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ــة الثانية احللق الكرمي ، ــلم املس ــك أيها إلي أقدم أن ــرني يس
موكب في اإلباضية " ــميته س الذي الصغير ، ــاب الكت هذا ــن م
ليبيا في "اإلباضية عليها أطلقت التي احللقة هذه وفي التاريخ"
مصر الواقع بني اجلزء ــكنون الذين يس الناس هؤالء ــدث عن أحت "

يسميه الذي اجلزء هذا ، ــع الشاس ــالمي اإلس الوطن من وتونس
.… الناس اليوم " ليبيا "

وغيرها ــتان وتركيا والباكس واملغرب وتونس ــر ومص وما ليبيا
على ــر تنتش ، واحدة ألمة واحد ، إال وطن حولها أو بينها يقع ــا مم
افتعلها ــي احلدود الت ــموخ،رغم وش ــة عظم في ، ــارات ق ــب أغل
في ، االستغالل عليها وحافظ ، زمن االستعمار في ، ــتعمار االس
املطامع يدعيه أصحاب الذي التدويل (1) ورغم االستقالل ، زمن
تقسم التي ــعارات الش ، ورغم القطع هذه من قطعة كل على

ــهل يس صغيرة أمم وحدة األمة ، إلى ، ــتغلة املس ــة بها السياس
. والتحكم فيها السيطرة عليها،

كتاب إليك أقدم ال ، الصغير الكتاب هذا إليك أقدم حني ــا وأن
أقدم إليك كتاباً وال ، ــا وترابطه احلوادث ــل بتسلس يعنى ، ــخ تاري
ويفرض ، أخطاءه ويبرر ، خطواته يحصى السلطان مواكب يرافق
األمة حياة من صوراً أقدم إليك وإمنا ، الكرمية ــة األم حكمه على
الفرد ــيرة س انتزعها من ــخ التاري من ــرة كثي أدوار ــي ف ــلمة املس
، وأخذتها ــان األحي بعض في الهادئ ــع اتم حياة ومن ، ــادي الع
األحيان األخرى ، بعض ــي وميادين القتال ف النضال، ــن مواطن م
وأن كله ، الكتاب تقرأ أن ، الكرمي ــك أيها القارئ من أرجوه ما وكل
حدة أو ، ركاكة التعبير أو األسلوب، ضعف من فيه تتغاضى عما
واملعنى . ــا إليه التي أقصد احلقيقة ــى ــق إل وأن تتعم ، ــاش النق
، إليك عن إبالغ ذلك ــي قلم قصر فإن إليه ، أرمى الذي ــامي الس
وأن األمة ، بني الفوارق تذوب أن ، كتاباتي كل من أهد إليه ما فإن
، فإن باهللا تعلق أواصرها وأن ، اإلسالم كرامة إلى األمة هذه ترجع

. وللمؤمنني ولرسوله هللا العزة

الوطن ــن م قطعة كل ــل الفصل جع ــذا ه في ــل ــة التدوي بكلم ــد - أقص 1
احلكم نظام ــي األمة ف بقية ــن ع صغيرة منفصلة ــة ــر دويل الكبي ــالمي اإلس

والسياسة.
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يكون وقد ، األمة تاريخ ــه نفس هو يكون قد ، الدولة تاريخ إن
، األمة تاريخ عن ــياء األش أبعد يكون وقد ، األمة تاريخ من ــاً جانب
دولة حركات ــجيل تس إلى يندفعون األحيان في أغلب ــون واملؤرخ

الدولة . األمة التي تسيطر تلك تاريخ أنها على ، وأعمالها ، ما

صاحب أو ــتبدة مس الدولة ــا فيه تكون ــي األحيان الت ــي وف
البعد سحيقة األمة وبني بينها ــافة املس فإن طاغياً ــلطان الس
للموكب حداة يكونوا أن ــتهون يش الذين الكتاب ذلك فإن ومع ،
يتظاهرون أو يعتقدون ــم وه يكتبون لدعايته أو أبواقاً ، ــم الظال
مغالطات كبرى الطريقة ــذه وقد وقعت به ، األمة تاريخ ــم بأنه
يتضح حتى إليه أرمى ملا أضرب أمثلة . وسوف تاريخ البشرية في

. الكرمي للقارئ فكرى

الفراعنة في عصر ــة املصري األمة عن عظمة مؤرخ ــدث يتح
مجد من األمة ــذه ه ــا وصلت إليه ــواهد على م الش ــس ويلتم ،
التي ال تتغير ــواهد الثابتة الش ، الكرمي فيقدم للقارئ ــارة ، وحض
أيدي صنعتها التي ــاهقة الش اجلبال هذه ، ــرام األه إليه ــدم يق ،

األهرام حقاً كانت ــل فه ، الطويل تاريخها من فترة في ، ــر البش
زمام يتولى ــو خوف كان أيام ؟ ــر مص عظمة على ــواهد الش ــن م

؟ فيها احلكم

تغلغل إذا اإلنسان ولكن ، خادعة براقة الظاهرة هذه تكون قد
أبعد شئ الشواهد هذه أن ما يعرف سرعان ، التاريخ إلى حقيقة
تكون إنها قد . ــني احل ذلك ــة املصرية في األم حقيقة تاريخ ــن ع
دليال أو ، احلقارة بداء املريض مصر فرعون ، خوفو تاريخ ــن م صورة
ولكنها . الطاغية ــك املل ذلك ــية نفس من املرض هذا متكن على

. املصرية األمة تاريخ من حقائق حال على كل ليست

يحسبه وقد . العمل هذا بعظمة ينبهر قد الساذج الناظر إن
ولكن هل ، أمجاد األمة من

؟ عظمة ومجداً العمل ذلك حقاً في جند

العظمة حقيقة عن ــيء ش أبعد كانت احلالة أن تلك أعتقد
. وأعمال الشعب األمة تاريخ عن وأقصى شيء ، واد

ــخر تس ، القوية ــواعد والس ، الفتية ــام األجس من ألف مائة
. ــنة س ــرين عش تقل عن مدة ال احلجر ، ودحرجة ، لنحت الصخر
يروي ثان نيل ــقت مجرى لش ، مثمر لعمل اجلهود هذه وجهت لو
جنة مصر ــكان س من فوجد فيه املاليني ، القاحلة مصر صحراء
ملك رأس على ــيطرت س التي احلمقاء النزوة ولكن األرض . ــى عل
، فراح يلتمس ــه نفس في العظمة أعوزته – احلقارة بداء ــض املري
االجتاه إلى ــوى الق تلك ــت أن توجه أب – اخلارج في ــائل ــا الوس له
هذه إلرضاء ــخر تس جميعاً األمة مبجهودات ــإذا ف لألمة . ــع الناف





89

. الطائشة النزوة

شخصني قبر األمة لتبنى هذه حياة من عاما ــرون عش ومتض
البدن قوة لتقدم انون ــياط ، لذع الس حتت تعمل وهي وتصبر ،
. املستمر بالكفاح حتصل عليه الذي القليل ، واملال اإلنتاج وثمرة

تصل أحط ما املصرية ــة تبلغ فيه األم الذي ، احلني هذا ــي وف
حتت حكم ــة وااع ــترقاق ،واالس ــوان واله الذلة ــن ــه أمة م إلي
باد العظيم يشيدوا أن في عنتاً املؤرخني بعض ال يجد ، طاغية

. حني أقامت األهرام . املصرية األمة بنته الذي

هي احلاكمة األداة أو أن السلطان يحسبون املؤرخني هؤالء إن
وهم ، تاريخاً لألمة يعتبر فإن عمله يعمل فرعون وما دام ــة ، األم
الرمال ، الذين يكدسون الناس من هؤالء اآلالف إلى ينظرون حني
كأمنا العام، نفقة ــل ليحم القرية ليدحرجوا ، ــرق الط ويرصفون
هذا برجاً في لنفسه مبحض إرادته ليبنى جاء هؤالء من كل واحد
التي تبلى ــة واملهانة والذل الفقر يلمحوا ولم . العظيم ــر القص
اجلماهير هذه على ــلط تس ــياط التي العذاب والس وال األمة بها
ــهوة ــهوة ، ش الش إال ثمرة له ــت ليس ــاق ش في عمل الكادحة ،

. الدين من يكون وأن وأن يكون قويا ، عظيماً يكون أن فرعون

هذه تعتبر ؟ هل األمة تاريخ من حقاً ــل العم هذا يعتبر فهل
الصخر من الصبح يدهدهون الذين املسخرين العمال من اآلالف
هذه هل تعتبر ، والفاقة السغب يقتلهم وأبناؤهم ــاء ، املس إلى

؟ من األمة ، حتت السوط والسيف العاملة اآلالف

؟ لألمة تاريخا هذا عملها يعتبر وهل

أفهمه أن هذا ما وكل ، ــداً أب ذلك أتصور أن ــتطيع أس ال إنني
الذين يعملون اآلالف هؤالء فرعون ، وأن تاريخ من صورة يكون قد
في زر يحركها ، صماء ما هم إال آلة ، سنة مدة عشرين باستمرار
فيكون األمة ، ــن م ــما ــوا قس ليس احلقيقة في . فهم فرعون يد
كان ــواء وس ، فرعون ــاعد س في قوة هم وإمنا ، تاريخاً لها عملهم
، ــادوه ش الذي واجلبل ، بذلوه الذي عملوه واجلهد الذي العمل هذا
تاريخ من فإنه ، وشهوة مرضاً أم ، ومجداً عظمة ذلك كان سواء

. أمته تاريخ من . ال وحده فرعون

. واضحة أنها أعتقد ألنني احلوادث بهذه املثل ضربت

حتى – ــف العصور مختل في املؤرخني أن أكثر ــف املؤس ــن وم
من طغيان ــرية البش فيها تتحرر كادت ــي العصور الت ــذه ه في
بني تفرق ال النظرية التي هذه من يتحرروا لم واستعباده – الفرد
ــة يحدون السياس يلهثون وراء فتجدهم واألمة ، ــة احلاكم األداة
رجل أو يسيطر أن عظمة التاريخ في ويصفقون، حاسبني أن لها
من شهوات غيره به ال يتمتع مبا فيتمتع بقاع كثيرة ، على هيئة ،
أو تلك ، ، أمة ذلك الرجل األمة تاريخ أنه على ذلك ــجلون يس ، ثم

. الهيئة

تاريخاً ــة الدول تاريخ فيها ــون يك أن ميكن ال ــورة الص ــذه ه إن
، ــخيفة الس املظاهر هذه عن جداً ــد بعي األمة تاريخ إن . ــة لألم

. وإنتاجها وقوتها ، كرامتها فيها تهدر التي

تاريخ هو ــة الدول تاريخ فيها ــون يك التي األخرى ــورة الص أما
احلاكمة خاضعة لقانون األمة األداة ــون فذلك عندما تك األمة ،
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منها أي فرد عن بشيء وال متتاز ، رأيها عن إال تصدر فال ، وشوراها
واضحة ــيدة أمثلة اخلالفة الرش ــن ــالمية زم اإلس الفتوح وفي ،
األمة، وذلك تاريخ نفسه هو احلني ذلك في الدولة تاريخ إن لذلك.
به راغبة راضية األمة ــن ع يصدر ما هو الدولة عن يصدر ــا ألن م

. فيه

إليها مندفعة الفاحتة بالغزوات تقوم كانت جمعاء ــة األم إن
بالدواوين حصر أو وعود باملرتبات ، دون بها ــابقة إلى القيام ، متس
عن ــت انتفاضات منبعثة كان وإمنا ، ــراه بالتجنيد اإلجباري إك أو ،
ــيق إال تنس منها احلاكمة لألداة ــس لي ، كاملة أمة ــن م ــدة عقي
ال أمة هذه احلركات تاريخ كانت ولذلك الصفوف . العمل وتنظيم
تعبيراً عنها معبرة ، األمة في داخلة كانت الدولة ، وأن دولة تاريخ
خارجي أو به من نشاط داخلي ألن جميع ما تقوم صحيحا صادقا

. األمة ورأي ، الدين حكم حقيقتني ثابتتني: عن يصدر كان

تاريخ من جانبا الدولة تكون فيها تاريخ التي الثالثة احلالة أما
الوطن أقسام من ــم قس في دولة تقوم عندما به فأعنى ، األمة
ورأى حكم الدين تصدر في أعمالها عن ــذه الدولة أن . وحترص ه

. ذلك من أمثلة اإلسالمي التاريخ ، وفي األمة

ذلك من ، اكبر األمة ألن ، األمة تاريخ التاريخ هذا أحسب ولم
من األمة ــم قس عن الدولة الصغيرة تعبير هذه ، فعمل ــع وأوس
أو اإلجماع ينقصه أنه إال ــا صادق تعبيراً صحيحا كان وإن ــو وه .

. املطلقة األغلبية

 

الشاسعة بحدوده واحداً وطناً ــالمية اإلس األرض أعتبر إنني
، اآلن املوجودة السياسية ــيمات التقس تتبع إلى أضطر وعندما ،
عصوره في اإلسالمية األمة تاريخ كان ولقد ، واأللم باملرارة أحس
متوافق العواطف ، ــاعر ، متحد املش ــوادث احل ، مرتبط ــة اتلف
ــه اصطنعت ــا ــم م . ورغ ــزاء األج ــل ، متص ــح املصال ــتبك ، مش
األقصى ــرق الش ــافر من تس حني فأنت ــدود ، ح ــن م ــة السياس
ــدول وتتخطى مجموعة من ال من بعدد متر املغرب األقصى ــى إل
مبا يعتمل حتس وقد ، ــم احلك من ــكال أش وتختلف عليك ، احلدود
باردة، أو حارة ، وحروب ــاء وبغض عداوة من هذه الدول ــية نفس في
بينها واحدة ربطت أمة أنك تعيش في تشعر كل ذلك في ولكنك
، باهللا اإلميان ــى إل جميعاً أفرادها ــوب قل وجهت ــي الت ، ــدة العقي
األمة التي لهذه التاريخ احلقيقي وجتد ، الدين األخوان في ومحبة
ــعور والعاطفة الش وحدة في ، العالم قارات أكثر على ــط تنبس
وفي . والعمل التفكير والكفاح ــة طريق وفي واألمل ، ــدة والعقي
هذه اعتراف عدم وفي ، األفراد واجلماعات يتجه إليه الذي ــاه االجت
حرس رغم فتخترقها ، ــا بعضه عن تفصلها التي ــة باحلدود األم

ذلك. على املترتبة ، والعقوبات احلدود
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وطبقات أفراد من اليومية األعمال في يكمن ــة األم تاريخ إن
الدول هذه عن أحداث الدول ، بعيداً في وطنها العام ، األمة هذه
نفوذها دعائم وتقر ، حكمها قواعد لتثبت سلطانها تفرض التي
إلى نظر دون ــا، ونزواته ــهواتها ش ــاء إلرض ــيء ش ــخر كل وتس ،

. الدين مستلزمات أو األمة حقيقة

الدول هذه أعمال ــن ع يتحدثون املؤرخني ــض بع يذهب وحني
، ــالمية اإلس تاريخ األمة عن يتحدثون ــم أنه ــبني حاس ، اتلفة
األمة ضمير بني البعد الشاسع هامة ؛وهي عن حقيقة يغفلون
عليها التي جترى احلوادث مجرى ، وبني وأملها وعملها ــا ، وعقيدته
يكون أن من أعمق األمة تاريخ حقيقة إن ، ــتبدة املس الدول تلك
حقيقتني من األعمال هذه ــتمد تس أن دون دولة تقوم بها أعماال
يكون هذه احلالة ال . وحتى في ورأى األمة احلق األمة، دين : ثابتتني
مجتمعة كلها األمة كانت إذا لألمة إال تاريخا هذه الدولة ــخ تاري
، وخضوعها ألحكامها ، ــا به واعترافها الدولة هذه ــار على اعتب
احترام مع ، لتنظيم الدولة الدين حسبما قرره ، ــرعيا ش خضوعا
كرامة واحترام ، ــا واقتصادي ، واجتماعيا ، ــياً سياس األمة كرامة
والناس سلوك الدولة وفي ، والناس الدولة ــلوكه مع س في الفرد

. معه

أحتدث فإمنا وفي هذا الكتاب في هذا الفصل أحتدث حني إنني
الفراعنة عن وما حديثي ، املسلمة والدولة ، اإلسالمية األمة عن
إن … فكرة ــح لتوضي ــقته مثل عابر ، س ــابقة إال س ــطر أس في
وبني بينها أو ، ــوارج واخل ــة األموي الدولة ــني قامت ب التي ــروب احل
من الدول غيرها بني أو ، العباسية الدولة بينها وبني أو ، ــيعة الش

العصور مختلف في تنازعت عليه أو ــم ، احلك على تعاقبت التي
األمة ــن تاريخ م تكون ال الدامية ــداث األح هذه إن ، ــالمية اإلس
محمولني ــوا فيها كان ــتركوا اش الذين ــاس الن ألن ، ــالمية اإلس
ينفذون إرادة بالتغرير ، فهم . وإما بالطمع باخلوف ، وإما إما عليها،
. احلركات بهذه القائمني إلى األمة أنظار اختلفت ــك ولذل واحدة
أجل من ، من الناس طائفة ــام هذه األقس من ــم قس كل فأيدت
ــت احلروب ليس أن تلك تعرف فهي األمة أما ، ــابقة األغراض الس
برأي ينطق من ــل . وعل ــت ملصلحة األمة وليس الدين ، ــة ملصلح
ومرة أخرى األعفر) الثريد ) مرة فجعلها احلروب تلك أسباب األمة

. ( الشهب معاوية ( بغالت

الدولة ــار فإن انتص ، ــة األم ــت تاريخ ليس ، ــوادث ــذه احل ه إن
تغلب الدولة أو ، ابن الزبير على أو قضاءها ، على اخلوارج ــة األموي
على ــلمة دولة مس أية تغلب ، أو األموية الدولة على ــية العباس
حقيقة ، أو املسلمة لألمة مجداً يحسب ال ، مسلمة أخرى دولة
األمة تاريخ من ، وال ــالم اإلس تاريخ من ــه ليس ، فإن تاريخها ــن م
على يقضي بنو أمية أن ، لإلسالم مجداً يحسب مما ، وال املسلمة
أن وال ، أمية العباس على بنى بنو ينتصر وال أن ، اخلوارج والشيعة

. بنى العباس من فاطمة كراسي احلكم بنو ينتزع

بنى رجال تاريخ من ــوراً ص تكون قد ــباهها وأش الصور هذه إن
، ــى العباس بن أو ، الزبير ــن أو اب اخلوارج ــة أو فاطم ــى أو بن ، ــة أمي
أو ، ــالم اإلس من تاريخ ــوال صورة األح من بحال ــت ــا ليس ولكنه

. وسلم عليه اهللا عليه صلى محمد تاريخ أمة
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األداة منهم تتكون ــن الذي ، الناس من ــدد الوفير الع ــا هذا إم
الدول واألجناد في ــوان ــوزراء والقواد واألع وال كاألمراء ــة ، احلاكم
عن عبارة هم ، وإمنا األمة يكونون جانباً من فهؤالء ال ــتبدة ، املس
، ــتبد املس احلاكم بإرادة يتحرك ولكنه ، إرادة ــه ليس ل ــاز آلي جه
موجه صاروخ عن عبارة . إنهم هيئة فرداً أو احلاكم هذا سواء كان
هذا آالت ضمن يدخل ولن ، ــاء ش متى للتدمير به احلاكم يبعث ،
، بالعقيدة ، مخدوع أو ، ــع طام أو ، خائف إال ــرى ، البش ــاروخ الص
أداة في نقل األمة ــح مصال وإال فما هي ، ــعار ، أو الش ــب املذه أو
متيم أو بنى ، فاطمة بنى أو ، العباس بنى إلى أمية من بنى احلكم
الناس من يندفع آالف ــم وفي ، واألجناس القبائل من ــم غيره أو ،
أو يحطموا ، علي ــن اب ــني احلس يحطموا أو أمية، بنى ليحطموا

؟ العباس بنى

الصاروخ هذا على آالت تصفية يجرى ــخصا أراد أن ش أن وهب
أخرى ــه دولة لتضرب ب ، ــلمة الدول املس من دولة ــتعد تس الذي
دخل وكل من ــوف ، باخل فيه دخل من كل ــه من ، فأخرج ــلمة مس
صورت حني فيه باخلديعة والتغرير ، ــل دخ من وكل ، بالطمع ــه في
ذلك فعل ــخصاً ش أن هب . عليه ــت ليس هي ما على احلقائق له
اجلند هذا يبقى من وهل ؟ للعمل الصاروخ صاحلاً يبقى هذا فهل
يدخل أن ــن وميك ــه كلمة اجليش ؟ علي يطلق أن ــتحق يس ــيء ش
بالتأكيد يبقى لن إنه ؟ صغيرة املعركة هذه كانت مهما معركة

. فراغ على تضغط وهي بزر الصاروخ ، متسك التي اليد إال

تاريخ أن ، هذا البحث الطويل ــا من إليه واحلقيقة التي أرمي
تنازعت عليه والتي احلكم ، على تعاقبت التي ــالمية اإلس الدول

األمة تاريخ ــو ه ــدول ليس ال هذه ــخ ، إن تاري ــمته ــي اقتس والت ،
ومن ذاتها من ــع ينب إمنا ــالمية اإلس األمة تاريخ ألن ــالمية ، اإلس
، واقتناع ورضا ــة برغب عنها تصدر التي ومن األعمال ــيتها نفس
واحلكام واألمراء ــخ الدول تاري أما تغرير. أو تطميع أو ــف تخوي دون
الناس أبعد ــا يكونون م كثيراً بل ، أمة ميثلون ال ــراد أف تاريخ ــو فه

وسيرتها . األمة عن

نظماً لها ــع وض ، دين لها ــة أم ــالمية اإلس كانت األمة ــا ومل
يساوى وهذا الدين ، وأفرادا مجتمعاً ، ــانية اإلنس بإسعاد كفيلة
صاحب أو ــلطان الس من أتباعه ، بني جميع احلقوق والواجبات في
عن يخرجون ــك الذين أولئ فإن ، من األمة رجل ــى أدنى إل ، ــم احلك
ــبيله س ويحيدون عن ، دينهم ــر أم عن ، وينافقون ــاج ــذا املنه ه
مقام في تاريخهم ــع يوض وال ، على األمة ــم أعماله ــب حتس ال ،
على وسلوكها ، واضح وتاريخها ، بّني األمة مسلك ، ألن تاريخها
األمة ليؤدى بهذه ، اهللا إرادة اختارته الذي الطريق في جار العموم
ال ، خالق اإلنسان حقيقتها يعلم التي ــعادة . الس ــعادة الس إلى

. اإلنسان به بصر ينخدع البراق الذي السراب

على ، وأوجب ــاً دين ــالم اإلس ــد محم ــة ألم ــار أخت ــد ق اهللا إن
القانون ــك ذل ــارت على س قانونا ، فما فيه ــم احلك وأداة ــة الدول
انحرفت لألمة، وإذا ــا ومجده وعملها وتاريخها ، األمة من ــي فه
متاع وما ، احلياة متاع فحسبها ، ــبيل اهللا س عن ــياطني الش بها

. غرور احلياة إال

ــالمية اإلس األمة واقع هي الفكرة لهذه ــح صورة أوض ولعل
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وأوربا وآسيا أفريقيا على تنتشر التي األمة هذه هذا العصر ، في
تلك ، وطوائفها ــا أفراده ــلوك مجموع س هو األمة هذه وتاريخ ،
التي أما األعمال العام ، ــن كامل الوط تنبعث في التي ــال األعم
اإلسالمي الوطن من بقاع كثير في املتناثرة هذه الدول بها تقوم
إلى وصلوا ، ــال رج ، أو رجل تاريخ . إنها ــة األم تاريخ من ــت فليس
الناس هو أبعد من ومنهم ، الوسائل من كراسي احلكم بوسيلة
أعمالها وحقيقة ، ــاعرها وحقيقة مش ، األمة حقيقة فهم عن
يتولون الذين أولئك ، فإن ال تتجزأ وحدة أن األمة ومع ، ومطالبها
احلدود يقيمون ال ينفكون ، دوال ــوا أنهم أقام ــبون ويحس ، احلكم
وهذه ، عربية : هذه مختلفة ليصنعوا منها أمما ، األمة ــني أجزاء ب
ــاب املطامع أصح ولم يكتف ، ــا وغيره ــية، فارس وهذه ــة ، تركي
صغيرة دويالت ــيمها تقس إلى فذهبوا ، ــذا ه حتى ــتعمار واالس

. وجمهوريات ممالك منها جعلوا

ما أبعد ، ــة الضال املبادئ ــذه وه ، الزائفة ــعارات الش ــذا إن ه
تاريخ من ــب جوان إنها . ــالم اإلس تاريخ وعن ــالم، اإلس عن ــون تك
بني وفصلوا ، ــا نادوا به الذين ، ــاس الن من القليل ــدد ــك الع أولئ
ــهم شهوة ألنفس ليحققوا ، الواحد والدين ، الواحدة أبناء األمة

. املال وشهوة ، وشهوة املتعة السلطة ،

آذان فتلقفتها ــتعمار ، االس ــا به أوحى ــي الت األخطاء ــن وم
وأقالمهم بها ألسنتهم فانطلقت ، األمة هذه من ــيني السياس
، ــلمة املس الدويالت هذه واألخوة تزج بها بني الصداقة ــة كلم :

منهم فيقف اخلطيب ــالم ، اإلس من الوطن على قطع القائمة
يقول : سحبان حني فصاحة أوتي أنه ــب يحس وهو ــي السياس أو

الشقيقة بالدول يقصد وهو ، الصديقة والدول الشقيقة، الدول
يكون فقد الصديقة أما الدول هيئة عربية حتكمها التي :الدول
من ــمع خطبا أس وأنا أتألم وكم ، ــداء األمة أع أعدى بينها ــن م
صحيحا اإلسالمية فهما القضية فهم فيهم يقدر الذين أولئك
وهم فتجدهم ، ــتعمارية االس اخلدعة هذه عليهم جتوز ــا ، حينم
أو ، الكويت ــن ع أو ــطني ، عن فلس أو ، اجلزائر (2) ــن ــون ع يتكلم
ــتعمار لقنها االس التي بهذه الكلمة عنها ، فيعبرون ــا موريتاني
كل أن ، الناس أذهان يقرر في حتى ــقيقة – الش الدول – ألتباعه
بالدولة يربطها قد ، بنفسها قائمة حقيقة الدول هذه من دولة
ذلك مع ، ولكنها املصلحة أو ، الصداقة أو القرابة عالقة ، األخرى
متناثرة إلى أشالء ــلمة املس األمة وتقطيع منفصالن ، ــيئان ش
من فكر ــوا أوت ما بكل األعداء ــا ــعى إليه يس أعظم غاية ــي ه ،

. ومكر

في أمة واحدة ــالمية األمة اإلس أن ــرر يق ، ــاب الكرمي إن الكت
ومصر العربية ــرة ــتان واجلزي والباكس ــران وإي وتركيا ــيا إندونيس
. َواِحَدًة) ًة أُمَّ ُتُكْم َهِذِه أُمَّ إِنَّ ) : فقال ، وما بينها األقصى واملغرب

أعلم واهللا _ فاملراد به ( إِْخَوٌة اْملُْؤِمُنوَن ــا َ إِمنَّ ) : تعالى قوله ــا أم
أتصفو الذين ــك أولئ بني ــط ترب التي ــي العالقة ه ــوة األخ أن –

العصر هذا ــي ف إن املؤمنني ، ــل التاريخ مراح جميع ــي ف باإلميان
الزمن مع سيأتون والذين الزمن بهم سبق الذين إخوان للمؤمنني
ِفي َعْل َجتْ َاِن َوالَ بِاإلِمي َسَبُقونَا الَِّذيَن َوإلِْخَوانَِنا لََنا اْغِفْر رَبََّنا املقبل (

ــباب تأخر ألس الكتاب طبع لكن ، اجلزائر تتحرر أن قبل ــذا الفصل ه ــب - كت 2
. عن إرادة املؤلف خارجة
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. آَمُنوا) لِّلَِّذيَن ِغال ُقلُوبَِنا

ــلم يوضح هذا وس عليه اهللا ــى صل ــول اهللا رس حديث ولعل
وددت ) : وسلم عليه صلى اهللا اهللا رسول قال ، أمت توضيح املعنى
لسنا : أو اهللا عنهم أصحابه رضي فقال بعض . أرى إخواني أنني
وإمنا أصحابي ، أنتم ؟ فقال علية السالم اهللا ؟ ــول رس يا بإخوانك
قوله أما ( يروني ــم ول ، يؤمنون بي ــن بعدى م يأتون قوم ــي إخوان
وتراحمهم ــم في تواده املؤمنني ــرى ت ) ــلم : عليه وس اهللا ــى صل
ــد اجلس ــائر س تداعى عضو منه ــتكى اش إذا ــد الواح ــد كاجلس
دليل أي يوجد وال ــى ، املعن ــذا ه نص في فهو ــى) واحلم ــهر بالس

. الدول دون األفراد على قصر معناه على

ألداء مندفعة قوة العصور من عصر في إن املؤمنني املوجودين
عالقة بينهم العالقة ــت وليس بهم ، اهللا أناطها التي ــالة الرس
، منزله في مقيم ــم منه وكل ويهاديه إليه ــن يحس ــه بأخي األخ
في تشترك جماعة تربط التي العالقة هي بينهم العالقة ولكن
احلق من ولذلك فليس ، منهم فرد كل عنه يسأل بواجب ، القيام
ــطني ، لفلس ــطني فلس وقضية ، للجزائر اجلزائر قضية تعتبر أن
هذه إن ، مثال لليبيا وقضية ليبيا إلندونيسيا ، وقضية إندونيسيا
األمة ــلمة ، املس األمة قضية هي ، القضايا من القضايا وغيرها

. األقصى إلى املغرب األقصى الشرق من متتد التي ، الواحدة

ــاعد لتس الدول بها هذه تقوم الضعيفة التي ــود اجله وهذه
مبالغ صورة في أخرى ، دولة أو ، آخر جانب قضايا األمة في إحدى
في رنانة تلقى ــب خط أو في ، األفراد تبرعات ــن م جتمع املال ــن م

إن ، األمم هيئة منبر ــى عل ــية أو كلمة حماس مجتمعات حافلة ،
، أو الدولة هذه من يطلب ما هي ــت الضعيفة ليس اجلهود هذه

األمة . أقسام من القسم هذا من

ــدم تق ــي الت ــة الدول ــذه ه أن ــى عل ــدل ي ــرف التص ــذا إن ه
أو أو فلسطني ، اجلزائر بأن مقتنعة النحو على هذا ــاعداتها مس
في مواساة ، ــقاء لألش ما احلقوق لها من ، ــقيقة ش حقا غيرها ،
ــبه وما أش عند احلاجة وصدقة ، الفرح ــاركة في ومش ، املصيبة
الواجب ــني ب فرقا هناك ــأن مقتنعون ب ــاس الن أن ، ويظهر ــك ذل
وهذا ، غيرهم ــني ، وب ــرائيل إس مدافعة ــطني في أبناء فلس على
يجب ما كان إن ، ــلمة املس األمة حقيقة في كبير االقتناع خطأ
البالد بقية على الواجب هو فرنسا محاربة في اجلزائر سكان على
وعملت آمنت برسالة اهللا لو أنها اإلسالمية ، والدول اإلسالمية
، ــرائيل إس في مدافعة ــطيني الفلس على اليوم يجب وما ، بها
كل في مسلم كل على ، هو ما يجب منها احلقوق ــتخالص واس
تعرف أن املسلمة الدول على حلق وإنه ــالم . اإلس قطر من أقطار
لتحقيقه ــة األم ــير ، وأن تنظم س تعمل له وأن ، ــب ــذا الواج ه
للمؤمنني ــرب مثال ض ــلم حني وس عليه اهللا صلى اهللا ــول ورس .

املؤمنني أن يقرر أن أراد ــا وإمن ، ــك عبثا ذل يقل الواحد لم ــد باجلس
وآالمهم آمالهم في ــة واحدة ، العصور حقيق عصر من كل ــي ف
منفصال نفسه يعتبر أن منهم واحد ألي يحق وأنه ال ، وأعمالهم

مساعدات . له يقدم وأنه عن الباقي

ــطني وفلس ــالمية للجزائر واإلس الدول العربية قدمته ما إن
إمنا كانت تقوم بواجبها مساعدات إليها تقدم أنها ــب حتس وهي
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ــم قس أو هذه الدول من دولة أية فيه تبرهن هزيل لم قيام ولكنه
أنها ــت واجبها وأدرك ــة حقيق ــت فهم أنها ــة األم ــام من أقس
. إليه اإلعانة ــدم وتق ــاعده تس من مع هذا الواجب في ــاوى تتس
، أو ــان لس ينثرها كلمة عن عبارة تكون حني اإلعانة ــخف أس وما

. الناس يدان من عواطف جتمعه مال

جوانب إلى وساقني احلديث الفصل في هذا أطلت أنى يظهر
هذه تقدمي أعود إلى أنا ــا فه ولذلك ، ــي نفس قدرتها في أكن لم

. من الوطن اإلسالمي جزء في األمة تاريخ من العصور

، ــاب الصغير الكت هذا في عليك ــا أعرضه التي الصور ــذه ه
األمة تاريخ ــن م صور وهي ، ــخ األمة اجلوانب من تاري بعض ــي ه
ــبيل عن س ينحرفوا ، لم أعمال ألفراد من األمة ألنها ــي ، احلقيق
تغرهم أو ، عارمة شهوة تسقهم ولم ، الشيطان سبيل إلى اهللا
احلقيقي التاريخ يتكون ــباهها وأش الصور هذه ومن . غالية ــروة ث

. املسلمة لألمة

يتضح : اإلسالمية األمة تاريخ إن

وإنارة ، اتمع وإصالح ، العلم لنشر ــخرة املس القوى هذه في
… والضمير العقيدة بوحي السالكني أمام الطريق

ــس على أس ، ــلم مس مجتمع لبناء ــي هذه اجلهود املبذولة ف
… البشرية إلسعاد احلنيف الدين وضعها ، سليمة

عن البعيدة ، الكرمية احلرة للحياة املتواضعة األعمال هذه في
… مبصالح الناس واملتاجرة ، االرتزاق

في مختلف والطغيان املتتابعة على الظلم الثورات هذه في
. وأشكاله صوره

باحلب ، ــني املؤمن ــع جمي يربط ــذي املتني ال ــاط الرب ــذا ه في
احلرية وإقامة ، وحده هللا ــة العبودي إلى اخلالص باإلميان ــم ويقوده
السماوية الشريعة أقامته الذي النظام على ــاواة واملس والعدل

… لإلنسان

به يقوم ــذي ال ، املنكر ــن والنهي ع ــروف ــذا األمر باملع ه في
في الرذيلة ــى عل ــاء والقض الفضيلة ــر لنش ــاء األمن ــون املؤمن

… نظيف مجتمع

املؤمنون يراها ــي الت ، باهللا اإلميان إلى ــارة الدعوة احل هذه ــي ف
… كانوا أينما عنها ينفكون فال ، عليهم واجب أوجب

هذه ــالة ، الرس أداء إلى يرمى الذي الفردي االنبعاث ــذا ه في
يدي مسؤول بني أنه اإلميان صادق مؤمن كل يحس التي ــالة الرس

… أدائها عن اهللا

األوضار عن ــرية بالبش االرتفاع إلى املتواصل الكفاح هذا في
… اجلافة واملادية والدنس

اجلماعات أو أو ــراد األف ــه ب يقوم مما ، ــباهها وأش ــور الص ــذه ه
. التاريخ اإلسالمي حقيقة ، هي الطوائف

وتلك ــاهقة ، الش ، وتلك القصور ــة الفخم املواكب ــا تلك أم
املتهيئون وأولئك اجلنود ، املكدسة وتلك األموال ــان، اجلواري احلس
، وهذه ــباهها وأش الصور ، هذه حلظة ــة أي في والتخريب ــل للقت
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ــة املقطوع ــرؤوس وال ، ــة املنهوك ــرم واحل ، ــفوكة ــاء املس الدم
الصور ، هذه ــني معين ألفراد املتاحة ــع واملت ــة ، املنهوب ــوال واألم ،
أو ، فرد تاريخ ــن م صور إنها . األمة من تاريخ ــت ــباهها ليس وأش
، الوصول وسيلة ألنهم إما ، فيها الفرد ذلك ــتركون مع ،يش أفراد
يكونون ال فهم آلة أو وسيلة كانوا وسواء ، الوصول آلة ألنهم أو

. األمة من جانبا

محمد ــة ألمة الهداي باب ــح يفت قوي أن اهللا ــي ف ــا أملن وإن
، ويجمعون صفهم ــدون فيوح ، وحاضرهم مباضيهم ــرون فيعتب
من عقائدهم ويطهرون ، غير ــن قلوبهم م وينظفون ، ــم كلمته
اهللا أعداء مجاراة أفكارهم عن ويصرفون ، البشرية الفلسفة آثار

.… اهللا أمر عن الفسوق في

الطالبة بنته مع يتحدث ــي النفوّس يَْصليَنتْ ــور مس كان أبو
، لتجف الشمس في ونشرتها ثيابه له ــلت أن غس بعد ، الذكية
فقالت . الثياب هذه اهللا قلبي مثل ينقي أن أمتنى مسور : قال أبو
تطهير قلبي جعل اهللا وددت أن ؛ املؤمنة املتعلمة الذكية ــت البن
أبلغ مني حتى إنك : الشيخ فقال . إليه وأرسله بيدي حتى أنقيه

األمان. في

يبنوا وما لم اهللا ، من غير يطهروا قلوبهم لم ما ــلمون واملس
فإن ، اهللا ــن دي أوضحها التي ــليمة ــس الس األس أعمالهم على
متفرقة واجتاهاتهم ، بعيداً وأمامهم ، متعرجا سيبقى ــيرهم س

… متباينة

أن تعالى ــه وأجلأ إلي ، ــل ــأ والزل اخلط من ــتغفر اهللا ــي أس وأن

احلقد من ، ــان قلبي باإلمي يطهر ، وأن ــيطان الش من ــي يعصمن
.… والعصبية والغضب والشهوة واحلسد

معمر يحيى على
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اتبعته املنهج الذي بني يديك أضع أن ــرني يس القارئ ، عزيزي
لك لتتضح ، مع خطواته لك السير حتى يتيسر الكتاب، هذا في
وفي ، ــعة الواس في إطاراتها أقدمها إليك أن أردت ــي الت ــور الص

: يأتي كما تراها أن إمكانك

. باألمة الدولة الرتباط صورة *

اخلالفات رغم ــع الواس وطنها في ــلمة املس األمة ــك لتماس " *

. واملذهبية السياسية

يد دعاته على ليبيا إلى اإلباضي املذهب لدخول مصغرة صورة *

. األولني

اإلمامة األمة الليبية بنظام يقود وهو اإلباضي للمذهب صورة *

. تبعية أية املستقلة عن الكبرى

ليبني عمال بقيادة الليبية األمة يرعى اإلباضي للمذهب صورة *

. الرستمية اإلمامة ، يتبعون

، يختارهم أمراء بقيادة ، ــة يرعى األم اإلباضي للمذهب ــورة ص *

. بأنفسهم مستقلني

، في الترتيب ــذا ه ــب حس الصور ــذه ه الكرمي ــارئ الق أيها ــد جت
منها فتجد الثاني القسم في أما ، احللقة هذه من األول القسم

: اآلتية الصور

الدروس بإلقاء ، ــالمي اإلس الفتح بعد العلمي للكفاح ــورة ص *

ونشر املعرفة ،

. العلمية وتكوين البعثات ، املدارس وتأسيس اإلسالمية ،

التربية وطرق التعليم ونظم اإلسالمية املعارف صورة الزدهار
ــالة الرس حلمل املعدين املؤمنني من أجيال لتكوين وضعت ــي الت

. اإلسالمية

يزال وال ــي اإلباض ــا املذهب فيه عاش التي ــة للمنطق ــورة ص *

. به اخلاصة اإلمارات له تكونت منذ يعيش

. اإلباضي اتمع في للمرأة صورة *

. مشابهة تاريخية ألحداث " *

ــب من رواس ــم فيه ــم تتحك ــن ــني الذي املتعصب ــني للمؤمن " *

املغرضة. الدعاية

. النظيف املسلم للمجتمع * صورة

الكتاب في ــن م الثانية ــة احللق ــا عليه ــتمل صور تش ــذه ه
الذي ــج ــم املنه فه ــى عل ــارئ الق ــاعد تس أن ــو أرج ، ــميها قس

اتخذته.

القارئ لها ينتبه أن ــو مالحظة أخرى أرج ــي الكتاب ف وهناك
كثير في ليبيا ــتعمال كلمة اس في جتوزت قد أنني ــرمي ،وهي الك
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إقليم وأغلب ، فزان إقليم أغلب ــى أعن وأنا الكتاب ، ــن مواضيع م
ــام تابعة للحكم من األي ــوم ي في تكن لم ــة برق فإن ، ــس طرابل
في وال ، في طرابلس تكونت ــي الت دور اإلمامات في ال ، ــي اإلباض
التي احلكومات احمللية دور ــي ف ــتمية وال الرس للدولة تبعيتها دور
جهات بعض أو ــة ، نفوس من جبل جهات غالباً في بعض ــت كان

. فزان
 
  

قطر أومن ، بلد إلى بلد من والعقائد واآلراء األفكار ــريان س إن
تتسرب تسرباً . فهي الزمني بالتحديد يؤرخ ال ميكن أن ، قطر إلى
تتغلب حتى ــرد ، ف إلى من فرد ــرع ، يس وقد يبطئ قد ، ــا تدريجي
إلى اإلباضي دخل املذهب نفسها هذه الطريقة وعلى ، ــر وتنتش

. ليبيا

النصف أواخر ــي ف وعقائده آراءه ــرر يح اإلباضي املذهب ــدأ ب
من الثاني ــف النص يتم ــم ول ، ــري الهج األول ــرن الق ــن األول م
الفرق ــره من غي عن متيزه ــي الت األصول كانت ــى حت القرن ــذا ه
اإلشعاع مراكز من كانت التي البصرة ففي . تقررت قد واملذاهب
ما ، زيد بن جابر التابعي الكبير ، املذهب ، إمام عاش ــالمي ، اإلس

. هـ 96 , سنتي 22 بني

ــتضيء يس كان التي ، ومن البؤرة ــعاعي املركز اإلش هذا ومن
بصورة ، البالد اإلسالمية مختلف إلى النور امتد . اإلمام هذا بها
باحلجة حتارب الباطل التي العقائد طريقة على ، بطيئة تدريجية
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الناس باالقتناع ، ويعتنقها بالسيف ال باحلق ــلح وتتس بالقوة ، ال
باخلوف . ال

، ــلمني املس ــن م ــن املعتدي ــة معامل ــي ف ــامح التس ــل ولع
الرأي في ــوح والوض ، واحلكم ــلطة الس مظهر ــي ف ــاطة والبس
ــاك واالستمس ، به والعمل احلق قول في والصراحة ، ــدة والعقي
على ــاعدت س التي ــباب كانت من األس ، اهللا دين من ــح بالواض

. اإلسالمية البالد اإلباضي في أكثر املذهب انتشار

أوقات ــغلون املعتزلة يش ــه في كان ــذي ال ، ــني احل ــك ذل ــي وف
في ينطلقون ــب مذهبهم ذه ومن األزارقة ــدل ،وكان الناس باجل
، الرجال ، ويقتلون يبتزون األموال ــاملة ، املس اإلسالمية ــاط األوس
على عاكفني الشيعة وكان ، واألطفال النساء سبى ويستحلون
البليغة اخلطب ــر ، وحتبي ــم بنى هاش فضائل في األحاديث وضع
، ــة أهل البيت بعصم والتغنى ، طالب أبي ــن على ب ــان لس على
في منهمكني معاوية ــن أتباع م (3) واجلماعة ــنة الس أهل وكان

وابن الزبير اخلوارج ثورات مكافحة

مادة لتكون ، األكاذيب ، وتلفيق العيوب وفي التقاط ، ــا وغيره
. اجلمعة خطب في طالب، أبي بن لعلي واللعن السب

من ارى ــذا ــن جرى ه وم اإلباضية كان ــوال األح ــذه ه ــي ف
. واتزان ــدوء ه في اهللا ــن دي إلى يدعون ــني التابع ــع وتاب ــني التابع
حرب يحاربون وال ، ــور الظه في حباً املعتزلة صخب ــون ال يصخب

، الشيعة إفراط يفرطون وال ، اهللا كتاب تأويل في باخلطأ ، األزارقة
أمية ليقيموا بنى كذب يكذبون وال ، للعاطفة الدينية استغالال

. امللك ويحفظوا ، الدولة

ــنة وس جالله جل اهللا كتاب تضع التي املؤمنة ــروح ــذه ال وبه
متجردة إليهما ــو تدع ، عينيها بني ــالم الصالة والس عليه ــه نبي
الدنيا زخرف عن عازفة اهللا . ــر في غي والبغض احلب عواطف ــن ع
بني التفريق ــي ــى آيات كتاب اهللا ف معن ــدة من متأك ــا ، وبهرجه
إليه يسعى الذي الظهور حب عن معرضة ، املسلمني واملشركني

. يعملون اإلباضية كان املعتزلة جاهدين

ــالم اإلس منهج حتيد عن ال التي املعتدلة الدعوة وذهبت هذه
واجلزيرة العراق في فانتشرت ، مال أو سيف أو جيش دون البالد في
ليبيا إلى بهدوء دخلت مصر ومن مصر، إلى امتدت ثم ، ــة العربي

. الكبير املغرب اإلسالمي من ليبيا بعد وما

اإلشعاع مبصدر اإلسالمي الوطن من البالد هذه اتصال ولكن
األقطار من هذه قطر كل بني رأساً يتم ذلك بعد كان ، البصرة في
حتى الهجري الثاني القرن سنة من ــرون عش متض ولم ، والبصرة
كما ، واجلزائر ــس وتون ليبيا ــي ف ــراً منتش ــب اإلباضي املذه كان

. وُعمان العربية واجلزيرة في العراق انتشر

َسلمة بن َسعد

إليه ما دعا ــوي الق عقله ، ووعى ــاهللا ب إمياناً قبله امتأل ــل رج
صلى اهللا رسول إليه ملا دعا الذكي فهمه ــع واتس الكرمي ، الكتاب
اليقني وحسه وجوارحه فأستحوذ على نفسه ــلم ، وس عليه اهللا

أهل أتباعه وسمى . سنة املنابر طالب على أبي سب على بن معاوية - جعل 3
ــنة الس أهل ــماهم فس اجلماعة لفظ زاد اخلالفة عن ــن احلس تنازل وملا ــنة الس

واجلماعة
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وزناً، فيها وما الدنيا ال يقيم ، ــى اهللا إل يدعوا ، فانطلق ــن اهللا بدي
واملشقة للتعب يخشى وال وأعمالهم حسابا ، للناس يحسب وال
عوارض تعترض طريق أنها على إلى املعارضة إال ينظر وال . عاقبة

. يتخطاها أن عليه فيجب املؤمن

ــده وجس ، مخلوق من أثر فال يتردد ألي ، وحده باهللا قلبه عامر
يفتر وال ، ال اهللا إلى للدعوة مسخر وروحية مادية من قوى فيه مبا

. وال يتوقف يلني

يقتحم منفرداً ، وحيداً إفريقيا إلى العربية ــرة من جزي انطلق
جنساً له تعرف ال التي اتمعات ويغشى ، القفار ويدخل ااهل
الذي اإلميان ــك ذلك إال ذل كل في ــالح س له من وليس ، ــة لغ وال
رسول اهللا اهللا وسنة لكتاب الشاملة املعرفة وتلك ، قلبه به عمر
من الصحابة ــلف الصاحلني ، وسيرة الس ــلم عليه وس اهللا صلى
تنتشر دعوته كانت حتى سنوات عشر عليه ميض ، ولم والتابعني
ألغلب مذهباً اإلباضي وحتى كان املذهب وسرت ، تلمسان ما بني

. واجلزائر وتونس ليبيا في السكان

واحداً يوماً األمر هذا يظهر أن وددت أمره مبدأ في ــول يق كان
. عنقي أن تضرب أبالي فما

وأصابه ، يتصورها ــن يك لم مدة في اهللا في أمله ــق حتق وقد
تعدهم الذين ، من خلقه األخيار على يضيفه اهللا ما التوفيق من
فينطلقون السالم عليهم بعد األنبياء اهللا رسالة لتبليغ األقدار
الشوائب من ،خالصة في عهد النبوة كانت كما صافية بالدعوة

. واخلرافة والبدع

جهة من شمال أفريقيا بلدان بني ينتقل سعد بن كان سلمة
يصحبه ، ولم رفيق ــرس وال ح وال جيش على ال يعتمد جهة ــى إل
إلى العراق ، من العراق إلى اجلزيرة الطويلة من الرحالت ــي تلك ف
الفكرة، وسالمة الدعوة وصفاء العقيدة بصحة إميانه إال ، أفريقيا
التي املميزات هي هذه وكانت ، وأسراره واسعة لإلسالم ومعرفة ،

. حسن بقبول وتقبلتها لدعوته والعقول القلوب فتحت

تصل لم التي ــن األماك الدعوة إلى أن يوصل ــتطاع ــد اس وق
بينهم وأن يوحد ، ــا تفهمه إلى ــاس الن إفهام يوجه وأن ، ــا إليه
علمية بعثة منهم يكون أن ــتطاع حتى اس ، العملي االجتاه في

. احلني ذلك في اإلشعاع مركز توجهت إلى البصرة

العلمية من ــة البعث ــذه ه أعضاء يجعل أن ــتطاع اس ــد وق
واحد منهم كل يكون حتى ، بعضها عن بعيدة ، أماكن متفرقة
جميعاً يعملوا ــى وحت ، اجلهات ــة من جه في به يهتدي ــا نبراس
سلمة . وجنح العام إلى اخلير ، وتوجيهها األمة توحيد جهود على
عليها أطلق التي ــة البعث هذه وجنحت ، ــذه البعثة ه ــال إرس في
وكان ، ــالتها برس والقيام دعوتها في " املغرب إلى " حملة العلم

الكتاب . حلقات هذا تقرأ بعضه في ما سوف من أعمالها

، وداعية أبطال اإلسالم بطال من ــعد س بن ــلمة س كان لقد
تلزم التي ــات الصف بجميع ــف يتص ــة ، والكرام احلق ــاة دع ــن م
اهللا على دين واستقامة ، وأسراره اهللا معرفة كتاب ، من الداعية
املنطق ، ووضوح في وفضائله ــالم اإلس ، وتخلق بآداب ــه ومنهاج
أخلص مؤمناً من ــة . كان احلج في وقوة ، التعبير ــي ــالمة ف وس ،
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. خير اجلزاء وكفاحه جهاده عن فجزاه اهللا ، اهللا املؤمنني لدين

اَجلنَّاوني َمْغطير ابن

يعبدون ، إما وثنيون ــالمي اإلس ليبيا قبل الفتح ــكان س كان
بلغت فلما ، ــة ــيحية احملرف املس يتبعون ــارى نص وإما ، ــام األصن
وصراحتها ووضوحها ــاطتها في بس ، ــا ليبي ــالمية اإلس الدعوة
ــان ــان باإلنس اإلنس لعالقة وتقريرها ، احلق وإلى باحلق وهدايتها ،
آدم بني ــاوي تس ــى مبدأ عل ــان ، اإلنس بخالق ــان اإلنس ،وعالقة
لهذا الناس اعتنقها . ــده وح هللا والعبودية ــرية ــي حقوق البش ف
كانوا التي باألباطيل فيها الواضح احلق قارنوا ، حينما ــباب األس
واجليوش الفتح ، مهمتها جيوشاً الدعوة حاملو كان وملا يتبعونها،
، اإلسالمية الواسعة الثقافة لنشر الكافي الوقت جتد ال الفاحتة

. إلى املشرق العلمية البعوث حركة فقد تكونت لذلك

الناس يدعو ، الثاني القرن أوائل في سعد بن سلمة جاء لقد
وطالب ، األهواء االنصياع لعبدة وعدم ، اهللا بدين ــك إلى التمس
ناس ضل بها التي البدع تلك ، البدع ألصحاب واالنخداع الدنيا ،

بها . وأضلوا ، السوي اهللا صراط عن

يكافح الداعية ــن كان فيه هذا املؤم ــذي ال الوقت ــي هذا وف
األهواء ــن م ــالمته وس ــاء دين اهللا صف على احملافظة ــل ــن اج م
أولئك من ــر آخ بطل الوقت كان ــذا ه في ، ــدع والب ــات واالنحراف
من ــد أش وعزماً ، الزمن ــن م ــون إرادة أقوى ميلك ــن ــال الذي األبط
بني العلوية ــافة املس قطع قد البطل هذا كان ــاة . مصائب احلي
منبعه ــم من ليغترف العل ، ــراق الع في والبصرة ــة نفوس ــل جب

البصرة في وزمالئه ، ــة بن أبي كرمي ــلم مس أبي عبيدة : الصافي
القفاف، وفي ــاج ظاهرة إلنت في ــس أس املعمل الذي ذلك ــي ف .

