرت ىذين المسجدين بتاريخ  (1)
 .141-148ص –نقاًل عن :محمد سالم الورفمي : بعض اآلثار اإلسالمية بجبل نفوسة ،مرجع سبق ذكره، ص  (2)

            
 (1) كتابة أثرية وزخارف عمي العقد الموجود بالجدار الحاجز                                       سجد شروسم                
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 ( 147 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

     
 (2المدخل الخاص بالنساء بمسجد أبناين)                                          مسجد أبناين         

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص -نقاًل عن :محمد سالم الورفمي : بعض اآلثار اإلسالمية بجبل نفوسة ،مرجع سبق ذكره، ص (1)

112-113. 
 .311-318ص -نقاًل عن المرجع نفسو، ص (2)

 