رجاال فأنتج . الصني اهللا ــن دي من حملة الدعاة ــة إلنتاج احلقيق
والتمسك العقيدة ، في صحة ، املسلمة لألسرة أعلى كانوا مثال
ــيد بأخالق س ، والتخلق ــالم اإلس ــالة لرس احلق والفهم بالدين ،

. املؤمنني املتقني من بهديه اهتدى ومن ، املرسلني

عبد بن محمد ــة العالم ــه : هو عن ــل الذي أحتدث البط ــذا ه
بن ــلمة س الداعية كان فعندما ، ــي اجلناون ــر مغطي بن ــد احلمي
ابن كان ، الطــالب أجنب من علمية بعثة ــن لتكوي يكافح ــعد س

. العذب منهله العلم من يغترف معطير

كونها التي العلمية ــة البعث ــافر تس أن قبل وطنه ورجع إلى
في . شأن ليبيا في هام ــأن ش لها كان والتي ــعد ، ــلمة بن س س
وناحية ، الدين وناحية ، ــة السياس ناحية ، اتلفة احلياة ــي نواح

. اتمع

البعثة تخرجت ، حتى والفتوى في التدريس مغطير ابن يبقى
ــم ، باس ــالمي اإلس املغرب إلى ورجعت ــرة ، ــي البص ف ــة العلمي
عن البطل ــك العالمة ذل ــك فامس " املغرب إلى العلم ــة حمل "

عن أخذوا ألنهم ، أولى بالفتوى حملة العلم بأن ، معتذرا الفتوى
. األقوال جميع حرر أن بعد اإلمام

العلمية ، البعثات في تكوين ليبي فكر أول هو مغطير إن ابن
. اآلخرون وتبعه نفسه في الفكرة ونفذ

الذي اهول ــدي اجلن املغربي مدين لهذا ــل الليبي ب ــن والوط





3435

الزمن ذلك في العراق ليبيا إلى الطوال من املسافات هذه يقطع
العلم ــعل يحمل مش وحيداً، منفرداً . االنتقال فيه ــر يعس الذي
األمة من ــم القس هذا أبناء به ــتنير يس حتى ، وطنه إلى ــور والن
تتح التي لم ــعة الشاس اململكة من الطرف هذا في ــة العظيم
تنجح – لم ثانيا انونة والثورات احلمقاء ، أوال الفتح ظروف ــا له
والتعليم العلم بقضية تهتم أن املستقرة الظروف غير هذه لها

. بنيه بها ويطالب يدعو إليها اإلسالم رسالة هي أهم التي ،

األمة خلدمة البطل ــذا يبذله ه ــار الذي اجلب اهود هذا ــع وم
ــارات عابرة إش إليه ــير فال يش التاريخ عليه مير ، اهللا وإعالء كلمة
راض عن ــل فالرج ذلك ــع . وم عادي ــخص ش أي إلى ــير يش ــا كم
املوقف ــذا له به راضون ــاً أيض ونحن ، ــخ التاري من ــف ــذا املوق ه
واقتحام ، الكفاح ألوان ــى عل يقدم كان عندما التاريخ، ألنه ــن م
لرأي أو ، للتاريخ ــابا حس عمله في لم يجعل ، العقبات والصعاب
ــد كان عمله لق . املبغضني ــد ونق ، احملبني ــدح مل أو ــه ، في ــاس الن

. اجلزاء يكون وحده وعنده اهللا ، وقد علمه ، هللا خالصاً

اهللا ألمر ، واستجاب للبعثات الطريق فقد فتح ، يكن ومهما
، الدين في ــوا يتفقه أن ــلمني املس من طائفة أوجب على ــني ح ،
األمة ــرق مش بني الصلة وربط ، إليهم رجعوا إذا قومهم لينذروا
ــبما حس ، أوامره ، وتنفيذ اهللا تطبيق أحكام إلى ودعا ، ــا ومغربه
اخللفاء ــي زمن وف ــلم وس عليه اهللا صلى زمنه في ــاً كان معروف
املنكر عن والنهي ــروف باملع في األمر ــديداً ش وكان ــدين ، الراش
عندما ، ولكن ــه فيما ال يعني يتدخل ال ، اهللا ــدود ــد ح عن ــا وقاف ،
ال الذي الغيور ــن املؤم له موقف يقف احلق على ــرئ مجت يجترئ

. الئم لومة اهللا في تأخذه

اإلمام جاء إلى أن به احلياة ، فامتدت ــره عم في اهللا بارك ــد وق
كبر على ــه مجلس يحضر ، فكان ــه جبل نفوس إلى الوهاب عبد
بأعالم يقتدي أن أراد ملن رائعاً مثال احلادثة اآلتية في ولعل . ــنه س
في رجالن : ارتفع اهللا ــاع دين واتب احلق إقامة في ــالم وأدبهم اإلس
املدعى عليه اإلمام ــتردد الوهاب ، فاس عبد اإلمام إلى ــة خصوم
ــأل اإلمام ، فس اإلمام يجب ولم اعتز باإلثم ولكن الرجل اجلواب ،
قوما فقال للخصمني ، بأنه غير موجود فأجيب مغطير ، ابن ــن ع
فكان ، والثالث ــي الثان اليوم ــي إليه اخلصمان ف ، ورجع ــد غ ــى إل
اليوم الرابع وفي . األول اليوم في موقفهما مثل منه ــا موقفهم
أن عليه ــى املدع اإلمام إلى ــب وطل جديد ــن تخاصما م ــا عندم
بناحية من وكان مغطير ، عن ابن اإلمام ــأل س يجب ، فلم يجب
وكان – مغطير ــن اب حتى وثب ــؤاله س أمت اإلمام ــا فم ، ــجد املس
ولم ، بركبته ــه فوطئ ، املمتنع ــن – على الس في طاعناً ــيخاً ش

. للحق وأذعن باإلمام استغاث حتى يتركه

هؤالء ، وأدبهم األئمة ــؤالء ه عن خلق رائع مثل القصة ــي وف
األمة وال يحتجبون عن أفراد الشعب عن يرتفعون الذين ال األئمة
في يجلسون كانوا وإمنا ، حرس وحجاب دونها قصوراً يتخذون ، وال
وينظمون ، شؤونها وهم يتولون مسلم ، أي يجلس كما املساجد
بني ــذي يفصل ال ــالم اإلس بروح ــاكلها مش ويفصلون ، ــا أموره
ال ــاطة وبالبس ، ــة بالغطرس ال وباحلق ، بالقوة ال بالعدل ــاس الن

. والدعوى بالتبجح
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ــيخ الش هذا ، مغطير ، ضربه ابن رائع آخر مثل ــة القص وفي
هذا أبو ــا يحضره أن قبل عبيدة ــي أب دروس ــذي حضر ال ، ــرم اله
احلق ــى عل التجني ــذا ه رأى ــى ــاة حت احلي ــه ب ــدت وامت ، ــام اإلم
،فأردا املؤمنني أمير األدب أمام ــاءة وإس ، اهللا عن أمر ــتكبار واالس
وأن ، ضعيف احلق أمام ــجد أن القوي املس احلاضرين في يعلم أن
يعلم أولئك أراد أن ــل ب . ــوي ق ــي جانب احلق ف كان إذا ــف الضعي
، واعتزاز ــتكبرين املس ــتكبار الس تعطل ال ــوق احلق أن ــن احلاضري
وجب ، املوقف ــذا ه يقف ألحدهم أن فإذا خطر ، ــم ــني باإلث اآلثم
أن يتناولوه املنكر عن وينهون ــروف يأمرون باملع أولئك الذين ــى عل

. باألدب يعلموه وأن بالشدة

فهي ، القصة ــذه من ه ــتخلص التي تس العبرة الثالثة ــا أم
العالم على العظيم ــبغه اإلمام يس االحترام العظيم الذي هذا
ــخص هذا الش تأديب عن يتوقف لم ــاب الوه عبد إن . ــم العظي
ولكنه ، دين ــي ف ــاهال تس وال ، اهللا بأحكام جهال وال ، منه ــاً خوف
ــعر يستش يجب أن العالمة الذي لهذا وتقدير ، ــه علي ــع طب أدب
اهللا ، ومحبته لدين وطموحه عظمته احلني ذلك في ــلم مس كل

. العلم أجل من وكفاحه

للعلم ، طلبا ــاق اآلف جاب الذي ــل الرج هذا ، مغطير ــن اب إن
والنهي باملعروف أمانة األمر حمل ــم ، ث والفتوى للتدريس وعاش

املؤمنون … به يقتدي أن يجب حي ملثٌل املنكر ، عن

 
 

منطلقة بها اهللا رسالة اإلسالمي حتمل الفتح جيوش كانت
محمد إليه دعا الذي ارد ، اإلسالم إلى اإلسالم تدعو ، البالد في
من الطغيان ــلم ، نظيفا من الظلم ، نظيفاً عليه وس اهللا صلى
، البدعة من ، نظيفاً ــة العنصري من نظيفا ، اجلهل من ــاً نظيف ،

. مخلصة مؤمنة ، به ، وتدين إليه تستبق الشعوب فكانت

وعدل هدى من يحمل مبا اخللفاء الراشدين ، انتهي عهد فلما
قبل البيت الواحد أهل عليه يتنازع ، عضوض وخلقه ملك ، وحق
منهم من حصل عليه ــده ويج عنهم ، البعداء فيه ــم ينازعه أن
ومظاهره صوره أبشع في االستغالل . لالستغالل فرصة سانحة
عندهم أهون ، قتلها حرم اهللا ــي الت ــلمة النفس املس ، وأصبحت
عن الدولة أمانة يحملون ــن الذي أولئك وانحرف ذبابة ، ــن نفس م
محمد عليه السالم ، وهدي لهم كتاب اهللا رسمها التي الطريق

. عليهم اهللا رضوان ، األخيار أصحابه وسيرة ،
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القومي ــبيل اهللا س عن الدولة مقاليد بأيديهم من انحرف ــا مل
. وكان الناس ثار : والهوى للنفس ــيطان ــبل مهدها الش س إلى ،
يعترضوا هذا وأن ، ــدل ــذا التب له ــوروا يث أن ــى املؤمنني عل ــاً حق
والظلم الطغيان ضد يقفوا وأن ، حملة رسالة اهللا من االنحراف

. والعدوان

مظهرين عن دين اهللا على االنحراف الثورة هذه ــد اتخذت ولق
في الكفاح :

والعمال ــراء األم ركاب في الزاحف ــل الباط كفاح : ــا أوله *

. وأتباعهم

من املبتدعني ركاب ــي ف الزاحف الباطل كفاح : ــا وثانيهم *

ضد – الدموية ــي الثورات ف األول ويتضح . العلم واإلميان ــاء أدعي
اجلهات لإلطاحة بأجهزة احلكم جميع في انتشرت التي – الظلم
ــنح هذا املوقف ، تس ــوم تقف الي إلى تزال ال ــي ، والت ــدة الفاس
فتكفى اخلناق ــا عليه . ويضيق ــام احلس ــق الفرصة فتمتش لها

. بالنقد

البدع ــن م الصني ــاء العلم ــف مواق ــي ف ــي الثان ــح ويتض
من العلمية ــق احلقائ معرفة ــى إل األمة ــوق تش وفي ، ــواء واأله
ما ــال البعثات رغم إرس ولذلك تلجأ إلى ، ــا به املوثوق ــا مصادره

. مشاق وأتعاب من في ذلك تتكبده

ــلمني املس جميع يقف كما ليبيا ــي ف اإلباضية ــف وق ولقد
ــالح س من أوتوا مبا احلق عن يدافعون ، اهللا دين جانب إلى الصني
كفاح ــن صورا م ــرض نع ــوف س املقبلة ــي الفصول وف ، ــم وعل

اجلهل كفاحهم ضد ــن م أخرى وصورا ، الطغيان ــد ض اإلباضية
. اهللا سبيل عن واالنحراف واخلرافة والبدعة

قاموا ثورات ــلة في سلس ، ضد الطغيان اإلباضيه كفاح بدأ
ثورة ، هذه الثورة أوقدت التي الشرارة األولى وكانت . في ليبيا بها
الفصل في ــتقرؤه ما س العباس بنى عدوان عمال اإلباضية على

. اآلتي

حبيب بن الياَس على ورة اإلباضية

العربي الفتح " تاريخ كتابه في الطاهر الزاوي ــتاذ األس يقول
طرابلس على عامال ــاس الي أخاه الرحمن عبد عني ": " ــا ــي ليبي ف
، ــر مكائدهم البربر وتدبي ثورة ــون يخاف ذاك إذ العرب ــت زال ــا وم ،
رئيس التجيبي مسعود بن عبد اهللا طرابلس ــهم في رئيس وكان

. " عنقه وضرب عليه الياس فقبض ، اإلباضية

أنها قضية على القضية هذه الزاوي ــتاذ يناقش األس وهكذا
واملقتول عربياً القاتل دام ــا وم ، ــالم فيها لإلس دخل وبربر ال عرب
أن الزاوي ــتاذ األس وزعم . ــتحق االهتمام تس ال فالقضية ــا بربري
ولكن الياس، أخاه فأقال اإلباضية ــترضى أن يس أراد الرحمن عبد
الكتاب نفس ــي الزاوي ف فقال ، اإلباضية ــرض ي لم ــذا العمل ه
نزعوا حتى في غضبهم اإلباضية زال " وما : الصفحة نفس وفي

. الزاوي األستاذ كالم انتهي " الفتنة إلى

التي ــروح ال غير ــروح ب ــة القضي ــذه ه ــش أناق أن ــد ــي أري إنن
الذي بروح املسلم أناقشها أن أريد ، الزاوي األستاذ بها ــها يناقش
ــلمون ( املس ، والفالح ، واألمير ــري والبرب ــي العرب عنده ــتوي يس
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. اهللا دين القضية على أعرض هذه وأن دماؤهم ) تتكافأ

تثور قبيلة أن أو ــة من فرق ــالمية خاف إس ــال في دولة عام إن
هذه الفرقة أو رئيس إليه ــا فدع ، عدوانه عليه وترد ، ظلمة ــى عل
امرئ دم به ما يحل ــخص الش هذا يرتكب أن دون القبيلة وقتله ،
ــى يخش الظالم كان العامل أن إال جرمية من له وليس ، ــلم مس

. ظلمه وطغيانه عواقب

دماء يحل ــدة العقي ــليم ، س الدين ــلماً صحيح جند مس هل
هذا بجواز فيفتي . الظاملني ومخاوف لوساوس األمراء ــلمني املس

. القتل

ملاذا ال ثم ؟ البريء دم مثل هذا الرجل يحل عقل أي أو ؟ شرع أي
بحثاً موجب دون وإراقتها املسلمني بدماء االستخفاف هذا نعتبر

؟ . للمكائد وتدبيراً ، لثورة وإثارة ، عن فتنة

ولم ، وأعراضهم وأموالهم دماء املسلمني قد حرم إن اإلسالم
األمراء ، وأوهام العمال وتخيالت شيئاً لوساوس احلكام منها يبح

… احلواشي ومكائد ،

إلى الهوس فيبلغ به ــلمني املس من جماعة يتولى أمر رجال إن
والعدالة للحق منه وتقتص األمة ، عليه تثور احلد حقيق أن ــذا ه

… األمة واقتصت ثارت وقد ،

التي احلدود ــي وف ، ــالم اإلس إليها يدعو بالطريقة التي ــارت ث
إليها يدعو ــي الت ــت بالطريقة احلكيم. واقتض ــرع املش ــا جعله

معانيها. أسمى في واإلنسانية والعقل الدين

ــادر اإلباضية في مص إلى أرجع أن القضية ــذه ه في ــد أري وال
" كتابه في ــزاوي ال ــتاذ األس على أيضاً أعتمد ولكنني ، ــخ التاري
هذا قصة علينا ــص يق إليه ــتمع فاس " ليبيا العربي في ــح الفت

: الثأر

الفتنة ــى إل نزعوا ــى حت ــي غضبهم ف ــة اإلباضي ــا زال " وم
ابن (4) ــار اجلب عبد ــو وه ــائهم رؤس أحد قيادتهم ــى ــدم إل وتق ،
فخرج ، على العكي الثورة ــوا وأعلن حوله ، فالتفوا ، املرادي ــس قي
عيسى" بكر بن " املدينة ــئون بش في القيام عنه وأناب ، حملاربتهم
منهم األمان فأمنوه فطلب ، القرى بعض العكي في ــروا فحاص
في فقتلوه األنصار ــى مول ــد بن راش نصير أصحابه من ــذوا وأخ ،

" . التجيبي مسعود بن هللا عبدا

بطلب اإلباضية يرمى أي الزاوي ــتاذ ملاذا يريد األس أدرى لست
هؤالء ــوا ضد لم يقوم اإلباضية أن ــرر يق ــه نفس ــو وه ــة ، الفتن
عدوانه املوسوس العامل هذا بدأ حتى ، ــيء بش العمال الظاملني
لم يزيدوا انتصروا وملا ، ، فثاروا جريرة دون رئيسهم فقتل ، عليهم
العامل العكي اهللا أما أمر حسب برجل رجل واحد ، رجل قتل عن

. النصر لهم مت أن بعد أمان في أطلقوه فقد

بنى عمال من واحد ــل عام يقفه لم ــرف املش إن هذا املوقف
، ــلمني من املس طائفة أي ضد حروبهم في بنى العباس أو ــة أمي
اإلباضية أئمة ولم يتجاوزا ، اإلباضية مع الطويلة ــم حروبه وفي

. مع املوحدين في جميع حروبهم املشرف املوقف هذا
ظنه ملا خالفا ، قاضيا اجلبار عبد وصديقه ــه وعني زميل تليد بن احلارث ــع - بوي 4

. الزاوي
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الزاوي ــتاذ واألس ، جلى واضح القضية هذه في ــق احل أن ومع
غير راض ذلك أنه مع إال ، وقعت كما التاريخ حقائق يروى ــه نفس
العرب قضية ــر ، ويثي الفتنة ــى إل ينزعون ــة اإلباضي أن ــم فيزع ،
ولكنه ، اإلسالم روح عن العنصرية البعيدة القضية هذه ، والبربر
رمى عن فرصة كل ــي ف ينفك ، وال ــا ويتتبعها يحييه ــرص أن ح
غير في وقد قدمت ــد ، مكائ وتدبير ، أصحاب فتنة ــر بأنهم البرب
يدعو ال العنصرية قضية أحياء أن ، الكتاب من هذا الفصل هذا

رسول حاربها فقد ، مسلم إليها

السالم عليه قوله فيها ويكفى ، ــلم اهللا عليه وس صلى اهللا
( منتنة فإنها دعوها )

العرب من أقوام ــلم اهللا عليه وس صلى ــول اهللا رس حارب وقد
البربر وغيرهم أقوام من ، كما فعل ذلك اإلميان ــد بع وارتد أقوام ،
، ال ــقاء الش كتب لهم الذين أولئك فعله ولكن ما ، األجناس من
يحرصون واإلباضية ، عناصرهم أو أجناسهم على جريرة يحسب
هو إمنا ــم بني صفوفه يربط ــذي ال الرابط ــون يك أن ــرص احل كل
، وسلم عليه اهللا صلى محمد عن جاء كما ، اهللا بدين ــك التمس
تعلم أن ــبك ، وحس الرابطة هذه لغير أي اعتبار يكن لديهم ولم
ليناهض ، الظلم ــى عل في ثورتهم ــوه بايع اإلمام الذي ــذا ه أن
بن احلارث هو إمنا ، الظاملني العباس بنى عمال عدوان املعتدين من

؟ البربر فتنة من الثورة هذه فهل ، الكندي العربي تليد

أكرم أن ــون يعرف ولكن ، ــة العنصري ــون ال يعرف ــة اإلباضي إن
وأعصاهم، أظلمهم إليه أبغضهم وأن ، أتقاهم اهللا عند املؤمنني

، واألحباش السود احلمر والهنود ، والبربر العرب ذلك في ــتوي يس
. تراب من وآدم خلق آلدم كلكم

وهي اإلسالم في شريعة ــيء أقدس ش على العدوان مرارة إن
أن لهم وحق يثورون ، جعلت اإلباضية التي هي ، البشرية النفس
حكم ، فإن الظاملني ــك أولئ على نظام احلكم يقلبوا وأن ، ــوروا يث
يتجاوزون وال ــون يطغ ــورون ال يث عندما وهم . ــع يتب أن ــق أح اهللا

. اهللا حكم لهم رسمها التي احلدود

النفس قتل ــإن ف ، ــاهدين الش من ذلك على الزاوي ــتاذ واألس
من الباطل يأتيه ال الذي الكتاب به نزل احلكم الذي هو ــس بالنف
مطاوي التاريخ في مهما فتشت ولن جتد . خلفه من وال يديه بني
التي يقفها املواقف املشرفة ، هذه ــدين الراش غير اخللفاء وعند ،
أمير يخير ؛ ــداء أولئك األع ينهزم ــني ح ، أعدائهم من ــة اإلباضي
ــلم وتس ، موفوراً آمناً الرحيل أو ــاء البق املعركة بني وقائد ــد اجلن
، درهم وال دانق منها ميس ال ، واألعراض ألصحابها األموال جميع
فال عقوبة ، القتال بعد إيقاف دم تهرق قطرة فال ، الدماء ــرم وحتت

. رؤوس وال حز مثلة ، وال وال تتبع ،

الراشدين اخللفاء بعد جتده الذي لن ــرف املش املوقف هذا قارن
يحاربون الذين أولئك مبواقف املوقف هذا ، قارن اإلباضية ــد عن إال
، ذنب بغير األبرياء منهم ويقتلون ، عليهم ويتهجمون ــة اإلباضي
ليبعثوا ويحزون الرؤوس ، األموال ــتحلون ويس ، احلرمات ويهتكون
الذين املؤرخني ــض بع … ومع ذلك فإن أو بغداد ــق دمش إلى ــا به
ونزع " ــوا : يقول أن ــوا لهم يحل ــرين ، القرن العش ــي ف ــون يعيش
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. " إلى الفتنة اإلباضية

، القاتل ــوا ، أأن قتل اإلباضية ــا إليه نزع ــذه التي ه فتنة ــة أي
لم ميسوا املعتدين ، ــراح بقية س وأطلقوا فحسب بنفس ــاً نفس
يتبعون ال ؟ وحرماتهم ــم وأعراضه وأموالهم من دمائهم ــيئاً ش

؟ مال دانقاً من يأخذون وال ، جريح على يجهزون وال مدبراً ،

يرتكبه ارتكبوا ما اإلباضية املعاصر لو أن املؤرخ هذا رأى ما ترى
؟ حرمة أو عرض أو دم أو مال عن يعفوا فلم ، محاربوهم فهم

اإلسالمى التاريخ في وقعت التي احلروب أن جميع لو رأيه وما
ــيرتهم اإلباضية وس مثل دوافع ــيرة فيها والس إليها كان الدافع

واألموال . الدماء في

بالتأويل وأموالهم املسلمني دماء يستحلون اخلوارج كان لقد
يستبيحون كانوا فقد وأجنادهم الظاملة الدول رجال ، أما اخلاطئ
عن بعيد املوقفني وكال بالعمل . ومال وعرض دم من ــع احلرم جمي

… اإلسالم ومبادئ اإلسالم

(5) 
 

،كفاح الكفاح أبطال من ، وبطل املؤمنني الصني من مؤمن
الظلم وكفاح ، ــن اهللا بدي ــاح اجلهل وكف ــهوة ، الش عن النفس

. وألوانه مظاهره شتى في والعدوان

أهل ساد " شهادة بشهادته ــبك وحس العباس – أبو فيه قال
: سالم ابن ،قال وفعال قوال اخليرات إلى وسارع ، علماً وعمال زمانه

علماء املسلمني " عاملاً من كان

الرجل كان لو سابقتها عن تقل ال ، ــهادة من محقق ش وهي
في األبطال من وأمثاله ــل البط هذا ولكن ــهادات، ش إلى يحتاج

ولدنياهم. لدينهم الناس شهادات عن غنى

أن ، بها مدرسـة يلتحق يجد ال صغير شاب وهو كانت أمنيته
املطلب هذا عليه عسر وملا ، للناس يعلمه وأن اهللا ، كتاب يحفظ
جبل في النائية ــه قريت في ــة الغالي األمنية ــق حتقي عليه ــز وع ،
أفواج بها مير التي الطريقة هذه . مغمداس إلى ــافر ، س نفوسة
الصباح منذ لوحه معه مغربيني . فيأخذ ــرقني أو مش ــلمني املس

القرن من األول النصف علماء من فهو ؛ الثالثة الطبقة في زكريا ــره أبو ذك - 5
ونواحيها سرت على ، اخلطاب أبي لإلمام عامال كان . الثاني الهجري
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حتى اهللا كتاب من آيات منهم يتلقى ، ــابلة يعترض الس ، الباكر
بينات آيات ما كتب من ــتظهر ليس البيت إلى رجع لوحه امتأل إذا
في طويل عليه وقت ولم ميض ، ــق الطري إلى رجع حفظها ــإذا ف ،
صلى رسول ــنة س وكثيرا من كتاب اهللا حفظ حتى الكفاح هذا
" أفاطمان " ويرجع إلى ، نفسه اطمأنت ، وحينئذ وسلم عليه اهللا
آثار إال اليوم منها يبق لم والتي ، ــه نفس إلى احلبيبة القرية هذه
وفي هذه القرية . نفوسه جبل من والرحيبات احلرابة بني شاهدة ،
الناس فكان . اهللا كتاب لتعليم مدرسـة أول ميكنت ابن عمرو فتح

. ورغبة شغف في عليه يقبلون

أصغر البطل وهو ــذا احلمدانية ه َدرْجو بنت ــرَا َدْم أجنبت لقد
. ً ولدا وحسبها أبنائها

. وافتتح أول ــابلة الس ــن م اهللا كتاب ــظ فحف ــح مفرداً كاف
والعلم النور ــع يش مناراً أصبحت أن ــت ما لبث ، ــة قرآني ــة مدرس
اجلنوبي ــزء اجل كامل ــي ف بل ، ــة نفوس جبل كامل ــي ف ــان واإلمي
العلم احلني مقراً ألهل ذلك ــذ من أفاطمان " ، وصارت " ليبيا ــن م

. والدين والفضل

انتقل أفاطمان ، من ــل أنتق أن فلم يلبث ميكنت عمرو بن ــا أم
. أخرى في واجهة شأناً وأهم خطراً كفاحاً أعظم ليكافح

أميراً ــمح الس بن ــى األعل ــد عب ــا اخلطاب ــة أب اإلباضي ــع باي
فيهم يقيم أن ــى عل بايعوه ــا، جاوره وما ــا ليبي على ــني للمؤمن
اخللفاء ــيرة بس ــير ، ويس بينهم بحكم اهللا ــم ، ويحك اهللا ــاب كت
وطغيان الطاغيني ، ــن املعتدي عدوان ــرد عنهم ي وأن ، ــدين الراش

من وكان والظلم ، واجلور ملوا اجلبروت الذين املؤمنون وسارع إليه
، اهللا كما أنزله ــالم اإلس حكم إلعادة وأخلصهم إليه ــرعهم أس
، َوَمْن به فوثق وأمانته وخلقه دينه اإلمام وعرف ، ميكنت ــرو بن عم
بعض على ؟ فجعله قائداً ــني األم هذا الرجل القوى مبثل ــق يث ال
ومن أولى ، ــرت س ثم عينه عامال على ، ــى األول حروبه في ــد اجلن
الذي عرف مسالك هذا الرجل ميكنت ، بن من عمرو ــرت بعمالة س
من والهدى احلكمة يقتبس علم طالب وهو أهلها وطبائع ــالد الب

. اهللا كتاب حملة

، ــدة املعتدين وجن ــيني للعدوان العباس ــق طري هي ــرت " س "

البالد معرفة فيه تتوفر عامال لها يلتمس اخلطاب أبو كان ولذلك
ــجاعة والش ، اهللا بأحكام ، والعلم دين في والقوة ، أهلها وطبائع

والذكاء . واحلذر واليقظة ، الكفاح مواطن في

. التعيني به فجرى ، البطل هذا في الصفات هذه ووجد

غارات دون ليحول الثغر هذا إلى البطل احلافظ العالم ــب وذه
، ــيرة املرضية الس طعم ــات اجله تلك ــكان س وليذيق ، ــداء األع

. حقاً بها املؤمنون وسار ، اهللا دين إليها دعا التي السيرة

أهم وكانت طرابلس في ــة الدول اخلطاب مركز أبو اتخذ ــد لق
عنده رجلني أقوى اإلمام والقيروان ، واختار هي سرت عنده الثغور
األفاطماني ميكنت بن عمرو فولى ، الثغرين هذين ــا في ليجعلهم
عبدالرحمن بن ــة الدراس في ــه وزميل صديقه ــرت وولى س على
في " ــرت س " والي أن منزلة ــدل ي وهذا . ــروان القي ــى ــتم عل رس
اخلطاب أبي نفس ــي عبدالرحمن ف ــل عن منزلة تق احلني ال ــك ذل
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أهم والقوات اجلند ــي معبر ذلك احلني وه في ــرت س مركز ، ولعل
الثورات وموطن واملعتزلة اخلوارج مقصد وهي القيروان مركز من

. والشغب

ــر ينش : املنصب هذا ــا يقتضيه مب يعمل احلازم ــل ــذ العام أخ
الناس سيرة بني اهللا ويسير أحكام ويقيم احلقوق ، ويوصل العدل
، اجليوش الغازية حملاربة مستمداً وكان ، املؤمنني إخوانه بني املؤمن
ولم ، محبون له عنه راضون وهم معه الناس وقلوب يخشاها ، ال
الناس ينصرف حينما ــة املباغت إال اجليوش من تلك ــى يخش يكن
ــأل يس ينفك ال كان فقد ولذلك . العدو أمنوا أعمالهم وقد إلى

احلذر . يؤتى مأمنه ومن ، ونواياه العدو حتركات عن

يكن ــاب لم اخلط أبي ــيرة بس ــير يس الذي ــرو بن ميكنت عم إن
التي ــاعة الس ينتظر ، وهو له الرواتب تدفع ــا مقيم ــذ جنداً يتخ
ــير يس كان وملا ، العباس ــل بنو يفع احلرب كما إلى ــا ــى فيه يدع
أو الدفاع ويقتضي األمر يخرب عندما ، ــدين الراش اخللفاء ــيرة س
يؤمنون فيتطوعون وهم التطوع إلى الناس ــوا ، يدع احلرب إعالن
حتارب ــية أن العباس حاولت اجليوش مبدأ ، عن ويحاربون ــرة، بالفك
عدة في منكرة هزائم ــت وانهزم ، ــطع تس علناً، فلم أبا اخلطاب

إلى احليلة. جلأت ولذلك ، وقائع

حملاربة املنصور أبو جعفر ــه عين الذي ــعث األش محمد بن كان
ألف ــبعني س من يتكون ــاً قيادته جيش حتت ، وجعل اخلطاب أبي
اإلمام هذا ــازل ين أن ــتطيع يس ال أنه يعرف للقتال معد ــدي جن
إلى فلجأ ، ــق ح عن ــدأ ، ويدافع ــن مب ع يحارب جند ــي ف ــوي الق

. احليلة

أن اخلطاب أبي اإلمام ميكنت عامل بن عمرو يخبر من إلى أوعز
له ، وقال النهار وضح ، وفي علناً إال يحاربه األشعث ال ابن محمد
برجال املؤمنني أمير في جند وهو ، األشعث بغفلة ابن يأتيكم ال )

ً جهارا يأتيكم بل ، مهندات وسيوف ، مضمرات وخيل ، ــمرين مش
، املباغتة من ــرت س اخلطاب على أبي ــن عامل أم وهكذا ( ً ــارا نه
بالتحرك ــه جيش وأمر الرجوع ، أنه ينوي ــعث ابن األش أظهر ــم ث
على احليلة فانطلت ، ــوع الرج فكره ، الفكرة اعترض من ــل وقت ،
واملوسم متطوعون ، ــابقاً س قلت كما وهم اخلطاب أبي أصحاب
احلياة أجل من كفاحهم إلى يذهبوا أن ففضلوا ، حصاد ــم موس
لنوايا وفهمه لهم اخلطاب أبي ــر حتذي ورغم ، بعيداً دام اخلطر ــا م
ــعث األش وعندما فهم ابن القوم تفرقوا ، إال أن ، ــعث األش ــن اب
عنه تفرقوا وأنهم ، اخلطاب ــي أب على أصحاب انطلت ــه حيلت أن
ــرت فيمن عامل س وقتل ، حني غفلة وجاءهم على ، ــير الس أغذ ،
وارتكبوا من ــعث وجنده ، األش البن ومت النصر ، األبطال من ــل قت
نهب ــون ، من ــال الظامل العم تعوده ــا م – ــد احلرب بع – ــم اجلرائ
وانتهاك ، املساملني لآلمنني وترويع للفارين واتباع وتقتيل ــلب وس

… اإلميان باهللا وحفظها ، صانها اإلسالم التي للحرمات

تاورغا استشهد في وقعت التي ــمة هذه املوقعة احلاس وفي
ومؤمن من ، ــم العلماء أعظ من وعالم ــد األبطال، بطل من أش
التاريخ صفحات من فاختتمت صفحة بيضاء ، ــني املؤمن أخلص
اجلهل وكفاح النفس كفاح في مآثر عليها ــجلت س ، اإلسالمي

. العدوان وكفاح ،
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في هذه احلق ــاع اتب إلى داعية أول ــعد س بن ــلمة س كان وإذا
، العلمية البعثات ــرة لفك منفذ أول مغطير ــن أب وكان ــوع ، الرب
فإن ابن ، العلمي الكفاح تاريخ في هاماً ركناً يبنيان ــا بذلك وهم
اإلرادة علمية بقوة درجة إلى ــغ أن يبل ــتطاع اس من أول هو ميكنت
لتعليم ــة مدرس من أفتتح أول هو ثم ــتمر ، املس الدائب والعمل
أركان أهم ــن م يعتبر أن ــق ايد يح ــل ــذا العم وبه ، ــاب اهللا كت
الصفات هذه إلى ــة باإلضاف ولكنه ، في ليبيا ــي العلم الكفاح
له ، والدين العلم في خدمة مع زميله ــجلها يس التي املشرفات

… والطغيان الظلم كفاح في مشرقات أخرى صفحات

ليبيا ــالمية في اإلس احلركات تاريخ في هامة ــخصية ش إنه
ــكري أو العس ــي السياس الكفاح أبطال عن تتحدث حني وأنت ،
العلم عن ــدث تتح وحني ، القوي ــل البط هذا تغفل أن ــن ميك ال
في احلق أجل الكفاح من وعن ، ــني واملؤمن اإلميان وعن ، ــاء والعلم
لَدْمرا وهنيئاً ، ــرو بن ميكنت عم ــى ننس أن ال ميكن ، ميادينه جميع

… أجنبت فيما احلمدانية

يكون السياسية احلوادث باعتبار ميكنت بن عمرو عن احلديث إن
ــن الكفاح م جانب عن حتدثت ــني ح ولكنني ، ــاب اخلط ــد أبي بع
هذا عن أحتدث رأيت أن ، مغيطر وابن ــلمة لس ، وتعرضت العلمي
في ذلك العصر العلمي الكفاح من جانباً ميثل ألنه ، هنا العامل
لذلك الكرمي القارئ يدي أضعها بني أردت أن التي الصورة تتم ،وبه

. العصر



، احلوادث عند فجأة ــرون يظه األبطال الذين أولئك ــن م بطل
ــالة رس القيادة تكون عندما اجلموع لقيادة الصفوف بني فيبرزون

. يؤديها أن املؤمن على يجب

، وأعمالهم دينهم إلى منصرفني ليبيا اإلباضية في كان لقد
حتى . احلكم كراسي إلى يلتفتون وال الدولة ، مناصب التهمهم
ليرهب دون جريرة ، املؤمنني أحد فقتل حبيب بن الياس حترش بهم
القضية ولكن ــب، حس قلوبهم الذعر فيما ويزرع في ، ــم جانبه

. بعكس املطلوب جاءت

أخاه يقتل ــب أن بن حبي ــن الرحم عبد من ــة اإلباضي ــت طلب
وكل ذلك آبى من العامل ــن ولك ــعود التجيبي مس بقتله إلياس
حميد بدله طرابلس وولى والية عن إلياس أخاه عزل أنه فعله ــا م
دم يكافئ منصب العزل من جعل أنه يعنى العكي ، اهللا عبد بن

… برئ مؤمن

، ثار اهللا ــم من حك ــد البعي ــف املوق هذا ــل العام ــف وق ــا ومل
أنه يعلم وهو ــدم فتق ، إماماً تليد بن احلارث ــوا فبايع ، ــة اإلباضي
قاضياً املرادي قيس بن عبداجلبار اختار عظيما ولذلك ــراً أم يتقلد
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ال التاريخ كتب أن ال يفترق حتى ثنائياً فكانا ، وصديقاً ، ومشيراً ،
من األمير يعرف لم بعض املؤرخني ــل إن ب ، مقترنني تذكرهما إال

. القاضي

على طرابلس حبيب بن الرحمن ــد العكي والي عب ــمع س وما
للقضاء وخرج ــاً جيش حتى جهز بن تليد اإلباضية للحارث ببيعة
جيش العكي فتفرق ، اإلباضية جانب في النصر كان ولكن ، عليه
بني وخيَّر ــبيله س فأطلق ، القرى إحدى في القبض عليه ــى وألق
، موفوراً آمنا ــفر الس أو ، وواجباتهم ــلمني املس حقوق له ، البقاء
سور على ليعلقوها ــه رأس ولم يقطع اإلباضية ، ــفر الس فاختار
لهم مت عندما ــوه فعل ما كل وإمنا الظاملون ، ــل يفع كما ــة املدين
حكم يقضى كما برجل ، رجل في صاحبهم رجال أن قتلوا النصر

… سماوات سبع من اهللا

واستقامته لعدله حول احلارث بن تليد في ليبيا الناس والتف
يرسل وصار بن حبيب عبدالرحمن لذلك ، فاهتم الرضية وسيرته
ليبيا انتزعت التي اإلمامة ــذه ه على للقضاء اجليش تلو ــش اجلي
إليه تعود ــوش كانت اجلي جميع هذه ولكن ، ــم ــن احلكم الظال م
. تليد بن احلارث اإلمام حتت حكم ليبيا كلها وأصبحت ، منهزمة

احلق على تنتصر أن ميكن عبدالرحمن أن القوة ال وعندما عرف
أن ميكن ال قليل ، ــا يحاربون عن متاع من الدني ــن الذي ــد اجلن وأن ،
، اعتقدوه وحق مبدأ اعتنقوه ، جند يدافعون عن وجه في ــوا يقف

. احليلة إلى جلأ ذلك عرف عندما

حكام ــن م الصفوة ــيرة بس ــير احلارث يس ــام اإلم كان ــد لق

يرد حارساً ، وال بيته باب على يجعل حاجباً وال يتخذ ال ــالم ، اإلس
وقت أي في بيته يغشون الناس كان ولذلك ، باك أو متظلم عنه
على أدب اإلسالم فرضه الذي اإلذن وبينه إال بينهم ليس ــاءووا ش

. املؤمنني

به يستغل أبشع ما في العطرة السيرة العدو هذه ــتغل واس
، ضمير وال لهم دين ال ــن مم جماعة إلى أوعز فقد ، ــل للباط ــق احل
صورة في دخلوا ، معه وصديقه قاضيه وكان اإلمام على فدخلوا
ــتغربان مس والقاضي اإلمام أن ــى إل اطمأنوا وملا ، ــني متخاصم
اهللا أنزل مبا فيها ليحكما عليهما ــكلة املعروضة في تفهم املش
كل يد في وجعلوا ، وقتلوهما عليهما وثبوا ، غير مسلحني وهما
جرمية وكأنهم لم يرتكبوا أفظع ، ، ثم خرجوا ــيفاً س منهما واحد

. والضمير اإلميان سلب رجل يرتكبها

أن الناس ــن م كثير ، واعتقد ــد بع فيما ــة احلادث ــفت واكتش
في النقاش ، وكثر ــه صاحب منهما كل فقتل تنازعا ــني الصديق
وجد أن بعد إال احلقيقة تنجل ولم ، املظلوم الظالم من ــة معرف
كان فحينما ، ــا يتحينه ــي الت ــب الفرصة حبي بن ــن عبدالرحم
ــباب واألس احلادثة في معرفة املتردد ــر احلائ موقف في ــة اإلباضي
أن يوحدوا يحاولون منهم العارفون كان ــا وعندم ، إليها الداعية
في املشرق إخوانهم برأي ــدون يسترش فكانوا واجلهود الصفوف
هذا في ، وإياباً ذهاباً الطويلة ــافات املس يقطعون ــل الرس وكان ،
وأن يرجع . املعركة ــب يكس أن القيرواني ــتطاع العامل اس احلني
، ولم القوة املكيدة حينما فشلت جنحت وهكذا البالد . حكم إليه

. ومصر كل عصر في الظاملني سالح هي تزل املكائد والفيلة
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الكرامة ــي وف ، ــي احلرية معان ــي ــي عبيدة ف أب دروس ــت كان
ــى عل ــة واحملافظ اهللا ، ــعائر ش ــة ــوب إقام وج ــي وف ، ــرية البش
والذلة اخلنوع ــرمي حت وفي ، ــالم اإلس أقامها التي ــان اإلنس حقوق
ــاة الطغ ــة محارب ــوب ــي وج وف ، ــني املؤمن ــى ــالم عل واالستس
الدينية الدروس تلك كانت اهللا ، حدود بالوقوف عند ومطالبتهم
لقبوا الذين طالبه نفوس على ــن احلس تأثيرها أثرت قد والوطنية
عندما سألوه " ولذلك فقد املغرب إلى العلم بحملة " بعد فيما
تؤهلهم التي ــة على الدرج وحتصلوا ، ــن العلم حظهم م ــذوا أخ
اهللا صلى ــول رس به جاء كما اهللا دين إلى ، الدعوة الدعوة لتبليغ
في ــوا إذا أنس لهم هل يجوز اإلمام الكبير ــألوا س ، ــلم وس عليه
ــالم اإلس يقيموا أمر أن ــتطيعون يس أنهم ورأوا قوة ، ــهم أنفس
لهم أن ، هل الصاحلني ــلف الس ــيرة وس اهللا دين جاء في على ما
وأذن منهم خيراً يتوقع وهو إليهم اإلمام واستمع ؟ لذلك يقوموا
الدولة ليقوم بأعباء ــاب اخلط أبا لهم واختاروا ، العمل في ــم له

. وولوا غيره قتلوه امتنع فإن ، اجلديدة املسلمة

الدين ــر أواص بينهم ــت الذين ربط ــاء األصدق ــل الزمالء ورح
بعاصمتها واستقروا ، ألقامتهم ليبيا فاختاروا ، الدراسة وزمالة
ــاطئ البحر األبيض ش على احلاملة املدينة اجلميلة هذه ، طرابلس
في كانت متتد ــد فق املدينة لهذه التابعة ــالد الب ، أما ــط املتوس
أصبحت التي األقطار ، اجلزائر ، هذه تونس ، :ليبيا الثالثة األقطار
من حدود االستعمار أقامه مبا بعضها عن ــتقلة مس ممالك اليوم
وال يقسم احلدود يقيم ال ــالم اإلس فإن التاريخ ذلك في أما بينها
اتلفة اجلنسيات وال ، الطبقية القوميات يعرف وال ، ــعوب الش
، ديننا ــالم واإلس ، اهللا ربنا ) اجلميع هو : ــذي يؤمن به ال ــدأ املب إن ،
بحالله رضينا ، ــرآن إمامنا والق ، قبلتنا والكعبة ، ــا نبين ومحمد
جنس ال ، حوال عنه وال بدال ، به نبتغي ال ، ــاً حرام وحرامه ، ــالال ح
اإلسالم بالد والوطن هو ، ــرية البش هو فاجلنس وطن، وال ، لون وال
خلق من كلها واألحمر واألصفر ــود واألس األبيض فإن أما اللون ،

. هدى ) ثم خلقه شئ كل أحسن اهللا الذي

ذلك في وكانت البالد طرابلس في ــتمرت البعثة العلمية اس
مناصب على ــوالة ال وتقاتل ، ــروت واجلب الظلم من ــى تعان ــني احل
ما الذي بالهوى واحلكم ، الناس واستذالل األموال ، البتزاز الدولة
لم يبق ما ذلك من ــالد تعانى الب كانت . ــلطان س من به اهللا أنزل
واالحتمال لألناة في صدر احلليم سبباً أو ، منزعاً الصبر قوس في
هذا من األمة إنقاذ البعثة في أفراد أصدقاء من أربعة ــاور . وتش
، لهم الكرمية ــاة احلي فرص ــة وإتاح ، عليهم ــلط املس ــان الطغي
على أصحاب وعرضوا فكرتهم ، اهللا أنزلها كما اهللا وإقامة أحكام
ــجيعاً. إقباال وتش منهم فوجدوا ، ــالد أهل الب ــم من والعل ــرأي ال
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إلى مطلوبون أنهم ــاب اخلط أبا اخلامس زميلهم أخبروا ــذ وحينئ
" " صياد لطرابلس الغربية ــة في الضاحي متخاصمني بني ــح صل
يدر فلم ، باإلمامة أبي اخلطاب على مبايعة واتفقوا االجتماع ومت
بكتاب بينهم فيحكم للبيعة يده أن ميد يطلبون منه والقوم إال
ميتنع أن وحاول ، اخللفاء الراشدين سيرة ويسير ، ويقيم احلدود اهللا
الذي املوقف هذا من يتخلص وأن ، العظمى ــؤولية املس هذه من
أتوا إمنا ــم بأنه القوم ــه ، وأجاب يدي بني األمة ــة فيه أمان ــع توض
ولكنهم أصروا ، ــة خالف إلقامة ال متخاصمني ــني ب صلح إلجراء
ــده وخيروه بني عبي أبي ــام اإلم ــروه بوصية وذك ، موقفهم ــى عل
أن عليهم ــترط اش ولكنه ، مكرها فرضى ، القتل البيعة أو قبول
يشترطه ما واشترطوا عليه ، اجلبار وعبد احلارث مسألة يذكروا ال
بدينه ــون رجل يثق إلى أمورهم ــد مبقالي ــون يلق الذين ــون املؤمن
جميع ألن قتال القوم دون ــع ورج ، البيعة ومتت ، وأمانته ــه وأخالق
ودعا ، من عذاب ــه في هم مما اخلالص إلى يتوقون ــوا ــكان كان الس
وله ما البقاء فخيره بني ، املدينة ــابق على الس الوالي اخلطاب أبو
، والواجبات احلقوق ، وعليه ما عليهم من ــلمني املس من إلخوانه
اخلطاب أبو ورتب . الرحيل ــار فاخت الكرامة، موفور آمنا ــل الرحي أو
عمرو وولى ــي الغدامس إن درار القضاء إلى ــند فأس ، أمور الدولة

ميكنت على سرت وما واالها . بن

ورفجومة قبيلة ترتكبه اخلطاب مبا أبي ــى عل ترد األخبار بدأت
وطغيانهم بعتوهم فقد سمع ، في القيروان فظائع من البربرية
في لدوابهم وربطهم ، العذاب ــوء س ــومهم الناس وس وجورهم
حتفظ أنها تخبره فيه كتاباً امرأة إليه ــلت ، وأرس اجلامع ــجد املس

مر أنه أخبره رجل وأتاه ــة ، من ورفجوم خوفاً في مطمورة ــا ابنته
، ــها نفس كابروا امرأة على ورفجومة ــن م ــاً فرأى ناس ــروان بالقي
أن وبلغه ، ــم منه خوفاً ذلك ينكرون وال ــم إليه ــاس ينظرون والن
يا معشر تصيح : هؤالء الناس أخرجوا امرأة وهي من أخرى جماعة
األخبار هذه عندما تواترت . ــد يغثها أح فلم ، أغيثوني ــلمني املس
اجلهاد في على وحثهم ، اجتماع إلى الناس دعا ؛ اخلطاب أبي عند
أناس بلد مسلم ، وبني املنكر الذي يؤتى علنا في ودفع ، اهللا سبيل
يؤثرون الذين البصائر أهل من وافر عدد عليه فاجتمع . ــلمني مس
كان من ، اجليش ينادى في ــر منادياً فأم ، الدنيا احلياة على ــرة اآلخ
الصباح ، وفي فليرجع بليل جديدة عروس له أو أحدهما أو أبوان له
إال معه الراجعة ولم يبق ــار اآلث انقطعت إذا حتى األثر ــى يتقص

. الباطل كفاح االستماتة في على عزموا الذين أولئك

عليها والياً وجعل عناء دون فاحتلها قابساً أتى بهم حتى سار
. القيروان إلى سار ثم ،

، فتحصنوا ــوا انهزم ــم حتى فقاتله ورفجومة ــوع جم ــي لق
إلى ــروا اضط حتى ــدة طويلة م لها ــراً محاص ــى فبق ــة ، باملدين
عن ــفرت أس هائلة، موقعة ــم بينه ووقعت ، ــد ــال من جدي القت
، جريحهم على يجهز وال ، مدبرهم يتبع ال ــأن ب فأمر ، ــم انهزامه
الناس فخرج ، للناس ، وأعلن األمان أموالهم ــيء من ش يؤخذ وال
مبيدان امرأة ومرت ، ــالم الس أيام يفعلون كانوا كما أعمالهم إلى
في ساحات ورفجومة مجندلني قتلى حني وجدت وعجبت القتال
" رقود "كأنهم : فقالت أسالبهم ، ــيء من ميس ش أن دون الكفاح
فيما حاول بعض الناس وإن " رقاده " اليوم وسمى املكان منذ ذلك
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. االسم يغير هذا أن بعد

مزارعهم ــدوا وج ــا ــاس عندم للن ــة مذهل ــأة مفاج ــت وكان
من إذا كان إال ــيء ش منها لم ميس ــليمة س وثمارهم وحقولهم
هذا اإلمام ــدل ع وعجبوا من ، ــراء الصح أو وحوش ــو اجل ــات تقلب
يتكون ــش لم اجلي هذا أن وغفلوا ، ــه ل اجليش ــة وطاع ــه ونزاهت ،
وغنائم ، يقبضونها ــب روات من ــب الدنيا ملكاس يعملون جند من
والدين عن احلق ــوم يدافعون ق اجلند هذا قوام ، وإمنا ــونها يختلس
القصيرة احلياة هذه في وال غنيمة ، عرضاً من الدنيا ــون يبتغ ال ،
فوجد واحدا منهم ، القتلى اإلمام وتفقد ، عند الناس جاهاً وال ،
ــمع يس لم ، ولكن الغال أخذ ، كل ما ــرد ب فأمر ، ــلبه أخذ س ــد ق
وعندما الشيطان وغلب عليه ــلب ، بالس واحتفظ اإلمام ألوامر
البالد األمن في ــاع وأش دفع املنكر عن األمة أن بعد ــش اجلي رجع
خطر بالطريق وكانوا ــوا رجع وعندما ، أهلها احلقوق إلى ــع وأرج ،

. يتسابقوا أن لهم

وكان ، والرشاقة البراعة ــان إلظهار الفرس بني ــباق الس ووقع
في فاشترك بفرسه ويعجب ــه بنفس يثق ممن ــدراتي الس جميل
سرجه ينقطع حزام أن حظه ــوء س شاء له ، ولكن ــباق الس هذا
كل اجليش فضيحته ــهد وأن يش حتته ؛ ــلب ــف الس ينكش وأن ،
، املسلمني ملال واستحالله خرقه لنظام اجليش على فأدبه اإلمام

. غنيمة حسبه ملا وغلوله

يأكلون كما أموالهم من ــأكل ن " لإلمام : اللواتي خالد ــال وق
النار معهم يدخلنا أن ــى اهللا عل حقيق اإلمام: قال أموالنا ، ــن م

نصب أن ــد بع طرابلس ــى إل ــه وجيش ــاب اخلط ــو أب ــل وارحت . إذن
. القيروان على والياً رستم بن عبدالرحمن

وأن الناس ــام أم أمره يفتضح أن ــدراتي الس جميل ــتكبر اس
وبقى املنصور ــر جعف بأبي التحق فقد ــك ، ولذل احلد عليه ــام يق
حرب أبي ــرورة بض جعفر أبا ــع كاملة ليقن ــنة احملاوالت س ــذل يب

. ً أخيرا أبو جعفر ، واستجاب له والقضاء عليه اخلطاب

وبعد ، ــاب اخلط أبي ملقاتلة ــوش اجلي ــر إث ــز اجليوش ــدأ يجه وب
ــتطاع اس الهزمية ــرارة ــر م جعف ــو أب ــا فيه ذاق ــة مذهل ــع وقائ
عليه ينتصر وأن اخلطاب أبي بجيش يغرر ــعث أن األش بن محمد
ــالم منه اإلس ما يبرأ الفظائع من يرتكب . وأن ــم احلاس االنتصار

واملسلمون.

مبقدار إال ــخ التاري ــع ــرد وقائ لس ــذا الكتاب ه أضع لم ــي إنن
أضعها التي ــورة الص لتوضيح التي ــة واجب أراها التي ــرورة الض
الكتب في توجد الوقائع التاريخية ، فإن ــرمي القارئ الك عيني بني
ــيرة س أجلو أن الكتاب هذا أريد في وإني مفصلة بذلك املعتنية
ــلوكهم الفردي س على والعقيدة ــن الدي وأثر ــب املذه هذا ــل أه
ــلم والظهور والس احلرب ــي حالت في لهم ــه وتوجيه ــي واجلماع

… والكتمان

وبعضها ، البربر بعضها مع ، حروب اخلطاب بعدة قام أبو ولقد
ذلك كل في ــيرته ، ولكن س مع مزيج منهما وبعضها مع العرب
للمنكر ــع ودف ، والطغيان ــم الظل ــاح كف . واحدة ــيرة س ــت كان
، بني الناس األمان ــام اإلم ــاع أش احلرب انتهت ــدوان حتى إذا والع
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فعله إبان مبا منهم أحداً يؤاخذ ــم ول ، في احلقوق ــاوى بينهم وس
ولم يتبع هذا العصر ، احلرب باصطالح مجرى يحاسب فال ، احلرب
ميس لم التي اجلرحى و على املساملني ولم يجهز يروع الفارين ، ولم

. وكبرائهم زعمائهم رؤوس يقطع ولم أموالهم من شيئاً

ــالم اإلس إليها يدعو التي ــراء الغ ــيرة الس وهي ــيرته س تلك
. الكرام الراشدين للخلفاء تعرفها والتي

 

في العربي الفتح " ــه الزاوي في كتاب ــتاذ الطاهر األس ــول يق
النظر ميعن والذي " : يقول ، أبي اخلطاب تكلم عن أن بعد " ــا ليبي
في ال يشك جعفر املنصور ، أبي جيوش اخلطاب مع حروب أبي في
بالسلطة على واالحتفاظ ، النفوذ توسيع منها قصد حروب أنها

. األرض " من رقعة وعلى أوسع الناس ، من عدد ممكن أكبر

ــيرون ويس التاريخ ال يتبعون الذين الناس من ــراً كثي أن ال ــو ول
بتعليل ويقتنعون ، الرأي هذا صحة يظنون قد الزمن ــداث مع أح
فيها اخلطاب يجاهد أبو كان التي ، العارمة الثورات لهذه ــف املؤل
الغمزة هذه عن ــكتُّ لس ذلك ومال .لوال روح من يداه ملكت ــا مب
قلب ميليها الغمزات التي ــرات عش عن ــكت س كما ، من املؤلف

. سليم غير

" وهو في ليبيا في كتابه " الفتح العربي األستاذ الزاوي يقول
سياسة خصوم أشد من وكان " : العربي اخلطاب أبي يتحدث عن
وقد أخلص ، مذهبه لبنى ــار انتص وقاتلهم ، إفريقية في ــرب الع

." الخ ، التقدير محل منهم في جعله للبربر إخالصاً

البربر ــن إال ع يتحدث ال ــرة الوتي ــذه ه على ــف ــى املؤل وميض
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هذا في التاريخ عن يكتب رجل مسلم أمر واهللا وعجيب . والعرب
. بهذه الروح البالية العصر

خصوم ــد أش من كان ــا اخلطاب أب إن ــتاذ الزاوي : ــول األس يق
. ليبيا العرب في سياسة

بعده ومن ــه قبل من واإلباضية ــتاذ األس أيها ــاب اخلط ــا أب إن
خصوم ــم ، ه وإمنا لهم ــوة أخ إنهم ، ــرب للع ــاً ــوا خصوم ليس ،
ــواء س ، والظلم والعدوان للطغيان وأعداء ، اهللا بدين ــراف لالنح
فهم ، األجناس من غيرهم من أو من البربر العرب أو من كان ذلك
بأنهم ــلمني إلى املس ينظرون كانوا ــالم اهللا باإلس أكرمهم منذ
أسوأ احلكم مراكز يستغلون الذين أولئك إلى وينظرون واحدة أمة
يعتدلوا حتى أيديهم على يؤخذ أن يجب ظاملون استغالل بأنهم
في واحد والعرب البربر ــاة طغ من اإلباضية وموقف ، ــوا يعتزل أو
ــه نفس اخلطاب أبي تاريخ إلى يرجع الذي أن ــى عل ، ــوال األح كل
هاجم الذي هو أبا اخلطاب ــتاذ الزاوي يجد أن األس رواه ــبما وحس
البغي عنها ــه بلغ حني ، الكبيرة ــة البربري ــة القبيل – ــة ورفجوم
هذه – القيروان من أخرجها حتى طاحنة حرباً حاربها ، ــاد والفس
اهللا أصحاب رسول صلى فيها وضع احلجر األساسي التي املدينة

. من دواب ورفجومة عقبة ، فطهر مسجد وسلم عليه

يهاجم لم ــة الباغي القبيلة ــذه يهاجم ه حني ــاب وأبو اخلط
طرابلس في اإلمامة بأمر قام فقد . والبلدان ــل من القبائ غيرها
الذي للعدوان فهي رد بعد فيما حروبه أما ، قطرة دم ــق يري أن دون
احلروب تلك جميع وفي . املتعاقبة العباسيني جيوش تشنه عليه

في أو ــة ورداس ــواء في س اخلطاب أبو فيها انتصر التي ــة الظامل
اخللفاء لسيرة مثاال حياً اخلطاب أبو كان ، غيرها في أو مغمداس
ماال يغنم وال ، ــح جري يجهز على وال ــراً مدب ــع ال يتب ، ــدين الراش
من قادة ينتقم وال ، ــرب احل املضاد في املوقف ــى عل ــب يعاق . وال
للبريء أذى أي جيشه وال من منه يصل وال الثاني ، الفريق وزعماء

. واملسالم

لقاء أبي ــى إل من مصر ــعث األش محمد بن ــرج خ ما ــد وعن
إليه رجعوا فلما ، األحوال له ــتطلعون يس عيوناً ــل ، أرس اخلطاب
. اجملوا ابن األشعث : بل فقال ، أم جنمل أنطيل فقالوا : سألهم
بلقائكم اجلهاد يتمنون بالنهار ، أسوداً ، رهباناً بالليل رأينا " : قالوا
ولو ، لرجموه صاحبهم زنى لو . الطبيب لقاء املريض كما يتمنى
يرتزقون مال ليس لهم نتاجهم ، ، خيلهم من يده لقطعوا ــرق س
أنك واجد أترى ، " (6) ــم أيديه ــب كس ــهم من ، وإمنا معاش منه
عليه اهللا محمد صلى أمة من غير الرعيل األول في الوصف هذا

. وسلم

الفصل أن ــذا ه أول عنه في ــا نقلت كم الزاوي ــتاذ األس يرى
ــع التوس إلى منها كان يقصد اخلطاب أبو بها ــام ق التي ــروب احل
إال هذا األمر ــل يقب اخلطاب لم أبا أن ــم علي جد وهو ، ــيادة والس
العصر بقتله في ذلك ــي أفتى أعظم إمام دين أن ، وبعد ــاً مكره
وهل . القوى األمني هذا العبء الذي يختار له حتمل عن ــع امتن إن
على اخلطاب أبو ــتولي يس أن والعلو ــيطرة الس حب من عالمات
بني لبلد ــم ا حاك يخير وأن ــدم من ال قطرة ــة إراق دون ــس طرابل
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؟ موفوراً سلطانه إلى الرحيل أو آمناً إخوانه وبني في أمته البقاء
قتلى يتفقد ثم القائد أن ينتصر والتوسع السلطة حب من وهل
حتى يعرف ــرار ق له يقر فال ــلوباً مس واحداً منهم فيجد ــدو الع
يحارب احملارب والنفوذ أن ــع حب التوس من وهل ، ويؤدبه ــالب الس
من ؟وهل ــب والغنائم املكاس جميع عن ــرض يع ــر ولكنه وينتص

آالف ستة من جيش متكون أن يبقى التوسع عالمات

ثم تقصر أو ــول تط مدة كالقيروان ــة ملدين محاصراً ــارب مح
يتغير لم ــاملة س فيجدونها حقولهم ــى املدينة إل ــي ــرج أهال يخ
. وهل يجد ووحش ــح ري من الطبيعة ــه عوامل غيرت إال ما ــا منه
عند الرائعة الصور ــذه ه صورة واحدة من حلوادث التاريخ ــع املتتب
لن إنه ؟ احلرب ــون عليه ويوال ، اخلطاب أبا يهاجمون الذين ــك أولئ
الفواحش ، وارتكاب ًوسرقة وغلوال عدواناً وظلما إال بالتأكيد يجد
مذنب وال برئ ــم منه ــلم يس ال واألموال األنفس واألعراض ــي ف
وال يرجعون جريح على يبقون النصر ال فرصة لهم تتاح حني وهم
عرض وال وال ينجو منهم مال ، مسالم منهم ــلم يس ،وال فار عن
وقطع اهللا خلقه ــويه وتش املثلة إلى ذلك كل يتجاوزون ــم هم . ث

. الدنيا في ملوك البغي عند لنيل احلظوة بها الرؤوس

ومهما " : ــي العرب الفتح ــه كتاب في ــزاوي ال ــتاذ األس ويقول
أن تصل ميكن فال أفريقيا لغزو مصر من يذهب جيش كثرة بلغت
ملقابلة يعدوه أن الذي ميكنهم جيش البربر عشرين من واحداً من

. مع الصابرين واهللا ، اهللا بيد ولكن النصر ، اجليش هذا

يصدر ال التلميح ــذا وه ، ــه بحروف الزاوي ــتاذ األس ــذا كالم ه

هذا أنقل وأنا حني ، العقيدة صحيح . ــليم الصدر س ــلم مس من
أن أريد فإمنا ــرمي الك القارئ أيدي بني ــه وأضع ــتاذ األس عن الكالم
به يوحون وما عن األمة ، التاريخ ــه كتبه يدس ما املنصف يتأمل
في احلادثة التي ــة والهزمي النصر قضية أن على . ــغ زي من ــاس للن

! واضحة – من املغالطة سلمت – إذا إليها الزاوي يشير

خمسني من يتألف كامل جيش له أعد األشعث محمد بن إن
الدولة مال بيت األجور من تدفع ، األقوال مقاتل على أوسط ألف
ــتعداد اس على باحلروب وهم لها ليقوموا بغداد أو في مصر ــي ف
له تدفع ــش جي فليس له ــاب اخلط أبو ــا ، أم ــع األوقات جمي ــي ف
إمنا احملاربني إن بل . ــوال األح جميع في الطلب حتت ويكون ــور األج
أي لهم وليس ، الباطل ومحاربة املبدأ ــع بداف األمة من أفراد هم
يزودون أنفسهم ويسلحونها فهم ، احلروب الهائلة هذه في غنم
من ــهم وبالدهم أنفس ليحموا باختيارهم احلرب إلى ويندفعون ،
أبي مع ــر كلهم البرب يكن ولم ، ــني الظامل وظلم ــني ــث العابث عب
بنى واتباع ومعتزلة خوارج البربر من فإن ، الزاوي زعم كما اخلطاب
منهم بل إن ، اخلطاب أبي مع يقاتلون جميعاً ال . وهؤالء ــاس العب
بعض من اخلطاب أبي جيش يتكون . وإمنا كورفجومة ــن يقاتله م
إباض بن عبد اهللا مذهب ــى عل يعبدون اهللا ــر وبعض العرب البرب
الزاوي الظاهر بها يوحي أن أراد ــي الت ليس بالكثرة هؤالء ــدد ، وع
ــني جنحت مكيدته ح طرابلس على ــم ــعث هج األش ابن إن ــم ث ،
إلى مطمئنون ــم وه إلى حصاد الزرع ــي اخلطاب أب جيش ــرق وتف
املفاجئة الغارة وقعت ، فلما األدبار ولت قد املهاجمة ــوش اجلي أن
وهكذا ، ــة جماع بعد جماعة ، ــع تتاب القليل في إال ــر يحض ــم ل
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. األبطال آالف هؤالء يقتل من ــعث أن األش ابن جيش ــتطاع اس
، املوقعة ــالت في التي س الدماء هذه ــعث من ابن األش يرتو ولم
اآلمنني يروع اجلبال ــغاف وش بطون األودية في الناس يتتبع فكان
؛ اإلسالم عصمها األموال احملرمة التي ويجمع ، املساملني ويقتل ،

. بغداد إلى وأرسلها أبي اخلطاب وأخيراً قطع رأس

عندما اخلطاب أبي موقف املوقفني : بني . ــلم أيها املس وقارن
بنى ، وموقف ــروان القي ــل وعندما احت طرابلس، ــى ــتولى عل اس

. النصر فرصة لهم أتيحت حني العباس

ــرة العب ــتخرج ليس ــزاوي ال ــتاذ األس ــام أم ــني الصورت ــع وض
. التاريخ من واملوعظة

   

كنده مولى ــي النَِّجيِس ــزوزي املل حبيب ــن يعقوب ب ــو حامت أب
، وعدو الكفاح ــال أبط من وبطل ، ــالم اإلس أعالم من آخر ــم عل ،
. ــود الس احلوادث ولدته . واجلبروت والظلم البغي أعداء من ــدود ل
في احلوادث السود إال يظهرون ال واملبادئ احلرية والكرامة وأبطال

. اإلنسان شر من اإلنسانية إلنقاذ

معركة في املعافري ــمح عبد األعلى بن الس اخلطاب أبو قتل
الذي العامل ، ــعث األش وبني محمد بن بينه ، احلامية املعارك من
اخلطاب أبي جيش وتفرق ، أفريقية املنصور حلكم ــه أبو جعفر عين
الذي ــذا النصر يكتف به لم ــعث األش ابن ولكن ، ــة الهزمي ــد بع
ــيحة ، التي البالد الفس ــتيالء على هذه االس يقنعه ولم ، ــرزه أح
قتيل وهو أبي اخلطاب رأس إلى فعمد ، اخلطاب ألبي تابعة كانت
أبي عند حظوة ــد ليزي ، إلى بغداد به وبعث ــزه فاجت املعركة ــي ف
متبعاً ، ويسلب يقتل فأمعن قلبه في ما ذلك يشف ولم ، جعفر
ــوء يجعلها س التي ، واألحياء ــراذم الفارة والش ، الفلول املنهزمة
من البالد ولى أمر ثم ، خلق وال دين يردعه ، ال ــه طريق في ــا حظه
وقبائلهم املسلمني أحياء ينتقل بني ، فكان وعدواناً بغياً عنه يزيد
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احملصنات ويأمر األحياء ، فكان يدخل ويفجر ، يقتل وينهب يسلب
وال ، هذا الفجور فجور بعد ــذرة ، وليس حليته الق أن يْفلني ــر احلرائ

… ظلم الظلم هذا بعد

والكرامة الذين يؤمنون ــهامة الش أصحاب تداعى ذلك ــد عن
لهم ، وال يحل هذه املناكر على ــكوت الس لهم يرضى ال اهللا بأن
ــالم اإلس حفظ ــلمة ، مس بأمة ينزل ، ــذا الهوان ه على ــاء البق
في ورسوله اهللا خانوا من فانتهكها ، وأموالها ودماءها أعراضها

. والدين الدولة أمانة

في قضية النظر أنهم يريدون ، وأظهروا األبطال هؤالء تداعى
موقفهم فيه بحثوا ــاً اجتماع فعقدوا ، زوجها إليها ــاء أس امرأة
أنهم ووجدوا ، ــني الظامل البغاة ــؤالء ه األمة ، وموقف ــف وموق ،
أيديهم ــني ب يقع ما ــكتوا على يس أن اهللا ــن دي في ــعهم يس ال
على املسلمني تخف أن ميكن أنفسهم قوة في وأنسوا ، وأعينهم
حامت أبا عليهم فقدموا حني ، إلى ولو ، ومهانة ذلة من فيه هم ما
وهدى رسول اهللا وسنة اهللا بكتاب يعمل أن وبايعوه على امللزوزي

. للكفاح ، فقبل منهم واستعد الصاحلني السلف

بحملة بعث ــى حت ــي بهذا احلادث العباس الوالي ــمع س وما
تنجح لم احلملة هذه ولكن ، الثورة هذه على للقضاء ــكرية عس
فوجد القتلى حامت أبو ــد من جندها ، وتفق قليل غير ــل عدد وقت ،
ــالبهم تركت أس لم تردوا إن وقال فغضب ، ، ــلوباً مس ــم بعضه
ذلك عملهم من توبتهم اجليش وأعلن ، األسالب ، فأرجعت أمركم
الصادقون املؤمنون ــارها س املعروفة التي العادلة السيرة ــار وس ،

املسلم لكرامة حفظ الباغني ، ــالم اإلس أهل حروب في قبله من
الرعية بني ــدل ع ثم ، بغى أو ــم ظل وعرضه ولو ــه ومال دمه ــي ف
، وال عدوان جبروت ال اهللا ، ــدود حل وإقامة ، األمة ألفراد ــاف وإنص ،
وفي احلقوق في ــاوون متس الناس . ــتغالل اس وال أثرة وال ظلم وال
، اهللا حكم فيه ــذ نف فمن اعتدى ــاة ، احلي فرص وفي ــات ، الواجب
أراده الذي احلكم ، احلكم اإلسالمي طعم ملدة قصيرة الناس وذاق
عبيد منها ــه فاختلس ، ــلم وس عليه اهللا صلى محمد ألمة اهللا

. واملال السلطة وعبيد الشهوة

وبدأ ، ــالم والس األمن ــتتب واس ، طرابلس في األحوال ــدأت ه
إلى حامت فاجته أبو ، الكرمية لألمة الكرمية باحلياة ــعرون الناس يش
بهم حلق وما ، من كرب أصابهم ــا م أهلها عن ليخفف ــروان القي
اهللا يرقبون في ال والة الظاملني، أيدي عبث عنهم ويرفع ، ــن أذى م
بلغ قد اجلهد واجلوع وكان طويل حصار بعد ففتحها ، ذمة وال إال
ألبي النصر فلما مت ، ــروان بالقي احملصور اجلند ــن م عظيما ــاً مبلغ
لم ، احملاربون ــد اجلن ــلم واستس ، له أبواب املدينة ــت وفتح ، ــامت ح
اخلطاب أبي على يوم انتصر ، ــعث األش بن محمد ما فعله يفعل
ــلمون هؤالء املس ما يعانيه يحس ــن مؤم حامت أبا . إن ــا ليبي ــي ف
ميعن فيهم فلم ، ولذلك األغنام سوق ــوقهم الظلمة الذين يس
ــم باملاء زوده وإمنا ، ــراض األع على ــاً وتعدي ــلباً وس ونهباً تقتيــال
قربة منهم ــة خمس لكل فأعطى ، الضروري ــالح والس ــذاء والغ
يعترض ما به ويدفعون ، أمرهم به يصلحون وخنجراً وعصاً للماء
كما آمنني ، قراهم إلى يعودون وهم مفترس وحش من ــم طريقه

. اخلبز من رغيفاً منهم واحد لكل أعطى
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الفظيعة التي ــة احلال ــني ب الكرمي القارئ ــا أيه تقارن أن ــك ل
تذهب األرواح ــف ، وكي الظاملون ــر ينتص عندما ــاس الن ــا يالقيه
تقارن أن لك ، أوزارها ترفع احلرب ــد أن هدراً بع واألعراض ــوال واألم
على الباغي حتى يعطف الذي الكرمي ــلوك ذلك وبني هذا الس بني
بني تقارن أن ــك . ل ــاعدة من مس ــر تيس ما له فيقدم ، ــم الظال
باألعراض التي ــث ويعب ــرؤوس ، ويجز ال ، ــلب ــر يقتل ويس منتص
فيزوده ، جيش العدو على ، يعطف آخر ، ومنتصر صانها اإلسالم

. بأهله موفوراً ليلحق ساملاً ويتركه ، بالزاد والسالح

ــامقاً س مثال ــرة العط ــيرة الس ــذه به حامت ــو أب ضرب ــد لق
احلوادث ، وجتبرهم احلكم حمل أمانة ــم به يناط الذين للمؤمنني
منها قريبا أو ــيرة هذه الس مثل هل جتد ولكن ، البغاة تربية ــى إل
، أو القدمي ــن الزم في ــم اخلالفة باس يحاربون ــن الذي ــد أولئك عن

. احلديث العصر في الدولة باسم يحاربون

حمل احلكم إال ــة أمان مزايا من ــؤالء له ــه ليس ألولئك وال أن
بها ويخدرون ، ــاء الرؤس عند بها يتاجرون ، ــعارات والش ــماء األس
وسبب أمثالهم وبسببهم ، ألنفسهم ــتغلونها ويس ، الشعوب
ــهوة وش . ــلطة الس ــهوة املال وش ــهوة ش ، ــهوة الش عبيد من
املتالحقات بالنكبات أمس ويصاب اليوم ــالم اإلس أصيب ، اجلنس
به الغفلة يتربصون الذين أعداءه عليه وغلبت ، ــت تقدمه أوقف ،
تلك واتتهم حتى . العثرة منه وينتظرون ، الغرة منه ــون ويتوقع ،
ــالم اإلس ــم يحملون اس الذين اجلبابرة ينزلها ، جميعاً ــب املصائ
في محاربة اخلالفة شرف استخدموا والذين ، ــالم اإلس أمة على
اهللا ، منهم عهد ــذ وأخ ، الثقة وأعطاهم . ــة اخلالف أوالهم ــن م

اخلالفة ذهبت . بل لقد دين أو حياء أو ــق ُخل من رادع يردعهم ــم ول
جاءت بأنها تنعق ــة دول ــالم اإلس بالد من بقعة كل في ــت وقام ،
إال خطباً تلقى ــوم الي األمة حتى ــا منه جتد ولم ، ــة األمة خلدم
على ــات والصحف اإلذاع تضفيه ومديحاً ، ــد تعق ــات واجتماع ،
، األمة ــن مصلحة ع يكون ما ــد ــلوكا أبع املناصب وس أصحاب
األمة مال عفة عن فال ، الصاحلني السلف وسيرة ، ــالم اإلس وروح

. بحقه إال ال حتل إراقته برئ دم إراقة وقوف عن وال

على ويقدمون ، الدولة أمانة اليوم يحملون الذين هؤالء ضر ما
الصاحلني سيرة ــيروا يس أن هؤالء ضر ما ، األمة مصالح ــة حراس
كما ودمائها األمة ــوال أم يعفوا عن وأن ، األمة هذه ــلف من س
عف وكما حامت وأبو ــاب عبد العزيز وأبو اخلط ــن ب عمر ــف عنها ع
الثائرون أنهزم ــا طالب عندم أبي ــي بن املؤمنني عل أمير ــا عنهم
وإمنا ، جريح على يجهز ولم مدبراً يتبع فلم والزبير طلحة ــادة بقي
هؤالء ضر ما ــى القلوب : وواس اجلراح وضمد ، ــتغفر للجميع اس
بالد مختلف في ــق الدولة ومراف احلكم ــي كراس يتداولون الذين
املال عن وجيوبهم . ــام االنتق عن ينزهوا ضمائرهم ، أن ــالم اإلس

. الدماء إراقة عن وأيديهم . احلرام

الراشدين اخللفاء ــيرة س باألمة ــير يس حقيقاً أن حامت أبو كان
أولئك املستبدين ، الظلمة أيدي أمهلته لو الصاحلني، ــلف والس ،
في ــالم والعدل والس األمن ــر ينتش أن يرضيهم الذين ال ــكام احل
احلكم عندهم ــاوئ ألن ظهور ذلك يظهر مس ، اجلهات من ــة جه
التي الرعايا ــك ؛ تل رعاياهم ــوس نف في اليقظة ــب دبي ــث ويبع ،

. وعدوان بطش من حلقها مبا والهوان استنامت إلى الذلة
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، وبعد حامت أبي ــى إل ــلها وأرس جعفر اجليوش جهز أبو ــذا وهك
من قتل كما ، املؤمن البطل هذا قتل ، سود طاحنة ووقائع حروب
اهللا على بحجة من يقوم األمة في أن ، برهنوا ثائرون أبطال قبله
قصير ، ليظهر لزمن ولو ، السلطة مقاليد منهم البغاة ، فينتزع
، حني تقوم وجمال كرم وسماحة اإلسالم من حكم ما في للناس

. واملساواة العدل حقوق ومحكوم حاكم من األمة أفراد بني


 

، فقد الكرامة موضوع أناقش أن الفصل هذا في أريد ال إنني
أستطيع ال ومبا ، الكفاية فيه مبا اإلسالم األعالم علماء ــها ناقش
ــتاذ األس ، ولكنني أريد أن أناقش الضئيلة أن أبلغ أقله ببضاعتي

: املوضوع بالذات هذا في الزاوي

ليبيا في العربي في كتابه " تاريخ الفتح الزاوي لألستاذ قرأت
من أن الرجل فظننت ، ــاس الن أحد إلى ــبت لكرامة نس ــكاراً إن "

ذلك فليس كان ــو ول ، األولياء بكرامات ال يعترفون ــن الذي ــك أولئ
ولكنني اطلعت ــة ، معين كرامة ــق بتصدي أطلبه أن حقي ــن م
عجبت ، من الرجل حقاً وعجبت " األعالم " كتابه على بعد ــا فيم
، الهوى له يشاء كما التاريخ قضايا في ينقلب الذي الرجل لهذا
. التقلب هذا من الكرمي صوراً القارئ أيها بني يديك أضع وسوف

، وحاول أحداثه التاريخية في امللزوزي حامت أبي عن حتدث بعد أن
من يقلل وأن ، ــام هذا اإلم به الذي يحارب اجلند ــدد ع ــم يضخ أن

. للمؤمنني النصر ألن النصر ثم مينحهم ، خصومه جيش

حوادث استغالل ــاءة من إس كثير التي فيها احملاولة هذه بعد
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: قال ذلك بعد إليحاءات معينة ، التاريخ

ومبناسبة قتله ، ــهورين املش اإلباضية أئمة من حامت أبو كان "

الذين صنع من السير خرافة كتاب ــماخي في الش ــتاذ نقل األس
ــاب حس على الناس بعض أقدار ــع ورف لتفريق الكلمة ــون يعمل

. في أقدار غيرهم الطعن

يستضيء املعركة " إن مكان الشماخي ما نصه : األستاذ قال
على ينزل النور أن – أراه من غير عندنا – أشتهر ليلة،وقد كل نوراً
جنبه إلى دفن حتى ينزل لم يزل – وقيل حامت أبي قبر يعنى قبره –

. السير هـ ما نقله صاحب ا . . فكف أعرابي

يسود ــماخي أن الش ــتاذ األس من ال يصح اخلرافة هذه ومثل
كان أن النور الذي ــدق يص ال ــان إنس فإن أي ، كتابه بها صحائف
ولكن ، جانبه إلى األعرابي دفن ملا انقطع حامت أبي ــر قب ينزل على
بالطعن حامت أبي ــأن ش من يرفع أن يريد اخلرافة هذه اختلق الذي
بني املواطنني ، الفتنة إلى التقدير يؤدى في خطأ وهو ، العرب في
مدح أبي على اقتصرت اخلرافة ولو . الكراهية بينهم تأريث ــى وإل
انتهي كالم . ــد " بنق لها تعرضنا ، وملا منها ــئ ش عندنا ملا ــامت ح

. الزاوي األستاذ

وعن ، املفضوحة املغالطة عن التعليق ــذا أقرأ ه وأنا وعجبت
. بال لهم على يخطر لم مبا الناس كالم تأويل

لَِم ؟ القضية في العرب دخل ما – فكرت مهما – أدرى لست
إنها ؟ الصغيرة اجلزئية هذه في حتى ــتاذ الزاوي األس ــرهم يحش
فما ، كاذبة أو صادقة ، سواء كانت بشخصني حادثة فردية تتعلق

؟ في املوضوع البربر أو العرب جنس ، اجلنس أدخل الذي

القصة أن ــن فأعل ، ــرز احت القصة ــل نق ــني ح ــماخي إن الش
إال ال يكون حتقيق وهذا ، بنفسه يشاهدها لم ولكنه ــهورة ، مش
وملا راويها ، ــل العهدة على جع فقد ، يقول فيما ثقة يتثبت ــن م
زاعم على يجرأ ال األعرابي ، حكاه أيضاً بقيل ، حتى عن دفن حتدث
على الشماخي ناقم الزاوي األستاذ فإن ، كل ذلك ورغم ، تكذيبه
ولكن ، ( أعرابي دفن ( عندما أنقطع أن النور يذكر ــماخي والش ،
بعض الناس ألقدار ورفعاً العرب في طعناً ــألة املس الزاوي يجعل
عن إال تصدر ال مزاعم إلى ما هنالك من اآلخرين ، أقدار في باحلط

. وحب متمكن إليقاد الفتنة ، مريضة نفس

هذا التاريخ في يكتب ــو وه ، الزاوي ــتاذ باألس لقد كان جديراً
نزاهة من يتخذ أن كان جديراً به قلمه وضميره ، ينزه أن ، ــر العص

. عليها ويسير يحتذيها أمثلة وصدقه الشماخي

أبي جنس أن ، ذلك يعنى فال ، ــة إذا وقعت ألبي حامت الكرام إن
أعرابي من إذا وقعت املعصية وأن ، ــات كرام أصحاب كلهم ــامت ح
حامت أبا إن ، أصحاب معصية كلهم ــراب األع أن ذلك ، ــال يعنى ، ف
إلى الذي دفن ــي األعراب وإن ، كرامة إليه ــبت نس ، ــخص واحد ش
دفن إلى جانب انقطع ملا النور إن عنه ، قيل واحد ــخص ش جانبه
يشمله ممن ، هذا األعرابي أن ، الزاوي ــتاذ األس يدرى وما ، حامت أبي
يجعل ثم ملاذا ، الخ ــا .. كفرا ونفاق ــد أش األعراب " : تعالى ــه قول
الذي التعليق هذا ذلك على ويبنى ؟ عرباً األعراب الزاوي ــتاذ األس
يجعل ، أن ــر التعبي وخدعة ــلوب حيلة األس ميلك من مبا ــرص يح
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ترى ، ومن يا للخالف أبوابا يفتح حتى ، األمة بني عنصري املوضوع
قلمه يحمل اليوم الذي أهذا ؟ الناس الكراهية بني يسعى لتأريث
؟ الواحدة أبناء األمة بني عما يفرق به التاريخ مطاوئ بني ليبحث

يشاهد . أنه لم ويعلن ينقله فيما الذي يحتاط أم ذلك

وأشباهها القصة الزاوي هذه األستاذ نية يذكر حسن عن وهل
إن ! ؟ السافرة الفتنة إلى تدعو التي العبارات بهذه ليعلق عليها
قلة يطلع عليه إال ال ــه وكتاب ، قرون أربعة قبل توفي ــماخي الش
يعمد فلماذا ، ــخ مصادر التاري ــى إل يرجعون الذين الباحثني ــن م
لم ملاذا ؟ اليوم القضية هذه ونقل ، التنقيب إلى الزاوي ــتاذ األس
وجد ملا ذلك فعل لو ؟ إنه التاريخ املاضي أحداث بني نائمة يتركها
تتكون بأنها ليذكرها األمة قلب إلى الطعنة هذه به سبباً يوجد

من عنصرين .

حديث ــماخي في والش الزاوي ــتاذ األس إلى ــوف أعود س أنني
. الكرامة قضية أناقشه في أن اآلن أريد ولكنني ، قريب

الزاوي ــاب ــرأت كت ق حني إنني ــل : الفص ــذا ه أول ــي ف ــت قل
ــماخي بأنها الش نقلها ــي الت القصة هذه ــى عل ــه يعلق ووجدت
كان ولو ، األولياء ــات بكرام يصدق ال ــزاوي ال ــبت أن حس . خرافة
غيرها الكرامة أو هذه بتصديق أطلبه أن حقي فليس من كذلك
بني ؟ لنأخذ بكرامات ال يصدق الزاوي األستاذ أن هل حقا . ولكن

. الفصول منه بعض ليبيا " ولنتصفح أعالم " كتاب أيدينا

كراماته ومن " : صفحة 47 " ــالم األع كتابه " في الزاوي ــال ق
نفسه في وقال وسلم عليه اهللا صلى النبي أمام بقى حج ملا أنه

ــلم وس عليه اهللا صلى . النبي غيره وال حمزه لزيارة أذهب ال أنا :

عليه ــى اهللا النبي صل ــنة ، فرأيت فأخذتني س ــال : ق ، ــي يكفين
الرجل عوض حبيبي ، عم يا أحمد يا : لي النوم ، فقال وسلم في
وكان وقت ، حمزه سيدنا لزيارة وذهبت احلني في فقمت قال ، أبيه

. السالم عليه اخلضر أخرهم ، رجال ثالثة فلقيت هناك ، خوف

يتغذى الوزغ أن ــي اللقان ــيخ الش : أخبرني ــده قال فوائ ــي وف
ووزغ ينظر بطيخا يأكل ذات يوم كان اللقاني – أي – وأنه بعينه ،
التي اخلضراء معه من ــدوا ، فوج بقتله فأمر ، ــقف الس من إليه

انتهي الشيخ يأكلها " كان

أبو قال " : 147 الكتاب صفحة ــس نف الزاوي في ــتاذ قال األس
اهللا صلى اهللا رسول على سلمت ، وزرت حججت فلما : ــم القاس
يقرأ ــي الفضل الغدامس أبو ــول اهللا رس : يا وقلت ــلم عليه وس
ــك أنه ش صوتا ال ــمعت فس : قال ، ، وصاحبيك ــالم ــك الس علي
على وكان يتكلم ــا . يبلغن وهو . جلهارته ــاب اخلط بن عمر ــوت ص

. اخلواطر

كان " : 199 صفحة ــاب الكت نفس في الزاوي ــتاذ األس ويقول
وكان صاحلا – ورجال القبسـي الوهاب عبد – أبي فاضال ـــتاذا أس
هذه إن . ويقال ــه مع ــلم ويتحدث عليه وس اهللا النبي صلى ــرى ي

. " انتهى بخطه وبتواريخها. موته مكتوبة بعد احملادثات وجدت

يحكى ) : 225 ــاب صفحة الكت نفس في ــتاذ الزاوي قال األس
أحد ضياع ــه ــكا إلي ش إذا – ــت البش محمد ابن على أي – ــه عن
فيذهب ، ــه الفالني جتدها في ــل احمل إلى ــب : اذه له ــال ق ــه حاجت
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" أنتهي . ذكر كما فيجدها

بن محمد عن يتحدث الكتاب نفس في الزاوي ــتاذ وقال األس
. مشهور فضله ــيخ متعبد : ش 264 صفحة ــي احمد الطرابلس
يوسف بن مكي اهللا عبد أبو " قال النفوس رياض " قال في كتاب
االختالف أداوم ــج فكنت احل من انصرافي بطرابلس عند ــت : نزل
احدودب قد بصبي أتته امرأة يوم ، إذ إليه ذات ــس جال فإني ، إليه
، يديه بني ــته وأجلس ــه ، رأس يرفع وال ، ــي ميش يقدر أن فال ظهره،
وقال إلي فالتفت قدر فما رأسك ارفع : ابني يا : ــيخ له الش فقال
فقلت . ميشي أن ما استطاع الصبي هذا أما ترى عبد اهللا يا أبا :

لم ــطراً أس ثم كتب ، ظهره على بيده فأمرَّ ! ــيدي س نعم يا له
قال ــه ثم رأس فرفع ، ــك رأس ارفع : له قال ثم ، فيها ما على أقف
املسلمني قوم من طرابلس واختصم مرة في . ، فمشى أمش : له
مبسجد أنه كان على حجر، فزعم املسلمون النصارى من قوم مع
ــتهم كنيس أركان ركن من في أدخلوه ــارى قد النص وأن ، ــدم انه
العباس . فقال أبو قدميا احلجر لهم أن وزعم النصارى له – ــاداً عم
فوقف ، املكان حازوا حتى ــاروا فس ، احلجر موضع إلى بنا اذهبوا :

كنت إن : ــر احلج : أيها ــال فق ــه ، مع الناس ووقف ــاس ــو العب أب
قال كما ــت كن وإن وقدرته ، ــإذن اهللا فقع ب ــلمون ــا قال املس كم
فقال األرض ، على وقع حتى احلجر فمال مكانك . فاثبت النصارى

. حجركم ارفعوا : للمسلمني

" وهو : 20 ــة صفح الكتاب ــس نف في ــزاوي ــتاذ ال وقال األس
موالي العربي األكبر ــارف بعثهم الع الذين جملة الصلحاء ــن م
" : ــا نصه م ــائله قائال رس أورده في ، وقد ــم به ــرك وتب ــاوي الدرق

" فاس أهل املكنى عند ــي بكر الطرابلس أبا ــيدي أعرف س وكنت
وكان ، عرفتها حني ــه مبدينة فاس وجدت " بوقالس بكر ــيدي أبو س
يوماً ــربت بوله وقد ش ، دائما ــه حس ، غائبا عن الكبار من ااذيب
اهللا عبد ــل أبو ــتاذ اجللي وحدثني األس . بواليته ــدة تصديقي لش
تسيح هل : لبعض الطلبة قال أنه اللحائي عنه محمد ــيدي س
فاس من – أي ــوح فخرجا معا على باب الفت نعم: ــال فق ؟ ــي مع
أنه . وسمعت هي بلدته التي طرابلس من أبواب هما بباب فإذا –

فقده ملا الباي ــذا ه وكان كان هنالك ، الذي ــاي أوالد الب ــن م كان
أنهما دخال ، واحلاصل به يخبره ملن ــال امل عليه قنطاراً من ــى يعط
يكلم ال وهذا ، اهللا ــاء ما ش فيها وجاال ــية. الطرابلس املدينة إلى
كالم انتهي " . ــاس بف ــوح الفت بباب هما ــإذا ف ، خرجا ــم ث ، ــذا ه

. الزاوي األستاذ

الكرمي أيها القارئ الزاوي كتاب من هذه القصص إليك نقلت
بحثي ، موضوع ليس ذلك فإن ، أصحابها ألنتقد ــا وال ألنتقده ال

. من التاريخ الزاوي موقف تعرف أن أريد منك وإمنا

أبي حامت على قبر ينزل نورا أن ــراس االحت مع ــماخي الش ينقل
ــتاذ الزاوي فيثور األس ، فانقطع النور جنبه أعرابي إلى دفن ــى حت
ــك الش يبعث الكرامة مما هذه مثل نقل ب وبجعل ويغضب ويكَذََّ

أمانة املؤلف . في

ــول الرس يكلم أن ــتطاع اس وليا أن ــزاوي ينقل إلينا ال ولكن
أخرهم رجال بثالثة ــع يذهب لزيارة حمزه فيجتم وأن ، ــوم الن ــي ف
بطيخا يأكل كان فالنا وأن ، بعينه يتغذى الوزغ أن وينقل اخلضر ،
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، وأن أمعائه ــخ في وجد البطي قتل الوزغ فلما ، ــه إلي ــر ينظ ووزغ
فيرد وسلم عليه اهللا صلى اهللا ــول رجل إلى رس ــالم حاجا يبلغ س
النبي صلى ــادث كان يح . وأن رجال ــه بن اخلطاب حتيت عمر ــه علي
مكتوبة هذه اجللسات محاضر وجدت مات وملا ، ــلم وس عليه اهللا
تضيع ، فما أو تسرق التي األشياء مواضع يعرف رجال وأن بخطه ،
، وأن وليا مكانه على يدله حتى ــيء ضياع ش ــكو أحد يش يجيئه
أو ــي املش ــتطيع يس ال أحدب طفل يديه بني يوضع األولياء ــن م
وباملشي فيرفع ، يأمره بالرفع ثم عليه بيده ــح الرأس ، فيمس رفع
بالوقوع فيأمره ، عماداً أقيم حجر على ناس ويختصم . ــي فيمش
ــيح ليس الباي في فاس ابن معه يأخذ آخر وينقل عن ولى ، فيقع
أبواب من بباب ــه نفس يحد الفتوح باب من يخرج وعندما ــه مع
طرابلس من فيخرجان ــودة لهما الع تخطر عندما ثم ، ــس طرابل
هذا والية من ــغ ويبل ، فاس في الفتوح ــاب ــيهما بب يجدان نفس
بوله لشدة الدرقاوي العربي موالي األكبر العارف أن يشرب الرجل

. بواليته تصديقه

ال ينقدها وهو ، كتابه في الزاوي ــتاذ قصص ينقلها األس هذه
أمانته حني الناس في يشك ، وال يخاف أن بتعليق يتعرض لها وال
الزاوي ــتاذ لألس أقوله أن أريد والذي . ــص القص هذه مثل ــل ينق
الذين حتدث لهؤالء منها وقع ما ــواء س – ــالفة الس الوقائع أن :

في ــماخي حتدث عنهم الش الذين ألولئك أو ، ــه كتاب في ــم عنه
أن تكون إما ، فهي الطبيعة ــنة س على جترى ال ــياء – أش كتابه
قبله ما ــواء س معارضة فال وحينئذ وإرادته ، بقدرة اهللا ــة متعلق
النفوس وأبي مهدى قصة ــتوي في ذلك ويس ، يقبله أولم العقل

متجاورين، طرابلس وباب فاس باب يجد ــذي ال وهذا ، امللزوزي حامت
من قليل غير ــدد وبينهما ع اخلطاب ــن ب عمر يحدث ــذي ال وهذا
لكل طائفة ــحونة بها مش كتبا جتد كثير وغيرها الزمنية القرون

. املسلمني طوائف من

للخلق املادية واحلياة ــون الطبيعة على قان فهمها أراد إذا ــا أم
ــتاذ األس ينقل أن جميال كان ولقد يصدق ذلك ال ــن م ــيئا فإن ش
هذا من يجعل أن دون ــره غي عن ــماخي كما نقل الش عن ــزاوي ال
في صحته يثق ما ال يترك أن ، أو الطعن وسيلة من وسائل النقل
البشري التاريخ حوادث من حادثة ــت ليس فإنها ، احلوادث هذه من
يريد ذلك ال الزاوي األستاذ ، ولكن باألمة مباشرة لها عالقة التي
العربي الفتح كتاب " يؤلف كان وحني الطعن، وسائل يتلمس إنه
ما فيه األعالم وينقل كتاب سيؤلف أنه يقدر يكن لم " ليبيا في

. فيه غيره ب كذَّ

وهو ــزاوي ال ــتاذ لألس ليبيا ــالم أع كتاب ــرأ يق أن الذي ــى عل
في ــليمني وتفكيرا س عقال أوتى رجل ــره يحش ما ال ــر فيه يحش
الزاوي الذي يدعو األستاذ اإلسفاف ، ما لهذا ــف يأس العصر هذا
أنها على ينقلها لم إنه ــر ، ذكر قصة الوزغة في هذا العص ــى إل
إليها عالم توصل علمية ــة حقيق أنها على وإمنا نقلها ، ــة كرام
يعلم الزاوي ــتاذ األس ولكن بالتجربة العصر في ذلك العلماء من

؟ . ذكرها الداعي إلى فما ، صحيحة التجربة غير أن هذه

ــرب يش الذي األكبر العارف هذا قصة الزاوي ــتاذ األس وينقل
قذرا بوله يبقى ــإن والية هذا اآلدمي ف كانت ، ومهما ــي آدم بول
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ً طاهرا اإلنسان يجعل بول شيء ال أنه على – واليته طهرته ولو –

هذا عقل سالمة في ــكك التش هو القصة من ما يفهم ، وكان
وما احلاجة ؟ القصة هذه الزاوي األستاذ ملاذا ينقل . األكبر العارف
ويقوى ؟ البلد ــذا ه في اخلرافة ــم في تدعي يزيده ــي ألك ــا ؟ إليه
عواطف ــتغلون يس الذين أولئك يطمئن حتى ــعوذة، جانب الش
من مقام ــع ال ترف بالتأكيد ــة القص ــذه إن ه ــة ؟ الديني ــاس الن
ال الكرامة إن ، بوله املشروب مقام من تزيد أنهما ال ، كما الشارب

. إلى املعصية سببا معصية أو تكون

هل يعتقد بهذه اخلرافة ؟ كتابه الزاوي صحائف يسود فلماذا
؟ . ذلك يصدق أن الناس ميكن من أحد أن
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جنده ــامت وخيرة ح أبو فيها قتل التى ــة الطاحن املعركة ــد بع
بني ــدي عمال القوة بأي ــت أن أصبح وبعد ــه، جندوب ــواده في وق
عرض، انتقل مال أو أو دم عن يتورعون الذين ال ــة، الظلم العباس
تاهرت في وتكونت ــر، اجلزائ إلى ليبيا من العدوان مقاومة ــز مرك

الرستميني. دولة

الثورة أن الثورة. عن اإلباضية كف أنه حينما معنى هذا وليس
ليبيا. في توقفت قد

اململكة اإلسالمية، جميع في واحدا يوما تتوقف لم الثورة إن
الدولة دامت ــا وم تختلف، ــبابها وأس الثورات أغراض ــت كان وإن
املطالبة ــن ع يكفون ال ــاس الن فإن ظاملني. ــا وعماله ــتبدة مس

وإما بالسيف. باللسان إما العدل، باحلقوق، وإقامة

؛ العباس بني عن ــتقلني مس وتونس ليبيا في ــة اإلباضي كان
أدوارهم أصبحت اجلزائر إلى الثورية احلركة قيادة ــا انتقلت وحينم
وهم القيادة، ــك لتل تابعة العدوان ــاح وكف ــة السياس في تاريخ
ــبه ش أنهم إال تاهرت ــي ــتم ف رس بني دولة ــون يتبع ــوا كان وإن

مستقلني.
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ــراض الدولة انق ــد بع ليبيا، ــي ف ــر اإلباضية ــد أكث عم ــد وق
منهم بقايا ــت ــه وإن بقي نفوس جبل ــكنى س ــى إل ــتمية، الرس
املنتشرين يعيشون هؤالء أغلب وكان كامل القطر. في منتشرين

احلياة. بتلك شبيهة حياة أو الرحل، البادية سكان حياة

ــلطان وس مال من أوتوا مبا العباس ــال بني ــتطاع عم أس وقد
وأن يحكموا القوم، هؤالء بكراهة الناس نفوس يشحنوا أن ومكر
وبذلك واملعتقد، الدين ــت حي صحيحة، من غير أحكاما ــم عليه
كراسيهم على لتستقر بينها فيما األمة أن تفترق لهم ــنى تس
اجلبابرة في احلكام ــنها التفريق التى يحس هذه الدعامة، دعامة

زمان ومكان. كل

ــى عل ــم حياته ــتمرت واس ــهم، أنفس ــى إل ــة ــع اإلباضي رج
ومجاهدة للنفس، ومحاسبة هللا، دائم عمل : املعروفة طريقتهم
وال للدنيا يأبهون ال املرضية، ــيرة للس وإحياء والهوى، ــيطان للش
اهللا جناح بعوضة. فكانت عند تساوى ال إنها وزن، لها أي يقيمون
إلى ودعوتهم متواصلة، ــر الب عامرة، وأعمالهم في ــاجدهم مس
وأمرهم مستمرة، ــلف الصاحلني الس وسيرة اهللا بدين ــك التمس
األعمال في واستقامتهم ال يتوقف، املنكر عن باملعروف ونهيهم

مكان. أي في ينشر كما لم ونشرهم للعلم األمثال، مضرب

الوالة في فيخبرونهم إليهم، يبعثون تاهرت في ــة األئم وكان
عليه يقع من ــم باس ــاورون ثم يبعثون يجتمعون ويتش – فكانوا
انقرضت عليه. فلما املوافقة ــم اليه فترد إلى األمام، ــم اختياره
من بينهم ــن م فيختارون ــون يجتمع ــاروا ــتمية ص الرس الدولة

أمورهم، ويولونه اليه ــندون فيس وعلمه، وخلقه دينه في ــون يثق
ــئ األتراك مج حتى ــال احل هذه ــى عل ــتمروا اس ــد وق ــؤونهم، ش

في ليبيا. اإلسالمية اخلالفة وامتداد
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ــتقلني مس ــبه حامت ش أبي قتل بعد ليبيا في اإلباضية ــي بق
على يجرأون ال ــية العباس الدولة ــال فعم احلكومات ــع جمي عن
منهم يطلب ــم ل ــتم رس ــيء، وعبدالرحمن بن بش ــم مطالبته
تولي فلما ــه بإمامت واعترافهم ــادل، املتب ــوالء ال رغم ــة، الطاع
األمور، واطمأن ــتقرت عبد الرحمن واس بن ــاب عبدالوه اإلمامة
فكر والثورات، احلروب السالم، وخمود وانتشار السكان، ارتياح إلى
واألراضي التونسية في كل من األراضي اإلخوان أحوال تفقد في

احلج. إلى طريقه في وهو بذلك يقوم أن وقرر الليبية،

عليهم فيولي البيعة، له ويقدمون عليه يقبلون ــاس الن وكان
وصل إلى وملا الصاحلني، ــلف الس سيرة ــيروا أن يس يوصيهم والة
األعالم، العلماء إليه أجتمع ــه نفوس جبل ودخل الليبية األرضي
وصارحوه فعله، ــام لإلم ينبغى وما موقف الدولة، معه ــوا ودرس
الذين اإلمامة ــداء فإن أع باحلج، قيامه على ــه ال يوافقون ــم بأنه
مكتوفي األيدي، ــون ال يقف عليه، لإلنقضاض ــون الفرص يتحين
اإلمام واقتنع أعوان، أو جند بدون فريداً وحيداً ممالكهم دخل ــد وق

الناصحني. العلماء هؤالء برأي

ــرق املش علماء إلى ــالة برس ــث فبع ــن، يطمئ أن أراد ــه ولكن
ربه، ــي حق ف ــكلته مش ــتوضحهم في أمره، ويس ــتفتيهم يس

بالرد. ورجع العراق في اإلباضية أئمة الرسول إلى ووصل

عنه ينيب أن له أجاز ــد فق حبيب بن احملدث الربيع ــا اإلمام أم
العالمة أما املسلمني. بأمر ــغوال مش باحلج مادام عنه أحداً يقوم
ــبة بالنس أمن الطريق لعدم احلج ــقوط بس له فأفتى ــاد عب ابن
لإلمام احلج، وطلب وجوب في أساسي ــرط الطريق ش وأمان إليه،
" مقراً ميرى " قرية يتخذ وأن ــه نفوس في جبل يقيم أن العظيم
وكانت في خراباً، ــوم الي أصبحت التى الصغيرة ــة هذه القري له.
وبني العظيم. ــن واخللق والدي العلم مراكز من مركزاً ــني احل ذلك
في ربوة اليوم منصباً إلى يزال ال الذي الفسيح ــجده مس هنالك
اإلمام التاريخ، ويحتفظ باسم يطاول الزمن، ويستعرض شامخة
الرجبان يلوذون ــن م أبناء القبائل ااورة ــزال ي ال والذي ــم، العظي
وال عليها فال يتعدى زراعاتهم نتائج ــه حرم في فيضعون بعدله

اللصوص. تنالها

سنوات ــبع س وانصرمت هذا اجلبل، اإلقامة في لإلمام طابت
من وكان ــلمون، املس يعيش كما يعيش وكان واحدة، ليلة ــا كأنه
املدارس أعظم من هذا فكان مسجده التدريس، ــغله مايش أهم
تتعاقب الطالب حلق كانت لقد الناس، وهدت العلم نشرت التى
ــاد واإلرش دروس الوعظ وكانت الليل، من النهار وزلفا ــر أكث عليه
العظيم، اإلمام يتناوله ما أهم من للناس ــالم اإلس أسرار وشرح
يتفهم الناس أن وحرص منه الوقت أخذ موضوع أن أعظم ــى عل
يجعل ــذي ال الركن هذا ــالة، موضوع الص ــو ه ومعانيه ــراره أس
منه ــتلهم ويس اليوم، ــي ف ــدداً من املرات ع ربه ــي يناج ــلم املس
ونوافله بفرائضه يتقرب يزال ال والذي والهداية والتوفيق ــاد الرش
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يحبه. حتى اهللا، إلى

الناس، على الصالة موضوع بتدريس اإلمام ما أنشغل ولكثرة
ــغل الذي انش الوحيد املوضوع أن ــب فحس املؤرخني بعض ــغ بال
اجلبل هذا – ــه نفوس جبل في ــنوات س ــبع س ــه بتدريس اإلمام
الصالة موضوع ــو ه األعالم – ــاء ميوج بالعلم ــذ حينئ كان ــى الت
فروع ــع جمي يتناول ــم كان العظي ــام اإلم أن ــة واحلقيق ــط، فق
إال يوم يناجي ال فكان موضوع الصالة، ــه حبب إلي ولكنه العلم،

ويتحدث عنه.

اخلالفة، ــز مرك إلى ــا والرجوع ــادرة ليبي في مغ فكر ــا وعندم
ــم عامال يفصل عليه أن يولي ــه من وطلبوا الناس ــه ــع إلي اجتم
ــتحقيها، مس على ويوزعها احلقوق ــم منه ويجمع ــاكلهم، مش
فاختاروا اإلمام فخيرهم عدو. هاجمهم إذا ــاع الدف قيادة ويتولي
الوزير في مقام السمح وكان املعافري ؛ اخلطاب أبي ــمح بن الس
في ــيره ــاكل، ويستش املش عليه فيعرض دائما، ــه ــام، يالزم لإلم
يكاد األمور، وال كثير من في والتدبير ــه الفصل إلي ويكل النوزال،
من إنه يفارقه، أن عليه فعز الشؤون، من شأن في عنه ــتغنى يس
الرأي أصحاب ــاريه وأحب مستش أخلص وهو إليه، أصدقائه ــز أع
على أصروا ــم ولكنه ــره، أن يرضيهم بغي ــاول فح ــم إليه. والعل
يؤثرهم وأن لهم، أن يستجيب فيه، فاضطر عليه موقفهم وأحلوا
كان الساحل من رفيعا ــريطا ش ماعدا – ليبيا يقلده والية وأن به
دينهم وعلى وأمانته، دينه على ذلك في معتمدا – تابعا لألغالبة
لتحمل واستعد اجلد، ساعد عن القوي الوالي ــمر وش وأمانتهم،
عليمعظم ــتمل تش التى ــعة، الشاس الوالية هذه ــي ف األمانة

إال منها ــرج ال يخ ــية، التونس اململكة ــة وبعض ــة الليبي اململك
عقدت بعد املعاهدة التى لألغالبة بقي ضيق ــاحلي س ــريط ش

.196 عبدالوهاب سنة اإلمام وبني بينهم

وأمراء اجلند ــاة، القض وترتيب الوالية تنظيم ــمح الس وتولي
احلياة الناس ووجد ــالم، الس ــر وانتش األمن، ــاد فس الزكاة، وجباة
ــب، والكس حرية في العمل ــالم. في ظل اإلس ــدونها التى ينش
والضعيف، ــوي والق والفقير، ــى ــمل الغن وعدل يش هللا، ــاح وكف
ولني عنف، غير قوة في ــدين، الراش اخللفاء عمال ــيرة كسيرة وس
ــبل الس أكرم من أصحابها إلى للحقوق وإيصال ضعف، في غير
العيش لذة وذاقت ــة، والطمأنين الراحة البالد ــت فأحس وأقربها.
ينتظر الظلم، وماذا يشوبه وال االستبداد يكدره ال الذي الهنىء،
وأخذ ؟ عبداألعلى ــاب أبي اخلط األولى من ــدروس ال وال أخذ ــن م
وصحب اإلمام ؟ رستم بن عبدالرحمن عن اإلمام األخيرة الدروس
أعالم، من ثالثة ــق واخلل والدين الهدى ــه أقتبس إن ؟ ــاب عبدالوه

في األرض. اهللا حجج حجة من مهم واحد كل كان

وطلبوا الناس، اجتمع إليه مرض الوفاة، السمح مرض عندما
الشريف، الشرع واتباع فأوصاهم بتقوى اهللا ،8 أن يوصيهم منه
وهى على الطريق، واستقاموا على احلق، ــاروا س ما األئمة ونصرة
عليها مزيد ــن ال ألفاظها، ولك ــي ف مختصرة ــت كان وإن ــة وصي
الشريف الشرع واتباع السر والعالنية في اهللا تقوى إن ــتزيد، ملس
الدنيا في ــه لنفس ــعادة الس يطلب مؤمن من يطلب ما كل هو
الكرمية اللفتة ــذه ه إليها لفت فقد ــة قضية األم أما ــرة، واآلخ
والتى جرى األمة، ــة سياس عليها تبني التى ــدة هي القاع ــى الت
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الذين تسند أو اخللفاء األئمة فإن ــأتهم، نش منذ اإلباضية عليها
جتب أمانة الدولة، أعناقهم وتضع في مهلة احلكم، األمة إليهم
ــنة وس كتاب اهللا أقاموا األمة، ما من هذه الكاملة الطاعة لهم
الصاحلني، السلف بسيرة وصاروا ــالم، والس الصالة عليه رسوله
القومي، عن الطريق وحادوا ــوي الس الصراط هذا عن انحرفوا ــإن ف
في معصية لوق طاعة ــه ال فإن األمانة، في واألمة اهللا ــوا وخان
ــيرة الوالة وس ــيرة س ــيرة ؛ الس النمط كانت هذا وعلى ؛ ــق اخلال

الكتمان. أزمنة وفي الظهور أزمنة في الفرقة هذه من األمانة

   

الزمان، ــغلون الدنيا ويش الذين ميلؤون األبطال ــن م آخر بطل
والصالح، التقى من أهل " : بأنه العباس الشماخي أبو له يشهد

." الرشاد وسبل اخلير طرق واالشتهار في

الرجل ــى منزلة عل للداللة ــهادة الش هذه تكفي هل ــن ولك
العباس أبا إن ؟ ــاة احلي في وأثره ــه، بني قوم ومقامه ــره، عص ــي ف
على الدقة في الوصف، احلريصني أولئك املؤلفني من ــماخي الش
ترمي ما يقصد اختياراً ــه كلمات يختار وهو ــدق في احلديث، والص
اجلملة ــذه ه فإن ولذلك ؛ ــراض أغ ــن وتؤديه م ــان، ــن مع م ــه إلي
طرق البطل باألشتهار في الفارس هذا وصف بها التى القصيرة
من طويال عدداً مؤلف آخر من تقتضي ــاد، قد ــبل الرش وس اخلير

العميق. الكبير املعنى هذا على بها الصفحات ليدل

يستطيع ميسوراً أمراً الرشاد وسبل اخلير طرق في الشهرة إن
مظهر أو قريب، كفاح أو ــير، يس بعمل ــان اإلنس عليه يحصل أن
في شهرة على يحصل أن اإلنسان ــتطاع لو اس وحتى خادع غرار،
يبدو ما سرعان الكاذبة ــهرة الش فإن هذه اخلير، جوانب من جانب

به. غطيت الذي حقيقتها، ويزول البهرج وتتضح زيفها،

إال وسبل الرشاد اخلير طرق يشتهر في أن ال ميكن ــان اإلنس إن
ويكافح ــه، لنفس ويعمل به ويعتنقه املبدأ يعتمده اتخذ ذلك إذا





9293

حقا يعتقدونه جميعا ــاس للن مبدأ يجعله ويحاول أن ــن أجله، م
عمل كان إذا امليزة إال هذه إلى اإلنسان واليصل مبدأ، ويعتنقونه
ويدافع اتباعه على رعايته حتت من ويحمل به، يتحلى خلقا ــر اخلي

األحوال. جميع في عنه

واالميان ــد الثابتة، ــن ذوى العقائ م العباس بن ــوب أي وإذا كان
يتحلى الرجل هذا كان إذا ــر، الغزي املتني، والعلم واخللق ــخ. الراس
له ميزة فإن الفضائل، هذه من أكثر هو ومبا الفضائل، هذه بجميع
هي : الصفة هذه ــم. بها دونه ــن الناس، وينفرد ع بها ميتاز ــرى أخ
القلب قوة إنها اخلور، أو الهزمية أو ــردد الت التعرف التى ــجاعة الش
الصحة والعافية اهللا وهبه ــذي ال ــليم الس البدن قوة في الكبير
ربه في يثق ــا به اهللا خصه التى ــة النعم ــالمة، وهو بهذه والس
ــى تخش ال ثقة قوته في ــاباً ويثق حس ــذالن للخ ــب حتس ال ثقة
ثقة احلربية وذكائه وعبقريته ــه مهارت في ويثق اخلور، أو ــف الضع
جعلت بنفسه، الثقة حيلة، وهذه مكيدة أو أو مراوغة تخشى ال
عليها ــتد يش أو أمر يحزبها عندما عليه وتعتمد فيه، تثق ــة األم
املمتازة الصفات هذه على برهانا القصص اآلتية في ولعل كرب،
عن يقول الطويل. ــرية البش تاريخ في أفراد بها إال يتحلى ال التى
فهل يكون " يبارزني ــاً فارس مصر إلى فاس من أعلم ال " ــه: نفس
ووسوس ــه، نفس به له ــولت س هذا البطل غروراً من القول هذا
يجبهه عندما ــاء باطال اإلدع هذا يكون هل ؟ ــيطان الش به إليه
يزعم كامال، قارة نصف ؟ إنه يتحدى ويصطدم باألبطال باحلقائق
له اللطمات، ويكيل يرد له الضربات، له يقف من اليجد فيه ــه أن

املنون املترعة. حياض من الشراب كؤوس له ويغدق

علينا حني يعرض القول هذا تصديق في سنتردد شك إننا وال
التاريخ، نعرضه على حتى الواسعة الدعوى الفضفاضة هذا في
فهل أو بطالنه، ــاء اإلدع ــذا صحة ه ــى عل احلكم ــق ح ــخ وللتاري

؟ التاريخ شهادة تكفى

للمؤمنني، أميراً ــتم رس بن عبدالرحمن بن ــاب الوه كان عبد
إلى مراكش من أفريقيا ــمال ش أغلب ــلمني على للمس وخليفة
في بعض اجلهات. ينقطع ــاحلياً ضيقاً س شريطاً عدا ما ــرت، س
ولهم علم لهم ــي اجلزائر، ف املعتزلة من جماعة ــار على اإلمام وث
تهدد كانت هذه الثورة التى اإلمام من وتضايق بطولة. ولهم قوة
ميده أن منه وطلب نفوسه، بجبل ــتنجد والبالد فاس الدولة أمن
يكون معهم ثالثمائة على أن من خيرة الفرسان الشجعان، مبائة
هذا في الناس ــاور وتش الكالم، وعلماء ــرين واملفس من الفقهاء
عليهم، واجب ــه أن ــداد، وقرروا باإلجماع اإلم أمر وبحثوا ــب، الطل
ــيكلفهم ويكلف اإلمام س الذي اجليش هذا في فكروا ــم ولكنه
كل يقوم ــخاص أش أربعة يختاروا أن مقترح واقترح مؤونة وتعباً،
اجلميع، عليه فصادق قبوال، االقتراح ووجد املئة، واحد منهم مقام
ــان الفرس فارس من مائة يريد إن اإلمام االختيار ؛ عملية بدأت ثم
مقامهم يقوم واحداً فارساً إليه ــلوا يرس أن يريدون املغاوير، وهم
يتحدى الذي هذا البطل غير ــف لهذا املوق ومن غناءهم، ــى ويغن
أو هو املطلوب إنه الرجل وشجاعة، في اعتداد كامال القارة نصف

تعابير السياسيني. جترى كما الساعة رجل

؟ وتردد فكر واالختيار، فهل الطلب القوم عليه وعرض
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لم إنه امتحان، أقصى أمام ــل فيه الرج يوضع صعب موقف
منهم، األبطال كواحد حرب يجالد معمعة في بالدخول ــف يكل
ليهزم قطر ــى إل قطر من ــير يس جيش ــام في مق وضع ــه ولكن
بإعتداد واستبشار، العرض هذا البطل قبل اإلمامة. يهدد جيشاً
بزمالئه واجتمع ــه، في وضعت التى ــة بالثق رجل أحق أنه ــن وبره
من املوحشة القفار هذه قرروا أن يقطعوا ــير. املس وقرروا اآلخرين
بطل موقف وقفه أصعب ليقفوا الى غربي اجلزائر، جبل نفوسة
الفم، املوت، فاغر حتى ينتظره بن العباس أيوب ووصل التاريخ. في
أن مستعد وأعلن أنه وعرض خدماته على اإلمام األنياب. مكشر
ورجال الكفاح أبطال ــن م اإلمام الذي يطلبه العدد مقام ــوم يق
ضربة وجهها أقوى ــار ــيفه البت ؛ وس القوية ذراعه فكانت ــرب، احل
طاملا حتككوا الذين املعتزلة من الواصلية عبدالوهاب إلى االمام

أوالعدوان. الثورة عليها واعلنوا باإلمامة،

ــار إليها أش التى ــهرة الش ــى ــرح معن تش ــة القص ــذه إن ه
أن ــتطعت اس فهل احلديث، هذا أول في ــماخي الش ــاس أبوالعب
يكتنفه يزال أم ال ؟ إليه ــي أرم الذي الغرض عن النقاب ــف أكش
ولوال والرشاد طريق اخلير في بالسير ال الشهرة لو إنه ؟ الغموض
ــجاعة والش بالقوة ــهرة الش ولوال ــداد، بالصالح والس ــهرة الش
واحد رجل ثقتهم في ــع وض على كامل ــعب ش اتفق واملضاء، ملا
يجهلون ــد بعي بلد ــي ف الكرامة ــن ع الدفاع ــي ف عنهم ــوب ين
اتفق ملا ــهرة الش ال ولو ــتعداداتهم. واس أصحابه قوة من ــراً كثي
ــبق للتاريخ س لقد رجال مبائة رجل. يقاوموا كامل على أن ــعب ش
بعضهم كلمة أن إلى ــار واش واألبطال. الزعماء قصص قص أن

نفسه، الشخص يكن لقوة لم ذلك األرض، ولكن في ــقط تس ال
ــلها ــيف يس س ألف ــتر : إن لألش قيل كما ــه، يتزعم ملن ــن ولك

رضاه. ويغمدها غضبه،

بن أيوب بطولة التاريخ عن كتب التى ترويها ــة القص إن هذه
فيه. الناس وثقة ــه، نفس في ثقته على ــاهداً ش تكفي العباس،

الثقة. لتلك واستحقاقه

ال كثيرة مواقف وللرجل واحد ــاهد ش ملاذا نقتصر على ولكن
؟ وعظمة مجداً تقل

بهم هذا بعد أن أوقع بينهم فيما املعتزلة من الواصلية اتفق
مرارة وأذاقهم وفرسانهم. أبطالهم وقتل القوي العظيم البطل
وهم ــتطاعوا، اس إذا فيقتلونه غيلة يكيدوا له أن اتفقوا الهزمية.
أن يجدوا عليهم ــر ويعس مواجهة، عليه يقدرون ال أنهم يعرفون

املكيدة اآلتية. دبروا فقد ولذلك العادية، األحوال في غرة منه

ال فلماذا ــام، األغن ويرعون ــام، ــكنون اخلي بداة يس قوم ــم إنه
ــراب، والش الطعام أطائب ويكثرون له حيهم، إلى ــتضيفونه يس

وقتلوه. عليه وثبوا النوم عليه وغلب عليه ثقل إذا حتى

ــد أنهم أش يعرف وهو فقبل ضيافتهم عليه وجاءوا يعرضون
له. حقداً عليه وبغضاً الناس

غير الدعوة هذه يرفض أن األصدقاء ونصحه اإلمام ــه ونصح
ــريف وتش الدعوة قبول على أصر العظيم البطل ولكن الكرمية،
املضياف، احلي احملتفي ــى إل ووصل القوم مع وركب بالزيارة. ــى احل
طعام : احلي ــات بن إعداده ــي ف تعبت الذي ــاء العش إليه ــدم فق
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ــره الش الرجل هذا وأكل كثير، حامض ــر، ولنب كثي ــراب كثير، وش
ــم، وانتقى اللح ــى أمت حت وأكل ــام، أمت الطع ــى حت أكل ــول. األك
البان. وكان القوم من في الركاء ما أستنفذ العظم. وشرب حتى

… فرحني مستبشرين يتغامزون وهم إليه ينظرون

وال يخاف وال يتعفف، وال يتكلف ال في منزله، كأنه يأكل ــه إن
الطعام يثقل عليه سوف سريعاً، تظهر سوف ونتيجة ذلك يحذر،
انتظروها التى الفرصة النوم فيجدون من سنة وتأخذه والشراب،
خيب الرجل ولكن ــائل. والوس ــباب األس لها وأعدوا الصبر، بفارغ
طعام، فصلى من فيها مما األواني نظف بعد أن فقد قام ظنهم،
الكرمي، القرآن وبدأ يتلو في مجلسه تربع اآلخرة، ثم العشاء صالة
ــهم، نفوس إلى ــرب يتس امللل وبدأ فأطال، إليه، الناس ــتمع واس
وامتدت التالوة ــت وطال ــهم، رؤوس يهز أعناقهم ويؤرجح ــوم والن
احلي في ــال رج ــتاذن أس ثم فصالها ــر، الفج ــالة بلغت ص ــى حت
العمل رجعة فما غير إلى ضاعت قد األولى ــة الفرص الرجوع. إن
يعلمنا أن منه طلبنا لو ــال : ــجعهم فق وأش أذكى القوم وفكر ؟
يقوم وتكفل أن ــاه، قتلن غرة منه ــا لن الحت إذا ــية حتى الفروس
ــتعدوا لها، واس الثانية بالفرصة ــباب وأعجب الش القتل. مبهمة
عليه يعرض املقدام ــارب وجاء إلى احمل ــيفه س القوم رئيس وحمل
مقربة على واصطفوا إلى ما طلبوا، فأجابهم الشباب، ملتمس

الدرس. وبدأ احلي، من

الفارس وكان السيوف، مقام في عصياً يحملون الشباب كان
وأساليب ومجالدة الفرسان، مقارعة األقران على يدربهم الكبير
استغرق صاحبهم قد القوم أن رئيس حتى ظن وخدع الفر، الكر،

التى الغرة وواتته الفرصة، منه وأمكنته احلذر، ــى ونس الدرس في
الفارس فيما يظن، ولكن القاضية ــه الضربة فوج يتحينها، كان
عن راغ عني، حلظة عنه يغفل مقدماً، ولم القوم نوايا عرف ــذي ال
وأطلق فقتل، ــاره يس إلى ــل، واجته فقت ميينه إلى ــة، واجته الضرب
ــيخ الش فالتفت الفرار، خيولهم، وأوغلوا في أعّنة الفتيان بقية
فصحن ؟ أم كفاكن : أزيدكن لهن يعولن وقال احلي وهن نساء إلى
األمامة عاصمة تاهرت إلى به فطار ــواده ج ولكز كفى، كفى به
يوافيهم خبر أن حلظة كل في ينتظرون كانوا زمالئه الذين ومقر
فاس بني ما الفرسان يتحدى الذي العباس بن أيوب ولكن مقتله،

… ً موفورا ساملاً عاد ومصر

والبطولة ــجاعة الش صور من ــرى أخ صورة ــة ــذه القص ه إن
العدو.. ــر دار عق ــى إل ــل ــب البط يذه ــس. وبالنف ــاهللا ب ــة والثق
ليأكل يذهب والغيلة، ــة واخلديع الغدر عن ــورع يت ال الذي العدو
في حيهم. ويسلك أعدائه ويبيت بني شرابهم ويشرب طعامهم
أعز مع ــون حني يك املؤدب املطمئن ــل الرج ــلوك س ذلك كل ــي ف
النفس إليه متيل ما بكل يكرمونه الذين وأوفى األحبة ــاء األصدق

والشهية.

َخْلقه في البشرية من نوادر ــلوك نادر الس الرجل بهذا إن هذا
وبنفسه. بربه وثقته وعلمه وأمانته دينه وفي ُخلُقه، وفي

اآلميال في آالف فيه قطع ــاق ش ــفر س تاهرت بعد إلى وصل
أعده لهذه الذي ــواد اجل قوة كانت ومهما ــة جرداء. قاحل صحاري
إنه يلحقه. أن ــد ال ب التعب ــإن ف التاريخ، ــي ــدة ف الفري ــرة املغام
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وعصب، ودم ــم من حل احلية الوقات ــع جمي تتكون كما ــون يتك
أن يدخل يستطيع جواداً يعطيه أن اإلمام من طلب فقد ولذلك
العظيم ــام اإلم ــتجاب واس األبطال، ــه علي ويقارع ــة املعرك به
في الدول كانت ــد ق الدولة و في خيول فخيره ــم العظي للبطل
ٍة ُقوَّ ن مِّ َطْعُتم ــتَ اْس ا مَّ وا لَُهْم َوأَِعدُّ [ باخليول ــتمد تس احلني ذلك
يختار وبدأ الدولة ــطبل إلى اس البطل [ ودخل ــِل رِّبَاِط اْخلَْي ــن َوِم
الدولة خيول جنحت ؟ وهل وجد ما يرضيه واحداً فهل اجلياد واحداً
لقد العتيد ؟ البطل الليبي هذا به الذي يقوم االمتحان هذا في
ولم ركبتيه، على ــع فيق إليه ويجذبه اجلواد بناصية ــك ميس كان
اجلواد هذا إلى رجع وحينئذ جميعاً، اختبرها ــى كذلك بها حت يزل
أضناه، السفر وطول أن التعب أنهكه وظن الصحراء، قطع الذي
ولكنه الفرس له يستجب لم إليه وجذبه بناصيته ــك أمس فلما
انطلقت ذلك عند اجلياد. جتيدها وخيالء اعتزاز في رفعه إلى أعلى
على اإلعجاب تدل التى الكلمة هذه الكبير ــفتى الفارس ش من
فضربت البرذون " " البركة في : األصيل اجلواد واحلب لهذا واإلعزاز

وعبرة. مثل كله الفحول وكالم هؤالء مثال،

ــهرته وش وخلقه دينه ــاب عبدالوه ــام اإلم ــرف بطل ع ــذا ه
في وثقته ربه في وثقته وقوته شجاعته وعرف والتقوى بالصالح
وفاة عامله على خبر بلغه واألمة، فلما هللا اخلالص وعمله نفسه
طرابلس بحيز " احلني ذلك كان يعرف في ــذي ال القطر هذا ليبيا،
والقيروان ــرت س بني ما الواقعة جميع األراضي بذلك ــون ويعن "

عدا طرابلس املدينة. دمر ما وجبل

الذي ــل العام ذلك ــمح، الس ــه عامل وفاة ــام اإلم ــت ــا بلغ مل

اخلطاب أبو ــا وهم ــك العصر، ذل في ــم إماميني أعظ عن ــذ تتلم
ــام عبدالوهاب، اإلدارة اإلم ــؤون ش ــى عل دربه ــم ث ــن، وعبدالرحم
التى ــماء األس أوائل من كان اهللا، دين ــي ف القوي ــام العالم اإلم
ــه، لم ينس ذكره بن العباس، ومنذ : أيوب اإلمام ــن ذه إلى ــزت قف
العظماء في كثرة أن يطغى عليه رغم آخر ــم اس ــتطع يس ولم
سافروا الذين زمالئه بعض عليه حتى يفضل لم إنه العصر. ذلك
رأي أن ومعرفة، ولذلك علماً يفوقونه قد الوفد، والذين ــه في مع
إلى أسند احلمل أنه مطمئن إلى الثقيل وهو هذا العبء يحمله
من خواصه بعض ــار به. وملا استش القيام ــتطيع يس رجل أكفــأ
العظيم ــلفه س مكان يوليه إليه ــل فأرس وافقوه ــورى الش أهل

املعافري. السمح

دين اهللا، ــي ف قوة ــلفه، س به قام كما وقام به ــل ــي العم تول
احلقوق في ــاس الن جميع بني ــدل وع اهللا، ــرع ش على ومحافظة
خير كانت أيامه ــى حت ــالم، والس األمن على وحفاظ ــات، والواجب

ورخاء. وبركة
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العباس ــن ب أيوب ــن أبواحلس العظيم ــل البط ــا توفى عندم
ليبيا، في يختاره ليقوم بالعمل حيرة وربكة فيمن اإلمام ــت أصاب
العباس ؟ مقام أيوب بن أن يقوم ــتطيع يس الذي الرجل ــن هذا م
ذلك في قليال كانوا األبطال أن احليرة هذه تعنى وال ؟ فراغه ــأل ومي
ثم وخلقهم، بدينهم يوثق ــن الذي الصني ــلمني املس أن أو احلني،
في أعناقهم توضع التى األمانة هذه أعباء حتمل على يقوون هم
إلى واحد فال يهتدى يبحث عنهم الباحث بحيث من النزرة كانوا
احتار وإمنا ــرة اإلمام، حي تعنيه ما هذا ليس ــد عناء. إال بع منهم
بهذه للقيام ــاءة الكف ــروط ش فيه تتوفر ــدداً جما ع ألن ــام اإلم
يكون حتى ــم خاصة بأحده ميزة ــه ذهن الى تتبادر ولم ــة، املهم
ــه إلى نفوس بعث ولذلك ــه، ب الواجب ــذا ه إلناطة ــببا س ــك ذل
بني يضعون ــذي ال الوالي ويخيرهم في ــر، األم في ــيرهم يستش
جميع من املوضوع وبحثوا الشورى أهل واجتمع يديه مقدراتهم،
رأيهم قر واحداً، وأخيراً واحداً الرجال األكفاء، واستعرضوا أطرافه،
ــحوه ألن رش أنهم فأخبروه ؛ عبداحلميد اجلناوني عبيدة ــى أبي عل
وما عليه اإلمام، الى ــيح بهذا الترش كتبوا وأنهم أمروهم، يتولي
عبيدة من أبو كان ولو اخلطيرة. املهمة للقيام بهذه يستعد أن إال
ــون ويلتمس اجلاه عن ويبحثون الدنيا. يطلبون الذين الرجال أولئك

غبطة، والمتأل ــاً، فرح لطار هؤالء كان من ــلطة، لو الس ــائل وس
تقواه، فلما تقيا صادقا في إميانه، في مخلصا مؤمنا كان ــه ولكن
امتنع امتنع كما ــه، ل اإلمام وتكليف ــه، اختيارهم ل القوم ــغ أبل
الشعب كل وسيلة وبذل األمامة، عن تولي قبل من له 12 سلف
األمة إياه ــه تولي الذي ــرف الش هذا قبول على ــل الرج ــوا ليحمل
أنا : قوله كل محاولة ــي ف لهم وكان جوابه يقبل، ــام، فلم واإلم
لم وملا في إصرار وتأكيد، يكررها أنا ضعيف، ضعيف : أنا : ضعيف
واعتذره عبيدة أبي االمام برفض إلى ــوا كتب إقناعه من يتمكنوا

لضعفه.

ــخر اإلمام ولس وجه التاريخ دنيا لتبدل ــالب ط القوم ــو كان ل
ــلطة فيزور والس اجلاه عليه يعرض الذي ــل املغف الرجل ــن هذا م
العزوف، اجلامد الرجل هذا ــرف بغير الش هذا اإلمام وألناط عنها،
ــياء األش من أولئك الناس الذين ينظرون إلى لم يكن اإلمام لكن
وجد فلما ــالم، اإلس مبيزان يزنونها ولكنهم الدنيا. ــاة احلي بقيمة
على وقع أنه عرف ــدد، وتش حرص في الذي يفر بدينه الرجل ــذا ه
وأنه اهللا، غير أن اليخاف حقيق ــل الرج هذا وان لألمر، رجل ــح أصل
التى الفصائل أكرم هما الصفتان وهاتان اهللا، غير في ــع يطم ال

الدولة. أمور أمراً من يلي بها من يتجلى أن يجب

أبي بتولية ــره األول أم فيها يؤكد ــرى أخ ــالة رس اإلمام بعث
ال أن التى يعرفها اللغات بكل ــالة هذه الرس في وأقسم عبيدة،
العذر حلل ثم ــه، ضعف نفس يخاف رجال إال ــلمني املس أمر يولي
فتول البدن ضعيف ــت كن إن " : فقال عبيدة ــه أبو ب ــذي اعتذر ال
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بيت ففي املال في ضعيفا ــت كن وإن واهللا يقويك، ــلمني أمر املس
زكريا بأبي فعليك ــم العل ضعيف كنت وإن ــع، غناء للجمي ــال امل
هو ــن رعية ع ــئ ش كل يعرف راع من ــالة رس ــا ــى "، إنه التوكيت
حتى الطاعة واجب ــام اإلم أمر وأصبح عنها أمام اهللا. ــؤول مس
اآلراء، وتقليب للتفكير مهلة يطلب إنه متردداً، كان ولو التنفيذ،
اإلمام، ويطلبونه برسالة ميسكون الذين إخوانه من طلب ولذلك

ليستشير. الغد ميهلوه إلى بالتنفيذ أن

العظيم ــل الرج ــن هذا ياترى ؟ وم ــدة أبو عبي ــير يستش ــن م
لعله ؟ والنصيحة ــرأي منه ال أبو عبيدة يلتمس ــأ إليه الذي يلج
أبو ؟ لعله زيد أبو ــه لعل ؟ مهاصر أبو لعله ؟ التوكيتى زكريا ــو أب
تغص الذين ــالم األع ــرات العلماء من عش لعله واحد ؟ ــرداس م
واحد لم يكن ال !! إنه !! ال … ! ــني ذلك احل في والقرى املدن ــم به
الذي الشباب اليوم، شباب بال على يخطر من آخر إنه أولئك، من
تنطلق أن املرأة حرية ــى معن أن يعتقد املرأة، وهو إلى حترير ــو يدع
ــكرتيرة س تدخل الفتنة، أو تزرع عارية ــبه ش العامة امليادين ــي ف
الغافية، األعصاب إثارة في عمل املنبه ــل لتعم املدير مكتب في
تندس موظفة أو ــمة، والبس باللفتة ــلى الركاب تس مضيفة أو
عيونهم بشهوة العمل على أيديهم حتمل املوظفني صفوف بني
أو قدها املياس، وجهها اجلميل ــى إل جوع في ــة التى حتملق الزائف
العامة، ــة، واالس العام ــي املراكب ف الناس ــة تزاحم متنزه أو
ذلك لم تفعل فإن ــز، والعج بالصدر تزاحمهم ــة، العام وامليادين
ولولدها ــا، بجماله ــا ولزوجه ــا، ــها بكرامته لنفس ــت واحتفظ

اتمع. تخدم ال أسيرة حسبت وحنانها بحبها

في ــلمة املس املرأة ــتطاعت اس ذلك، فلقد غير الواقع ــن ولك
تؤدي لألمة أن – بكرامتها محتفظة وهى – التاريخ مختلف أدوار
أنظار بني بقد ــس متي بعني، أو تغمز أن ــة، دون خدم أجل ــع واتم
وجهها تطلى ــر، وأن والنح ــدر الص عن ــف تكش أو أن ــني، اجلائع
االزياء مبصاريف ــا زوجه وميزانية ــا ميزانيته ــاحيق، وتثقل باملس

والتجميل.

العاملة، الكرمية ــرأة امل املرأة، ــير يستش ذهب عبيدة أبا إن قلت
الذهبي ــر العص في ــرق اليوم ماضيها املش ــاب ش يجهل ــى الت
أبو إليها ــزع ف التى العظيمة ــخصية الش هذه ــالم. كانت لإلس
أفذاذ من قليل ــر غي جمع رأي من ــح أرج رأيها كان ــى والت ــدة عبي
إلرادة ــل العتيد هذا الرج ــع تخض أن ــتطاعت اس والتى ــال. الرج
" مارن " ــى ه كانت والبرهان، ــة باحلج تقنعه وأن ــام واإلم ــة األم
تزال التى ال املدرسة : هذه ــائخ املش جدة البارعة، العاملة الذكية
" هذه اجلمارى " اجلميلة ــة القري الزمن في تطاول ــتها مدرس آثار
حب وترنو في ــة، الزرقاء الفاتن ــى عل بدالل تنحنى ــى الت ــة القري
ــاعريتان حتضنان ش إنهما قربتان ــزو " م " ــى زميلتها إل ــاب وإعج
البزوغ عند الشمس قبلة تستقبل إحداهما اجلميل، الزرقاء وادي
على قضيته ــدة عبي أبو ــرض ع الغروب. ــد عن ــا تتلقاه ــرى واألخ
وأقضت حيرته. التى ــكلة املش هذه عليها عرض ــائخ، املش جدة

كان اجلواب؟ مضجعه، فماذا

ــند تس وأن الرجاء، في ــط له تبس أن لم ترد العجوز. العاملة إن
الضمير، حساب أمام املشكلة وضعت وإمنا واإلمام، املشائخ طلب
أن اإلنسان ــتطيع يس ال التى النفسية ــبة أمام احملاس وضعتها
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أو باحلق الناس جميع تتملص من تستطيع أن إنك منها، يتملص
فقد ولذلك من ضميرك، تهرب أن ــتطيع تس ال ولكنك بالباطل،
النار وإن تأخرت فأنت في ــار، الن في فأنت تقدمت " إن : له ــت قال
أن وأنت تعرف ــت تقدم إن : فقالت ــا مقدصده له ــت وأوضح "

وأنت وإن تأخرت في النار، فأنت ــك، من هو أكفأ من ــلمني في املس
العظيم وصمت الرجل النار. فأنت في املسلمني، أكفأ أنك تعلم
بالنتيجة رفع اقتنع إذا حتى ــخاص األش ــتعرض واس طويال وفكر
الرجال في أما : وأسف وصراحة، صدق، في يقول وهو رأسه، إليها
للقيام منه ــو أكفاً الرجال من ه يعرف أن في ال ــه يعني أن ــال ! ف
ورجع إلى ــر، باألم للقيام ــتمد واس العجوز وودع ــلمني. املس بأمر

.13 وقبوله باقتناعه فأخبرهم ينتظرونه الذين املسلمني

أن الفضل في يعرفون كانوا ولكنهم وسر القوم واستبشروا،
قائلهم، قال ــك ولذل " مارن اجلدة " ــع إلى يرج ــكلة املش هذه حل
املرأة ما تضعه عمائمنا، والوقاية من هي خير وقاية" نزر " بنا هلم
املشائخ وزار وغيره، زيت من به تدهنه ما ثيابها ليقى رأسها على
تقف أن دون ــا ــا ودينه ألمته قدمته ــا م على ــكروها وش ــدة اجل
مفاتن جسمها أكثر تستعرض وهى املنصة على تتلوى خطيبة
أكثر مما عقلها، وتستدر اإلعجاب بجمالها مواهب ــتعرض تس مما

… ورأيها بفكرها اإلعجاب تستدر

رجل يشكو على تولية ويصر املسلمون اإلمام يصر ياترى ملاذا
البالد مملوءة ــت كان وقد ــؤولية، املس حتمل ويتباعد عن الضعف،

األكفاء. بالرجال

ــان باإلنس التى متر التاريخ ــوادث ح من ــة ذكر حادث ــام اإلم إن
البطولة ــف ــى. إن مواق ميح وال ــى ينس ال ــذي ال ــا أثره ــرك فتت
بها تقاس ــى الت املعايير ــى ه باحلق ــاك واالستمس ــجاعة والش

األعمال. عندما تناط الرجولة

القطعة هذه الشرق اململكة في طرف اإلمام عبدالوهاب زار
في نفوسه جبل في قلب مقره واتخذ اليوم ليبيا، نسميها التى
أندثرت التى ــة القري هذه اليوم، ــان الرُّجب بلد من " ــرى مي " ــة قري
لإلمام ــاس الن بناه ــذي ال العظيم ــجد املس إال ــا منه يبق ــم ول
التدريس فيه العلمية. ويتولي ــرات فيه احملاض يلقي عبدالوهاب،
األئمة العدول أن ــك ذل ــاس، الن ــاكل مش في والفصل ــالة والص
يتخذون وال عنهم، ــدون يبتع وال العامة يترفعون عن يكونوا ــم ل
ــتئذان، إنهم اس بعد املقربون إال يصلها ال بهم خاصة ــس مجال
ــاجد التى املس وفي األمة جموع بني الدولة يقومون بأعباء كانوا
وطاب ــلمني، وبقي اإلمام الكبير يؤمها جميع املس اهللا هي بيوت
مرافقي بعض وكان سبع سنني، من الزمن البقاء. فانصرمت له
بني إماء ــدداً من ع فتزوجوا العنت ــهم على أنفس خافوا اإلمام
ــرع الش ينص ال لزوجها كما ــيدها لس ملك هو األمة وولد زمور،
كل معه، أخذ ــب رفاقه اإلمام للرحيل ورك ركب ــا وعندم الكرمي،
اإلمام بالوداع، ــغل وش تزوجها. التى األمة من منهم ولده ــد واح
العلماء ــتحى اس ــاس، الن ــتحي املوضوع. واس ــذا عن ه ــل فغف
هؤالء الضيوف ــوا خواطر يؤمل وأن يتكلموا، أن ــاة والعمال والقض
عبيدة أبا ولكن الوداع، حلظة آخر حلظة، ــي ف اإلمام الذين رافقوا
حتى ــاير يس وال أحد، عليه ــل يجام وال احلق، في ــيئاً ــاف ش يخ ال
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في والناس ــاء ج حتى باحلادث ــمع س فما ولذلك ــه. نفس اإلمام
العامل أذن ــي يهمس ف ولم اإلمام ــتأذن يس فلم ــوداع، ال ــع موق
ميلك مبا صرخ ولكنه ــل، ذلي ــل توس بكلمة لطيفة أو ــى القاض أو
ولن اهللا. زمور" إنه حكم عبيدكم يابني " خذوا الصوت : ــوة ق من

جميعاً. ولو غصب البشر اهللا حكم مخالفة عن يسكت

وال يحايى ال الذي القوي، ــح الصري الصلب املوقف ــذا ه وكان
في األقران من غيره على به أبو عبيدة رجح الذي امليزان هو ــني، يل
جاء وملا به، ــب وأعج ــام أمر أبي عبيدة اإلم ــام. لقد أقر نظر اإلم
اإلمام ذكر أمور املسلمني مهام إليه تسند بني من االختيار مجال
وحصانة خلقه، فأصر وعلمه ــه وقوة إميان احلق، ــة الرجل في صالب

عبيدة. توليته، وتولي أبو على

الذين يفرقون املؤمنني القالئل أولئك من عبيدة أبو كان ــد لق
إنه اللني، ــون يك ومتى ــدة الش تكون ويعرفون متى املواقف ــني ب
لومة ألئم، اهللا في التأخذه عنه، رضى اهللا الفاروق ــم خطا يترس
ألقيت عليه قد ضعيفاً رجال نفسه إال ال يرى ذلك كل إلى ولكنه
جنا. فقد ساملاً منها خرج إذا وهو القوي األمني. بها ينوء تكاليف

ــتبني يس عندما ولكنه ــاط، االحتي ــديد ش كان فقد ــك ولذل
ــؤون ش وعندما تولي ــد. يحي ــف وال وال يق ــردد يت ال ــق الطري ــه ل
ــتعبدته واس احلياة، غرته " رجل ممن ــف14 َخلَ " هناك كان ــل، اجلب
املال والدم، ــتهان بحرمة فاس املطامع، ــه نفس وأذلت ــهوة، الش
الدنيا طالب أقامه ــذي كال ملكا ليقيم اخلالفة ــه لنفس وطلب
ــتعلى يس " خلف " وكان ــالمي، اإلس العالم نواحى من في كثير

أبو له يهتم فلم اجلبل األشم، من ــرقى الش النصف في ويتقوى
الراغبني أو ــع التوس طالب من يكن لم به، ألنه ــال يب ولم ــدة عبي
به، أنيط مبا للقيام ــمر ش وإمنا رقعة، ــع أوس على احلكم متديد في
احلق، فأعطى ــان، واالطمئن الراحة ــباب أس توفير ــى عل والعمل
العباس، ــلفه أيوب بن األمن، كما فعل س وبسط العدل، ــر ونش
فلما الرجل اجلديد، هذا يزن كأنه بادىء األمر في " خلف " وسكت
ــه يناوش فبدأ فيه الضعف. ظن به وال يتحكك إليه يلتفت ال رآه
بينهم، فطلب احلدود ويتعدى املتطرفة، القرى بعض على ــر ويغي
وأن يكف ــتفزاز، االس هذا يترك أن ــجاع الش العامل العالم إليه
وفي دينه في اهللا يرعى مسلم بها يقوم األعمال التى ال هذه عن

العدوان. وواصل باإلثم، اعتز " خلف " ولكن عمله.

حدود على فأغارت ــان الفرس من ــكرية عس بعثة خلف بعث
تبعد ال التى ( أدرف ــة ( قري في وقتلت ونهبت ــدة، أبي عبي ــوزة ح
عبيدة، مترات، ووصل اخلبر إلى أبي 6 كيلو يزيد عن مبا جادو ) ) عن
املسلمني من عشرة عن اليقل وعلم أن ما الغارة، وقوع من وحتقق
أموال، استحلت قد وعدواناً، وأنه دماؤهم ظلماً أريقت ــاملني املس
بعد ــكوت الس لنا يحل ال ــه ألصحاب ــال فق ــراض، أع ــت وانتهك
الصفعة منه ــة، فلقيت البعث هذه لتأديب ــرج وخ العدوان، ــذا ه
التلميذ او العاق، اإلبن خد إلى املربي أو األب يوجهها التى ــة املؤمل

الشرير.

أن جنده إلى أمره ــدر أص فارة، منهزمة البعثة هذه تولت ــا ومل
أو ــتحلوا ماال، يس وأن ال جريح. على ــراً، وال يجهزوا مدب ــوا اليتبع
الراشدين، من اخللفاء عرفته الذي املوقف ذلك إنه ــيئاً، ش يغنموا
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نفس املوقف حامت، إنه اخلطاب،وأبي وأبي احلارث، سيرة في وعرفته
حدود عند ــرة، ووقوف عط ــيرة واملكان ؛ س الزمان إال في ــر يتغي ال

اإلنسانية الرفيع. بخلق وتخلق اإلسالم،

حني قوي ــه أن ــع، وبرهن الرائ ــل املث هذا ــرب ض أن ــد بع ــع ورج
العنف، ــف املوق إذا تطلب ــف وعني ــوة، الق ــروف الظ ــتدعى تس
هذه الشدة، ولكن األمة تتوقف على مصلحة كانت إذا ــديد وش
تتجاوز الطغيان، وال حد ال تبلغ ــدة الش وهذه العنف وهذا القوة
العامل القوي وملا رجع العدوان. لرد ــالم اإلس ــمها رس التى احلدود
يحقن أن يرجو وهو فيها يقول خلف إلى ــالة رس مركزه، بعث إلى
الطاعة فكن عن يا خلف يدك نزعت " وإذا دماء املسلمني : بذلك

." احلرب بال في حيزى وما وأكون في حيزك

ــيطان الش ؟ إن فماذا فهم ،" ــف خل إلى " ــالة الرس ــت ووصل
ــتبصار لإلس مجاال فيه يترك ال ــان إنس قلب في بالغرور نفخ إذا
صفعة له قد كان عبيدة أن أبا إال يفهم لم " خلقاً " إن والرشاد..
بعث ما هذا عبيدة وأن أبا منها، ــف بأعن له يردها يجب أن ــة مؤمل
احلدود بإقامة ــى وما رض القائمة، اللينة الوادعة ــالة الرس ــذه به
الضعف، ورجاله في نفسه باخلوف، وأحس ــعر ألنه ش بينهما إال
ــتولي بها على يس هجمة عليه يهجم ال فلماذا ــك كذل كان وإذا
بإقامة يقنع ــذي ال اخلائف الرجل ــذا ه أمرها يتولي ــى الت ــوزة احل

احلدود.

ولذلك أبي عبيدة " " تفكير إلى به يسمو ال " خلف " تفكير إن
ال ألنه واخلوف، بالضعف إال السالم طلب اإلحلاح في اليفسر فهو

الذين الرجال أولئك من فهو وزناً، ودمائهم ألموال املسلمني يقيم
كل مجهود ــذل يب فهو باحلقارة، ــعور الش ضغط حتت ــون يعيش

العظمة. مبظهر الناس بني وليظهر سلطة، لنفسه ليكون

في عبيدة عليأبي وهجم جلبا، ــاً جيش وكون عدته، وأعد خلف
قريباً من املعتدي اجليش كان ــدة اخلبر أبا عبي بلغ وملا غفلة، ــني ح
تراءى وملا األبطال، الرجال ــن حضر م مبن فالقاه عبيدة، ــز أبي مرك
خلف جيش وكان ــاوز ألفا، ال يتج عبيدة أبي جيش كان ــان اجلمع
بقلب الغرور ولعب األعصاب، حرب وبدأت أربعني ألفا، عن ــل يق ال
جيشه من جمعا فأطلق علمه، سوء ــيطان الش له فزين الفتى،
ــاملني، املس اآلمنني الناس وفي الوادعة، ــرى ااورة في الق اللجب
ــي عبيدة يطلب إلى أب بعث ثم ــلب ويقتل، ويس وينهب ــدى يعت

خلف. وبيعة الرسمي، اإلمام بيعة من االنسالخ منه

ــتبني تس ال حوالء ونظرة لألوضاع، وقلب التفكير، في انقالب
يقنع العامل احلكيم أن وحاول ؛ الرشاد سبيل تهتدي إلى وال احلق
بني احلالل يفرق ال الذي الباغي لهذا بالبيعة يطالب الذي ــد الوف
فلما ــالم، حدها اإلس يلتزم احلدود التى وال اهللا، ــرع ش من واحلرام
ــل الفش خبر إليه يحملون قائدهم ــى رجعوا إل ــة، احلج ــم ألزمه

الدفاع. الرجل على وتصميم

املسلمني من وإراحة الدماء حلقن كل طريق عبيدة أبو ــلك س
ــر وفس ــبيال. س ذلك إلى يجد لم ولكنه ودمارها، احلرب ــب مصائ
بل لقد باخلوف واخلشية، التحريج، وهذا النبيل، املوقف عدوه هذا
دع " : له ــول من يق عبيدة ــي ألب يبعث أن ــه نفس ــولت خللف س
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ــاكره، خلف وعس مبقابلة اليوم لك طاقة ال ــك القتال، فإن ــك عن
بلغ هل ! ــجاع الش الرجل وغضب .15 " لقائه ــك في ــة ل حاج وال
أبا عبيدة أن ــرور املغ ظن هل ؟ هذا احلد إلى ــني بالطامع ــف املوق
ــالمة، وحتاميا للس وطلبا ــه، من خوفا ــف إال املوق هذا ــم يتخذ ل
يغطيها الرجل ــى القوة الت تلك ــرزت ب وهنا القواطع، ــيوف للس
ــاء يش من قلب في اهللا يودعها التى القوة ؛ تلك باللني ــم العظي

األوفياء.. املؤمنني من

فأقسم احلق، بإحقاق إال يبرد الغضب الذي ال هللا، الغضب إنه
ألقاه ولو خلفاً، ألقاتلن " : ــال املغرور قائ لهذا ــنها لغة يحس بكل
ماء طلب ثم على فخذه، ــيفه بس " وضرب ــيفى هذا بس منفرداً
الذي املؤمن بقلب إليه وتوجه هللا، ركعتني وصلى وتوضأ فاغتسل
" : في دعائه ــال وق أمره، من وعظم دق ــا فيم اهللا إلى إال ــأ اليلج
هذه تفرق ــره، ال ــتقبلت أم اس منذ عنه أعرض لم من يا ــم الله
تهيأ ذلك وبعد "16 قدير ــىء ش كل العصابة على يدي، إنك على
انهزم ــتمر طويال، فلقد تس لم ولكنها احلرب، العدوان وبدأت لرد
وانتصر اجليش ألفاً، أربعني من يتكون اللجب القوي، الذي ــش اجلي

األبطال. ألفاً من يبلغ الذي لم الصغير

بصوته القوي عبيدة ــو أب صاح األدبار، املنهزمني ولى ــا وعندم
صاح املوحدين، البغاة من حاربهم إذا ــون املؤمن يعرفه الذي األمر
تتعرضوا جريح، وال جتهزوا على وال مدبراً، تتبعوا ال : أصحابه ــي ف
القائد املظفر، لكلمة ماال، فاستمع اجلند تستحلوا وال ــالم، ملس
الفلول هذه ــاردوا يط ولم يبغوا، فلم ــر، حدود النص عند ــوا ووقف
يذهبوا ولم القتل، ــا فيه ويكثروا اجلراح، فيها ــوا ليثخن املعتدية

ولم أحالمه، فتذوب ــاً خلق منها ويطردوا ليحتلوها أرضهم ــى إل
اإلمامة، ــة عاصم ــرت، ــا إلى تاه به ــلوا ليرس الرؤوس ــوا يقطع
عند عبيدة أبي ــأن ش بها يرتفع أخرى ــيلة وس الرأس هذا فيكون
شيئاً يبيح ال اإلسالم يفعلوا شيئا من ذلك، ألن لم اإلمام. إنهم
املوضع هذا في ــالم اإلس حدود عند يقفوا لم إن ــم وه ذلك، ــن م
وانكمش هذه املواضع. غير في حدود عند ال يقفوا أن فاحرى بهم
أبا رأسه، ولكن ميأل الذي كان احللم وتبخر األتباع، عنه وتفرق خلف
على تلك احلوزة فيدخلها ليثب ــتغل هذه الظروف يس لم عبيدة
القصد يكن لم عبيدة وأضرابه إبي احلكم عند الطاعة، ألن حتت
الثروة لترفيه وتكديس السلطة، ــتغالل الضرائب واس جمع منه
من له خول ما بسبب ــعب، الش حساب ــلطان على صاحب الس
احلكم ولكن ــة. ثق من ــه ل عمل ومنح ــن م له ــند وأس ــة، وظيف
فيها يتجرد ــق، العات على تلقى ــؤولية مس عبيدة ــي نظر أب ــي ف
العامة، ــؤون األمة ش ليتولي اخلاصة، أعماله من املؤمن ــلم املس
بالعناية ضعيفهم ــي ويتول والتهذيب، بالتربية قويهم ــي فيتول
ــبل الس أقرب أصحابها من إلى احلقوق ويوصل والرأفة والرحمة،
والطمأنينة ــكام، ويوفر األمن األح في ويعدل األوقات، أقرب ــي ف
طعام ــم أوده من يقي ــا م غير ــل ذلك مقاب له ــس ــالم، ولي والس
إسراف، وال فيه ترف ال ــيط، بس من لباس ــتر ظهره ويس بسيط،
به ليضمن مال من يجمعه فيما التصرف حق ذلك بعد له وليس
هذا العصر، في الناس يفعل كما أبنائه، ــتقبل ومس مستقبله
ذلك ألبناء حق إال ما هي ــتخرج في زمن تس اخليرات التى ألن كل
فبيد ــتقبل املس أما ــواهم، لس متنح وال لغيرهم، تدخر ال ــن، الزم
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ما إلى ميتد ال ــان اإلنس تفكير ــان، ألن اإلنس ــه في ــر يفك اهللا، وال
يعيش كان التفكير هذا وعلى القريب، ــتقبل املس أو احلاضر، بعد
صلى محمد مات فقد املسلمون، الذين حملوا رسالة اهللا، أولئك
وعاش يورث، ما ميكن أن وأقاربه لبناته ولم يترك ــلم وس عليه اهللا
الضروري، واللباس ــروري، الض القوت على عنه اهللا ــى رض بكر أبو
اإلخالص في النهاية بلغت خدمة ــالمية اإلس عمر األمة وخدم
زوجته وكانت ومغاربها، األرض مشارق وبها لها وفتح والتضحية،
الرخيصة احللوى ! احللوى تتمنى قطعة من طوال خالفته احلبيبة
أمير زوجة تظفر فلم والفقراء، ــطني املتوس بيوت في توجد التى
ثمن اقتطعت وعندما الرخيصة، األمنية بهذه الغالية ــني املؤمن
بيته، عمر وآل يتناوله كان الذي الضروري ــوت الق من احللوى هذه
! بيت املال إلى فرده اليومي، استحقاقه عن زائد ذلك عمر أن رأي

يعمل في ــذي ال ــر األجي حق ــى حت األمة ــن م ــم يأخذ ل ــه إن
ليكون العمل ــاعات بتحديات س ــم يطالب املصنع، ول أو ــل احلق
كان النمط ــذا ه وعلى ــه، وعيال ــه وأهله لنفس الباقي ــت الوق
ليلهم األمة، شؤون على ــهرون يس الذين العمالقة ــيرأولئك يس
يحز و جوعان، عاريا أو ــة األم من فرد يبيت أن ويؤرقهم ــم، ونهاره
صاحبه إلى يصل فال ــوق، احلق من يتعطل حق أن ــهم في نفوس

وقت. أسرع في

وحتملوا تلك ــى، العظم ــؤولية املس ــذه ه ــد تقلدوا وق إنهم
ــبوا حس العظيمة، الثقة فيهم تلك ــت ووضع الغالية، ــة األمان
من ومالهم ــهم وأموالهم أنفس فوضعوا ــراء أَُج من ــم أقل أنه
األمة، خلدمة كل ذلك وضعوا الفكر، وقوة وقوة العلم، البدن، قوة

عند مقبولة غير تلك أعمالهم تكون أن ذلك مع ــفقون يش وهم
ــالمية، اإلس األمة في احلكم والقيام مبهمة ــي اإلمارة تول إن اهللا.
نفسه فيها ينسى كاملة، تضحية الفرد، تضحية سوى يعني ال
في وحكمته الثقة، أولته التى األمة هذه من أجل وقرابته ــه وأهل

وشؤونها. مصيرها

له جتد أن يندر الذي ــل البط عن ــماخي الش العباس أبو حتدث
ال قوى العريكة، الشكيمة، ــديد ش عبيدة أبو " وكان فقال: مثيال

." الئم لومة اهللا تأخذه في

التاريخ، ــرار أس على مطلع أمني مؤرخ ــهادة رائعة من ش إنها
التاريخ ــذا ه ــواهد من ش عبيدة ألبي فهل الرجال، ــير بس عارف

؟ هذا احلكم. وتثبت هذه الشهادة، تسند

الصادق ــل العام هذا ــاة أن يدرس حي ــد يري ــذي ال ــث الباح إن
والشهادات. ويكفي ــواهد الش ــيرته عشرات س يجد في الص
أمتهم أجمعت ــالم ــهادة أربعة أع ش يظن، ــا فيم كل ذلك ــن ع
ــم الوفد الذي إنه مائة. مقام يقوم ــم منه واحد كل أن ــذ حينئ
امليدانني لينصروا اإلمام في تاهرت، ــة إلى نفوس جبل من ــافر س
تركوا هل : ــألهم س اإلمام بهم أعجب وملا والعلمي، ــكري العس
: قالوا والدين. واخللق العلم إليه من بلغوا ما يبلغ في اجلبل ــد أح
فكانت احلميد اجلناوني، عبد عبيدة ــا أب منا18: خير هو من ــا تركن
االعتراف ــخ في التاري عرفها ــهادة ش كد أو منهم اإلجابة ــذه ه

والفضل. باحلق

هذا – نفوسة عبدالوهاب جبل اإلمام يزور أن اهللا إرادة وشاءت
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: اجلبل اآلن ــميه نس الذي ــماء الس في الضارب ــامخ، الش اجلبل
واالدب، والفضل ــم العل من أهل عظيمة ــية في حاش – الغربي
الوقت ذلك في ــل اجلب قلب تعتبر التى " ــرى " مي ــار قرية يخت وأن
هذه الشاق، السفر عناء اخليل بعد ــراح س وأطلق إلقامته، مركزاً
ــة، نفوس جبل الى تاهرت من العظيم الركب حملت التى ــل اخلي
عليها، جاء ملن واحتراماً لها، إكراماً حفظها في ــاهل الرعاة فتس
يحرص ــة التى الغاب هذه من ونالت ــة، إلى الغاب ــل بعضها فدخ
أبو وكان ــم، أرزاقه ومنبت ــم، زراعاته مدار ــا ألنه ــاس عليها، الن
ميتاز عنهم ــاس، ال الن ــائر س من رجال عاديا احلني ذلك في ــدة عبي
قرية إلى اإلمام بوصول ــمع س يقدمه لربه، فلما ما غير ــيء بش
خف منها، وحفظ املزارع اخليل رعاية في رعاته وبتهاون " " ميرى

ليتملقه وال ويرحب مبقدمه، عليه، ــلم ليس ال مالقاة اإلمام. إلى
إلى اإلمام ليرفع يذهب ــم ول لذلك، إليه يخف لم إليه، ــف ويتزل
أوال، فيتقدم إلى العامل املراتب، سلسلة يراع ولم ــكاة، الش اليه
اإلمام أمام وقف ولكن احلديث، ــطة واس العامل هو هذا ــون ليك
التحايا، أرق ــامي، ومقامه الس اعتابه العالية، إلى يرفع أن ــل وقب
الذين ــالب الدينا، ط املتملقون من ــل يفع كما ــا، النواي ــص وأخل
بصوته ــرخ ص ذلك، من ــيئا قبل أن يفعل ش ــكام، للح ــون يتزلف
إن املضرة. عن الرعاة إنه " : قال باإلسالم وباحلق. يعتز الذي القوى،
في السيف "19وهز بيننا هذا فصل واال اعلمناك، فقد لم تعرف

الضيف. اإلمام وجه

القوي العنيف في ــن هذا الرجل اخلش إلى ينظر ــام اإلم كان
عبداحلميد، أبوعبيدة : ــل فقي ؟ يكون من عنه ــأل س ثم ــاب، أعج

هو ــيوخ، الش : صدق فقال تاهرت، في ــهادة الوفد ش اإلمام وذكر
منهم. خير أو مثلهم

ــددة املش أوامره وأصدار وتواضع ــر في بش اإلمام ــم ابتس ثم
املسلمني. أموال حفظ على لتحرص الرعاة على

الذي ــق العظيم اخلل عن ــف لتكش احلادثة هذا تكفى ــل فه
صف في تضعه أن تستطيع إنك املؤمن. ــلم املس هذا به يتحلى
هدد حني بن اخلطاب عمر املؤمنني أمير الذي أجاب املؤمن ذلك مع
عمر فحمَد بالسيف نقومه : إذن فقال له الدينا الى رأسه بإمالة
يردع ما والشجاعة ميلك من القوة من في املسلمني جعل أن اهللا
الذي اختاره الالحب الطريق في السير ويلزمهم الدولة، حكام به

الواعية. لسلوك البشرية ورسوله اهللا

في ــلمني املس أمر أن تولي بعد أبو عبيدة به قام ــل عم إن أول
ــتنجد يس فالن، ياآل فقال : اجلاهلية بدعوى دعا أدب رجال أن اجلبل
هذه احلادثة، ــل مث عماله أ من ــرف تع أن أردت إذا ــك وإن ــه. بقبيلت

صفحات كثيرة. فستحتاج إلى

اخلطوات ــى يحص خالص تاريخ ــاب كت ليس الكتاب ــذا ه إن
صور إنه ــض. ببع بعضها ــداث األح ــط ويرب احلوادث، ــل ويسلس
وشهامة ومروءة، حقاً وعدال الدنيا مألوا الذين أولئك مشرقة من
في احلق ــالم اإلس على ــوا كان الذين ــك أولئ ــم إنه ــتقامة، واس
إلى أيديهم متتد لم وعبادتهم، عقيدتهم في وسالمهم، حربهم
املظلومة، ولم بالدماء سيوفهم تلوث ولم بالباطل، الدنيا زخرف
باخلرافة عبادتهم ــزج متت ولم املنحرفة، بالبدعة عقيدتهم ــزج متت

الضالة.
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جاء في كتاب ــا مب الفصل هذا أختم أن ــب املناس من ــه ولعل
واطراح احلرص من الورع، ــه علي طبع ما إلى وما " : القيم ــير الس
األمور وإمضائها، ــي إنفاذ وكان غاية ف الطمع، وترك الدنيا ــى عل
إصالح من أمر مبا البغاة ودفاعها،ووافيا ــوال باملدافعة ألح وقائما

" السيرة. أحسن ولى وملا وحتصينها، والدنيا والدين النفس



رجل من املؤمنني. من أخلص الكفاح، ومؤمن أبطال من بطل
أولئك الثقال، األعباء ــل لتحم أقوياء خلقوا الذين الرجال ــك أولئ
الدولة، وصيانة ــة، األم خلدمة ــهم أنفس يضعون الذين ــال الرج
ومع احلق.. عليه يقام ــن م إلى نظر دون احلق إقامة احلق.. ــة وإقام
االستشارة، وتردد في تسدده وتفكير احللم، يزينها أناة القوة هذه

… الدليل واستيضاح احلق، يفرضه استبانة املواقف بعض

يعزونه في ــرت تاه ــي ف ــى اإلمام ــة إل نفوس ــائخ مش كتب
قويا آخر، يكون واِل ــى إل أمرهم ــناد إس منه ويطلبون عبيدة، أبي
االختيار، أمر ــم إليه ففوض املؤمنني. ــى عل حريصاً اهللا، دين ــي ف
وأجمع به. فتشاوروا عليهم من يشيرون سوف يولي أنه وأخبرهم
أن دون برأيهم ــام اإلم إلى وكتبوا أيوب، بن ــاس العب على ــم أمره

يخبروه.

ــالة برس إليه وبعث ــاس، العب إلى ــة الوالي أمر ــام اإلم ــدر أص
ولكنه ــؤولية، املس من يتهرب ولم يفرح باملنصب، فلم ــة، التولي
أمورهم، في ــارهم اإلمام، واستش ــالة رس وأبلغهم جمع الناس
وهيأ أموره، ــب ثم رت ــاكل، واملش من احلوادث ماجّد ــم ودرس معه

عاتقه. امللقاة على العظمى باملهمة للقيام نفسه
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التى وجهها إليه القوية الضربة بعد انكمش " قد " خلف كان
مركز في األماني، فهاجمه ومنته نفسه، غرته عندما عبيدة أبو
أبو فلما توفى القوي. ذلك العامل مدة بقية ولم يتحرك حكمه،
جترى فيها طوال أيام وانصرمت عامل، بدون البالد ــت عبيدة وبقي
ــيطان الش حترك تاهرت، واإلمام في ــورى الش رجال ــني ب ااطبة
هذا وأن سانحة. الفرصة أن إليه فأوحى خللف ــوس ووس للعمل،
خلفا يداعب كان الذي احللم ؛ اللذيذ احللم ــت العمل لتحقيق وق
وحترك احلكم. ــي كرس على ويتربع ــلطان، الس مرتبة إلى ليرتفع
فما يكون العدة ــز اجليوش وإعداد في جتهي وبدأ جديد، الرجل من
مرداس ألبي يحلو كما أيوب بن توفيق أو أيوب، بن العباس موقف

يسميه. أن

يكف أن ــف إلى خل اجلديد ــل ــوب العام أي بن ــاس العب ــث بع
الناس أموال ــى عل يتعدى ال وأن ــه، حوزت وأن يلتزم ــدوان، الع عن
ــالة، الرس هذه فهم في أخرى مرة أخطاً خلفاً ــن ولك ــم، وارواحه
ورهبة من ــه، لقوت ــية وخش ضعفاً مرة أخرى املالينة ــذه ه وظن
عداوته، في واستمر موقفه، على وأصر غيه في فتمادى ــه، جيش
سالمة على احلريص نحو مركز العامل الكثيف، ــه بجيش ــار وس

والعباد. البالد

خلف، ــن م املوقف ــذا ه ــجاع الش الفتى ــل العام علم ــا ومل
له ــتعد اس نحوه، ــيره مبس ــمع وس األصرار والعناد، هذا ورأي منه
ــالم، عن اإلس ينحرف الذي العاق، الرجل هذا حملة لتأديب وكون
والتقى ــم، وأمواله ــلمني املس دماء ــن م اهللا ــا حرم م ــتحل ويس

… اجلمعان وتراءى العباس حوزة داخل اجليشان

كثير ــان، بالفرس يضطرب ــر، الزاخ كاملوج ــف خل ــش جي كان
حملة عن ــارة عب العباس ــش جي وكان ــز، التجهي ــن حس ــدد، الع
بعض ورأي العدوان. رد منها قصد صغيرة سرية عن عبارة تأديبية،
في جيش الهائلة الكثرة العباس، هذه جيش من ضعاف النفوس
أبي إلى فذهب ــة، العاقب فخاف ــني املت ــتعداد وهذا االس العدو،
ذهب اجليش، قائد على يؤثرون الذين الشورى رجال من وهو مرداس
وعدة، يفوقهم عدداً العدو أن له ويبني رأيه، عن له ــف يكش إليه
للنصر، ــه الراجى برب الواثق املؤمن ــه إجابة أجاب مرداس أبا ــن ولك
األبطال الذين ؛ جنبه إلى يحاربون الذين بقيمة األبطال، ــارف الع
الفرق إن على املبدأ، ويثبتون ــهادة، الش ويرغبون احلق، عن يحاربون
من ورجل يحارب ــال، م أو جاه اجل من يحارب ــل بني رج جداً ــر كبي
اجلاه أو على عليه احلصول تعسر إذا األول أن إذ ؛ حق وعقيدة أجل
ــالمة نفسه، س على محافظة الروح، على محافظة تركها املال،
فإن أول : الثانى أما مالءمة، أكثر ووقتاً فرصة أحسن، أن يجد أمال
النصر، : أما أثنني أحد له إال لذلك فليس ــه، أو هو روح يقدمه ــا م
سالمته. على ويبقي عليه، يحافظ شئ له وليس الشهادة، وإما

األبدالني. ــن احلس أبو فيه جيش على أخاف : ال مرداس أبو قال
عملياً، ــاً جواب يريد ــم يقنعه، إنه ل اجلواب ــل، ولكن الرج ــكت وس
ولذلك ــتعداد االس كل لها ــتعد املعركة حتى يس يريد تأخير إنه
اجليش، ــن األخر م الطرف ــي األبدالني ف ــن أبي احلس ــى ــب إل ذه
كثرة العدو أراه ؛ احلقيقة ايفة على وأطلعه اخلبر، نفس ــره وأخب
أبا ولكن ــبة إلى عدوهم، بالنس جيشهم قله وأراه ــتعداده، واس
بصحبه، فقال العارف بربه، الواثق إجابة أجابه األبدالنى ــن احلس
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ــن حس من الرجل مرداس. وعجب أبو جيش فيه على أخاف ال : له
ال النصر أن واقتنع اهللا، في الثقة وعظم الفراسة، وصدق االتفاق
من القلب، ينبع ولكنه فقط، ــاعد وقوة الس كثرة العدد من يأتي
وطال بينهما ــان، اجليش وتصادم ــرب، احل ووقعت من اإلميان ــع ينب

… النضال

ــا املؤمنون يظنه التى ــرعة بالس ــل الباط ــش جي ينهزم ــم ل
وقائد اإلمام، ــل عام إلى العباس، مرداس ــو أب ــون، فذهب الصادق
ألن إال عنا النصر تأخر فما ــك رب إلى "تب : له وقال العام، ــش اجلي
الوقت هذا احلق أمام يقف أن للباطل كان وما منك، وقع شيئاً ما
يتهمه ــذي ال هذا الرجل ــى عل القائد ــب يغض ولم " ــل.. الطوي
حرارة قال في ولكنه ــر، النص تأخر ــؤولية مس ويحمله باملعصية،
ثم ذنب ارتكبته، كل ــن م إليك أتوب اللهم إنى ــدق وأخالص، وص
أعمل، تروننى كما ــوا : اعمل في القوم وصاح امليدان، ــى إل اندفع
أنهزم ــى حت قالئل، ــات حلظ إال ــة التصفي هذه ــى عل متض ــم ول
ــرداس وفلول أبو م ووقف ــه، بقلت احلق ــر وانتص بكثرته، ــل الباط
تتبعوا : ال اجليش ــي وصاح ف منهزمة مدبرة، ــي العدو تول ــش جي
ــن جندياً ولك ماال. ــتحلوا تس جريح، وال ــى عل ــزوا جته وال ــراً، مدب
الذين ال األفراد أولئك أحد العظيم، البطل حتدى اجلند طرف ــي ف
إذا كانت إال األوامر، في أعينهم تعظم وال الشخصيات، تهمهم
اجليش، لقائد العادي اجلندي هذا وأعلن واحلق. باحلكمة ــمة متس
ــوف س احلوزة وأنهم داخل ــزال الت العدو ــول فل أن مرداس، ــي وألب
الصواب ــو مرداس أب وعرف من احلدود، ــوا يخرج حتى ــم يطارودنه
هذا الرأي على ــكت. ووافق القائد فس ــيط، البس اجلندي رأي في

وهو آخر احلوزة ،22 اآلخرة وادى جتاوزت ــى حت فطوردت تلك الفلول
كانت التى الفكرة هذه على احلني ذلك منذ وقضى ذلك احلني. في
انتهى لقتال.. ــض بعد، ولم ينه ــم بها من يحل فلم خلفاً، ــراود ت
ولم باإلمامة، ــم يحل يعد فلم ــة املؤملة، الصفع هذه بعد ــف خل
؛ يقتل عمل السلطان الغشوم ــر يباش يعد ولم بالبيعة، يطالب
كانوايناصرونه الذين القوم أولئك ولكن ــرق األموال، ويس األرواح
ــتمرأوا بالغارة، واس العدوان وتعودوا طواال، آماال ــه علي ويعقدون
أولئك ــل، ــوال بالباط ــتحلوا األم واس ــلب، والس ــب ــم النه طع
أطراف على ــرون يغي فكانوا ؛ ــم موقفه عن ــوا ينفك لم ــوم الق
حتت يجتمعون ــوا ال أصبح وملا ــزون. ويغ ــلبون ويس يقتلون احلوزة
تعدياتهم، وتواصلت غاراتهم، ــرت وكث خطرهم عظم قائد إمرة
ــاد، الفس هذا على يقضي أن احلازم ــباب قرر العامل األس ولهذه
تتبع نظاماً، وال حلكم ال تخضع التى على البالد وأن يفرض األمن
به إليه مرحبني يتسابقون الناس فكان وسار جيشه القوي، وكون
فتراق دماء، وتذهب متفرقة ــراذم ش تعترضه وقد إليه، منضمني
املؤمنني وأحرص ــارين املستش أخلص من أبو مرداس وكان أنفس،
ــابق تس رأي فلما الدماء، إلراقة الناس األمة، وأكره مصلحة على
العصاة ــك أولئ أن يتوب ــل أم اإلمام، بعامل ــم ــاس وترحيبه الن
يزمع الذي إلى العامل فجاء شدة، ــتعمال اس أو دون قتال املارقون
فرصة القوم يعطي أن ــه إلي بالرجوع، ويطلب ــه بنصح التقدم
ــغب، ولكن الش عن يقلعون أو إليه، فينضمون ــرون يفك لعلهم
رأي أنه الداعي ــن، األم ــرار إق على وصمم ــتعد اس وقد ــاس العب
عليه الناس القرى واملدن، وأقبل مجموعة من أمن بعد أن للرجوع
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أسرع وقت. في هذه املهمة أن يتم وهو يأمل مستبشرين، فرحني
يرجعوا.. وملا رأي أن ــاس صحت في الن وإال ارجع ــرداس م أبو فقال
خطيباً ووقف له، ــتجاب أبي مرداس اس اإلصرار من هذا ــل العام
فارجعوا حتى إذا ــراع، الك وضعف الزاد، نفذ الناس أيها " : ــال فق

." رجعنا الزاد، وجددنا الدواب سمنت

رجع حتى عادوا فما خلف، أتباع لتأديب احلملة هذه ــف تك لم
ونهب أموالهم ــلب وس على اآلمنني، االعتداء من ــوده ماتع إلى
من ففروا ــم أخرى لتأديبه ــة احلازم حمل العامل ــرد ــم. وج أرزاقه
هذه من ــى ينته وأن الداء، ــتأصل يس أن ــرة امل وأراد هذه ــه، أمام
األول، رأيه عند يزال ال كان مرداس أبا ولكن طالت، التى ــكلة املش
العصاة أولئك يثوب أن ــو يرج وكان القوة، ــتعمال يريد اس كان ال
ولكن بالرجوع، للعباس ــح ربهم، فنص إلى ويتوبوا ــدهم، رش إلى
لنصيحة ميتثل املضي، فلم مصمما على كان هذه املرة ــاس العب
نفسه وقال إلى مرداس أبو فرجع لدعوته، ــتجب يس ولم الشيخ
ويلجأ حني يترك ربه – ــه نفس يعني – مهاصر جنون ماأعظم " :

ينزل أن ــاً داعي ربه إل اجته " ثم ً ــرا ام يطلب إليه ــه، مثل رجل ــى إل
الغيث ــيخ ونزل دعاء الش ــتجاب اهللا عميماً، فاس ــاً غيث ــم عليه
إلى اجلند ــاء فج ــه الهضاب، ب وارتوت األودية، ــه ب ــالت س مدرارا،
وهم زراعة ــم موس ــم املوس ؛ ألن الرجوع في ــتأذنونه يس القائد
مطمع في لهم وليس ــات، لهم مرتب تكون أن دون يقاتلون ــد جن
تلبية إلى القائد واضطر البغاة، املوحدين يقاتلون ألنهم ــة غنيم
وهكذا ــتطعت ! اس إن اآلن ــم رده ــيخ الش ــال له فق ــم، رغباته
أبي آمال ــن ولك ــرداس، م رغبة أبي ــق الثانية وف ــة احلرك ــت انته

يتوبوا ولم رشدهم، إلى القوم أولئك يثب فلم تتحقق، لم مرداس
القتال، حر عنهم كف ما بل أنفسهم، ــبوا ولم يحاس ربهم، إلى

عنه. نهوا عادوا ملا حتى

اجليش بها يقوم املناورات التى هذه أن الشيخ يعتقد كان لقد
فينكمش الصديق، وإيناس العدو، ــاب إلره كافية املظفر، القوي
اإلمامة، ــى ينضمون إل ــوف س فإنهم ــاملون املس وأما ــدون، املعت
دون الربوع، جميع األمن في ــر ينش أن ــتطاع اس قد يكون وبذلك

الدماء. يريق أن

على طبعوا الذين ــؤالء له ــب أنس القائد كان رأي أن ــر ويظه
ولذلك الناس، أموال وسلب الغارات، وتعكير األمن، وألفوا العناد،
وصمم على أن ــم، لتأديبه قوية حملة الثالثة ــرة جهز للم ــد فق
اجليش، تفقد الطريق ببعض كان وملا العابثة. األيدي يقضي على
ورجع اجليش ــس مرداس، فحب وأبا األبدالني ــن أبا احلس يجد ــم فل
منه دون أن يعرف، غضب حدث وقع ــهما مخافة أن يكون يلتمس
كلها األمة إن بل رضائهما عند يكون أن حريص وهو ــيخان، الش

رضائهما. على حريصة كانت

السن لكبر عنه ــير، وضعفا املس من ــيخان فقد تعبا أما الش
بتغرمني " أغرميمان " ــدا وقص قليال بالطريق. ــتريحا يس أن فرأيا
قصرت التى التقية، ــة الصاحل العاملة العجوز هذه ــوز، العج عند
" أغرميمان ــة " كلم عليه تدل كما ــر الذك مجلس في ــها نفس

إميان. أغرم وأصلها الذكر. مجلس في النفس قصر تعنى التى

ــاة ش ــيخني، فذبحت اخلطاب بزيارة الش ــوز أم العج ــت وفرح
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ومعاني ــم العل ــائل مس في ــهما تناقش ــت وكان ــا، لضيافتهم
ــاءل ويتس من التعب وصل العباس يلهث لبثا حتى وما ــادة العب
يطمئن ــرداس م أبو عنه.فبادر ــا أرجعهم عما ــاك وارتب حيرة ــي ف
له وأوضحا ــيئاً " عليك ش ننكر لم على احلق إنك " : قائال ــد القائ
األقران، ومصاولة العنيف، السير يطيقان ال وأصبحا تعبا أنهما

يطيقها. دعا احلرب ملن وقال لهما فاطمأن قلبه

الثالثة األبطال يدور بني إلياحلديث الذي تستمع كانت العجوز
بذلك، علمت فلما اجليش، من إليها رجعا أنهما تعرف وكانت لم
اللحم إلى ــدت عم ــال العدو، قت إلى ذاهب ــاس العب أن ــت وعرف
وقدمت إلى العباس، خرج في فوضعته ــتوى، واس نضج قد وكان
امتطى وقد العباس إلى ــير وهى تش قائلة لهما ــيخني املرق الش
فيكفيكما أما أنتما اللحم يستحق الذي هذا به : وانطلق جواده
رضا ــيخان في الش ــم فابتس معه، ــن وما العدس تعنى ــان اجللب

هذا السلوك. واستحسنا منها

ويقيم األمن ــر ينش ــتمر واس فقد تعقب اجلناة العباس ــا أم
الناس فأمن لَة َككَّ بلغ حتى اإلسالم، قواعد على ويحافظ العدل

الفتنة. أسباب وانقطعت الرخاء، وعم

بطال يرهب ال وإمياناً، وشجاعة قوة أبية، مثل كان العباس لقد
باب، ــيطان من الش وال يدخله دنيا، تغره وال ــى معركة، يخش وال
العصاة على ويقسو به ضعفاً به حتى حتسب للمؤمنني يتواضع
وإصرار، في عناد برأيه ــك يتمس وال عنفاً، به تخال ــني حتى وارم
به يقول ويعمل مبا ويرجع إلى الشورى، ــتمع النصيحة يس ولكنه

الصون.

�    

في  متواصل كفاح العوام، أبناء من الفقراء ينشأ كما ــأ نش
سن عن ــب حتى ش زراعة األرض، دائب في وعمل ــبيل العيش، س
من رجال وأصبح احملفظة، عن حمل عوده ــتعصى واس ــة، الدراس
العلم من مناهل ــوا أن يغترف يتح لهم لم ــن الذي الرجال ــك أولئ
ــة، حساس ونفس متوقد ذكاء ذا كان وإن ــاً، جاف ــأ فنش ــة، العذب
أخيه مع ــرة حج يوماً فلزم ــرض م مضاء.. الفوالذ ــا دونه ــة وعزمي
ينصرفون ــا، يزورونهم ــاس الن ــكان ف الفقيه ــم العال : ــداهللا عب
وال عبداهللا، أبي إلى ومؤاساتهم وقلوبهم ووجوههم بأحاديثهم
كلمة منهم فتنطلق ــروج، للخ نهضوا إذا إال ــان أب إلى يلتفتون
" : تكاد تنفجر ــه ونفس ياأبان؟"،فيجيبهم حالك " كيف : ااملة
وسلم وعاش أبان، .." اهللا شاء إن جزاءها للدنيا جعل أبان عاش إن
ليواصل كفاحه ال وخرج الداء. ذلك من ــفى هذه املرضة، وش من
خرج ولكنه ؛ العيش وسائل وجمع األبقار، األشجار،ورعي في غرس
ويضربون يقوم به، الناس أن أكثر ــتقبل عمال جديداً، يخجل ليس
ليزيد "، خرج ــل الكتاب ــاب دخ ش ما بعد " : املثل فيقولون لذلك
الروح حياة سبيل في كفاحاً اجلسم، حياة سبيل في كفاحه إلى
عزمية، وصدق إرادة، وقوة ــهراً، صبراً وس ــد، يقتضى أش كفاحاً …

… يتعلم وبدأ
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أبي زمانه إلى عالمة يذهب املادي، كفاحه من ينتهى أن ــد بع
خلقوا الذين أولئك من وكان أبو خليل، ــة، للدراس الدركلى، خليل
املثل إلى ــه الناس وتوجي ــالة اهللا، رس وتبليغ للتعليم، ــم بطبعه
عند يقف ــت، أو وق على تعليمه ــي ف ــن يقتصر يك فلم ــا، العلي
كله للتعليم ووقته نفسه كلها، إنه وهب طبقة، أو يراعي نظام،
مدرسته في النظامية الطبقات على النظامية الدروس يلقي ؛
ــة املدرس من يخرج ما عند ولكنه اصصة، األوقات في العامرة،
كان النهار، في أو الليل في البيت، إلى إلى املسجد، ــوق، الس إلى
يكثر أن ينتظر وال التعليم، عن ينقطع وال التدريس، ــف عن يك ال
ثراراً نبعاً كان ــد فق ولذلك ــة، احللق به ــتدير تس أو أن ــون، الطالب
وحضر إليه. الفرصة أمكنته وقت أي في أبان منه عذباً، يستقى

للعلم وعقله ــه قلب وتفتح ــة، الدراس هذه أبان على ــب وواظ
على املتاعب ــر صادقة وصب عزمية ــك ذل ــاعده على يس ــم، والفه
احلياة، أجل ــن م يكافح كان ــوم ــه عليها ي راض نفس ــب، واملصائ
ــب أو حتس حتيا، أن ــتحق تس ال علم بدون ــان االنس بأن حياة وإميان
أبو ــتاذه أس وأجازه ل، أمَّ العلم فوق ما درجات في وبلغ العمر، ــن م
األذكياء من طالبه أحد عليها يتحصل لم ــازة إج الدركلي، خليل
أسرار يدركون الذين من األعالم، إال للقليل جتاز كانت وما النجباء،
احلاالت بني ويفرقون ــة، العميق مقاصدها ويفهمون ــريعة، الش
ــة دراس في ويتعمقون ــا، بواعثه ويعرفون ــر، املظاه ــابهة املتش
افت " : له فقال ارتباط أعمالهم بإميانهم، ومدى الناس، نفسيات
الفتوى إن ــك ". زمان نذير وأنت نذير، ــان لكل زم بالرخص، ــاس للن
عامة قاعدة تكون وال حالة، لكل وال تصح لكل أحد، ال بالرخصة

إنها متعلم، كل ــا به يفتى ــابهة، وال املتش األحوال عليها ــي تبن
تراعى ؛ خاصة ــاالت ح في إال يعطى الذي ال ــروري، ــدواء الض كال
الذين العلماء، من قلة يدركها إال ال ميكن أن معينة، جوانب فيها
نفسيات ومعرفة الفريضة، وحكمة الشريعة، ألسرار فهما أوتوا
درس بعقله، الذي العالمة الصنف : هذا هؤالء من وكان ــاس ؛ الن
ال بفهمه ــريعة، الش علم مراتب أعلى وبلغ على فكره، ــد واعتم
األعالم، للعلماء وقدوة ــالم، لإلس مرجع أعظم فأصبح بحفظه،
وحتقيقاته، ــاواه آرائه وفت اإلباضية عن ــب كت كتاب من ــو يخل وال

اخلالف. ومحز خامتة النقاش، هى اآلراء تلك تكون ما وكثيراً

قوى الفهم، ــق عمي ــذكاء، ال حاد ــرة، البصي ــذ ناف كان ــد لق
في معضالت األسئلة إليه وجهت ولكم االطالع، ــع واس احلجة،
بعض وكان ــب، ــهل القري الس اجلواب ــده فوجدت عن ــاكل، املش
من قريباً أو ــتحيال يظنونه مس ــا فيم ــئلة أس يؤلفون املتعلمني
أو روية دون فيجيبهم ــة، العالم ذلك إلى ــتحيل، ويوجهونها املس

… تفكير

ال أن إلمرأته بالطالق ــف ارج لرجل حل كيف : يوماً ــل له قي
أنه وضع السائل وظن ؟ ملن يبغضان وال ؛ يحبان ابنتهما ملن يزوج
أقل تقدير، على تفكير إلى يحتاج معقداً سؤاال الشيخ يدي بني
ال ملن يزوجها الفور : السائل وأجابه على خيب ظن ــيخ الش ولكن

وسكت. السائل واقتنع يعرفان،

التى ــئلة هذه األس أمثال مايضعون الطلبة كثيراً كان ــد وق
يقف ذلك أن وراء من ويأملون صعوبتها، أو ــتحالتها اس يعتقدون
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ظنهم، يخيب مرة كل ــي ف كان ولكنه مرتبكاً، حائراً البحر ــذا ه
… أرتباك أو حيرة دون الشافي اجلواب ويجد

واتباعه إرادته، ــوة وق وتقاه، ــه، وفضل بعلمه، ــن األلس لهجت
تاهرت " ــي ف ــه، وكان اإلمام ذكائ ــدة وش ــرار، لألس فهمه للحق،
العلماء إن ــلمني. املس أمور ليوليه الرجل هذا مثل ــن ع يبحث "

والصالح العلم ولكن ــني، احل ذلك في كثيرون والتقاة ــاء والصلح
في والصالبة اإلرادة ــوة الذكاء وق لإلختيار؛ إن يكفيان ال ــا وحده

املسلمني. شأن يتولي ضرورية ملن أمور اهللا، دين

البصيرة، والقلوب النيرة، العقول ــذه ه عن يبحث اإلمام كان
العظمى. املهمة ــك يديها تل ويضع بني ــة، األم أمانة ــا ليحمله
". وما ــة نفوس " جبل بالوالية على العباس وفاة بعد إليه فبحث

وااله.

وال جاها ــي يعن ال الناس أولئك ــد عن ــلمني أمر املس ــي تول إن
عليها ــب يحاس أعباء ثقال، ــي حتمل يعن وال ثروة، ولكن ــا منصب
أمر وملا جاء ؛ اهللا ومن من ضميره، ومن اإلمام، ومن األمة، ــل الرج
حزن في قبله ولكنه ؛ يرده لم ــر بالوالية الكبي العالم إلى ــام اإلم
وتضرع إليه واحلياة، ــوت امل بيده الذي اخلالق ــى إل أجته ــف، ثم وأس
تتجاوز ال وأن يجعلها ــة، الوالي هذه ــل مدة يطي ال أن حرارة : ــي ف
اهللا وأستجاب أشهر. سبعة تتجاوز فال جتاوزتها فإن أيام، ــبعة س
هللا رجاال إن " أشهر. ــبعة س واليته مدة تتجاوز عبده، فلم لدعوة

." ال برهم عليه لو أقسمو

 

ــأ نش البطولة، أعباء ــاب يه ال وبطل ــان، اإلمي ــق عمي ــن مؤم
للعلم مقراً ــم تزل ول كانت التى القرية هذه في ــرة" ي "تَْندمَّ في
ــة الدراس له فرصة لم تتح املتني، ــن، ومنبعاً للذكاء واخللق والدي
وقوة، أسر وفي بنيته وعرامة. خشونة في خلقه وكان صغره، في
إرشاد زمن الصغر في ذلك من يهذبه لم حدة وشدة. طبعه وفي
في ولكنه ــا قويا، صلب ــب فش عصا املؤدب. منه تنل ولم املدرس،

والعلماء. العلم يجل كان والعزة الصالبة هذه

ــنانة، الوس اجلميلة في هذه القرية " تيجى " يوم في ذات كان
ــامخ. متتص اجلبل الش أقدام عند ــترخاء اس في ــتلقي التى تس
من إليها املاء ــدر وكان ينح منابعه الصافية، ــن ــزالل العذب م ال
" تيجى وكانت كبرياء. في السحاب تناطح التى القمم الشماء
بن أبي سعد وكان والعلماء، بالعلم آهلة مدينة احلني ذلك في "

ويرعى شؤونها، أبيه، يتولي بعد واليتها إليه أسندت الذي يونس
العامرة، ــة على املدرس ــرف ويش اهللا، فيها كتاب ويقيم ــا، أموره
معيد أبا ــت خرج خرجت فيمن ــا، والتى فيه أبوه ــها أسس التى

أمة. يقوم مقام الذي الزاهد، ؛ العالم اجلناوني

الشؤون، فلقي من ــأن لش تيجى في منصور كان أبا إن : قلت
القوى، منهك القدمني، أبو مرداس حافي وكان مهاصر، مرداس أبا
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فرق وشدة، قحط سنة في وكان قدميه، الشجر واحلجر أدمى قد
ــيخ الش فتقبل ــيخ، للش فأعطاهما نعليه ونزع منصور، أبو ــه ل
منصور أبا ــب يخاط وقال ــه بقلبه إلى رب ــه اجت ــذه الهدية، ثم ه
منك اهللا نزع " : - اجلملة ــل أه قويا من منصور فتى ــو أب – وكان
عن يتحدث منصور أبو قال مايرضي". فيك ورد يرضي، ماال يافتى
ــه نفس في " فوقع ــينى غش مبا دعا ــت حني فأحسس " ــه : نفس

والعمل. من العلم باملراتب العالية التعلق

جديدا، اجتاها ــه واجت إليه، ــبة التاريخ بالنس وجه تغير ــذا وهك
علمه ــتهر واش العاملني. من كثير ــا عنه يقصر غاية ــغ بل حتى
في ــام أبا اليقظان اإلم ذلك، بلغ حتى ــاس. الن بني ــه ودينه وخلق
التى ــيرة الس عمله ــار في ليبيا، وس ــى واليا عل ــه فعين ــرت، تاه
بني وعدل ــان، الطغي ال تبلغ ــق في احل ــوة ق : ــلمون املس يعرفها
اهللا صلى محمد ــدي وه اهللا كتاب به ــا أمر على م ــاس يجري الن
للعمل، ــان ــالق الصحابة، يدفعها اإلمي كأخ وخلق ــلم، وس عليه
ــدته ش في يبلغ ــبيل اهللا، س عن االنحراف عن اإلميان ــف بها ويق
للحق، ــية خش ميأل قلوبهم ما واملنحرفني، وارمني العصاة على
نفسه تغلبه عادي، ال من أي شخص ويقف لكلمة حق يسمعها
ثابتة صورة كان إنه مكان. أي أو موقف أي في احلق إلى الرجوع عن
إقامة من للفاروق : أتيح ما له يتح لم ولو عنه، اهللا للفاروق رضى

عليه … واحملافظة اهللا، دين

على احلد ــا إقامة فيه يطلب عماله ــد أح من ــالة جاءته رس
ــم القاضي فيه ؛ حاضرين ــاء العلم ــة من جماع وكان ــا، حامله
ــالة، الرس اهللا إقامة حدود ــى عل احلريص الوالي ــرأ وق ؛ ــروس عم

احلد. إقامة في وبدأ وفهمها،

ــح فأفس ،28 الليث أبو الزاهد العالم وصل ــاء األثن وفي هذه
ولكنه مجلسهم، يشرف أن منه وطلبوا الس، في ــائخ املش له
ووصل هناك، يقع ما أنظر حتى – الوالي إلى يشير وهو – أجابهم
فأخبره ؟ هذا عمله عن فسأله يباشر إقامة احلد، وهو الوالي إلى
له فقال أحد عماله، من ــالة وردت إليه برس احلد يقيم أنه الوالي
وقرعت " في قرطاس، تضرب الناس، ياإلياس ؟. أجل سواد أمن " :

فأوقف يده قلبه، من ومتكنت العظيم، الوالي ــمع س كلمة احلق
وسأله احلازم، أمام املدرس املذنب التلميذ موقف ووقف ؛ الضاربة
في الرجل ــع تض : العالم ــيخ الش فقال القضية، ــي ف رأيه ــن ع
احلد، فيه ــذت أنف احلكم عليه ثبت ــإذا ف باألمني. ــس، وتبعث احلب
باألمني، وبعث الوالي، ــك ؛ وأطاع نفس من تقاصصه أن وجب وإال
وإمنا يحضر، لم املطلوب اجلاني وأن مظلوم، عنده أن الرجل فثبت
الشيخ، الوالي على حكم الغافل، ونزل ــالة إلى هذا الرس ــلم س

نفسه. من الرجل وقاصص

قيمة لك يوضح الكرمي، القاريء أيها يديك بني يوضع هذا مثل
هم إن العلماء الصحيح. والدين واحلق اإلميان عندما يقوده العلم
يقع ال ــوم ؛ واحملك احلاكم عندهم ــتوي األرض، يس اهللا في ــة حج
ــى يفهموه حق حت ــؤون الدولة واألمة من ش ــأن ش أيديهم ــني ب
في العلماء ــا دام هؤالء وم ؛ ــدرون فيه حكم اهللا يص ثم ــم، الفه
للحاكم، أتباع ــى إل فإذا انقلب العلماء ؛ ــة بخير األم فإن ــة، األم
الناس، على طاعته ويساندونها بالفتوى، ويوجبون أعماله، يبررون
هذا عليهم ــه يقذف ــا م ويتلقون ــر، بالصب ــعب ــون الش ويطالب
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وعطايا. أرزاق من احلاكم

وراء القافلة يَْحُدون ــيرون يس مهازيل، إلى العلماء ــب انقل إذا
ال العمق، ــحيقة س هوة إلى تنحدر ــوف س فإن األمة ويصفقون،

اهللا قرارها. إال يعلم

بعدم ــاً أخط ولكنه ــة، طاغي وال ــارا أبو منصور جب ــن يك ــم ل
اخلطأ هذا عليهم جاز من العلماء جمع ــه مبجلس وكان التثبت ؛
وأقاد من ــه، إلي رجع احلق عرف ــا منصور. فلم أبي ــى عل جاز ــا كم

والتقدير. اإلعجاب إلى يدعو رائع، وهو موقف نفسه.

ــلطان، بالس باألثم ال يعتز الذي ــلم، املس احلاكم موقف ــه إن
احلق، كان هذا مهما احلق، قبول في يتردد وال بالقوة، ــم يعتص وال

… كان وملن كان، من وعلى احلق، كان هذا وكيفما

اهللا، دين ــي ف ــن الصالبة م منصور أبو ــه ــرف الناس ماعلي ع
أمر يجدد أن له ــمح، خطر الس بن خللف أبناً ولكن اجلادة. ــوا فلزم
والسالم الذي ساد، الذي األمن يعكر ــه، وأن لنفس يدعو أبيه، وأن
جربه. في القبض ــه علي ألقى حتى منصور ــو أب فطارده ؛ ــر انتش
بعد ــمي وأصبح يس حاله، وصلح بعدها، من أياما ثاب ــه وحبس

الطيب ". بن اخلبيث الطيب بن " ذلك

ــوء نفور وس وبني أبيه طولون بن أحمد بن العباس بني ــل حص
القاهرة، في الدولة مركز عن ــه أبي غياب العباس فانتهز تفاهم،
بعض املؤرخني ويقدرها الذهب، 29من الدولة خرائن ما فى ــذ وأخ
واجته إلى جيشا وجهز الذهبية، الدنانير من حمل ثمامنائة بحمل

املغرب.

تقع ما التى ــعة الغنية، الواس البالد هذه يحتل ينوي أن كان
مستقلة دولة فيها ويكون ــي، األطلس واحمليط ــكندرية اإلس بني
وسار بجيشه – احلني ذلك في األغالبة -عاصمة القيروان مركزها

زحف على برقة زحف اجلراد. الذي

قهرب ابن " فيها األغالبة عامل حاربه طرابلس فلما وصل إلى
إليه خرج " لبده " وصل إلى وملا املدينة، في انهزم وحتصن ولكنه "

فأمر ــذا اإلكرام، ه يرع حق لم ــوه، ولكنه وأكرم وأهلها ــا عامله
حرماتها. وانتهكت رجالها ــل وقت غرة، حني على فنهبت ــا بنهبه
الذين ــون إلى البوادي طول ابن جند يد امتدت وقد " : الزاوي ــال ق
ومن أتباع ــة، اإلباضي البربر ــن م وكانوا ــة. املدين خارج ــكنون يس
من ونالوا ــة. نفوس صاحب جبل ــي : النفوس منصور أبي ــاس إلي

طولون بن جيش من به فاستغاثوا وأموالهم حرماتهم

" أن طرابلس : يحاصر كان ــا ابن طولون حينم كتب إليه ــد وق
وأبحت ورجلي، بخيلي بلدك وطئت وطاعتك، وإال ــمعك بس أقبل
وأحقهم الكفار مني، أقرب أنك أما " : إلياس فرد عليه " حرماتك
التخلف ــعنى يس ال ما قبيح أفعالك من بلغني فقد مبجاهدتي،
ــا من جيش وجهز " ــالتى إليك رس أثر على وأنا جهادك، عن ــه مع
ــنة س حامت قصر في طولون بابن والتقى مقاتل، ألف ــر عش اثنى
أمواله، ــتبيحت واس ــمله، ش ــتت وتش طولون، ابن فانهزم ،267

البربر يأخذ ولم ــاد، مؤن وعت معه من كل ما طرابلس ــل وأخذ أه
املوحدين، من الباغني أموال حرمة يرون ألنهم من الغنائم، ــيئا ش
ــتبيحونها واليس لهم، دماءهم ماداموا محاربني ــتبيحون يس وال

السلم . في حال
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وانهزم ابن املعركة متت أن بعد طرابلس إلى ابن األغلب ووصل
طولون، ورجع أبو منصور إلى مركز حكمه.

التى عن الدنانير ــل الغربان، يبحث تص كما األغلب ابن وصل
كان اجلندي أن حتى الناس، ويلتقطها من منصور، أبو عنها ــف ع

عنده. وجودها من طولون سراً بأي ثمن، خوفا ابن دنانير يبيع

األمة قادة ــن م قواد ثالثة يلتقي ــة التاريخي احلادثة ــذه ه في
احمد بن وابراهيم طولون، بن احمد ابن العباس هم : ــالمية اإلس

… إلياس وأبو منصور بن األغلب،

وأن الرجال، هؤالء بني تقارن الكرمي أن أيها القارئ إمكانك وفي
وأيهم ــالم، اإلس هدى تصرفاته جميع في يتبع كان أيهم ــرف تع

؟ الشيطان في سبيل هواه، ويسير يتبع كان

؟ بدين ال يبالى كان وأيهم ؟ حق متثيل اإلسالم كان ميثل أيهم
السلطان أبيه غرة من يجد فتى هذا … ؟ اهللا عند حدود يقف وال
ثم يكون احلكم، إلى الوصول يتعجل ألنه الدولة، خزائن ــرق فيس
احلرمات البريئة، وينتهك األنفس املغرب. يقتل إلى ويتجه ــا جيش
لم ــاملا مس ويهدد اجلزاء، ــر ش إليه ــن أحس من ويجازى ــة، املصان
وطئت بلدك وطاعتك، وإال ــمعك بس أقدم " : فيقول له يتعرض

." حرمك وأبحت ورجلي، بخيلي

يتوغل ثم الدولة، خزانة يسرق الذي الرجل هذا مقدار إميان ما
يقف احلرم، وال وينتهك ويغنم، ويسلب يقتل : ــلمني املس بالد في
التشريع، لنفسه إلى أن يسند العملي، بل يتجاوزه احلد هذا عند
" حرمك وأبحت " : ملؤمن عصم اإلسالم ماله ودمه وحرمه فيقول

أن لغيره وليس خالق اخللق، هو إمنا والتحرمي، اإلباحة بيده ــذي ال إن
ويحرم. يحلل حسب هواه، على ديناً ينزل

إلى ــب ذلك ينس ثم ــرم اهللا، ح ما ــتحل يس ــذي ال ــل الرج إن
يستحي وال اهللا، أمر ــى يخش وتبجح. ال ووقاحة غرور ــه في نفس

اإلسالم ! عن ليبعد وأمره، دينه مخالفة من

اهللا، حدود ــن ع اخلارج الظالم ــف املوق ــذا ه جانب إلى ــع وض
وهدد مقره، ــه في علي اعتدى الذي اخلصم هذا ــه، خصم موقف
ــمع الس يقدم أن وطولب ؛ ــالده ب اخليل تطأ وبأن ــه، حرم ــة بإباح

الوالدين. عقوق به أقل ما يوصف مغرور، لفتى والطاعة

ــي اجلبار في والقى الطاغ … ؟ ــور يث ــر ال ح وأي … ! ــار ث ــد لق
احلق أن ينتصر إرادة اهللا ــاءت وش املعركة.. ــت وكان … حامت ــر قص
! ــر اجلحود املتكب ــان الطغي ــزم ينه وأن … ! ــروءة ومل ــهامة والش
إلياس منصور ــي أب موقف ؟.. ما هو املنتصر ــن م كان ــاذا … فم

: ؟ احلرمات ؟ هل انتهك ــرؤوس ال قطع هل ؟. ــرى األس هل ذبح ؟..
للغنيمة اجلند أيدي أطلق هل املساملني، حرمات أو احملاربني، حرمات
القصور بها ليبني أو ؟ املرتزقة بها ــتأجر ليس األموال جمع هل ؟
في يتناثر ــب الذي الذه ؟ هل جمع املال بيت ــي ف ــها ليكدس أو ؟
… ! ؟ تنتشر هناك حمل إن وقر ثمامنائة ؟ احلصا يتناثر كما املعركة

ذلك !.. من شيئاً يفعل ولكنه لم

هارباً، ــه فرس طولون ابن وركب منهزماً، ــدو الع ولىَّ ما ــد وعن
اجليش هذا ــه بالرجوع، جيش ثم أمر القتال، رحا منصور أبو أوقف
من وال ــاً، مرتب الدولة ــن م يأخذ اهللا، ال ــبيل س في ــل ــذي يقات ال
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من بريئاً املظفر، بجيشه منصور أبو ورجع غنيمة. القتال ساحات
الدماء من نظيفاً ــدوان، الع من بريئاً ــن الظلم، م بريئاً اإلنتقام،
أموال … ! األموال جميع من نظيفاً احلرمات، نظيفاً من املساملة،
املتناثر الذهب ــذا ه من يأخذ إنه لم املعتدين، وأموال ــاملني، املس
يجعلها أو للذكرى، بها يحتفظ واحدة قطعة املعركة ميدان في

اآلثار … دور في

واملنتصرين، املنهزمني من امليدان خال ما بعد الطامعون، وجاء
يعرفون الذين املؤمنون، ــال األبط أولئك عنه عف ما ــون يتخاطف
كانت الذي ــث، الثال القائد ــل اهللا …ووص من حدود ــون يقف أين
ــيء، ش كل أن انتهى بعد وصل إليه. الطولونية موجهة ــة احلمل
يجمع بقية املعركة، أشالء إلى رجع إنه ؟.. األغلب ابن فعل فماذا
منهم فينتزع جهد، من غير غنموا الناس الذين ويطارد األسالب،
الذهب، هذا ليتحصل على واجلماعات، األفراد ــذوه، ويفتش أخ ما
ما معه يبيع الرجل كان ــى القاهرة. حت خزائن ــه في ــذي فرطت ال
يجدها مخافة أن منها، ثمن، ليتخلص بأي طولون دنانير ابن ــن م

الثاني. الطاغية أعوان عنده

طولون ابن سرقه الذي الذهب وفنى يلتفت، ال التاريخ، ــار وس
في ــي أبو منصور النفوس ــاً، فنثره عرش به ليبني أبيه خزائن من
كان التى الدنانير ــذه ه رغم ــن األغلب، اب وفنى املعركة، ــدان مي
أيضاً، كما منصور أبو وفنى بحرص. ويجمعها بدقة، يفتش عنها
للحكام، ضربه ــذي ال الرائع، املثل هذ ولكن ــاس. الن جميع يفنى
وهذا والصديق، ــدو الع بني بها ــار التى س العطرة ــيرة الس وهذه
القومي، الدين وهذا أخالق النبوءة، من ــه اقتبس الذي الكرمي اخللق

بقيت إليها، وما ــات الصف هذه والزلل، من اخلطأ يعصمه ــذي ال
أمر يتولي من ــكل ل والذكرى بالعبرة توحى ــان، اإلنس مع خالدة

أمة.

تركها التى والعبرة منصور، أبو بها يتصف التى الشهامة إن
من ؛ أغلى لقواد اجليوش ــا خلقه التى ــنة احلس والقدوة لألجيال،

… ! وأبقي خير اهللا عند وما ذهباً. ملء الدنيا
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طولون ابن العباس ــيء مج عن الزاوي الطاهر ــتاذ كتب األس
األستاذ أن ورغم ــي له، منصور النفوس أبي طرابلس، ومالقاة إلى
إال التاريخ، حقائق ذكر ــن م مفراً ال يجد املوضوع هذا في ــزاوي ال
قلمه، على وتستحوذ ــغل فكره، تش تزال ال قضية العنصرية ان
صفحة 152 " ــا ليبي في العربي الفتح ــخ كتابه " تاري ــول في يق
معه ما كل طرابلس ــل أه وأخذ " : منصور يتحدث عن أبي ــو وه
من ــيئاً ش البربر يأخذ ولم – طولون ابن مع أي – وعتاد ــؤن م ــن م
ــت لس ." املوحدين من الباغني أموال حرمة يرون ــم ألنه الغنائم
قبائل متعددة ؟ وهم املوضوع هذا في البربر يحشر كلمة لم أدرى
املوحدين، وأموال دماء ــتحلون يس صفرية وفيهم احلني، ذلك ــي ف
جيش منها ــون يتك 33 التى ــة العرب مرتزق مع مرتزقة ــم وفيه
موضوع املوضوع ليس ــه. نفس الزاوي ــتاذ رأي األس األغالبة على
وجيشه لم منصور أبا … إن ودين إميان موضوع ولكنه وبربر، عرب
ولكنهم تورعوا عنها بربر، ألنهم ــلمني أموال املس غنم عن يتورع
ــروط بش يبحها إال فلم ــلمني، املس أموال صان ــالم قد اإلس ألن
قاتلوا : ــالم حدود اإلس منصور وأتباعه، يقفون عند وأبو ــة، معين
اإلسالم ؛ ألن وأموالهم عفوا عن دمائهم انهزموا املعتدين، فلما
أن ويظهر املوحدين. ــوال أم عليهم ويحرم ــدوان، الع ــم برد يأمره

اإلسالم ورأي ورأي اإلباضية منصور أبي رأي رأيا غير الزاوي لألستاذ
لك تتضح ــة اآلتي الصورة ــى والغنائم، وف ــوال ــة األم قضي ــي ف

- : السابقة اجلمل في تعبيره من تتضح لم رمبا معاني

ليبيا " أعالم كتابه ــي ف منصور عن أبي الزاوي ــتاذ األس كتب
املقتطفات ــذه إليه ه أنقل أن ــرمي الك القارئ ــم يه مما ــه ولعل "

ما أظرف ــن وم " : ــتاذ الزاوي األس قال القيم : ــاب الكت هذا ــن م
يرون ألنهم ــيئاً، الغنائم ش هذه من لم يأخذوا اإلباضية أن ــع، وق
داموا ما دماءهم ــتبيحون ويس املوحدين، من الباغني أموال حرمة
إلياس أن ــلم. مع الس حال في ــتبيحونها لهم، وال يس ــني محارب
منى أقرب الكفار أنك أما : فيها قال رسالة ابن طولون إلى كتب

النعمة. " اإلباضية بالكفر، كفر يريد ما وكثيراً … الخ،

ما يجد لم الذي ــلم املس لهذا أعجب الكالم، وأنا ــذا ه قرأت
أظرف ومن قوله : إال الهامة التاريخية احلادثة هذه به على ــق يعل
أبي بن علي ــر املؤمنني أمي عن الزاوي يقول ــاذا الح. م ــا وقع … م

؟… يغنم األموال وقعة اجلمل ولم في انتصر عندما طالب

من ــالم عادت أحكام اإلس ؟ وهل ــاً ظريف ــيئاً ش ــرى أن ذلك أي
التى باألحكام ــا عليه يحكم بحيث املؤرخني، ــر نظ في ــة التفاه

؟!. األدب من أو قطعة من الشعر بيت على نطلقها

املؤمن الورع وقف أأن ؟ ترى يا القصة هذه في الظرافة وقع ما
فيه ليس ــذا ه إن يبغى ؟ ــم وال يظل ــالم، ال به اإلس يقف ــث حي
علي أمير املؤمنني وقف عنده … ــدل، ودين وع حق، إنه … ظرافة
لم الذي الرجل هذا إلياس، منصور أبو عنده ووقف طالب، أبي بن
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بدم برئ، يلوث يديه ولم ــة موقع في ينهزم ولم راية، له ــس تنتك
يكونوا أن يجب ــال األبط هؤالء وأمثال حرام، ــال مب ميأل جيبه ــم ول

املسلمني. أمور لوالة قدوة

من الباغني ــوال أم ــة ــة يرون حرم اإلباضي " : ــزاوي ال ــول ويق
؟ ــذا الرأي ــر غير ه الكبي ــتاذ األس حضرة يرى ــل فه " ــن املوحدي
دماء ــهادة كلمة الش ؟ ألم تعصم ــالم حكم اإلس هو هذا أليس
أخطأوا ــة أن األباضي ــرى ي ؟ أم بحقها إال ــم وأمواله ــلمني املس
أولئك ما يرتكبه الفواحش من يرتكبوا لم ــبيل اإلسالم، حيث س

املال. لكسب ووسيلة للغنيمة، ذريعة احلروب الذين اتخذوا

البطل العظيم هذا به يلمز ــيئاً ــتاذ الزاوي ش األس ولم يجد
إلياس أن مع " : التالية الكلمة فأورد ــيرته، أعماله وس في جميع
أقرب الكفار ــك أن أما " : فيها قال ــالة رس ابن طولون إلى ــب كت

النعمة." كفر بالكفر اإلباضية يريد ما وكثيراً الخ. … منى

بها قصد ــر الكف كلمة أن ــرف يع ــر الكبي ــتاذ ــا دام األس وم
أم أن ؟. إيرادها ــتعمال أبي منصور، فما وجه اس في النعمة كفر
ويقتل خزانة الدولة، وهو يسرق ابن طولون أن الزاوي يرى ــتاذ األس
البر بأعمال يقوم إمنا احلرمات، وينتهك األموال، األبرياء، ويغتصب

… واإلحسان

ابن من لرسالة جواباً كانت ــالة هذه الرس يذكر أن لم ملاذا ثم
وإال وطاعتك، ــمعك أقبل بس " ألبي منصور فيها ــون يقول طول
في أكبر وأيهما ؟ " ــك حرم وأبحت ورجلي، ــي بخيل بالدك ــت وطئ
يرتكب من رجل ــى عل الكفر كلمة إطالق ــزاوي : ال ــتاذ األس نظر

يخالف تشريعاً ــب وينس ــانية، وبني اإلنس له يندى ما الفواحش
املتجرد املوقف هذا أم ؟ حسب الهوى ويحرم فيحلل ؛ اهللا تشريع
؟ … املؤمنني عن طريق الزائغ احملاد ألحكام اهللا، واخللق، الدين من

ولكن الزاوي، ــتاذ األس على يخفى ال وهو يتبع، أن أحق احلق إن
ــلك يس ويجعله الصواب، منهج ــن ع به يحيد صدره في ــيئاً ش
الزاوي ــتاذ األس وليت التاريخ.. لكتابة يتصدى وهو ملتوية، طرقاً
يرتفع أن نرجو الذي املسلم للشباب النزاهة مثال أعلى في ضرب
ــالم، اإلس به جاء الذي احلق إلى ويرجع املريضة، النفوس دنايا ــن ع
عليه اهللا محمد صلى أمة ــاء أبن العدول من بهدى ــك ويستمس
إال وال يقدس عنصرية، ــه ب متيل وال طائفية، عليه تؤثر ال ــلم، وس

اهللا … شريعة قدمته ما
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كفاح معانية، ــع بأوس الكفاح الكفاح، أبطال آخر من ــل بط
من الباطل وكفاح … الظلم والباطل وكفاح … والهوى النفس
إليه ووثق فيه اإلمام، فاسند … األمة فيه وثقت … جاء طريق أي
: أسالفه عليه الذي سار على النهج ــار … وس ليبيا على اإلمامة

وأيوب. العباس : وآباؤه والسمح، عبيدة، وأبو أبان،

العصاة ــى عل وقوة ــك … ذل ــكاد يكون ي ــني للمؤمن ــٌع تواض
في ــير الس على للناس وحمل احلدة … درجة إلى تصل ــني وارم
دون تفريط ومهامهم املسلمني بأمور وقيام الواضحة، ــبيل الس
تقف ــلمني.. وشورى املس ؛ جميع ــمل يش وحب كثير، أو في قليل
دون فال يقطع أمراً ــون يطلب أنى وتتجه يريدها خيار األمة، ــث حي
عن أمرهم يقف وال كارهون، ــه وهم ل ــم، وال يصر على عمل رأيه
التاريخية ــة املوقع ــى في يتجل هذا موقفه ــل ولع راغبون. ــه في
مانو.. وقعة ــه … نفوس ــيوف فيها س حطمت التى ــهورة، املش
تونس يريد عظيما من ــاً جيش األغلب بن أحمد بن إبراهيم ــز جهَّ
ــتكمل عدته، يس مدة بها أقام رقاده، إلى وصل وملا مصر، غزو ــه ب
اجليش هذا ــق وطري … طولون ابن ــرب ح يريد مصر إلى ــه أجت ثم
ماعدا ــتمية، تابعة للدولة الرس املذهب، إباضية وليبيا بليبيا، مير
بني وقعت ــى الت ــب املعاهدة حس - والبحر ــة العاصم ــس طرابل

على الوالي وكان ــب. األغل ابن ــداهللا ــتمي وعب الرس عبدالوهاب
العباس بن إنه أفلح عنه.. تتحدث الذي هذا البطل حينئذ ــا ليبي
طرابلس بني املمتدة ــهول والس البحر ــواطئ ش وكانت بن أيوب،
هؤالء وكان ــاكر، بالقرى والدس ــرة عام ــكان، بالس مملوءة ــل واجلب

… إلى أفلح يرجعون الذين اإلباضية من كلهم

محاربة على األغلب ابن بعزم اجلبل في ــة نفوس سمعت وملا
خالف بني املرور، ووقع ــن م أراضيهم، وأرادوا منعه في ــن طولون اب
هذا وجه في الوقوف ــد األكثرية تري ــورة، فكانت واملش الرأي أهل
له التعرض ــرأي يفضل عدم أهل ال بعض وكان الظلوم، ــازي الغ
رأس على وكان ــا، ليبي في ــة اإلباضية محارب قصده يكن ــم ل ما
قنطرارة ــل وعام ــاس، العب بن أفلح ــي الوال ــرأي ال هذا ــاب أصح
ــة الكبرى من والغالبي ــورى الش أهل ولكن يونس. أبي بن ــعد س
ــماح الس املرور في أراضيهم، وعدم عن رده وجوب ترى كانت األمة
ــتجاب واس األغلبية، لرأي ــجاع الش الوالي وخضع ــه باالجتياز، ل
في األغلب التقى بعسكر ابن حتى اجليش وقاده، ملطلبهم، وجهز

قابس. البحر، قرب ساحل على مانو " " قصر

في مثلها ــع أن يق ــدر ن معركة ــت ــان، ووقع اجليش ــم والتح
أن يضعف إخوانه، ــاف وخ أفلح، جيش ــي ف القتل وكثر ــخ، التاري
أحداً حتدث وال حتى تثبت، األرض في يركزها أن الرأية حامل ــر فأم
ميتنع أن الرأية حامل ــاول بالتخلى عنها. وح ــه أصحابه نفس من
اجلميع، على ــي يقض أن حريا كان ــذي ال اخلطير العمل ــن هذا ع
األرض، في ــة الراي وركزت ــره، أم على أصر ــل البط الوالي ــن ولك
كاد حتى ــن حولها م ــاقط تتس الرؤوس وكانت ــتمرت احلرب، واس
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العقالء أحد ــجع تش وحينئذ ــد، أح منه يبقي ــش وال اجلي ــى يفن
املثبتة الراية ــذه ه عن الدفاع أن وعلموا ــة، بالهزمي أيقنوا ــن الذي
البقية وتفرقت ــقطها وأس الراية فضرب جماعيا، انتحاراً ــي يعن
جنا، فيمن الوالي وكان ــل. قلي وهم عدد – ــلمت س التى ــة القليل
كان معارضاً الوالي أن ــم ورغ اجلبل، في مركز حكمه ــى إل فرجع
ذلك وجد بقية رغم إال مكرها، ــا قاده ما وأنه ــرة هذه احلرب، لفك
مسئولية وحملوه واليته، من وتشاءموا منه، استاءوا املشايخ قد
هذا وآمله … له عم ابن عليهم وولوا عزله، على واتفقوا ــة، الهزمي
ــك أن يستمس في وفكر ــه، نفس في ــز وح إخوانه، ــن م ــف املوق
أبو فاقتنعه شروس، حاكم أبا معروف فاستشار العالمة بالوالية،
هذه مادامت ؛ ــائخ لرغبة املش واخلضوع بضرورة املوافقة، معروف
وجمع األرض، في العلو ــا منه يطلب دنيويا، أمراً ــت ليس الوالية

رأيهم.. على ووافق بحكمهم، فرضى ؛ واملال الثروة

وعجز خطأهم، ــوا أدرك حتى قليال ــائخ إال املش لبث ما ــن ولك
أفلح إلى ــوا ورجع فعزلوه، ــم، مبهامه القيام عن ــد اجلدي ــي الوال
البطل املؤمن هذا وفكر من جديد.. أمرهم يتولي أن يطلبون منه
عنه نزعت التى ــة الوالي ويرفض العرض، هذا ــول قب عن ــع ميتن أن
حالة واستعرض األمة، مصلحة إلى نظر سبب، ولكنه دون أمس
وخلقهم، وعلمهم، دينهم، في األقوياء املؤمنني أن ــد البالد، فوج
بهم شيوخ يقعد إال يبق " ولم " مانو وقعة في احلرب قد أكلتهم
ليس رجال ــال، أو الثق األعباء هذه حتمل ــيخوخة عن الش ضعف
اخلطير، املنصب هذا لشغل يؤهلهم ما والكفاءة من العلم لهم
عرضه عليه مبا فرضى ثانية، مرة ــه نفس أنتصر على فقد ولذلك

… السلف الصاحلني سيرة بهم وسار وقبل الوالية، وطنه، أهل

… دار حيت احلق مع تدور التى املؤمنة، النفوس اهللا تلك رحم
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متنع أن ــا ليبي في اإلباضية ــل الذي حم ــبب الس تعرف ــي لك
نذكر أن يجب اللجب، ــه بجيش أراضيها في من املرور األغلب ابن

: تاريخيتني حقيقتني

ابن طولون املرور محاولة هى وتلك مضى، األولى تتعلق بتاريخ
وال يتقيه، عندما اهللا يخاف ال الذي اجليش فإن هذا ليبيا، أرض في
املؤمنني، أبدان له ــعر ماتقش الفظائع من ارتكب ليبيا ــي ف كان
بأنعامها ــة الضارب األحياء وال ــة، الوادع القرى ــه من ــلم تس ولم
بتكون سمع الناس فما ولذلك واملرعى، تنتجع املاء البراري، وسط
املوضوع، اللغط حول كثر ــى بأراضيهم،حت املرور بزمن آخر ــش جي
هذه عن ودينهم، وأعراضهم، بأموالهم، الفرار في يفكرون وبدأوا
هذا معارضة فكرة تكونت ــة احلرك هذه أثر وعلى اربة، ــوش اجلي

… البالد يدخل أن قبل ورده اجليش

األغلب بن أحمد بن بإبراهيم تتعلق فهي الثانية احلقيقة أما
صغيرة عنه، صورة الكرمي للقارىء أضع أن مضطرا وأرانى نفسه،
ــيرته وس من دينه بعضاً ويعرف وخلقه، من طبعه ــيئاً ش ليدرك
سيما وال ليبيا في اإلباضية حمل الذي ــبب الس ويفهم وعمله.

البالد إلى الدخول ــن م منعه ومحاولة معارضته، على ــة نفوس
" ليبيا في العربي في كتابه " تاريخ الفتح الزاوي األستاذ … يقول
ملا بن األغلب، إبراهيم بإمارة طالبوا الناس ولكن " : 151 ــة صفح

." السيرة وحسن احلزم فيه من عرفوه

رائعة صوراً الكتاب نفس وفي ذلك بعد الزاوي ــتاذ األس وينقل
األغلب، بن ــم بها إبراهي يتصف ــنة التى ــيرة احلس الس هذه من

: الزاوي يقول الكرمي35.. القارئ إيها إليه فاستمع

فيها انتصر التى " مانو " وقعة بعد أي – طرابلس إلى فسار "

زيادة بن العباس محمد ــو بها ابن عمه أب وكان – اإلباضية ــى عل
" فقتله. األغلب بن اهللا

ــى تاورغه، وهناك إل طرابلس من ــه جيش في إبراهيم ــار وس "

يريد أنه ــر ــهم، وأظه بطبح رؤوس وأمر ــر رجال عش ــة خمس قتل
." معه ومن هو أكلها

وأنصاره، وخدمه وإخواته وأبنائه أقاربه في القتل يكثر فكان "

ضربت ــه : إخوة ل ثمانية ــل وقت ــراً ــه بني يديه صب قتل إبن ــد فق
ذات منه رأت حتى له، بنات أمه عنه "وأخفت يديه، ــم بني أعناقه
وقدمتهن عنهن، فأخبرته ــرة تزيده مس أن فأزادات ــراحاً انش يوم
ــت عشرة س بقتلهن جميعاً، وكن حتى أمر خرجت بهن وما إليه،

" كاألقمار. بنتاً

يكون وعندما ــه، وعمل وخلقه دينه ــذا وه الرجل، ــيرة س هذه
له يخضعون ــة، املرتزق من ــش رأس جي على الوحش ــذا ــال ه أمث
مير ثم ــة واملتعة، إال الغنيم احلرب من لهم ــم ه وال ــوع، اخلض كل
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فإن ــن البلدان، م بلد على املتعطش ــش الوح من ــذا القطيع ه
اإلباضية وكان ــار. والدم إال اخلراب ــون تك لن يتركها ــى الت ــار اآلث
الرجل، ويعرفون هذا يعرفون األخص ــة على نفوس وفي ليبيا في
في يحترم ولم ــالم، اإلس يهذبه لم الذي جيشه ــيرة ــيرته وس س
وقدستها اخللق، وحفظها الدين، صانها التى األيام احلرم من يوم
رجل الذي يقوده اجليش املرتزق هذا من يخشون كانوا ــانية. اإلنس
ولذلك به، مكان مير كل واخلراب في باألذى يده ــط يبس مجنون أن
احليوانية من عارمة موجة وجهه … إنه في والوقوف ــه منع أرادوا
ال فلم … ! حياء ضمير وال وال دين وال خلق فيها ــى ال يتحكم الت

… ؟ وأمته وطنه عن اخلطر هذا يبعد أن عاقل كل يحاول

أراد اهللا ــاد، ولكن الفس هذا وجه في يقفوا أن حاول اإلباضية
ابن األغلب، وانتصر اإلباضية، أبطال من قتل من فقتل ذلك ــر غي
ويخضعون ــره، بأم ــاً يأمترون ناس وجد ــذي ال الوحش ــذا ه انتصر
وال يسلم منه قريب ال مير الوباء، كما البالد على ومر ــلطانه، لس
يقف ال للعرض،. ــال وال للم للنفس وال ــة حرم يرى ال ألنه ــد، بعي
يقتل رجل من وشراً وحشية وحسبك دين.. أو ــريعة ش حدود عند
ــا، ويطبخ إثم يرتكنب أن دون ــه بنات رؤوس ــع ويقط ــراً، صب ــاءه أبن
يرتكبه لم عمل إنه وجلند... له عشاء ليجهز منها بشرية ــا رؤوس
أولئك أخطأ فهل … منذ أقدم العصور آدم بني من ــون املتوحش
حتبس كما مكانه، في في وجهه، وحبسه الوقوف إلى دعوا الذين

… ؟ املعدية الفتاكة األوبئة

… ! حق أنهم كانوا على ال ريب

      

ومؤمن له مثيال، ــد جت قمم العلم، يندر أن من ــامخة ش قمة
وبطل تشريعه، وأسرار ــالم اإلس حقيقة فهم إميانه، مخلص في
في اجلموع ــوق ويس األقران، أمامه ــاح، يتضاءل الكف ــن أبطال م
مرتبة القوة ــن م بلغت ــاق القطعان،ميلك إراداة تس كما ــدان املي

األسباب. وتيسر العقاب، وتسهل الصعاب، تذلل

تاله وادي ضفة على اجلاثمة القرية : هذه قطرس " " في نشأ
السامقة املرتبة هذه وبلغ درس وفيها الرحيبات. أرض من العميق
االتصال ــز عن مرك ــد البع هذا ــى عل كان – ــد ولق ــم، العل ــن م
وتصل مكان، كل من وغرائبها الكتب نفائس ــتورد يس واحلركة –
وعندما ؛ األوقات أقل في الفاهم، املتعمق دراسة ــها فيدرس إليه
ــراءة أو عنه الق ــي ــت أخته تتول كان ــآمة الس أو ــب بالتع ــس يح
نقاش من العامر املنزل ذلك بناء ــهد وكم ش النقاش،، أو الكتابة
هذه بني وأخيها، فتح ابنة واالجتماع، يدور بني العلم ملشاكل واع
حتى ــلمة املس املرأة متثل التى املثقفة الذكية ــناء احلس الصبية

العلم. حجج من حجة كان الذي أخيها وبني التمثيل،

ــع بصحة تقتن حتى ــني العامل ــني األخوين ب ــاش النق ــول ويط
وعندئذ ــا، إليه فيرجع ــا نظره بوجاهة ــع أو يقتن ــلم فتس ــة رأي
ــتمر عمروس في التحرير والكتابة، يس أو الدراسة في ــتمران يس





150151

ألخيها العالم تهيئ التى العاملة، هذه األخت الفاضلة مبساعدة
: أداة العلم ما إليه يحتاج ما له وتعد العمل، له ــق وتنس املصادر،
إذا العمل إجناز تتولي عنه أو الدواة، وقد أو الورق، الكتاب،أو القلم،

… في إمكانها ذلك كان

أن متزق دون ــم العل من املبلغ ــذا الصبية ه هذه بلغت ــد ولق
إن ؛ مكشوفة الراس الصدر عارية الرجال بني تسعى وأن احلجاب،
تبلغه مالم تبلغ مينعها أن لم ــم احملتش املظهر على محافظتها
باحلركات ــرات املتخلعات،اخلبي ــافرات الس اليوم، ــات بن من ــر كثي

… والغمزات

احملدث العالم – ــروس أجنبت عم ــى القرية الت ــرس – بقط مر
مدونته، واستقبله عمروس يحمل معه " غامن بن ــر بش " الفقيه
ترك الرحيل أراد وعندما ــلم، املس ألخيه ــلم األخ املس ــتقبال اس

… حتى يعود عند القاضي األمني، وديعة املدونة

ولكنه في استنساخها، املؤلف يستأذن أن للقاضي يخطر لم
الثروة فإن هذه الفرصة هذه يغتنم لم إذا أنه نفسه ورأي في فكر
أخته له أحضرت للعمل. واستعد يديه، من تفلت سوف العلمية
يكتب وهو عليه متلى وكانت ومداد، وقلم ورق ــن م إليه يحتاج ما
ولم الظل، ــى إل حتوال ــمس الش إذا وصلتها حتى الدار، ــاء فن في
الوديعة صاحب ورجع نسخها، أمتا حتى طويل وقت عليهما ميض
بشراً ولكن عمروس، إليه فأرجعها وديعته يطلب " غامن بشر ابن "

حتى تصفحها فما ولذلك ــروس، عم من هذا العمل ــع يتوق كان
الصحائف، ــتعمال واس املداد، قطرات النقل، في ــار آث له ظهرت

يوهو وأجاب القاض ــرقتها، لقد س : ــم وهو يبتس فقال لعمروس
سارق العلم. : سمى جذالن

إلى اخلراسانى مدونته وارحتل غامن بن ــر أخذ العالم الكبير بش
مكتبتها وزين ؛ " ــرت تيه " في ــة اإلمامة عاصم وقصد ــرب، املغ
غامن، مدونة أبي ــو ه جديد، قيم بكتاب ــهيرة الش ــة " "املعصوم
حوت أقيم ــالمية، اإلس املكتبات أعظم من " " املعصومة وكانت

وأندرها. الكتب

على ــيعي عبيداهللا الش ــى مول ــى احلجان ــتولي اس ــا وعندم
ــها، ونفائس الكتب ــن نوادر فيها م مبا ــة املعصوم أحرق ــرت، تاه
عمروس ــرص ح ال ولو ــرق. فيما احت ــامن أبي غ ــة مدون ــت واحترق
اإلسالمي كنزاً ــر العالم خلس في حتصيله، وجده للعلم وخدمته
قبل ديوان من خسر كما ــالمية، اإلس الشريعة كنوز ــاً من نفيس

بغداد. مكتبة أحرقت حني جابر

انفرد ــه أقوال ول والدين، العلم ــة أئم أكبر ــن م ــروس كان عم
الفقه، وفي الكالم علم ــي إماماً. ألف ف من أجلها ــب وحس بها.
وضع وقد وأقواله. آرائه من ــريعة الش علوم في موضوع واليخلو
في حديثة ــة طريق ــى عل علمية ــوعة موس ــف لتألي ــا تصميم
اإلجماع، من ــتخرجت التى اس األحكام ــا فيه احلني، فيبني ــك ذل
عن أعجلته املنية القياس، ولكن ــتخرجت من اس التى واألحكام

العظيم. العمل هذا إجناز

كتابا في له يؤلف الفزاني أن ــق اخلال عبد العالمة ــث إليه بع
ــه العالم ودرس ــى، بالعمروس املعروف كتابه إليه فبعث األصول،
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وصدقه صراحة املؤمن في ــرف فاعت النظراء، قليل ــر، وكان الكبي
أقوى ــي النفوس " منه فقال : الكتاب أغزر مادة هذا صاحب ــأن ب
ــن، ولكن هذا الف ــي ف قيمة ــب ــي كت ــت للفزان 37وكان " ــي من
التى الصفات ــن م كانت ــرور، الغ عن ــق، واالبتعاد باحل ــراف االعت

بها أولئك السلف الصاحلون. يتحلى

الكبير لإلمام ــاً مجلس وحضر اجلبل، من أهل جماعة في حج
وإمامه حينئذ، املذهب عمدة وهو رحمه اهللا، محبوب ــن ب محمد
في حفص أبو إذا كان : ــام اإلم ــؤاال، فقال س إليه عمروس فوجه
ــؤال، الس عن أجاب ثم منه، ــؤال ــد فهذا الس البل هذا من ــئ ش
النجيب الطالب موقف الكبيران، ووقف عمروس وتعارف العاملان
له قال حتى ــام يجيب، اإلم وكان ــأل يس فكان البارع، من املدرس
فيه بحضور ــاش النق يصح وال العلم، ــون مكن من هذا : ــام اإلم

العوام.

في أحداً ــى يخش ال بديهته ــرعة وذكائه وس علمه إلى وكان
ابن مال ــن م أخذ عمن : ــر مهاص أبي ــر مبحض رجل ــأله س ــق. احل
العالم القاضي فأجاب صاحباً. له يعلم ولم فتاب ــا خرج طولون
أبو ــه. فغضب ب فتصدق ــاك أمره أعي فإن صاحبه، ــن ــأل ع تس :

مبثل هذا. فيه يفتى في مجلس أقعد : ال وقال مهاصر

املسلمني فاقعد، فإن من شأن تقعد : إن شئت أن عمروس قال
رحمة اهللا … من أحداً ال يؤيسوا أن

اخلرج صاحب يلزم أنه ــرى ــديداً، وهو ي ش مهاصر أبو لقد كان
من يبرئه ولن ــر، األم كلفه مهما ورثته أو ــه صاحب عن ــث يبع أن

ذلك. غير التباعة

وروح ــريعة الش ــرار ألس فهما أعمق كان ــد فق ــروس عم أما
القول هو ــروس عم قول أصبح وقد ــاه، مبقتض والعمل ــالم، اإلس

املشابهة. األحوال في به املعمول

عليه القضاء. وعرض إلياس، أبو منصور دعاه

إنهما منصور، ــي ألب القضاء يلي أن ميكن ــروس عم غير ــْن وَم
اإلرادة، والنزاهة، وقوة اإلميان، في ؛ واحدة طبعة من مكررة نسخة
الغزارة هذه العلم. غير غزارة فرق في بينهما وليس ــجاعة، والش
ــة انقطع للدراس الذي الذكي العالم : عمروس يتحلى بها التى
واشتد عوده أن صلب بعد منصور أبو إليها بينما رجع صغره. منذ
في تأذن لي ــم ل إن " : عمروس فقال ــه. رجولت ونضجت ــاعده، س
ــلمني املس عورات على والدال الدين، في والطاعن مانع احلق، قتل
العالم، ــروط لش الوالى ــتجاب واس " وخامتك قمطرك فخذ عني
الذين األمناء، املؤمنني ــيرة فيه س ــار وس القضاء، عمروس وتولي
ويتقونه، عباده ــي ف ــون اهللا ويخش الناس، على حقوق يحافظون

منه. احلق يأخذ حتى الظالم، قوياً عليه على وكان شديداً

منصور، أبي ــر مبحض احلكم مجلس في ــالن رج إليه ــم اختص
املدعي فاستردده باحلجة، املدعي ــائخ، فأدلى املش من كبير وجمع
ساكتاً املدعى فبقي أعاد، ثم فسكت، وأعاد فسكت، اجلواب عليه
فقام اخلصومة، في لدد الرجل فاستبان للقاضي شيئاً، يقل ولم
الرجل. على عجلت : للقاضي اجللساء فركله برجله، فقال إليه

لهم وقال وجمع أصابع يده ــم، إليه الذكي فالتفت القاضي
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وقال لهم القاضي وتبسم ..! خمسة تلك : فأجابوه ؟ كم هذه :

إذا احلق إن … ؟ ــد الواح من العدا تبدأوا ــم ل ملاذا عجلتم، ــد لق :

الوقت وتضييع االطالة إلى يحتاج ال براهينه واتضحت ــتبان، اس
احلقوق. وتعطيل

غالبوهم طرق قطاع أن : له يذكرون منصور أبي إلى قوم جاء
فريق من وجد كل العير، محل إلى الوالي ذهب وملا عير لهم على
الطريق، قاطعوا هم الثانية الفرقة وأن له، العير أن يدعى القوم

القاضي. إلى وبعث فحار

أمتعتهما فتش العير، ثم الطائفتني عن فأبعد عمروس، جاء
الفرقتني من ــكل ب انفرد وعندئذ ــا، ــرارها ودخائله أس عرف حتى
كل تعرف الفرقة التى استبان في متاعهم،حتى عما ــألهم يس
فقط، وجاء ــر الظاه إال تعرف ال ــى الت ــر، والفرقة العي في ــئ ش
هؤالء العير : إلى أصحاب ــير يش وهو – له وقال إلى الوالي ــم به
وهؤالء : منصور ألبي وقال الغاصبني إلى أشار ثم الرفقة، أصحاب

بهم. والتنكيل من حبسهم، عما يجب بذلك يكنى أضيافك،

بطال في كان شجاعاً عمروسا إن : احلديث هذا في صدر قلت
حل في وذكياً ــاء، القض في ميدان عادالً كان ــا كم ــدان احلرب مي

… احلق إثبات، في وقوياً املشاكل،

الوقعة ــك تل واألغالبة : ــة نفوس ــني مانو " ب " ــة وقع ــر حض
من القيروان. الزاحفني واألغالبة ــا، في ليبي اإلباضية بني الكبرى
يحلق على ــكان ف وإقدامه، قوته مثل ــي ف فرس ــروس لعم وكان
من جانب على ضغطاً يلحظ وعندما العقاب، يحلق كما ــدو الع

اجلموع، ــتت ويش الكروب، عنه فيفرج إليه، يطير ــه، جيش جوانب
في القاتالت الضربات البطل الذي ينزل بهم هذا في العدو وحار
إال إذا نصراً حترزوا ــن ل إنكم : قائلهم فقال امليدان، جهات ــع جمي
فثبَّتوا – واحلرب خدعة احليلة – إلى فاعمدوا ــهاب، الش هذا هوى
البطل ورأي الناحية، إلى تلك ووجهوا ثقلهم ما مكان، في ــاال حب
فاجته املغاوير، ــه جيش ــال ألبط اجلانب ــك ذل في يقع ما ــر الكبي
بني أرجل ــت اختلف احلبال ولكن ــط، الضغ ــف عنه ليخف ــم إليه
األيدي عشرات وتسارعت والفارس، الفرس ــقط وس فتعثر اجلواد،
إبراهيم ؛ إلى القوم أسيراً، وجئ به إلى أمير إليه فأخذ ــيوف والس
قائد فظائعه ــب لم يرتك الذي ــعور، املس الرجل إلى ــن األغلب، ب
القائد انون وأراد – أعلم فيما – الطويل البشرية في تاريخ حرب
عنك، فأعف العفو ــلنى س : له فقال املؤمن، بالبطل ــمت يش أن
منى لن تسمعها كلمة بيد اهللا، وتلك إن األعمار البطل : فأجاب
: فقال عليه لنتركك. أنت عما ــع فارج إذن : ابراهيم فقال ..! ً ــدا أب

… ! أحلق باهللا حتى أقولها ال كلمة تلك

أمال تعذيبه، يوالون وهم ــات الطلب هذه إليه ــوا يوجهون وكان
… فكانوا ــات اللحظ في آخر ــو ول ضعفاً ــدوا منه يج أن ــم منه
ويقدمون ــيئاً، فش ــيئاً ش احلديد، ــن م مبقاريض ــه ــون يدي يقرض
في ثابتاً عقيدته، ــي ف ثابتاً إميانه، في ثابتاً وكان ــم. عروضه إليه
بلغوا بقطعهم ليديه شجاعته وبطولته، حتى مبدئه، ثابتاً في
على التاريخ ــجل !!! وس اهللا رحمه روحه، ففاضت ــني، املرفق إلى
ــوداء الس الصفحات مع ــوداء، س صفحة أخرى ــون ان ــم ابراهي

حياته. في تركها التى الكثيرة،
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ــتمية في الرس ــة للدول ــاً تابع ــة الليبي ــة اململك ــب أغل كان
بن وعبداهللا الوهاب ــدة عبد معاه ــب املدينة، حس عدا ما تاهرت
عبداهللا ــب أبو تغل بقليل، مانو وقعة ــد وبع األغلب. بن ــم إبراهي
الدولة فانقرضت وخربها، وأحرق مكتبتها، تاهرت على ــيعي الش
ــا واجلزائر، ــني ليبي ب ــية السياس الصلة ــت وانقطع ــتمية، الرس
تاهرت وبسقوط ــة، جبل نفوس في ليبيا اإلباضية مركز فأصبح
إنه ؛ األخرى الدول عن جميع ــتقال مس يتبعه اجلبل وما صار هذا
قط يخضع لم كما لألغالبة، يخضع ولم طولون، إلبن يخضع لم
احلكم على تعاقبت التى الدول من لغيرها أو ــة الفاطمي للدولة

التركي. االحتالل إلى اإلسالمي املغرب في

ولم جديدة، دولة ميــالد يعلن لم ــتقالل هذا االس ــه مع ولكن
يتولي شؤون حاكما األكفاء رجاله من يختار كان وإمنا إماماً يبايع
ويوجه ــدو، الع ويدافع احلقوق، ــل ويوص ــاكل، املش فيحل ؛ ــة األم
به يقوم ــا م بجميع يقوم ــة وباجلمل ــارة العلماء، ــة بإستش األم

يتسمى بذلك. أن اإلمام دون

الكرمي عن القارئ أيها أحدثك ــوف س املقبلة وفي الصفحات
ــاروا فس اجلبل، في األمة أمر تولوا ــن احلكام الذي هؤالء من ــدد ع
أمة من الصالح السلف عليه ــار س الذي القومي؛ الطريق في بها

وسلم. عليه اهللا محمد صلى

عدوان من ابتداء ــي ليبيا ف احلكم ولى عمن حدثتك حني ــا وأن
بن للعالمة عبداهللا وقتلهم حدث، دون اإلباضية على العباسيني
أحدثك حني أو الرستمية، الدولة انقراض إلى ــعود التجيبي مس
أتبع التركي، ال ــالل االحت إلى ــة نفوس جبل في احلكم ولى عمن
عرضي شامال األشخاص، ولم يكن أتقصى وال التاريخ، ــلة سلس
األمانة أعباء كواهلهم على ألقيت الذين ــني املؤمن أولئك جلميع
عن أحدثك ــي ولكنن ــلمني، املس بأمور القيام ــة أمان ــة، العظيم

اجلميع. ملا سار عليه كأمثلة بعضهم

وسوف املنصف، ــط املبس التاريخ إلى يرجع أن الكرمي وللقارئ
أولئك ــرقات في املش الصفحات من عليه أعرضه ما أمثال ــد يج
اتلفة، فزان مناطق ذلك في كان ــواء س احلكم، أمر تولوا الذين
نفوسة، جبل أو تيجى " قنطرار " في في زواغة، أو أو سرت، في أو
وفي أخالقهم ــى ــيرتهم وف س وفي هؤالء حكم في لن يجد ــه إن
املؤمنني، صاحلي ويرضي ــوله، رس ويرضي اهللا، يرضي ما إال دينهم
لم يفرق إذا ــم إال والعدل، الله باحلق ــانية املعتزة ــرف اإلنس ويش
اإلباضية بني أو اإلباضية والصفرية، بني أو ــكار، والن اإلباضية بني
إليهم، ــب الفرق، فينس من وغيرهم اإلباضية ــني ب أو ــيعة، والش
أعداء إليهم مايرتكبه ــب ينس أو الفظائع، من أولئك ــا ارتكبه م
حكماً ــم يحترموا ل الذين الظلمة، ــالطني الس من أعوان ــة األم

اهللا. أحكام من
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" ْنزيرِف تيِو تسمى " الرحيبات قرى صغيرة من قرية في ــأ نش
يستعملون وقد أهل، أو آل، : معناه البربرية اللغة في (تي) واحلرف

.( ( تي بدال من [ آت ]

واد على ــل وتط ــامخ، ش جبل قمة على هذه " ــزِْرْف ِوْن " ــع تق
بوجديد) أوالد ) " ــار متيج ــني " وب بينها ــل ــق، يفص العم ــحيق س
نحو عنها ــد وتبع هذا العصر، ــي ف الرحيبات مركز ــى ــوم، وه الي

أميال. أربعة

الوادي هذا ــة ضف وعلى ــرة اجلميلة، الصغي القرية ــذه ه في
محمد أبو ــأ نش ــاهقة، الش القمة تلك وفوق األخضر، ــق العمي
: العمـل حياة ــن م ــتقبل اس ما أول ــتقبل واس اخلير. عبداهللا بن
ودرس بآداب املسلمني، اهللا، وتأدب كتاب فحفظ ؛ القرية مدرسـة
وجد فلما ــالء، الفض القرية ــائخ مش على الدين احلنيف ــادئ مب
زمانه العالمة نذير ــة مدرس إلى انتقل ــبعون نهمه، يُش ال أنهم
فكان موسوعة تخرج، العامرة املدرسة ومن تلك ــيم، وس بن أبان
كمن كتاباً ضيع من فقيل : املثل به ضرب حتى متحركة علمية

… اخلير ابن عبداهللا مثل عاملاً خمسة عشر ضيع

في ــهرة من ش ماللرجل ــى عل الداللة ــي ف كاف ــذا املثل وه
العلم.

أكثر قتل فيها وقد مانو، وقعة بعد من اإلباضية بقي من رجع
على ــيعة تغلب الش من هذه الوقعة ــير يس زمن ــاء، وبعد العلم
املعصومة، وأحرقوا ــرت، تاه وخربوا في اجلزائر، ــتمية الرس الدولة
عن مستقال وغرباً ــرقاً وما يتبعه ش ــة نفوس جبل أصبح وبذلك
في اإلباضية أن ــا ــط بواحدة منها، كم مرتب غير ــاورة، الدولة ا
إقامة إلى ــوا أو يدع باإلمامة، أحداً ــوا يبايع أن ــاءوا يش ليبيا لم

خاص بهم. بحكم يكتفون كانوا دولة. ولكنهم

ــندون ؛ يس أكفأهم ــارون فيخت ــورة، واملش الرأي ــع أهل يجتم
بني القضاء فيتولي ــؤونهم، ش يديه بني ويضعون ــه أمورهم، إلي
وكل بهم، العدو ومدافعة مشاكلهم، في والفصل متنازعيهم،
وأعجبهم ــج النه على ــار ــارتهم، فإن س إال باستش يتم ال ــك ذل
وفي ــره، غي ــاروا ملكانه عزلوه واخت وإال ــاعدوه، س ــلوك الس ــه من
ــه نفوس ــاري جبل مستش بني ــذا االختيار ه يتم ــان األحي ــر أكث
على جميع جارية يختارونه الذي احلاكم صالحيات وتكون كلهم،
أحدهم ــم حك يقتصر قد ــن ولك وتوابعه، ــل في اجلب ــة اإلباضي
ــؤون ش رعاية يتولي غيره ــا بينم اجلبل، ــي نواح من ــة ناحي ــى عل
بينهم عالقة العالقة تكون وحينئذ ؛ ــة الباقي الناحية من األمة
بينهم احلكم توزيع وليس والضراء، ــراء الس ومشاركة في تعاون
ــبيل، س أهون ــام به على القي ــر يتيس للعمل، كي ــيما تقس إال
تفرقة ال ــح، املصال ــة واحدة، مرتبطة أم تزال ال فهي ــة األم اما
ماكنت إلى ــود األمة تع الوضع، هذا ينقضي ــا وعندم والخالف،
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والهدف واحلكم. السياسة من وحدة عليه

احلكم، أو ــى عل نزاعا أن ــابقة، الس احلالة ــر بذك أعني ــت لس
من جرى في زمن ــة قد األم بني أبناء تفرقة ــرأي، أو ال في ــا اختالف
تركيا ودخول ــتمية الرس الدولة ــقوط س بني تقع التى ــة، األزمن
املصادر ــم يكن في حفظي، وال في ل ذلك من ــيئاً ليبيا. إن ش إلى
اخلالفات إال ذلك من ــتثنى اس وال التاريخ، من كتب يدي بني التى

أسرة. كل عند تقع التى العادية، الفردية

وكان مانو، إلى ذهب ــن فيم اخلير عبداهللا بن محمد أبو ــب ذه
فرجع الوقعة، هذه بعد احلياة لهم قدرت الذين القالئل من األفراد
منى اخلسارة التى على يتحسر أملا قريته الصغيرة، وهو إلى ساملا
إليه، ــائخ املش بقية هرع عباس بن أفلح توفى وعندما اجلبل، بها
ــإن احلاجة ف ــنه، س كبر له ــفع يش ولم طلبهم، عليه ــون يعرض
غيره، الوقعة الكبار بعد تلك األعالم من يبق لم ــديدة، إذ ش إليه
عظما، وأوهن سنا، منه أكبر وكان البغطوري، ــم أبي القاس وغير
سيرة بهم فسار بينهم، والقضاء عليهم، احلكم إليه ــندوا فاس
ــم، ولزومهم لهدي لربه ــم عرفت تقواه ــن الذي األعالم ــك أولئ
ورأيت اهللا القومي، بدين ومتسكهم ــلم، وس عليه اهللا صلى محمد
ــهر وس احلكم، احلق، وعدالة في في ــاواة مس حكمهم : من مناذج
ــرار ألس عميق فهم عن ذلك كل ــث ينبع ــة األمة، مصلح ــى عل

… للمؤمنني صافية ومحبة اهللا.. خالص بدين وإميان الشريعة،

اتباع على الناس ــرص أح من ــة نفوس جبل في كان اإلباضية
من بهم إال ــالة أمر الص ــون يول ال فكانوا ــا، به ــنة، والعمل الس

ــبيال، س ذلك إلى وجدوا ما الكاملة، ــالح الص ــروط ش فيه جتتمع
أعلم فهو ؛ ــروط هذه الش فيه ــت اجتمع ممن ــداهللا ــو عب أب وكان
اهللا، بدين ــاكا ــدهم استمس وأش لكتاب اهللا، القوم، وأحفظهم
وغلب يتولي أمر الصالة بالناس، ولذلك فقد كان ؛ سنا وأكبرهم
في بصوته يجهر فكان ــمعه، س طول الزمان الكبر، وأثقل ــه علي
يونس بن يحيى له فقال خلفه من يسمعه حتى السرية القراءة
حتى جتهر بالقراءة وأنت خلفك الصالة ماتسعنا : يوما السدراتي
؟.. يأبنيونس سماعك أكلف : لم العالم اإلمام فقال ــمعك. نس
اهللا تكليف أن وغيره يونس ــن يعرف اب أن كافيا اجلواب ــذا ه وكان
إنه عندما مبا عند غيرهم. ال قوى، من عندهم مبا يتعلق لعباده إمنا
بحيث عاليا صوته فإذا كان أذنيه، إال يراعي ال السر صالة في يقرأ
جهراً قرأ يعني أنه فال – ــال ثق أذنيه في ألن – خلفه من ــمعه س

السر. قراءة في أذنيه أن يسمع مكلف ألنه السر، موضع في

اجلهد من ــذل وب مانو، ــة بعد وقع ــوى للتدريس والتق ــس جل
ــباب، الش عنفوان كانوا في ــن م عنه يعجز ــا م ــر العلم نش في
ــن، الس كبر ال ــة املقدس التعليم ــالة قيامه برس دون يحل ــم ول
ــتطاع مبا اس ولقد احلكم، مبهام ــغال اإلنش وال البدن، وال ضعف
األمة خسرته ما ــت بطويلة ليس مدة في أن يعيد جهد من بذل
أبو إال ــذا العمل ه ــانده في يس ولم الطاحنة، مانو معركة ــي ف
أبو بذل مما العلمي أكبر من اجلهد بذل الذي ــم البغطوري، القاس
حكمة وكأن يشغل باحلكم. لم ــم القاس أبا ألن عبداهللا، محمد
فأتاحت النهضة، ــة هما دعام الرجالن هذان ــون يك أرادت أن اهللا
عاش أبو ــد فق ــح لغيرهما، يت لم ما ــل الطوي العمر ــن م ــا لهم
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من أجل الكفاح ــي ف أولها أمضى ــنة، س ــرين وعش مائة محمد
آخرها وأمضى ــعة. الواس الثقافة مناهل من التعلم، واالغتراف
فرحمه إليه. اهللا حتى قبضه والظلم والباطل. اجلهل كفاح ــي ف

واسعة. رحمة اهللا
 

  

الشرق إلى تقع " َمزُّو " أطالل قرية قريبة من اليوم، " أرجان "

مايجاورها على ــرف عالية تش ربوة وهى فوق نحو ميل، على منها
ــوع وخش وقار في يجثم اليوم تلك الربوة قمة وعلى األرض، ــن م
يحيى. ولد أبي األرجاني زكريا، أبي إلى ــب ينس ــيح، فس ــجد مس
صلوات عند ــلمني مقصد املس اليوم ــجد إلى املس هذا ــزال وال ي

واالستغاثة. االستسقاء

كاحلصن املنيع، ربوة عالية قمة التى تقتعد القرية هذه ــي وف
اجلميل ــار اإلط يحيط كما ــون الزيت ــجر ش من آالف بها ــط يحي
يحيى أبو نشأ املتفتحة للحسن القرية هذه في الرائعة، بالصورة
الشامخة الغناء وقممها رياضها وبني وفيها درج. األرجاني، زكريا
ماِصر وبحيرة ــالل وفي ش سرح. واديها العميق وضفة ــماء. الش
تكونت ــاحرة الس اجلميلة املناظر هذه ــي ف ــبح. وس عبث الزرقاء
منها ينهل العلم معاهد إلى انطلق ثم للطفل، األولى املواهب
في متوفرة كانت التى الغزيرة املنابع من ــرف بذهن متفتح، ويغت
يتحلى به مبا وحتلى ــمى الدرجات، أس في املعرفة فبلغ احلني، ذلك
ال التى العطرة، سيرتهم ــار وس الرفيع، اخللق من املؤمنون أولئك
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وسلم. عليه اهللا صلى محمد أمة من الصفوة عند إال توجد

وتفهم رسوله، وسنة ــة كتاب اهللا عليدراس ذلك بعد وعكف
املسلمون فيه وعرف في ذلك مرجعاً، كان حتى ــريعة. الش أسرار
ثقتهم، فأولوه واخللق، العلم، والعمل، ــن م النادرة، الصفات هذه
حتى ــؤونهم ش يتولي أن دفاع،على ــام إم وبايعوه أمرهم، ــوه وول
متنازعيهم، بني ويحكم مشاكلهم، فيفصل ؛ ــلم الس حالة في
ما آخر إلى فقرائهم، ــي ف ليضعها أغنيائهم من احلقوق ــذ ويأخ
… آمني مؤمن الداخلية سياستها يوجه أمة شؤون من هنالك

عرف الثقال مبا األعباء هذه وحتمل عليه، ــوه عرض وقد قبل ما
… مصلحة األمة على وحرص ودين أمانة من أسالفه، وفي فيه

واتفقوا عليه، وعرضوه أمر احلكم، املسلمون في تشاور عندما
ــتعينا وقبلها مس ــؤولية، املس من يتهرب لم إليه، ــناده إس على
العاملات من ــه وهما وأخت أمه كانت بواجباته. ــام القي على ــاهللا ب
كانت وعندما الثقيل، ــبء هذا الع من عليه خائفتني ــات الصاحل
الرفيع، وبهذه ــب املنص بهذا للتهنئة ــا عليهم مقبالت ــاء النس
الدموع، وتذرفان تنتحبان، األم واألخت كانت االختيار، وهذا الثقة،
على وضعوا ــم أنه : النار ــى إل قدموه ــم أنه ــات : ــان املهنئ وجتيب
ــاكلهم مش ليفصل اختاروه أنهم : بها ينوء ثقاال ــاء أعب كاهله
واحلقوق املفصولة، ــاكل باملش الناس حقوقهم، فيبوء بني ــرز ويف

والغرم الكبير. العسير، ويؤوب باحلساب املتاحة،

رغم الثقيلة ــة املهم بهذه للقيام ــع املداف احلاكم ــب وانتص
التضحية ــي ف يتردد ــم ول ــه احلنون، وأخت الرءوم، ــة أم ــة معارض

الذي يرعى ــن مثال للمؤم فكان أمته، ــه احتاجت عندما ــه بنفس
وهو الدفاع، في ويستميت املشاكل، ويفصل ويتبع احلق، األمانة

الدنيا. احلياة وزخرف متاع عن معرض ذلك كل في

قدم جماعة فيمن وقدم للتهنيئة، الناس فجاءه له ولد، ــد ول
لو : لهم فقال اجلديد، للمولود ديناراً أربعني له جمعوا اليهود، من
أقدر ال ولكننى منكم جزية، ألخذتها ــم صيانتك أقدر على كنت
يقدموها أن ــا حاولوا أموالكم 42. وعبث ــذوا صيانتكم، فخ على
األمير، احلاكم أو منصب في وهو الهدايا يقبل ال إنه هدية، ــه إلي
اهللا عليه ــى ــول صل حديث رس احلني ذلك ــر في يذك كان ــه ولعل
والنى أمور مما على منكم رجاال استعمل فإني أما بعد : ) : وسلم
أهديت إلي، هدية وهذه : هذا لكم، فيقول أحدكم ــي فيناج اهللا،
والذي ال ؟ أم إليه ــدى أيه فينظر بيت أبيه وأمه في ــس جل فهال
يحمله القيامة ــوم ي به إال جاء ــيئاً يأخذ منه ش ال بيده ــي نفس
تيعر ــاة ش أو خوار، بقرة لها أو رغاء، بعيراً له كان إن ــه، رقبت ــى عل
كانوا يعجبون. ــم وه وانصرفوا عنباً، ــؤالء اليهود ه أطعم ــم ث ،(
اليطمع البالد، هذه مثل رأينا "ما : عجباً : يقولون وهم ــون يتحدث
فهم يعرفون يعجبوا. لهم أن وحق الناس ". أموال ــلطانها في س
من املال على للحصول من اجلرائم ــلطان الس يرتكبه أصحاب ما
النفس، بها ــت طاب قبول هدية هذا عن ــع ميتن فكيف ــق، طري أي

… الضمير لها واستراح

يؤدي في وعناد، تفاهم سوء ــه وطرميس 43 زمور بني بني كان
أسواق في يتالقون عندما والنزاع املشاغبة األحيان إلى من كثير
احلني – فخص ذلك في نفوسة جبل ومدينة احلكم، ومركز – جادو
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اليجوز للفريق األسبوع، بسوق واحدة في الفريقني من واحد كل
مداه، وكان طال ــغب الذي هذا الش يقع ال حتى حضورها، ــر اآلخ

بينهم. الهدوء ليسود كافياً ذلك

ميلني تبلغ مسافة يحيى أبي بلد وأرجان احلكم مركز جادو بني
وكان احلكم، مجلس إلى صباح كل يقدم يحيى أبو وكان ــد، تزي أو
وإخالص إميان في ربه إلى الدعاء بهذا يتجه أن : به يقوم عمل أول
إذا حملتج حجة وال احلق، ــاذا احلق، ي لذي الذي احلق ــط اع ــم الله " :

." حق بال احتج

ــتعرض ويس بوجهه، الناس ــتقبل يس احلار الدعاء هذا ــد وبع
البدن تعب ــب، التع أنهكه ــد وق منها، ــرغ يف حتى ــاكلهم مش
الربوة، وقد ــة قم على اجلميلة ــه قريت إلى فيرجع ــر، الفك ــب وتع
في ناله ملا إليها، يبلغ أن قبل عدداً من املرات الطريق يستريح في

… والعناء النصب من ذلك مجلسه

إمام ــا يحيى أب بايعت األمة أن ــث : احلدي هذا صدر في ــت قل
عبيداهللا ــو أب حاول ــم وك قيام، ــر خي ــه هذه مبهمت ــام فق ــاع، دف
باملرصاد، ويرده ــل البط هذا له ــف فيق اجلبل، يحتل أن ــيعي الش

… املسعى خائب اآلمال، محطم

على ــوة عظيمة بق ــيعي الش اهللا عبيد ــي أب جيوش ــارت أغ
جهة ــامخ في ش قمة جبل ــى حصينة عل قرية ــي وه – ــرة اجلزي
وسولت هزمية. واحلق به شر أبو يحيى، اإلمام له فتصدى – احلرابة
مركز من ــدة بعي قرية ــى اإلغارة عل ــد يعي أن ــه نفس ــيعي للش
حاكم أن يتمكن شئ قبل احلصول على ــتطيع يس احلكم، لعله

تقع قرية أخرى ــى وه تِيرَْكْت " " ــى العدوان،فهجم عل برد ــل اجلب
القوي، الدفاع إمام له فتصدى " ــاو وكب اللوت بني " احلوامد، ــي ف
ــتطاع أن يحمي اس وهكذا األولى، من ــراً َش أخرى هزمية به وأحلق
ومحاوالت املعتدين ــرة كث رغم عرينه، ــد األس كما يحمي حوزته،
كان لقد لهم أنفسهم، وسولت الدنيا، الذين غرتهم املستغلني؛
الوثيق على إميانه، احلريص القوي، للمؤمن رائعة صورة اهللا رحمه

ألمته. احملب بربه، الصلة

شر وطردهم ــيعة " بعد أن هزم الش تيركت " في ــهد استش
صاحبها، ــمي يس أن اهللا ــه رحم امتنع ــادرة، ــة ع – بطعن ــردة ط

اهللا.. أمره إلى وفوض

أبي بن عبداهللا ــي تولية أب على ــلمني بعده املس رأي ــع واجتم
أهل لكن ــيرة، يس مدة ــام باألمر ؛ فق منصور ــي أب ــرو، حفيد عم
يحيى أبي بن ــا زكري أبا مكانه وولوا ــه، عزل اتفقوا على ــورى الش
مجابهة على وأقدر عبداهللا، أبي من أكفأ أنه األرجاني،إلعتقادهم
على العباسيني جيوش هجمت فقد املدة، به ولم تطل األحداث،
الفريقني، كبرى بني مقتلة ووقعت زكرياء. أبو فتصدى لهم اجلبل،
اجلبل مناال، أن ينالوا من دون العباس جيوش بني املسودة " ورجع "
كالتى أصابت غادرة، طعنة أصابته راجعاً، زكرياء أبو وعندما كان
أمورهم، يتولي فيمن رأيه عن يسألونه املشائخ إليه واجتمع أباه،
لكم أرى : ربه للقاء ويستعد املوت، ــكرات س وهو يعالج فأجابهم

الدرفي. أفصيت بن زيد

إنه موقف احلياة، حلظات آخر في حتى نصحاً يألهم لم وهكذا
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تتشابه املؤمنني … ومواقف عنه رضى اهللا الفاروق مبوقف ــبه ش
اإلخالص والنصيحة للمسلمني … في

يكونا أقل ــم ول البطلني، ــن هذي عن احلديث ــرت ــي اختص إنن
من بشئ عنهم أولئك الذين حتدثت وجدارة وخلقا من ودينا علما
يتقصى تاريخ الكتاب ليس كتاب ألن هذا والتفصيل، ــهاب اإلس
في متمثلة ــة أم حلياة صور مجموع ــو وإمنا ه واألحداث، ــار األخب
ما بصورة اكتفى ــا وكثيرا م جماعات، ــراد أو أف بها يقوم ــال أعم
أردت ولو لها، ــابهة املش أو منها، القريبة الصور من مجموع ــن ع
هذا إلخراج ــه قدرت الذي واجلهد ــان ــا كفاني الزم مل ــتقصاء االس
حياتها فارقتها ــى الت الباهتة، ــورة الص ــذه الضئيل، وه ــل العم

الضعيف. وأسلوبي الهزيلة، بريشتي تناولتها عندما وجمالها
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موسى هارون وأبو الشْرَوسي، ماطوس بن ــليمان س يحيى أبو
ثالثة ــي: النفوس بن زرقون ــليمان س الربيع وأبو اجلالملي، يونس بن
على بناء ويتنافسون يتفاضلون، فال املكارم إلى يتسابقون أعالم
ترنو األبصار أخويه. عن ــم أحده يتأخر فال الرجال ــال إلعداد األجي
مرمى ال إلى الغاية أنه حاسبة عنه، تنحدر فال إلى الواحد منهم
بزميله، علقت فإذا البطولة، وصفات ــخصية الش لكمال بعدها

… األولى ينسيها مظاهر العبقرية ما منه رأت

مدارك دونه تقصر حتى بلغوا الشأو الذي ــة الدراس وراء جدوا
مواهب اهللا عناية وهبتهم ممن ــير، النزر اليس إال يبلغه وال الكثير،
… علموا مبا العمل للعمل.. ــوا ركن ثم للعادة. تكون خارقة ــكاد ت
األبطال من القليل ال يبلغها إال النادر ــى الت الغاية أيضاً ــوا فبلغ
ومعنوية ــة مادي ــوى ق من ــون ماميلك ــون ــن يهب ــن. الذي الصابري

ألممهم.

ماطوس، ــن ب يحيى ــي بأب ــايخ املش وثق 44 ــوس ماط ــن ` اب
كما املهمة، هذه الكبير العالم وقبل اجلبل، حكم إليه ــندوا فاس
فتواله حكم، إليه أسند من من خير فكان قبل، من قبلها أسالفه
ــابكة املتش ــاكل املش وحل وفهم، بحذق وطبَّقه وعلم، دراية عن
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الثقيل عن ــبء بهذا الع ماطوس ــن اب ــغل يش وعدل، ولم بحق
ــة مدرس فكانت التعليم. ــالة رس أجلها، خلق من التى ــالة الرس
جميع في العلم ــرت نش التى ــدارس أعظم امل من ــن ماطوس اب
ماطوس ابن ــن يك لم الطــالب من كل مكان. إليها وورد ــوع، الرب
للطالب حتى ــرحها ويش العلمية النظريات يلقي ــدرس م مجرد
وقدوة التربية، يحسن ذلك مربيا كان مع وإمنا أذهانهم، إلى تصل
وكان خلقه اإلسالم، بروح مشبعة دروسه فكانت لألقتداء، صاحلة
القومية ــيرته س وكانت النفس، لتهذيب داعيا الطالب بني الكرمي
ودينها أخالقها في القوية الشخصية هذه وإلى األمثال. مضرب
هذه تكوين في ــباب األس من أعظم العلم غزارة وكفاحها،كانت
ابن أقوال ــن ع اإلباضية كتب من ــاب يخل كت فلم ــخصية، الش
ماطوس. ابن فتوى تدخله لم بلدانهم من بلد يبق ولم ــوس، ماط
" بناحية العلماء ــض ببع اجتمعت ــطائي: الفرس يحيى أبو قال
ال يرى أَْن أنه إال ــنة، حس ماطوس كلها ابن إن فتوى فقال: " زويله
ابن أتيت قدمت فلما يحيى: أبو قال لغائب. ليتيم، وال ــفعة الش

احلقوق. تعطيل ذلك له: قل فقال: فأخبرته، ماطوس

العالم هذا فتوى ــار انتش توضح ــيطة البس القضية هذه إن
يلتحقون الطــالب كان ــال العلم له. رج تقدير ومبلغ ــم، العظي
يعودون فيصححون ثم اإلسالمي، املغرب في ــرة املنتش باملدارس

العالم العظيم. هذا درسوه على ما

بعض في ــى موس وأبو صالح ــو أب ــان: النجيب ــان الطالب درس
جبل إلى قررا الرجوع أمتا دراستهما وملا التونسي، باجلنوب املدارس
بالعالمة ماطوس، فالتقيا ابن على ــاه درس ما ليعرضا ــة، نفوس

حينئذ، ــم التعلي دور ــي ــاطائي، وكان ف الفرس ــر بك أبي بن ــر بك
جواب وكان ــئلة، عدة أس إليهم وفي طريقهم وجهت فرافقهم،

الشيخان. ما درس اخلالف بكر

له ــرا ذك ماطوس ــن ــر اب الكبي ــم العال ــى إل ــال وص ــا وعندم
ــيخ الش فقال بكر، أبي ابن وفتوى فتواهما بني واخلالف قصتهما،

… عالم الفرسطائي لهما:

ــية، الدراس ــازات اإلج يعطي أن ــه ل ــق يح ممن ــهادة ش ــا أنه
وجواب فقهي، ــوع موض ــئلة األس وموضوع الطالب بها فيفخر
الفقهية، ــد اتصرات جتده عن الذي اجلواب اآللي هو ــيخني الش
يتغلغل ــي الذي العالم الذك جواب ــر فهو أبي بك ابن جواب ــا أم
ــريعة، ويغوص إلى احلقائق التى الش ــرار إلى أس العميق بفهمه
أذكر أن ويكفي اإلسالم، أحكام في ــتنير يكتشفها العقل املس
لتعرف الطــالب، ألولئك ــت عرض التى ــائل املس هذه إحدى ــك ل
الفقه، ــاء لعلم ــر النصوص بظواه ــبث املتش الفرق بني ــدار مق
تيمم رجل فقال: سائل ــألهم س الشرعي. احلكم لسر واملتفهم
املستعمل والتراب اليد احلكم في ــة، فما جنس ويده شرعي لعذر
ابن جنس. ولكن والتراب طاهرة اليد أن ــيخان الش أجاب ؟. للتيمم
؟ النجس له:أين ذهب فقيل طاهران، والتراب اليد قال: إن بكر أبي
هذه تتأمل أن الكرمي القارئ أيها ولك ! الضربات ذهب بني فقال: !

في التيمم وضعت التى السمحة. الشريعة أحكام على املسألة
ــلم املس تكلف ال حتى احلدث، لترفع ــال، األغتس أو الوضوء مقام
في تقف ثم ذلك تتأمل أن لك ــتطيع، يس ال ما وحتمله ــططاً، ش
موقفي ــد اخترت أنا فق الطالب، أما ــؤالء ه من ــئت ش من صف
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في اليد التى النجاسة تكن لم ما بكر، أبي ابن جانب ووقفت إلى
… التيمم في الذي استعمل التراب األثر في باقية عني ذات

لعمل الليالي من ليلة في ورجع غائباً، بلده أهل من رجل كان
الصباح في ــه إلى عمل ــيعود س زوجته أنه ــريع، وأخبر س ضروري
ايء ــذا ه على يترتب ــا الصاحلة فيم ــة الزوج ــرت وفك ــر. الباك
أن دون املعينة، ــوق احلق الزوج، صاحب فيه حضر ــذي ال املفاجيء
القريب ــتقبل املس ؛ فكرت وهي تنظر إلى به ــمع يس أو أحد يراه
أن تدعوه ماطوس ابن إلى بعثت ثم لزوجها، طعاماً فصنعت …

الطعام وأكل ــم، احلاك العالم وحضر ــاء، العش في زوجها ــق يراف
من حتمل أن لها وقدر الفجر، غبش مع البلد غادر الذي ــزوج ال مع
حامل، مع فالنة أن الناس وحتدث ما توقعته يقع وأن الليلة، ــك تل
فإذا جنها فآملتها، ــوء الس قالة وبلغتها غائب، زوجها بأن علمهم
ــرار األس عالم ــتقبل هي تس مضاجعهم، إلى ورأى الناس الليل،
وبلغ ــوس، ماط ابن ــروا ــحر ذك الس تقول: يامالئكة ــم ث ــا واخلفاي
الذكية الفاضلة ما يتهامس به الناس عن املرأة الشيخ مسامع
مبا أخبرهم ــاس اجتمع الن وعندما ــرب الطبل، بض فأمر ــة، احلازم
احلرص ــد حرصت أش مبا غافلة مؤمنة امرأة يقذفوا ال حتى عرف،

نفسها. عن تبعده أن

من بهذه الشهادة القيمة عنه نختم حديثنا يكفي أن ولعله
قادة ماطوس ابن إن " قال البغطوري: جزافاً الكالم يلقي ال عالم
ومغرباً، ــرقاً ش في علمه، فبلغت فتواه وبورك ــم القاس أبي بعد

.276 45 ص الشماخي سير راجع " مانو أحد فروع وهو

اجلالملي: - يونس بن موسى هارون أبو `

بقيا اللذين الشيخني أحد البقطورى ــم القاس أبي على درس
؛ والرياضيات األصول واملنطق في هارون أبو وبرع مانو، معركة بعد
األذكياء الطلبة من وزمالؤه هو يسميه فقد كان علم الفقه أما

." العجائز علم "

صديقه ابن ــه ب اهتم ــا م مبثل ــر الكبي ــة العالم ــذا ه ــم اهت
ــالم اإلس روح وبث احلميد، اخللق ورث ــم، العل ــر نش من ــوس، ماط
العظيمة وأسس مدرسته واتمع. الطالب نفوس في الصافية
األثر من ــتفد يس لم من وندر احلني، مثالية في ذلك ــر تعتب ــى الت
املدرسة، هذه على الناس ــدة إقبال مع ش األمة، في حياة الكبير
هذا االغتراف من ــي مقصرون ف يرى أن الناس ــوس كان ابن ماط
الزدحموا ينفعهم علم الناس ما لو فكان يقول: " العذب، املنهل
" البصرة عبيدة في أبي دار باب ــد يزدحمون عن كما داره باب ــد عن
الكفاح دائم كان فقد املال، ووفرة العلم، بني غزارة أبوهرون ــع جم
فلن ــتجمام، االس الراحة أو يعرف ال ــذي ال املتواصل ــاح !.. الكف
وبث العلم، ــر حالتني: نش في إحدى إال جئته ــى هارون مت أبا ــد جت
التى املباحة ــه طرق من املال جمع أو ــول. وتثقيف العق ــة، املعرف
ــم يقس مليزانيته املالية ــنة الس رأس وفي ــة، املعرف حق ــا يعرفه

أقسام: ثالثة موارده إلى

وعائلته ومن ــه نفس ــة على األول للنفق ــم القس ــص يخص
وأبناء ــوف للضي الثاني ــم القس ــص ويخص ــه، مصاريف ــه تلزم

الناحية. هذه من بلده على أو عليه السبيل، واحلقوق التى جتب
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في الداخلية األقسام على الثالث لإلنفاق القسم ويخصص
البعداء، من الطالب قليل غير عدد يؤمها العامرة، التي مدرسته
هذه إلى وكان ــم. عليه ــاق ــم واإلنف بإيوائه ــة ــل املدرس فتتكف
اخللق، لني ــديد التواضع، ش ؛ العلم واملال ــن م ــامقة الس املكانة
حتى ويستشيرهم والعلم، الفضل أصحاب يوقر سهل املعاشرة،

املعرفة. حق يعرفه فيما

كان الشيخان وبينما باجلزيرة " " اخلير بن عبداهللا زاره أبو محمد
أبو فوثب القرية إلى عن غارة موجهة صيحة ارتفعت إذا يتحدثان
ضيافته في أن ثم تذكر امليدان.. إلى اندفع ثم ــالحه س إلى هارون
اجلبل، على والقاضي اخلير، احلاكم بن عبداهللا محمد أبا ــة العالم
العمل، قبل أن يبدأ واإلرشاد النصح منه يلتمس أن به يجدر وأنه
هذه في مثل جليا اهللا وحكم ــه واضحة أمام ــبيل الس كانت وإن
فيما ويستنصحه ــيره يستش الكبير إلى الضيف القضية. ورجع
واحلاكم العادل، القاضي فقال ــدو. الع أدركوا إن يفعلوا أن ــب يج
أخذوا وإن فقاتلوهم، ــوال األم وحازوا األنفس قتلوا إن " ــم: العال
ــم وبينها بينك حالوا ــإن ف أموالكم، ــدوا فاقص ــة خاص ــوال األم

46 " فقاتلوهم

تنظيم في ــالم اإلس تعاليم تتبع التى ــة الرائع ــيرة الس تلك
يستفزهم وال غضب، به اليحيد اهللا، والدفاع، اتباعا ألمر الهجوم

عدوان. يوصلهم إلى الطغيان وال كيد،

من وتخرجوا أبي هارون، على ــوا الذين درس األعالم العلماء إن
وأقواله، وفتاواه آراؤه ــا أم يحصيهم العد، أن من أكثر ــته، مدرس

والكالم. وكثيراً ــول كتب الفقه واألص من كتاب يخلو منها ــال ف
… املذهب ومعتمد اآلراء، أرجح رأيه مايكون

" ــة نفوس من ــي النفوس 47 زرقون بن ــليمان س الربيع أبو `

.48 اجلمع ــن العالمة اب على " ــه سجلماس " ــي ف ــوت"، درس تادي
التى العلمية املراكز من احلني، ذلك في " سجلماسه" كانت وقد
وعندما الدراسة، ــتكمال الس النواحي، جميع من الطالب يؤمها
النجيب تلميذه العلمية إلى بثروته العالم، أوصى ــيخ الش توفى

قصير. غير زمنا خدمه بإخالص الذي

عمالقا شيخاً دراسته ــتكمل اس أن بعد الطالب هذا وأصبح
رجع وملا ــاغبني، ــبه املش يديه ش بني وتذوب الرقاب، أمامه تنحني
ــروا نش قد النكار وجد أن ــي التونس اجلنوب إلى ــة سجلماس من
ومريدون، ــاع أتب لهم وأصبح ــالد. الب تلك من ــر كثي ــم في بدعه
حتى مجمع، ــى مجمع إل ومن بلد، ــى إل بلد من يتنقل ــزل ي ولم
ــكت الناس، وس بدين تفتك كادت ــى الت البدع تلك ــى عل قضى
لتزيغ عقول ملنحرفة آراؤهم ا تنطلق فلم تعد ــاغبون، أولئك املش

اهللا. دين عن الناس من البسطاء

دين ــديداً في ش املادة، غزير ــان، اللس فصيح احلجة، قوي كان
اهللا..

هذا أهل إماء أكثر ما قصطالية " فقال: " نساء من تبرجا رأى
من الكلمة هذه ــي ف كان وقد احلرائر. غير على ــن ــد، فحمله البل
ــافراً مس العمل، كان إلى الضمائر احلية يدفع ما والزجر التوبيخ
وقت بغدير فمروا ورعان، ــيخان ش ومعه ــديد البرد، ش ــتاء ش في
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وتوضاً زرقون، ــن اب فتيمم الوضوء، ــوب في وج فاختلفوا ــر، الظه
زرقون ابن فقال البرد، ــدة ش من فأصيب ــيخني الورعني، الش أحد
اآلن ــدة، فتيمم واح لصالة تتيمم أن ــك لنفس جتز لم ــه: لصاحب
من ــامية الس واملقاصد ــريعة الش روح إن فهم ــدة. ع ــوات لصل
النصوص ظواهر ــى عل اجلمود وإن الورع، حقيقة ــي ه تكاليفها
تيمم من زرقون ابن صاحب فر فقد املطلوب. عكس يؤدي إلى قد
اإلسالم في الطهارة حكمة فهمه -لقصور اضطر ولكنه واحد،

الصلوات. التيمم لعدد من إلى –

كان وكثيراً ما ــاً، جنيب ظريقاً، ذكيا، في صغره: ــون كان ابن زرق
الطالب لها عامضة، فينتبه بتوريات ميازحه " اجلمع ابن " ــتاذه أس
في الطني، ولد إنك ــا: له يوم البديهة. قال على ويجيب ــي، الذك
غير إنه ــب: النجي الطالب ــال فق بالفطنة، ــه يصف أنه ــه يوهم

التورية. أنه فهم ألستاذه ليبرهن منزلق،

له فقال ــكر، الش عليه ــتحق األيام بعمل يس من يوما ــام وق
الطالب خيراً، ولكن جزيت له: قال أنه يوهمه الزيت خير، الشيخ:
على له ــال وق ــتاذه أس من الدعابة ــذه ه ــاً أيض ــم فه ــب النجي
ــتاذه أس مع الظريف الفتى كان وهكذا للخبز. يصلح ــة: البديه
منه ويقتبس الدعابة، ــه من ويتلقف العلم، يتلقى عنه ــر، الكبي

والرشد. الهداية
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البالد. أقاصي أخباره بلغت حتى الرذيلة بكفاح ــتهر اش عالم
املكان هذا وبني " بالفحص اخلمر " يشربون جماعة إن يوماً سمع
ــتة أميال، س عن اليقل ــا م وإقامته ــه حكم ــز مرك ــروس " وش "

من على ــرابهم، وكسر آنيتهم، وأقام احلد ش وأراق فذهب إليهم،
يستحقه منهم.

قوة القلب، رقة وإلى ــر، الغزي العلم ــديد، الش الورع إلى جمع
التى الصفات من وغيرها ــات الصف ولهذه ــة الدين، ومتان اإلرادة
كان أمرهم، فولوه الناس فيه وثق الصون، املؤمنون بها ــى يتحل
السعفة كما ترتعد يرتعد فكان الناس، من حقوق اخلوف ــديد ش
ــم، وكانت للحك قضية ــه يدي إذا وضعت بني ــح الري ــب مه ــي ف
أعطني ــه اخلصم ل قال إذا ــها، حبس ميلك أن دون تنحدر ــه دموع
ــبك وحس الصواب، يعرف احلق، ولم عن مال يكون أن خوفاً حقي،

… وسيرته أخالقه هذه تكون احلكم، أن يلى لرجل وعدال ديناً

بعض أمره في ليستشير موثقاً بيته في ــه فحبس جانياً أخذ
قام الليل وفي اهللا، قانون يقرره الذي العقاب به ــائخ، وينزلوا املش
قيوده ففك ــالت، لإلف فرصة اجلاني فوجد الصالة، ــى إل عمرو ــو أب
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أبا ولكن وجرحه، يده في كانت ــكني بس عمرو على أبي هجم ثم
إلى اجلاني رجع - اهللا أمر في وشديداً وقوياً ــجاعا ش – وكان عمرو
ــه وعاد إلى أوثق ثم ــى، املوس منه ــن جديد، ونزع عليه م ــض وقب
ــائخ، خوفاً املش حضر حتى عقوبة أية به ينزل أن يرد ولم ــه، صالت
املشائخ، وحضر لنفسه. انتصر قد يكون أن أو الغضب، عليه يؤثر

والعدل. احلق يتجاوز ال الذي رأيهم فيه ورأوا

ــي الطريق كان ف وعندما ــؤون، الش ــض لبع جادو ــى إل ذهب
على الغارة يريد ــاً عظيما جيش إن ــمع س ــروس، ش إلى راجع وهو
إنه لم يستعد للحرب األمر، في يفكر الطريق في فتوقف اجلبل،
وهو ليلة وبات ؟ العمل فما حكمه، مركز عن بعيد وهو ــال، والقت
إلى مركز يرجع أم مكانه، من الدفاع إلى بالدعوة يبدأ يفكر: هل
الهجوم يقع قد ولكن العدة، ــد وبع اجليش يجهز ثم أوال، ــه حكم
ليلة للدفاع ــزم يل وإعداد ما احلكم ــز مرك إلى هو ــل يص أن ــل قب

الرأي. وهو يقلب اليوم، ( متْزده ) تْوكيت عار في مؤرقة

عمرو، اجلبل أبي حاكم إلى ــبقتهم س أخبارهم أن اجلند وعلم
يلبث ال وأنه العمران، اجلبل ومعمعة وسط في موجود وأن الرجل
عن ــبيل الدفاع س في املوت على بجموع يحرصون ــم أن يالقيه
أن من يجدوا خيراً احلياة. فلم على ــم يحرصون ه كما حرماتهم،

… أخرى، وبكروا بالرحيل فرصة هذه الغارة إلى يؤخروا

مثال القوة، ــذه وه العزم، وهذا ــزم، احل هذا إلى ــو عمرو أب كان
له ومعه ولد يوم ذات ــير كان يس املؤمنني … بني واللني للتواضع
فرسه إجالال عن فنزل التندميرتي، ــليمان س فالتقى بأبي صغير،

أبيه، ــلوك س من الصغير الولد وعجب وتعظيما، ــليمان ألبي س
ــأل س ولذلك مقاماً، احلاكم من أعظم رجال اجلبل في فلم يعلم

أبي ؟.. فرسك يا عن له تنزل الذي الرجل هذا قائال: من أباه

أنزل ــل الذي الرج ــليمان، إنه أبو س ؟: ــه تعرف ــال األب: أوال فق
اإلمارة.. يرون هكذا كانوا ظهره وحملته أنا … عن الثقيل ــل احلم
وال يتقبلها منها، يتخلص ــا يفرح املؤمن عندم حمل ثقيل ــا إنه
ليلقي عن ــاراً جب مجهوداً ــرو عم أبو ــذل ب وقد مضطر. ــو إال وه
األيام، من ــي يوم ف منه تخلص حتى الثقيل، ــل احلم هذا ــره ظه
أن إننى أرغب لهم: فقال على ذلك، يلومونه ــائخ املش وجاء بعض
ال أن أريد وإنني قصيرة، ملدة ولو املوت، قبل ــى عبادة ربي إل أخلص

حياتى.. آخر بغير عملي في فكري يشتغل

جميع في ــتهر اش قد إن أبا عمرو احلديث هذا في صدر ــت قل
من الكامل. جاء ودينه وخلقه الفاضل، ــيرته احلميدة، بس البلدان
وملا وافرة للتجارة، بضاعة ــون يحمل التكرور من جماعة ــودان الس
فلم يضن عليهم وعدل، طلبوا مقابلته، علم يسمعون عنه من
" وحياء وأدباً علماً ــم وافئدته فمأل أعينهم بهم: " واجتمع ــا، به
معجبني، أصدقاء من إليه ــا وقدموه دينار، له أربعمائة ــوا فجمع
ــواق، األس أمامهم وفتح أموالهم، لهم وترك أخذها، عن فامتنع

معهم. إلى التعامل الناس ودعا

اليجده والفضيلة، والشرف النزاهة أمثلة من ــام س مثل إنه
ــراء الظلمة الذين األم تاريخ ــخ، التاري ــب كت في كثيراً ــث الباح
يكون قد عليمبلغ للحصول احلرمات، ــون األرواح، وينتهكون يزهق
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بكثير.. املبلغ هذا من أقل

بالكلمة ــل الفص هذا ــم أخت أن ــب من املناس ــه يكون ولعل
العباس: بها أبو التى وصفه البارعة

" واليته نفوسة مدة على ميمون الناصية " وكان
3. 

ــى ول أن ــبه ــه احلديث،وحس عن ــل أطي أن ــد أري ال ــل رج ــذا ه
مبلغاً ليبيا في ــاة احلي فوضى بلغت وقت في اجلبل ــى عل احلكم
الظاملة الدول من األعداء ــارات الناس وغ اختاره له، فقد ــف يؤس
ال والشمال اجلنوب من اجلبل حول الضاربني البداة وقبائل متوالية،
من يتمكن اإلميان لم أقوام إنهم والعدوان. ــرقة الس عن ينفكون
وال يردعهم بدين، ــدون يتعب بحق، وال ــكون يستمس فال قلوبهم،
العدوان بأنواع ويتفاخرون يتباهون ــوا وكان الناس، أموال عن خلق
ــرقونها يغتصبونها أو يس األموال التى ومقدار به يقومون الذي

املساملني. اآلمنني أصحابها، من

للكفاح، ــمر اجلبل، فش في احلكم ــهل الفضل س أبو ــى وتول
اجلهات من كل جهة في ــب ورت والنضال، بالصبر العدوان ــل وقاب
باملرصاد، للمغيرين ترد الضربات، وتقف حامية ــطو للس املعرضة
وحرماتهم، ــم أمواله على الناس ــن حتى أم قليال إال يلبث ــم ول
في األمن سار بل لقد يتبعه، وما اجلبل كامل في وانتشر السالم

." غدامس " إلى نواحي اجلبل جميع

هؤالء من قوماً وأن ،" في " غدامس يقع ــاداً فس يوماً أن بلغه
" من املوبقات في يرتكبون ــل، بالباط األموال ابتزاز ــن اعتادوا الذي
بها إليهم، توجه حملة ــرد فج الكرمي، احلر يرضاه ما ال " ــس غدام
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ووصل إلى ــر أص ــه، فقد علي خوفاً ــه ــائخ ل معارضة املش ــم ورغ
ــر ــاد، ونش الفس وأصلح العابثة، األيدي على وضرب " غدامس "

الناس. بني األمن

عدوان ــل عن اجلب ــف فتوق ــازم، احل احلاكم ــذا ه الناس ــاب ه
في يخافون ال الذين ــك ــرقات أولئ وس املغيرين، وغارات املعتدين،

ذمة.. وال اهللا إال

أعداء ــد كي ــرد وأن ي ــاد، الفس ــع أن يقم ــتطيع يس ــال رج وإن
… فضل لذو ضمير، أو بدين، يتقيدوا أن دون يتكالبون
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وإن تفاوتوا ــتقامة، واالس ــم واحلك العلم ــت توارث عائلة ــد ج
أبا " إن فقال: ــير الس صاحب وصفهم ــبما حس درجات، على فيه
الدنيا محمد: ــن ب ــف يوس يحيى وأبا الدنيا، دون اآلخرة ــد: محم
وليس اآلخرة ". يحيى: الدنيا دون أبي ــليمان بن س داود وأبا واآلخرة،
وزاغ للهوى، قيادة وأسلم اهللا دين عن أعرض دواد أبا أن هذا معنى
ــلكه الظاملون، س الذي الطريق ــلك وس ــتقيم، املس الصراط عن
احلني. في ذلك ــلمني للمس أمرا يلوا أن ميكن ال ــؤالء أمثال ه ــإن ف
وزنا، لها ــم يقي فال الدنيا، ــي ف زهد ــا محمد أب معناه: أن ــن ولك
عنده الردئ ــع اجتم إذا يحيى ــا أب وأن ــاس، لب وال بطعام ــم اليهت
في فكان يتأنق داود أبو أما استطرف. واللباس من الطعام واجليد
أَْخرََج الَِّتي اِهللا زِيَنَة َحرََّم َمْن ُقْل [ لطعامه، ــتطيب ويس ــه، لباس
ــير: الس في ماورد املعنى ويؤكد هذا ] ِمَن الرِّْزِق يَِّباِت َواْلطَّ لِِعَبادِِه
وأبو ما حضر، أكل القضاء مجلس من قام إذا ــو محمد أب وكان "

والقمح اللحم يأكل وأبو داود ما خبز، ورمبا استطرف، يأكل يحيى
مباركة ــليمان س داود أيام أبي ــه، وكانت أوقات أكثر في ــر فزان ومت

53 " نفوسه. على
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ــادو، أما ج على احلكم ــى يحي أبو ــه ابن ثم محمد، ــو أب ــى تول
احلكم توليا ــد فق يحيى ــدا أبي ول عبداهللا ــد محم وأبو ــو داود أب
اجلميع كانت أحكام ــد وق – اليوم الرجبان – قرى ــور زم على أهل

الصاحلني. السلف من سبق من سير وسيرهم

وقت من ــغل يش أن ــتحق يس األعالم من هؤالء ــد واح كل إن
هذه في ولكني ــخ، ــع أحداث التاري يتتب أن أراد ملن ــا فراغ ــدارس ال
من مجموعة الواحد يجمع اإلطار أعرض صوراً، وقد إمنا الفصول
يجد وفيها التاريخ، كتب إلى يرجع أن االستقصاء أراد وملن الصور،

واحد من هؤالء األعالم. نهمه عن كل يشبع ما

العائلة ــذه ه ــهرة ش الكرمي: أن للقارئ اذكر أن هنا ــبي وحس
دارهم وإن ــوم، الي الناس ــنة على ألس تزال ال والعمل العلم ــي ف
كل من لألخيار ــأوى م كانت ــي عبداهللا، بن عليها دار ــى أطلق الت
العائلة: هذه عقد واسطة كان وقد للمضطهدين، وملجأ مكان،
أبي ــى العالمة درس عل ؛ ــالم اإلس من أعالم يحيى: أبو ــة العالم
بالقصعة، العلم جمعت لقد ــه: نفس عن وقال الكباوي، محمد
الواسع الفرق تبني اختصارها، على العبارة وهذه باألقداح، وفرقته

عباده. خلواص اهللا إرادة وما متنحه بني مواهب الناس،

ألف قوامه ــه بجيش زنان هجمت يحيى أبي ــم حك زمن ــي وف
وخراب القصر ــراب خ ولكن فخربوه، ،" أدرف " ــر قص على ــارب مح
ــامخ الذي أقامته عائلة الش البناء تهدم لم كلها " أدرف " ــة قري
أببي عظمة إجالل في التاريخ يذكر الذي وفي احلني عبداهللا. ــي بن
يهجم على ــذي ال اجليش هذا يلعن ــداهللا، عب ــرة بني وأس يحيى

ــكانها، س أهلها، فيقتل من غفلة حني على آمنة مطمئنة قرية
بنيانها. ويخرب
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ومثابة كانت مقراً للعلم، التى املدينة هذه " اللوت " في نشأ
حيث العباس ــي أب العالمة ــهادة ش ــاً تعريف ــبه وحس ــاء، للعلم
صيته، واشتهر ذاع وقد ." فاضال وعاملاً عادال، حاكماً وكان " يقول:
له، فكان بذلك واعترفوا ــاس الن عرفه حتى ودينه،وعدله، ــه بعلم
مرتبة في وكان املذهب. في له حتى االفون الصالة يقدمه في
اهللا عباد من القليلة الندرة إال إليهما اليصل واللني، التواضع من

… املؤمنني

الناس يعرفه ــذي ال الطراز من ــن يك لم ولكنه ــاً، حاكم كان
التضحية يعنى ــه وأضراب زكرياء أبي ــد عن احلكم األيام، إن ــذه ه
شـكر عليه، واجب ال أداء إنه ــئ، دون أخذ ش واملال، واجلهد بالوقت
الذي أولئك على اهللا، ولذلك فإن احلكم عند ما إال له. ــل وال مقاب
أموال إلى ابتزاز ــيلة ذلك وس أمور األمة، فيتخذون من أمراً ــون يل
وخانوا اهللا، ــوا خان قد هؤالء ــا. إن أفراده بجهود واالنتفاع ــة األم

أمانتهم. في الناس

حقاً ــه لنفس اليرى الناس، من فرد كأي يعمل زكرياء ــو كان أب
وذات آخر، ــخص أي ش بها كما يقوم يقوم بزراعته فكان عليهم،

زرع، من جمع ما عليه ــل يحم جمل إلى حصد الزرع، واحتاج ــوم ي
ــمع س ــه، فلما نفس عليه زرع جمله ليحمل هيأ قد جار وكان له
بجمله، ــه إلي ــه، وذهب نفس على ــره يؤث أن أراد ــيخ الش ــة بحاج
اجلار به طاب ــذي ال منه هذا اإليثار، ــل يقب ولم ــيخ، الش فانتهره
ذلك على يكون اجلار أقدم أن العالم احلاكم وخشى الكرمي نفساً،
الناس ــاعدة أن يتقبل مس يرد فلم احلياء، بدافع أو ــوف، اخل بدافع

الدافعني. أحد على

فجاء ولده ــيخ، الش وتوفى التاريخ، وجه ــن، وتغير الزم وتقلب
عليه، يحمل ــل جم إلى واحتاج ــه، زرع ــكان، وحصد امل نفس ــى إل
آثره ــيخ ملا الش انتهره الذي اجلار هو نفس وكان جاره، إلى ــب فذه
عليه، ليحمل اجلمل وأعد أعد زرعه قد الرجل وكان ــه، نفس على
اجلار ــتمهله فاس عليه، ليحمل ــل اجلم منه ــيخ الش فطلب ابن
ــاب، اجلمل. فغضب الش إليه يرجع ثم حمله يوصل حتى الطيب
" الساذح الطيب: العامل ــه. فقال نفس يؤثره على لم الرجل ألن
وابنه أنفسنا، على إذا آثرناه الشيخ يغضب … ! العجب ذا ملن إن

55 " نؤثره. لم إذا يهددنا

من األب كان ــد عظيم، فلق ــارق ف واإلبن ــني األب ب ــارق الف إن
يلتحموا أن قبل ــهم أنفس على ينتصرون األبطال الذين ــك أولئ
على انتصر إذا ــن ــهم، واملؤم أنفس عن ــداً بعي ــارك احلامية باملع
كل في ينتصر أن ــه علي ــهل س ــي معركة النفس، ف ــيطان الش
في ينتصر ــه لن املعركة األولى،فإن في ــزم انه إذا ولكنه ــدان، مي
اهللا صلى اهللا ــول وقد قال رس جهد، املعارك،مهما بذل من ــة بقي
جهاد ؛ األكبر اجلهاد إلى األصغر ــاد اجله من (رجعنا ــلم: وس عليه
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األمة، وكان فولوه شؤون بأبي زكرياء ــائخ املش لقد وثق النفس ).
مالها، من ــئ ش في األمة ال يرزأ الثقيل. العبء بهذا قيامه إلى
فالح أي بذلك يقوم كما يديه، بعمل وأسرته نفسه ميون كان وإمنا
وال الناس، ــاكل مش عن الثقيل العبء ــذا ه ــغله عادي، ولم يش
ذلك عن ــغله كل يش لم ــرة، األس إعانة في هذا الكفاح الطويل
يتجه بعلمه إلى اهللا، ويقدم عالم أحب عمل إليه، وإليكل ممارسة
عالم يقدس كل إلى احلبيب ــل العم ــوده لألمة خالصة. ذلك جه
أبو األجيال،ولقد خصص وتربية الثقافة، ونشر والتعليم، املعرفة،
ــاد أبناء وإرش الناس، وهداية للتعليم، الثمني من وقته زمنا زكرياء
هذا املنهل ــن م ــاف االرتش إلى ــابقون وكان الطلبة يتس األمة،
النمير، الصافي ــى العطاش عل عليه تزاحم ويتزاحمون ــذب، الع
واملبتدئني، ــة الطلب صغار على ــر تقتص ال دروس له كانت ــد ولق
العامرة ــه فإن مجالس األجالء. ــاء من العلم كثير ــا يحضره بل
يحضرها أن خلليقة اهللا، ــبيل إلى س والدعوة ــنة احلس باملوعظة
الشريعة أسرار على االطالع من املزيد ــه إلى نفس تهفو من كل
وجهات لشرح يتخذها هذه الدروس التى أحد في وكان السمحة،
ويعقب الرأي وآراء اتهدين، وجوه ــف فيها ويكش اتلفة، النظر
الناس، ــير على التيس يوافق منها ما ويرجح اآلراء، عليتلك بذلك
هذا الترخيص ــن م الس، فغضب هذا ــراً حاض الربيع ــو وكان أب
العلماء آراء ــن م واخلفة ــر على اليس يقوم ما وترجيحه ــيخ، للش
مبثل يفتى فيه ــاً مجلس أحضر ال ــول: يق وهو ــام فق ؛ ــم وأقواله
أسرار الشريعة،ومن من يعرف الذي األستاذ العالم فأجابه هذا..
أصحاب من كثير ــه يعرف ال ــهم، ما نفوس الناس، ودخائل طبائع

ــب يناس العمل، وما دواعى احلياة، ومن طبيعة من ويفهم العلم،
الكثير، أجابه ال يفهمه ــا م األزمنة واألمكنة، مختلف في ــك ذل
الغاضب وفارق مجلس الربيع ــو أب وقام … فقم ترد لم إن ــول: يق
قال حتى ــاب الب من ــوارى ت ما ــه ــذه احلال،ولكن ه ــى عل ــيخ الش
وتواثب … غيره هو، فال يفهم يفهم إن لم ــيخ لطالبه: ردوه؛ الش
بوجاهة واقتنع فكر فقد راجعاً خفة ليدعوه، فالقوه الطالب في
التى واألصول الدين، ــكام بأح نظره، ومعرفته وبعد ــيخ، رأي الش
يقوم للناس، ــى يفت الذي العالم أن ــرف وع الفتوى، ــي عليها تبن
ال يفتى بها بفتوى لرجل يفتى فقد الطبيب، عمل يشبه بعمل
ما شخصاً يناول الطبيب كما ــابه، مش في سؤال آخر ــخص لش

املرض. ذلك أعراض ملريض ثان له يعطيه دواء ال

املال، لديه يوفر الذي الغني أن العلماء، حذاق من كثير رأى وقد
بالصوم. له وإمنا يفتى باإلطعام، له اليفتى كفارة، عليه وجتب

وأغزرهم ــاً، ورع ــدهم وأش الناس إمياناً أخلص زكرياء من ــو وأب
فكر قد يكون بقول، ــرح يص عمل، أو على حني يقدم فهو ــاً، علم

وعرضه. لدينه واستبرأ لربه، العمل فأخلص ذلك، قبل

انتصروا ــن الذي ــال األبط ــك أولئ أحد ــه أن ــول: الق ــة وخالص
خالصة، هللا ــم أعماله ــوا ــهم، وقدم أنفس ــي ف ــيطان عليالش
مثال كان أو دم، وقد في مال يرزؤها أن اخلير، دون إلى أمتهم وقادوا
الدنيا بحقيقة والعارف له، اهللا مبا قسم الراضي القانع للمسلم

وزخرفها.

قليال، ــام الطع ــم،وكان لهم اللح فأكثر ــاً ــائخ يوم املش زاره
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الطعام لهم ــر فأكث أخرى مرة وزاروه ــال، احل لهم بضيق ــذر فاعت
في له فقيل ــذر، يعت حلماً، ولم لهم ــدم يق ولم زيتاً، ــم له وقدم

والزيت. الطعام مع تقصير ال فقال: ذلك؟

التى احلقائق ــرف يع وإمنا ــاء، اجلوف املظاهر ــرف يع ال رجل ــه إن
في احلياة عليه ــوم تق وحقيقة الغذاء الذي احلياة، ــا تنبني عليه
ذلك في ضرورية مادة اللحم وليس والزيت، الطعام هو ــا اجلبل إمن

احلني.

وزوجة ــى اهللا عنها رض ــة عائش املؤمنني قصة أم ــي ف ــل ولع
في يسرفون الذين لهؤالء وموعظة عبرة ــفيان س أبي بن معاوية
عشاؤها عائشة املؤمنني قيل: إنه قدم ألم فقد ــهوات، الش اتباع
أن معاوية حاضرة، فدعتها زوج وكانت خبز وزيت، يتكون من الذي
معاوية، بيت في ربيت التى ــة الزوج لكن الطعام، هذا ــاركها تش
تعودت أنها ــا وأخبرته املؤمنني، ألم ــذرت اعت ــام، الش موائد وبني
عينني املؤمنني أم ــا إليه فرفعت ــهي، وأش هذا من ــأكل أرق ت أن
ولم وسلم مات عليه اهللا اهللا صلى رسول أن وأخبرتها متعجبتني
أحفل موائد له لكانت اهللا رسول أراد ولو والزيت، اخلبز من ــبع يش
جتعلوا أوصى فقال: ال الذي ــدق وص … وقيصر ــرى لكس يقدم مما

للحيوان. مقابر بطونكم

خصيب محمد ــي أب ــني الكبيرين: العامل على ــا زكري ــو أب درس
َجلداِسْن. بن محمد عبداهللا وأبي التََّمْصِمِصي،
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أبو العباس، قال كما والعلم األشياخ بلد ال لوت " في " ــأ نش
احلكام الزاخر، وإمام العلم بحر وكان " ــه: في وقال حتدث عنه وقد
على ــال: اقعدوا ضعف، ق أحكامك ــض بع له: في قيل ــر، الفاخ
أنني فصدقتم ــاً يابس ــوداً ع رأيتم معهم ــإن ف احلطابة، ــق طري

." احلق شيئاً من ضيعت

عدله، وعلى الرجل، علم على ــهادة للداللة الش هذه وتكفي
يتهم وحني يحكم ويعدل، إنه احلق، وصالبته في إرادته، قوة وعلى
يزن قوته، الذي الرجل ــة في ثق – يتحدى أحكامه في ــف بالضع
األحكام، بضعف يتهمونه الذين أولئك حجته- ــطوح س ويعرف
األحكام، نتائج في انتقدوه عليه الضعف الذي هذا له يظهروا أن
يجدون ما ال ــم ألنه املعارضون، ــت ــن آثار، ويصم م ــا يعقبها وم
عليهم ظاهرة اهللا تسبغ نعم فهذه التحدى، هذا على به يردونه
وهذا األمن منتشر، الطبيعة، على مبثوثة اخليرات وهذه وباطنة،
عن راضون بأعمالهم، والناس مشتغلون الربوع، ــود يس والسالم
قوي يطغى وال حق، منها اليضيع حياتهم، وحقوقهم مكفولة،

ضعيف. على
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عاملاً ومجاريه، بالعدل واملعرفة احلق، في القوة هذه ــى إل وكان
دين في ــدد والتش واجلمود، الوسوسة يحارب ــريعة، الش ــرار بأس

اهللا.

املسجد، إلى فذهب غزير، مطر نزل وقد " ــرَوس بش " يوما كان
أفكار من ليزيل بالناس، وصلى املسجد، حتى دخل بخفيه ومشى
املطر من ماء جنساً مما يتطاير يظنونه ما ــني املتشددين املوسوس

الشوارع. في

من أحكام يعرفون ــن الذي املؤمنني أحد الصالة بعد ــه ل وقف
بعض البشرية النفوس طبائع من ويعرف يعرف، ما مثل اإلسالم
متولى إن " ــه: ل فقال الكبير، ــم العال عنها غفل ــى الت ــب اجلوان
ما ــيخ الش " وفهم ــع فيه يق ما أدنى ــره يغي اللنب، ــل مث ــاس الن
بوجاهتها، فسلم يعد واقتنع الدقيقة، املالحظة هذه إليه ترمى
االحتياط وعدم بالتهاون ــرونها قد يفس بعض الناس فإن ملثلها،
هذه. آرائهم على إبداء يجسرون ال قد الناس وهؤالء ــتهتار، واألس
مادة يجعلونها ولكنهم اهللا، حكم ليعرفوا باحلجة ــتها ومناقش
املترتب احلكم ــها، لكن نفس القضية ــى والتعليق، وتنس احلديث
حتى أذن، ــى إل أذن من ــتخفاف ينتقل واالس املتهاون من ــا عليه

… وينتشر يشيع

ــز، مؤمنة، العجائ فضليات ــن م الاللوتية ــحنون س أم كانت
تفيض عليهم والعلماء، ــائخ للمش مزاراً ناصحة، وكانت ــة، عامل
أبو يوماً ــار ونصيحتها، وس ودينها، ــا، وخلقه وعلمها، أدبها، ــن م
ببعض كانوا ــا فلم لزيارتها، ــائخ ــن املش في جماعة م ــداهللا عب

فاضطروا "بجادو "، وقع حدثاً أن سمعوا منها، وقد قربوا الطريق،
ليرى يعود أن اجلبل حاكم أبو عبداهللا بوصفه واضطر الرجوع، إلى
أكثر في احلكم ومركز نفوسة، مدينة بجادو، وقع الذي هذا احلدث
من ــم، وأمت ما عزم عليه معه يرجع لم هارون أبا أن ــر غي ــان، األحي
يا قالت: " ــائخ املش برجوع أخبرها فلما الصاحلة، املرأة ــذه ه زيارة
سـد األخيار فاسقاً زارت إذا فيهم: قيل ممن أكون أن ــى أخش أخي
املالئكة صاحلاً قيدتهم ــرار األش زار وإذا عليهم الفجوج، املالئكة

." 56

الكتب امتألت الذين العلماء أولئك من عبداهللا أبو ــد كان لق
الرجل، هذا الصورة الكاملة حلياة وآرائهم وسيرهم، أما بأقوالهم
عرفتها ــور التى ــا تقدمها من الص م كبير حد إلى ــبه تش فهي
احلكم أعباء فحملتهم ــم األمة، به الذين وثقت األعالم ــك ألولئ
واألمة، هللا يعملون ــرون، يتعث الثقال، ال األعباء بتلك ــاروا وس …

وال يلتفتون البراقة، ــر املظاه وال تخدعهم ــلطان، الس يغرهم ال
نعيم الدينا. إلى
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في الشعوب حتتاجها التى ــخصيات الش تلك من ــخصية ش
أبي أبيه ــد بع أمورهم ــلمون املس والة ــن والضعف، الوه ــات أوق
في التاريخ عرفه الذي ــور منص أبو منصور... حفيد أبي ــداهللا، عب
حفيده أما أمير، سارها سيرة ــرف وبأش محارب، وقفه موقف أنزه
عبداهللا، أبو أما " ــو العباس: أب عنه ماقاله فيه فيكفي ــداهللا، عب
ومن " اخلروق ــع ورق ورتق الفتوق، اللبس، ــف وكش ــعث، الش فلم
املسلمون، بها اإلسالم، وشرف شرفها التى ــرة الكرمية األس هذه

زكرياء. أبو انحدر

في هذا فبقي عبداهللا، أبي أبيه بعد أمورهم ــلمون املس واله
لم يتغير ــنة، س ــتني س أو اإلمام، األمير منصب املنصب اخلطير،
الطمع، ولم ــه علي يتغلب ولم طبعه، ــد يفس ولم ــا خلقه، فيه

السلطان. أصحاب من بالنفوس يعبث الذي الغرور يدخله

ليلة، كل نفسه يحاسب أن اجلبل، حكم إليه ــند منذ أس دأب
مييز ثم ــال، أعم من ــا قام به م يزن مضجعه حتى ــى إل ــأوي ي وال
األدب، ومن ــتحق يس من فيعرف ــه، حكم حتت يدخل من ــع جمي

عليه احلق. ومن ومن له احلق، املواساة، يستحق

التقصير، من ــا خوف مدة إمارته طول ــيرة الس هذه ــى عل دأب
عن مسؤول راع كل إذ احلساب، يوم اجلواب عن العىَّ من ــية وخش

رعيته.

ــة، نفوس جبل على أمير وهو وقته يقضي زكريا أبو كان هكذا
فإذا وماله، وأهله نفسه فيه ينسى اليوم، طول متواصل ــغل ش
نفسه عن ــد حس من الراحة، قليال ليجد الليل، في بيته إلى أوى
أهله عن بروحه ــأى ون الراحة، من الضئيل ــط القس هذا ــال تن أن
أنها يتأكد لم ــه بذمت تترتب حقوق بقية ــلمني املس ألن وأبنائه،

واملروءة. احلق يوجب كما إليأصحابها وصلت

ضجيج عن ــد بعي بيته، في وهو ــة، الروحي العزلة ــذه ه ــي وف
التى اململكة ــذه فيه ه ــرى لي اليوم، ــريط ش ــتعرض يس الناس،
صور من ــا يحمل ــريط مب الش ذلك عينيه بني فيمر أمرها، ــى يتول

احلياة. في الناس

ــاه إياهم وأنس احلياة، ــة زحم في غفل ــا من زكري أبو ــر ويتذك
القوي الذي ــريط: الش ذلك في عينيه بني فيمر الصاخب.. الدوي
الضعيف الذي به الناس، ومير حقوق ــه فأخذ من قوت على اعتمد
الذي الغني به ومير احلاكم، إلى الوصول عن الضعف حتى قعد به
الرغد والرفاهية، ومير حياة فيحيا خلفه، ومن بني يديه الثروة جتري
اجلوع على ــر وينتص بالقناعة ــاة احلي على ــب يتغل الذي ــر الفقي

الناس. مجامع عن بالتواري العرى ويستر بالصبر

في يومه املاضي، نفسه ومع اهللا حسابه مع يصفى أن وبعد
إعطاء إلى ذلك يعود بعد ؛ ــل املقب ليومه العمل خطوط ــع ويض
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كسائر ــاناً إنس ويصبح وغيرهم، وزوجة من أوالد بيت أهل حقوق
وموارد اخلاصة شؤونه ويستعرض وأبنائه، أهله مع الناس، يتكلم

الطيب. رزقه

أول يكون جديد، من العمل ليتولى الصباح في يقوم وعندما
تستخرج منه، لم احلقوق ممن استخراج اليومي مخططه في ما

يستحقها من على أحكام اهللا وإنزال

ــني، وال يتهاون في وارم اجلناة يتعقب اهللا، في ــديداً ش كان
وبات أهله، " آوى إلى جناون " قرية في جانيا ــه: أن ل ُذكر أبداً. ــك ذل
صالة الصبح صلى ان العيد،بعد صبيحة عليه فهجم ــم. عنده
وإيصاله ارم، تسليم العزابة من وطلب عبيدة، أبي مسجد في

اهللا. فيه بحكم يحكم حتى " جادو " السجن في إلى

عن قرية تبعد " وهي ــات ويف " في آخر بات جانيا أن له: ــر وذك
هو عليه فهجم ــال، أمي ــرة عش عن اليقل ما حكمه مركز ــادو ج
على يعتدى أن ــي اجلان حاول وقد ــم احلك عليه ــذ ــه، وأنف وأصحاب
عنه فتلقى بخنجر، يطعنه اهللا، وهم أن أمر في ــديد الش األمير
في يقال زكرياء: أبو فقال بجنبه، احلاضرين الواقفني الضربة أحد

فوق نفسه. أحبني كنفسي، وهذا الرجل وال أحبك املثل:

األجفري ــف أبو يوس وكان مال، على رجل وإمرأة إليه تخاصم
أبو قال ؟ ــف يوس يا أبا تقول ما له: بلده، فقال وهما من ــراً، حاض
العون، وإن أطعمتني وأسال لها أسلَّم، املرأة على جزت إن يوسف:
وال آكل العون، له أسال وال أسلم، مررت عليالرجل ال وإن … أكلت
يوسف أبو يقول ما اسمع للرجل: زكرياء أبو قال … أطعمتنى إن

فالن يا زكرياء: اسمع أبو ؟ قال مالي ياشيخ الرجل: أبافالن.. قال يا
يا أبو زكرياء: قال شيخ ؟ قال الرجل: مالي يا ــف، يوس أبو ما يقول

السياط. يعنى ؛ جنبك في ألجعلنها إن ذهبت إليه مرعون

الناس، بحق ــك ويستمس الباطل، على الذي يتمادى إن الرجل
السياط. جنبيه في توضع أن حقيق

علمه ــعة س مع ولكنه العلماء، أفذاذ من زكريا عاملا ــو كان أب
يوثق بعلمهم ــائخ مش فتاوي من أحكامه إلى في يطمئن أن أراد
محمد أبو ــه فنصح الدرفي، محمد ــا أب ــتنصح فاس وفهمهم،
ــيخني عليه الش تعرض التى ــاكل نوازله، واملش في ــتفتي يس أن
مبا ــطائي، فيحكم الفرس الكباوي، وأبا يحيى محمد أبا العاملني:
غير ــتفتيهما، يس فكان فيه، يختلفان فيما ويتوقف عليه، اتفقا
فيناقش االطالع، ــع الواس العالم إجابة يجيب كان يحيى ــا أن أب
ويستعرض نواحيه، من جميع طويلة، ويبحثه ــة مناقش املوضوع
فكان الكباوي، ــد محم أبو أما ــح، ترجي دون فيه، ــواردة ال ــوال األق
وهذا إيجاز وتلخيص، في املوضوع األقول، ويحدد أرجح إلى يقصد
فتوى على فاعتمد ــغال، األش الكثير ــر األمي على العمل ــر ييس
مقره ــيعه إلى وش جنازته حضر محمد، أبو توفى وملا محمد، أبي
وملا كاباوى، يا عليك ــالم قال: س املقبرة، مغادرة أراد وعندما األخير،
املنازل. من كغيرك املنزل أصبحت أيها لقد قال: بقرب منزله مر

خصيباً. محمد أبا بعده استفتى ثم

عن وأن يلقى ــم، احلك أعباء من يتخلص ــرات أن م عدة ــاول ح
أهل ألن ذلك، ــن م لم يتمكن الثقيل، ولكنه ــل احلم هذا ــه كاهل
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أبداً. ذلك على يوافقوا لم املشائخ الشورى من

حكم األمير ــذا ه جمعه الذي الضخم املبلغ ــو ه فما ــد: وبع
واجلنان ؟ ــادها ش ــى الت ــور القص هي ــا وم ؟ ــنة س ــتني س اجلبل
تركها طائلة، ثروة ــك جمع ش إنه ال ؟ امتلكها ــيحة التى الفس
وأسرته هو أما متعاقبة. طيلة أجيال بها ينعمون وسوف ألبنائه،

رغد ورفاهية. وعاشوا في باملال، نعموا قد يكونوا أن بد فال

كنز هذا ما مبلغ اآلتية شواهد تدلنا على في القصص ولعل
ثروة. من وجمع مال، من الرجل

ــن الزيت م ــب كمية تطل زوجته ــه إلي ــت فبعث ولد ــه ل ــد ول
إليها يبعث ودهن الطفل، فكم يا ترى يستطيع أن ــتصباح لالس
قبيلة، شيخ أو بسيط موظف أي إن ؟ السعيدة هذه املناسبة في
أو ــبوعاً، أس ما يكفيها احلالة هذه مثل في لزوجه يبعث ميكن أن
عليه يحصل أن ــتطاع عنده، اس املقدار هذا ــهراً، وإذا لم يكن ش
مال في يتصرف ــذي ال األمير هذا أما ــائل، الوس من ــيلة وس بأي
لم زيت، من " ــة نفوس " تصريف ما في في ــل كله، ويتحكم اجلب
وإلى طفله ــاء، نفس وهي ــه احلبيبة، زوج أن يبعث إلى ــتطع يس
شيئاً، إليهم يبعث أن ــتطع احلياة...لم يس ــتقبل وهو يس الوليد
ــلمني، املس أموال أما به، يبعث ما ملكه اخلاص في يجد لم ألنه
ميسها، أن ــتطع يس فلم رعايته، حتت تصرف التى األوقاف وزيوت
األمانة، ــون يخ أن ــن م هللا ــى أخش عنقه، وهو في ــة ــا أمان ألنه
اخلاص زيتاً، ملكه يجد في ال دام وما زيت، لديه أنه ليس ــا وأبلغه
التنظيف ــه فيكفي ــا الوليد أم باحلطب، ــتصبح تس أن ــا فعليه

ترجو مؤمنة كانت إن احلياة بهذه تقنع أن زوجة األمير وعلى باملاء.
احلياة الدنيا الذي تغره برجل ليس الرجل هذا وإال فإن اآلخرة، ــر خي

الزائل.. بالنعيم

يجمع أن يستطيع كيف لنا يبني آخر مثل اآلتية وفي القصة
تنبض: ال التى الطائلة، ثروته هذا األمير مثل

فجاء ــذر، اعت ولكنه ــتضافوه، فاس ــاء ــض األحي بع ــر على م
له: هذا يقول لألمير وهو وقدمها الكباش، من بعدد احلي صاحب
فرح فهل … ! البقاء على توافق لم حيث أصحابك وغذاء غذاؤك

؟ ثروة من جمع ما إلى ليضعها بسوقها وأمر ؟ الكباش لهذه

بهذه صاحب الكباش أجاب ــه ولكن ذلك، من ــيئا ش يفعل لم
من ــلطة س بني عيني كل صاحب توضع أن يجب ــى الكلمة الت
يعفون وال الشعوب، أرزاق ويبتزون الرشاوي، يجمعون أولئك الذين
قدرت،فكيف ما قرونها "لو كلفت بحمل قال: الدولة، ــوال عن أم
الكباش، لصاحب الكباش القيامة"(58)وترك يوم جميعاً بحملها
الدنيا لعبيد ــاء زكري أبو وضرب احلطب، ــور ن الطفل على ــاش وع
إليهم أمور تسند الذين أولئك به يتعظ أن يجب الذي املثل الرائع
الثروات جميع فنيت ــد لق ــعوب، الش ثروات على ويؤمتنون الناس،
التى تركها هذا اخللقية ــروة الث هذه ولكن ــى جمعها اجلبابرة، الت

وأبقى. خير اهللا عند تفنى، وما تفنى، ولن لم الصابر املؤمن

رأيه ــأله عن وس ــي أواخر أيامه، ف ــائخ املش بعض إليه ــر حض
فاختار بعده، من حكمهم ــندون إليه ويس أمورهم، يولونه فيمن
داود أبا البغطوري، أو ــوب يعق أبا أو الاللوتي، زكرياء ــا أما أب ــم: له
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الدرفي. سليمان

بلده ــى إل به يرجعوا أن ــة رأى جماع ــرض امل ــه علي ــتد أش ــا مل
محموال، ــه نفس وجد ــيته أفاق من غش فحملوه، فلما تندميره،
" تندميرة " ــدة بل به يريدون أنهم ــروه فأخب ؟ ذلك ــألهم عن فس
فاضت وهنالك متزده " " قرب وكان ــه، موضع في ــم بإنزاله فأمره

هناك. مشهوراً معروفا قبره يزال وال رحمه اهللا، الطاهرة، روحه

عيسى ــى موس أبا مكانه فولوا وفاته، بعد ــائخ املش واجتمع
اهللا، دين في قوة بسيرته. ــار وس ــلك مسلكه، خطاه وس فاتبع –

أهلها، وعدل للحقوق إلى وإيصال وارمني على العصاة وغلظة
واجلليل واحلقير. والصغير، الكبير فيه يستوى الناس بني

أبو له ــر.. فقال يصب ولم فتألم ــه، عمل ارتكب ــال على رج أدب
؟ تذقها لم أو املضروب: ؟ فقال عدو اهللا حرارتها يا موسى: أبلغتك
… وصالحاً رشداً لي وكانت ذقتها العادل: القاضي احلاكم فقال

أصحاب من العظماء وكان علي، بن داود يوما على احلق ــب ترت
احلاكم أراد ــا ــدر ومقام. فلم ق صاحب الناس، ــني ب مهيباً ــروة، الث
احلق، ــه، وازور عن بجانب ونأى أعرض عليه، احلق ــة ــى إقام موس أبو
من وقام احلد، عليه احلق، ويقام منه ــذ أن يؤخ تكبراً عطفه وثنى

احلكم... مجلس

على يقوى ــن من بني احلاضري يجد فلم ــرده، ب ــى موس أبو أمر
رده..

احلكم، مجلس إلى ــع رج ثم املوضوع، ــن علي في داود ب ــر وفك
مجلسك إلى رجعت له: وقال احلق، إقامة ــى من أبي موس وطلب

أسباب: لثالثة احلد لتقيم على

كل يتبعها ــنة احلق س عن أخذ أترك التكبر أن ال أريد األول: `

متكبر.

وعزاً. رفعة إال يزيده ال مثلي ملثلكم تواضع الثاني: `

مني. أعظم هو ومن غيري، األمة أبناء في أن الثالث: `

أحدهم يقوم أن ــن احلاضري إلى جديد من ــى موس أبو وطلب
لو أنه ربى " تعلم يقول: وهو فقام أحداً، فلم يجد ــذ احلكم بتنفي

59 ونفذ احلكم. نزع نفسى لنزعتها في إال رضاك يكن لم

القصة هذه عليك أقص ــا وان الكرمي القارئ أيها أدري ــت ولس
إني واحملكوم، بل احلاكم ــن م املتني، اخللق بهذا مثلى تعجب ــل ه
على يصر ــذي ال أهذا ــا أعظم، أيهم أعرف ال ــني، الرجل بني ــر حلائ
عليه، يحكم الذي هذا أم النتائج، ــت كان مهما اهللا حكم تنفيذ
أنه ال أن يتيقن وبعد ــا، قراره تنفيذ عن احلكم ــلطة س ثم تعجز
احلاكم مستسلما يجيء إلى عليه، احلكم تنفيذ على يقوى أحد
إذا ركبتهم فيما الناس، بها يقتدي سيئة سنة يترك من أن خوفا
في إال يوجد ــم ل خلق أنه … ــات ــم الواجب به وتعلقت ــوق، احلق

وسلم.. عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من األول الرعيل
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وأخذ ــايت " متلوش " ــي ف ــارون بن ه ــارون ــى ه موس ــأ أبو نش
بأبي محمد ــق ألتح ــم ث العامرة، ــها مدارس ــن ع العلم ــادئ مب
وخرجت ــا، أعالم أعدت ــة التى املدرس هذه ــي وف ــي، التمصمص
من أبطال وبطال اإلسالم، أعالم من علماً هارون، تخرج أبو فحوال،
من والكفاح واإلميان العلم في متسلسلة ــرة ألس وجّداً املؤمنني،
عليه اهللا صلى ــد محم أجلها من ــارب العليا التى ح ــل ــل املث أج

ومكان. زمان كل في املؤمنون وناضل عنها وسلم،

اليد عفيف ــاً، تقي براً، ــان، باإلمي القلب ــر عام اهللا ــه رحم كان
احلق، ــال عن النض ــود في وصم قوة ذا ــك ذل ــع وكان م ــان، واللس

الطامعني. أطماع من وحمايته

التندميرتي أبي زكريا األمير هو مفتى خصيب محمد أبو كان
حضور على ــرص يح هارون ــو أب وكان ــاوي، الكب محمد أبي ــد بع
جديد، علم من ــه من ــتفيده يس خصيب، ملا أبي محمد مجالس
ولكن أبا ــارون، ه أبو إليها ونزل ــاون، جن إلى يوماً ــو زكرياء أب ــزل ون
الشيخوخة حال ضعف النزول، ألن يتمكن من لم خصيباً محمد
يتقدم أن هارون أبي من إلى فتوى، فطلب زكرياء أبو واحتاج دونه،

حلق حتى زكرياء، ألبي يفتى هارون أبو أصبح اليوم ذلك ومن ــا، له
فأسندوها يلى أمورهم، فيمن ــائخ املش ــاور وتش زكرياء باهللا، أبو
هذا العالم إلى بعده من ــندوها أس ثم عيسى، ــى موس أبي إلى

… أحسن القيام بها، ورعاية شؤونها الذي

أطالل دوارس، إال اليوم منها ــق يب لم التى " إِبَنايَْن قرية " ــي ف
تقية وكانت ــائخ اجلدة، املش ــميها يس التى العجائر إحدى كانت
والصالح، ــر باخلي ــائها جلس على ــض تفي مؤمنة، ــة ــة عامل صاحل
وعلمها خلقها فيقتبس من العجوز، هذه يزور هارون أن أبو واعتاد
العبء ــذا ه ــى عليكاهله وألق ــم، احلك ــه إلي ــند أس ــا ودينها،ومل
حتضنها اجلميلة التى إلى هذه القرية حكمه مركز نقل ــل، الثقي
قريباً ليكون اخلضر، الوديان أقدامها عند وتنبسط اجلبال البشرى،
الصافي... املؤمن القلب وهذا املستنير، ــري البش العقل هذا من
تبقى حتى ــالك الثابتة، األم ــتري يش أن املتملقني بعض نصحه
منهم من يتبع " ــه: بقول الناصح هذا فأجاب ــده، بع من ــه ألبنائ
فال ظهره ــذه وراء نب ومن ــراً، اهللا خي ــن م يعدم ال ــدى ــق اله طري

." جوعا اهللا أعدمه

وأمير غير اهللا، ألبنائه يترك الكرمي بني أمير ال أيها القارئ وقارن
يتركه ثم ــرام، وح ال يفرق بني حالل ــبيل، س كل ــال من امل ــع يجم

باحلساب.. اهللا به، ويلقى ألبنائه يعبثون

بها سار كما األمة، ــؤون ش الثقال من هارون بأعبائه أبو ــار س
الوطن الناس، وحمى بني احلق أقام باحلسنى، سبقوه الذين أولئك

املغيرين … املعتدين وغارات عدوان من
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وكانت عاملة وحتبه. يحبها صاحلة امرأة هارون أبي زوجة وكانت
ولود. غير ولكنها ذكية،

أوالداً اهللا ــه يرزق أن ــى عس غيرها يتزوج أن ــائخ املش ونصحه
صاحلني...

املهمة، بهذه القيام على ووكلهم االختيار، أمر إليهم ففوض
فيها الصالح يتوفر امرأة ــه ل يختاروا عليهم: أن ــترط اش وكل ما

والتقوى.

عقائل اجلبل، املوضوع، واستعرضوا ــوا ودرس وتشاور املشائخ،
التى يتفق املرأة هذه تكون … من ــم اختياره ووقع رأيهم، فاتفق

؟ احلني ذلك في رجل ألعظم زوجة على اختيارها املشائخ

امرأة أعظم " ــت تابركان " ــيدة الس ــائخ املش جدة كانت لقد
الكرمي ــق اخلل على ربتها ــت بن لها ــت وأصلحها،وكان ــل اجلب ــي ف
ذلك الزمن للمرأة في تصلح التى الثقافة القومي وثقفتها والدين
والنصيحة بالرأي امليادين ــم في أه الرجل املرأة فيه ــارك تش الذي
وزفت ــيخ، الش ورضى الفتاة ــت وقبل احلجاب، وراء ــن م ــاد واإلرش
من بعدد ــارون ه أبو ــن، ورزق املؤم العالم ــى إل الصاحلة ــروس الع

األمة بإخالص. وخدموا الشيخ، والدهم عني أقروا األوالد

يقوم ــوم بالتدريس، وكان اجلبل، يق حكم يتولى أن ــل كان قب
أدب ويعلمهم ــة، البيئ ــون فيدرس طالبه، مع العلمية ــالت بالرح
باملعروف، األمر طريقة لهم ويوضح بالناس، ويعرفهم ــلوك، الس
ــاد، واإلرش بدروس الوعظ القيام على املنكر، ويدربهم عن والنهي
ــتطاعت اس التى املرأة ماطوس، أم على بهم ينزل ماكان ــراً وكثي

مرتبة بلغت حتى ــبيل الدراسة، س في أهلها إرادة ان تتغلب على
األبطال.. أعناق عنها تتقاصر
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العلم أخذ عليه، علماً ــح أصب حتى ــيخ، الش لقب عليه غلب
بن البشر ــهل س وأبي الاللوتي، ــفيان بن س زكرياء أبي يحيى عن
وأخذ الُيْجالَنِي في بن لِيْش وَْجَد يوسف وأبي محمد التندميرتي،

كثير. بََشر عنه

فترافقوا ــاء األعالم، من العلم مجموعة مع إلى احلج ــافر س
ــي، وطال الطريق بهم، أبا يعقوب البرن رفيقه ــكان ف اثنني، اثنني
يعقوب، وأبا ــع الربي أبا ــدا ويجتمعون ماع ــون يفترق ــاق الرف كان
فنون في مذاكرة بني ممتعة، صحبة في كله الطريق فقد أمضيا

اهللا. ذكر وتعاون على العلم

عبداهللا وأبو الربيع أبو قالوا: عاملهم عن سئلوا الركب إذا وكان
وإذا ــى الدجي، موس أبو قالوا: ــم عن عابده ــئلوا س وإذا ــي. الدرف
سئلوا وإذا الشروسي، عمار زكرياء بن قالوا: سخيهم عن ــئلوا س
القارئ أيها ما شئت وعلق البرني. يعقوب قالوا: أبو أفضلهم عن

األعالم.. فيه هؤالء ركب يجتمع عن الكرمي

واخللق ــومي، الق والدين ــع، العلم الواس ــى إل الربيع ــو أب ــع جم
تفتر، ال ــن اهللا دي على ومحافظة ــني، ال تل احلق في ــدة ش الكرمي.

تضعف... ال صاحلة وسيرة

بعض أن ــه ــل وبلغ اجلب فأفطر ــوال ش ــالل طلوع ه ــتهر اش
في األمة يوافقوا ولم اإلفطار عن ــكوا أمس اجلامدين املتنطعني
وهو جادو ــوا بلغ حتى املتنطعني ــؤالء ه فتتبع ــهرة بالش علمها
فيه يخالفون الذي الصوم هذا عليهم ــر اإلفطار ويكس يلزمهم
ــغباً ش يحدث أن خليقاً كان الذي هذا احلدث واألمة ويغير ــن الدي

بني الناس. وخالفاً

في طوق يعتقد أن على نفسه ــديداً ش العبادة في قوياً وكان
يعمل. ما أن يعملوا مثل الناس جميع

وكان ــا عمرو أب حينئذ اجلبل حاكم ــادو وكان ج في ــام مرة ص
العلم مجلس ــادة أو في العب مجلس في يكون أن إما الربيع ــو أب
أن يناموا الناس على ــر حج لألمير: فقال والراحة، النوم ــرف يع ال
ولكن … أولى به احلجر فالسجن كسر ومن صيامهم، بالليل مدة
فيما اإلمارة الزمن وأسندت ــار وس الطلب، يعمل بهذا األمير لم
الناس ومعرفة بطبائع ازداد خبرة ويظهر أنه الربيع، ــي أب إلى بعد
وإنـما بالليل، ــوم الناس الن ــر على يحج فلم ــري، بالضعف البش
يعبدون إحياء الليل، فيحيونه على كان يقوى إليه من يدعـوا كان

فنون العلم. أو يتذاكرون اهللا،

ــن، فالوس بن جلدين مثل متجبراً طاغية تيتيس ــن ب كان داود
وينفذوا القبض ــه علي يلقوا أن جادو في ــائخ املش ــتطع يس ولم
ــى وأبو موس عمرو أبو الربيع وبصحبته أبو فجاء اهللا، حكم ــه في
ابن على أن يرافقهم، فهجموا داود الدرفي من أبي وطلبوا الدجي
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حكم عليه حتى السجن في وأودعوه القبض عليه تيتيس والقوا
احلكم.. فيه ونفذوا املشائخ،

أبو فأوثقه األدب، أهل إَكرَّايَْن من عبداهللا بن ــف يوس استحق
بعض الكبراء، وقدم يجرى عليه احلكم، حتى ــلة سلس في الربيع
أنزع أن ــن لو أمك ــو الربيع أب هذا، فقال ــف يوس في ــفعون يتش
وأطلقت سراحه، عنه لدفعتها دينار مبائة يوسف عن ــلة السلس
رجاء وال لهذا الرجل، ــه محبت ــفع لم تش وهكذا أولى. احلق ولكن

… يتبع أن أحق احلق ألن فيه. الكبراء

وتتبع العصاة اجلناة في معاقبته واحلزم ــدة الش إلى هذه وهو
احلق. إلى أواب احلياء، كثير التواضع جم

ــتضافه ميرة فاس تندَّ إلى وطالبه ــه وبعض أصحاب هو ــب ذه
ــد طالبه عن أح فامتنع ــه، بعض مال إلى ــبهة دخلت الش ــل رج
التلميذ، هذا على ــديداً ش غضباً الربيع أبو غضب ــا، تورع األكل
– إيبناين وإقامته ــه مركز حكم وهو راجع إلى ــق بالطري ــا كان ومل
فليلحق ببيت أبيه مره التميجاري: عبداهللا محمد بن ألبي قال –

إن محمد: له أبو فقال األكل … عن تورع الذي الطالب ــى – يعن
يصل كاد حتى ــه رأس ــيخ الش فطاطأ هو، يأثم فلم أنت تأثم لم
… الصة النصيحة إلى واستمع للحق، واذعن السرج، قربوس

وهذا واحلياء، وهذا التواضع اهللا، دين في الشدة هذه إلى وكان
وفي العبادة ؛ الصدقة، متواصل جم كثير البر، احلق، إلى ــوع الرج
بن يوسف طاهر مثل العالمة املسلمني خيار رمضان يجمع إليه
والتعرف ؛ العلم مذاكرة على ويتعاونون عنده فيصومون ــره، وغي

من العبادة. بأنواع مختلفة املؤمنني، والقيام أحوال على

هذه وقته بني يوزع وكان والتدريس، والقضاء اإلمارة بني ــع جم
اآلخر.. القسم على منها قسما يؤثر املهام فال

مجلس افتتح اهللا، ــاء مبا ش وتنفل ــرة اآلخ ــاء صلى العش إذا
ويصطحب داره، إلى يذهب ثم الليل، من هون إلى للطالب الدرس
عليه فيقرأ يفون بن ومحمد البغطوري زكرياء ــن اب محمدا معه
إلى ــل، فيقوم آخر اللي ــى إل ــرأ اآلخر يق ثم يفتر، ــى حت ــا احدهم
حتى ــة بالدراس ــتغل اش الفجر صلى ــالة، فإذا بالص ــتغال االش
التدريس جلس أمت فإذا التدريس، مجلس الشمس، فيفتتح تطلع
قال حتى بالصالة، ليشتغل فيقوم الزوال، إلى للقضاء واألحكام

؟ " متى ينام ال ندري به: " املتصلون خواصه بعض
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ــال، ويثبت الض بهم ــدي يهت الذين ــالم األع أولئك من ــم عل
اإلرادة وقوة العلم، غزارة إلى جمع الضعيف، إليهم ويلجأ احليران،
ورغبة متأصال، للخير وحيا مطبوعاً، كرما اهللا، دين في ـــدة والش
ــوى، فقد الس اهللا دين إلى الناس وهداية ــر العلم، نش في ملحة
واملزايا التى الصفات كل الصادقة املؤمنة تلك النفس في اجتمع
ال التاريخ، في ــالة رس ألداء خلقه خواص بعض في اخلالق يودعها
حتى له واستجاب الرسالة، تلك أعباء حتمل أحد، وقد يؤديها كل
له ودانت الليبية، أغلب اململكة قبله في عمن شذوا الذين أولئك

.63 واملال العلم في بسطة وأعطى الدنيا،

يفيض أن ــتطاع حتى اس في املال ــطة بس أعطى نعم لقد
لم " وازن " إلى ككلة " " ــن بيت م يبق على جميع اجلبل، ولم ــه ب

زكرياء. أبي يحيى مال يدخله

احلكام في ــى يعرفها الت بالطرق املال ــذا على ه حتصل ــل فه
ملتوية، ــرق وط ــريفة، ش غير ــائل وس ؟: واحلديث القدمي ــخ التاري
وسائل من هنالك ما آخر إلى وهدايا … ورشاوي نفوذ، ــتغالل واس

اهللا. سبيل املنحرفون عن السلطة ذوو يعرفها التى االبتزاز

ولم ــريف، ش غير طريق عن واحداً مليما يأخذ لم إن أبا يحيى
أولئك طريق عن أمنلة قيد يجد ولم كثير، قليل وال في ــة األم يرزأ
تركه محمد الذي الالحب الطريق عن لم ينحرفوا الذين السلف
فعمر، ــو بكر أب فيه ــار س ثم ــلم، عليه وس ــن عبداهللا صلى اهللا ب

املؤمنني. اهللا اتارة من عباد فالصفوة

ــته مدرس ــام الداخلية في األقس على ينفق ــى يحي ــو أب كان
اخلمسني بني يتراوح الطالب، عدد من على ــتمل تش التى العامرة
بضيق ابتلى ــد ــمع بأح يس وال زائر ــزوره ال ي وكان ــب، طال ــة واملائ
جرحه مباله، ــى وواس من كرمه، إال نفحه باحلاجة، ــرزق، وأصيب ال
والنفقات الكرمية ــال األفع لهذه ــاهدتهم مش إلى الناس وكان
فلذلك وعفته، ــتقامته واس ــيرته س املتتابعة يعرفون الباهظة
األموال ــذه على ه ــيخ الش حصول طريقه في يختلفون ــوا كان
بعض: ويقول جاهلي، كنز ــى يقول بعضهم: إنه عثر عل ــرة، الواف
ويرى ذهبا، احلجر أن يرد ــتطيع يس فهو األعظم، ــم معه اإلس إن
الزمن في يظن ــب ما حس على الكيمياء – في إنه عالم ؛ آخرون
من غيره أو النحاس من تستخرج أن ــتطيع تس الكيميا أن القدمي
عن الشيخ سأل فقد القوم واقعية أما أكثر – وهاجا ذهبا املعادن

الصراح: باحلق فأجابه ؛ ثروته مصدر

ــيما في س وال التجارة، املال من ــب هذا اكتس إنه له: قال لقد
ــب الكس موارد ويعرف يعمل، كيف يعرف رجل فهو ــدة، أيام الش
علم ــم األعظم، وال اس معه وليس كنز، على يعثر لم إنه احلالل،

الساذجة. األفكار شعوذة يستغل بها وال بالكيمياء،
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احلكم ــام مبه قيامه جانب ــى إل ــة التدريس مبهم ــوم يق كان
إحدى وفي طالبا، ــني على ثمان ما يزيد ــته مبدرس وكان ــوى، والفت
ــدة الش فيها بلغت ليبيا، تصيب ما كثيراً التى اجلفاف ــنوات س
العامرة، مدرسته في عليهم ينفق الذين على طالبه أثرت مبلغاً
على اثقلوا ــم أنه ــوا وظن ــذه احلال، النجباء ه ــر الطــالب وتذاك
وأن يلحق يتفرقوا، أن العجاف، فقرروا السنوات هذه شيخهم في
هذه وتبدل احملنة، هذه تنقضى حتى وبلده، بأهله منهم كل واحد

العباد.. على نعمته اهللا ويغدق احلال،

إليهم يقدم ــر أن فأم طالبه، ــه علي مبا اتفق ــيخ ــمع الش وس
أن ــر أحد الطالب أم حضر الطعام، ــت، وحني زي غير من ــام الطع
ــيط وفي النش الطالب وذهب ازن، من الزيت ويحضر ــذ إناء يأخ
ــف فكش األزيار، من مجموعة ازن في – وكان ــت الزي وعاء ــده ي
وكذلك ــاال، م ــر مملوءاً الزي وجد ــه ولكن ــت الزي ــذ األول ليأخ ــن ع
إلى خرج ثم مجموعة منها، عن ــف كش حتى الثاني، إلى انتقل
أخبرهم، فلما ــت، رأي عما رفاقك أخبر ــيخ: الش فقال له ــه، زمالئ
املال وهذا ــراق، االفت من قررمت مبا ــمعت س لقد ــيخ: الش لهم قال
العلم طالب على به لينفق زميلكم إمنا جمع عنه ــذي أخبركم ال
أن كما غيركم، على به ألنفق أنتم، ذهبتم ولو ــة، املدرس هذه من
حياتي. واطمأن الطالب على وال يؤثر ، ــىَّ عل ال يثقل هنا ــم بقاءك

العلمي. كفاحهم في واستمروا سمعوا، وما رأوا ما إلى

حريصاً على كان احلق، في ومؤمناً وكرمياً وقوياً كان عاملا وكما
ــال. ــجاعة واستبس ش في عنها يذود ووطنه، أمته على احملافظة
اجلبل، يحتل أن ــرات عدة م ــي امليورق ــحاق إس بن يحى ــاول أبو ح

يده من ــه وصلت ما وخرب ــا، إفريقي ــمال ش أغلب ــا احتل م ــد بع
وكل ــل الذريع، بالفش تلك احملاوالت جميع في رجع ولكنه عمران،
ــو التخريب، ه الهجمات، تلك ــض بع في يفعل أن ــتطاع اس ما
كون مرة ــون من الناس. املتوحش إال به ال يقوم الذي العمل وذلك
من يحتلها وكان يريد أن جادو" " اجلبل مدينة وقصد كبيراً، جيشاً
تستلقى الذي من جهة الشمال، هذا املدخل مدخلها الطبيعي:
فالقاه األبطال الرائعة، ــاون " مدينة " جن وجمال فتنة ــي ف عليه
جيوش فرجعت املهمة، هذه ملثل يحيى أعدهم أبو املغاوير، الذين
في النار يوقد أن ــتطاع هزميته اس رغم ولكنه منهزمة، امليورقي
"الغزيرة،التى ــت متوق عني " ــقيها تس التى ــاء الغن ــك احلدائق تل

اجلميل. "القصب"64لفاتن شالل مع إليها تندفع

ــجرة ش ألف ــر عش اثنى عن يزيد ما احلدائق هذه في ــرق واحت
األخرى، وأصبح مكان ــجار األش من قليل غير زيتون خاصة، وعدد

هذا. إلى يومنا باحملاريق، يسمى احلدائق تلك

ــة منذ نفوس جبل إلى عاصمة حملة أخرى " امليورقي " ووجه
ال التى " ــروس ش " مدينة – العظيمة إلى املدينة قدمية، ــور عص
إليها وتوجه العصور، تلك في بعظمة اإلسالم تشهد تزال آثارها
وهو يعتقد وكان " " جادو إلى كما توجه ــمالي، الش مع مدخلها
العظيمة املدينة أن اجلبال، بني املدخل هذا بجيوشه وسط يندفع
فتصلها السفح، على سيما وهي تنبسط وال يديه، أصبحت بني
يترصدون ــوا كان الذين ــر املغاوي االبطال ــن ولك عناء، دون ــل اخلي
ــرقية الش العالية القمة على اجلاثمة املدينة من العدو ــركات ح
هذه على الليوث خفة في انقضوا " " اجلزيرة ــمى تس التى للوادى
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هؤالء قلوب مسالك اجلبل، وامتألت بني تتعثر بدأت اجليوش، التى
شئ. يلوون على األدبار، ال فولوا بالرعب، املهاجمني

هذه ــكان س إليها جلأ ــة التى احليل تلك ــه كانت ظريف ــم وك
القمر. النجم وتغازل تطاول الهواء الضارية في القرية

املرة هذه ــم يهج وأن ــرة، الك يعاود ــى أن للميُّورق ــر خط لقد
يوم جنده في روعت والتى اجلزيرة، ــمى تس التى القرية هذه ــى عل
أن بعدها من ــتطيع يس القاضية، الضربة فيضربها ــام، األي من
ــطح س إلى به ــاً،وجاء جيش فجهز خوف، دون في حروبه ــتمر يس
وأطال الضاحكة، الصغيرة اجلزيرة قمته في الذي تقع اجلبل هذا
حيلة في وفكروا ــر، األم يتداولون القرية ــباب ش واجتمع احلصار،
وفي ليلة ــخ، التاري في احملاربون ــا به قام حيلة ــر أبرع تعتب ــا لعله
مجموعة وأخذوا شباب القرية، جمع من انفلت الظالم ــديدة ش
الهاجع العدو من جيش ــوا اقترب وملا حطباً، وحملوها اجلمال ــن م
النوم يداعب وهناك، احلرس منبثني هنا من عددا إال مطمئنا آمنا
إلى اإلبل أعناق ــة الفتي أولئك وجه ــم، أعناقه ويلوى ــم، أجفانه
احلطب الذي في النار ــعلوا أش ولباقة خفة معمعة اجليش، وفي
ــع تلس اجلمال بالنار ــت وأحس هاربني ــم انفلتوا ث ظهورها، ــى عل
في ورغاء ــة جلب محدثة ــوة ق ميلك من ــا مب ــت فاندفع ــا، ظهوره
العظيم، الدوي على هذا اجليش ــتيقظ واس احلالك، الظالم ذلك
أحيط أنهم ــوم الق فظن ــتعلة، املش والنار ــف، العني ــاع واالندف
أو أحس القاه من يقتل ــالحه، س إلى مهم واحد كل بهم، واندفع

الفرار … إلى به، ويركن

ــث القتلى، وإذا جث من غير قليل ــدد بع فإذا الصباح، ــح وأصب
نفسه على قضى املنهزم الذي اجليش خلفه وعتاد بأموال وسالح
األعداء، من املوتى فدفنوا وفتيانه زكرياء يحيى ــه،وجاء أبو بنفس
رأى فقد ولذلك ــم، له حتل من أموال، فهي ال ــدو ما ترك الع ــا ام
شيئاً يتركوا حترق، وأن ال أن يجب أنه احلني: ذلك ــائخ في املش أكثر
يحتفظ يزال ال الذي اجلبل هذا جبلهم، إلى يدخل من املال احلرام

اإلسالم. بطهارة

حيلتهم البارعة القرية هذه شباب ــتوحى اس هل أدري لست
أنها أم اخلندق، غزوة صلى اهللا عليه وسلم في الرسول من سيرة
احلافل بالعظمة ــالم تاريخ اإلس يرجعوا إلى أن دون لهم ــرت خط

… والفكرة والبراعة

ولغيرها امليورقي ــات لهجم الباروني زكريا ء ــى يحي صمد أبو
ورد ــة، باحليل ــا بعضه ورد ــف بالعن ــا بعضه ــات، ورد الهجم ــن م
فلم األبي، ــن العزيز الوط هذا على حافظ إنه ــا بالصلح، بعضه
… ضمير خلق وال بدين وال يتقيدون ال الذين البغاة تدنسه أقدام

التاريخ هذه ــظ يداه، وحف قدمت مبا ــه رب امليُّورقي إلى ــب وذه
األمجاد..

ــن الذي ــاس الن ــؤالء له ــة والعف ــهامة والش ــان اإلمي ــاد أمج
األمة وأمانة رعايتها، حق فرعوها اهللا ــة أمان أيديهم في وضعت

املفسدين. عدوان أنفسهم، وحفظوها من من فحفظوها
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عما يقرب ــابقة الس الفصول في الكرمي أيها القارئ ــك حدثت
في احلكم ــن تولوا الذي من ــالم، اإلس أبطال من ثالثني بطال ــن م
هؤالء عن ــث باحلدي ولم أقصد ــا. ليبي أجزاء ــض بع في أو ــا، ليبي
تعريف لك أعرفهم أن أو حياتهم، تراجم عليك أقص أن األبطال،
األحداث ــل تسلس بني أربط أن ــأن، وال ش بكل يعنى الذي ــؤرخ امل
يوضع لم الكتاب ألن هذا ذلك، من شيئاً لست أقصد التاريخية،
ــالم، اإلس تاريخ من صوراً عليك أعرض أن ــدت قص وإمنا ــخ، للتاري
فيها اإلميان ــد وجت والبطولة، العلم ــا فيه جتد أبطاله، ــير في س
التضحية فيها وجتد والعفة، االستقامة فيها وجتد ــهامة، والش
الصدر كانوا في ــلمني كما من حياة املس فيها صوراً وجتد واإليثار،

اهللا. حدود عن الوقوف فيها وجتد األول،

املطلقة واملساواة املطلق، العدل التى متثل الرائعة الصور تلك
فيها ينحدر وال بإميانه، ــخص إال ش فيها يرتفع ال األمة، أبناء بني

بعصيانة. إال

أن آمل ــا وأن ــاطتها بس على الصور ــذه أنقل ه ــت كن ــد ولق
وكرسيا في الدولة، منصبا األول رجل وجد األمة: من اثنان يقرأها

الشعب، ــؤون ش من ــأن ش في التصرف حق له وأعطى للحكم،
أمانات من أمانة ــه في عنق ــذا الرجل الذي وضعت ه في وأملي
الرجل هذا في وأملي كبيرة، أو صغيرة كانت ــواء س – األمة هذه
يحتذيه، مثال منهم فيتخذ حسنة، قدوة الناس هؤالء يجد في أن

عليه. يسير منهاجاً سيرتهم من ويجعل

ليس له ــعب العادي، الش مصاف في يقف فرجل الثاني ــا أم
الرجال يزنون من أعني في يرفعه ما املال، أو ــلطان والس احلياة من
أن وأن يعرف عبرة، اآلخر هو يتخذ أن الرجل في هذا وأملي ــادة، بامل
االنحراف عن يسكت وأن يرضى الظلم، أن متنعه كرامة اإلسالم
ــك الذين يعبثون أولئ ــب يحاس أن يخوله احلق وأن اهللا، جادة ــن ع
سلطة ذي مع أكبر صف واحد ــالم يجعله في وأن اإلس مبقدراته،
إال أبداً ــئ بش يفضالنه األمة، ال في ثروة ذى وأعظم ــي الدولة، ف

اهللا. بدين وعمال تقوى هللا يكون أن

ليس ــيدة الرش النبوة واخلالفة في زمن ــالم اإلس صدر وتاريخ
من جانب تاريخ من لك، أنقلها التى الصور هذه أمثال من ــراً فقي
ــيح، الفس ــالمي الوطن اإلس من جزء صغير في ــة، األم جوانب
احلافل العصر ذلك غير من ــواهد إلى أخذ هذه الش دعاني ــن ولك
مع أحتدث ــا م كثيراً أنني ــك وذل ــيط، بس ــبب س والعظمة باد
ــلم، فيجيبني وس عليه اهللا ــى صل اهللا ــول رس ــيرة س عن الناس
ــالة، عصمته الرس ــخص ش ذلك " منهم: النقاش في ــون البارع
واستمعوا وسلم، عليه اهللا اهللا صلى رسول شاهدوا قوم وأولئك
احلياة طبيعة ــني ب ــافة فاملس ــماء، الس من ينزل وهو إلى الوحي

البعد. شديدة وطبيعة احلياة عندنا عندهم
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احلجة، ظال من املنطق هذ ــي الناس أن ف يخيل لبعض ــد ولق
أوردت هذه ــل، الظ ــك ذل ــق ويضمحل املنط ــذا ه ــذوب ي ــي ولك
وبني ــالم، اإلس تاريخ من قرون ــرة عش خالل تنتثر التى ــواهد الش

ومعاكسات الزمن. احلياة ظلم من كثير

ــيرة بس ــيروا يس أن األبطال ــؤالء ه ــض بع ــتطاع اس ــا وكم
اليوم ــتطيع يس عصور التاريخ، عصر من أى في النقية ــالم اإلس
فال بإخالص، يؤدي أمانتة األمة، أن شؤون من ــأنا ش يتولى رجل أي
ما آخر مركزه، إلى وال جاهه ــتغل يس وال بوقتها، وال مبالها يعبث
ــريعة يؤمن بش الذي القومي احلاكم عليه يكون أن يجب مما هنالك

كرمي. خلق من إليه دعا مبا اإلسالم، ويتحلى

يكون رجل أن ــب يج قويا، األمر صاحب ــون يك أن يجب ــا وكم
بحقه الذي خوله مؤمنا بدينة، مؤمنا – العادي أى الفرد ــة – األم
على ــكت يس وال املهانة، فال يرضى واألرض، ــموات الس فاطر له
األمر لصاحب ــدا ب اهللا، فإن أمر ــف ما يخال على ــق يواف وال ــة، ذل
أعوجاجه يقوَّم ــة باملرصاد، األم رجل له يقف أن وجب ــرف، ينح أن
كما ــيف بالس النصح قومه يجد لم ــاد، فإن واإلرش ــة بالنصيح

اخلطاب. بن عمر املؤمنني ألمير قيل

جزءاً أو ليبيا حكموا ــم، عنه حدثتك الذين األبطال ــؤالء إن ه
" القيروان ما بني له فدان باخلالفة، بويع من فيهم وكان ليبيا، من
تولى من منهم وكان خلليفة، كان عامال من منهم وكان ،" وسرت
باخلالفة، يبايع لم ولكنه ــورى، أصحاب الرأي والش باختيار ــم احلك
يحكم مستقل، أمير فهو الدول األخرى، من لدولة تابعا يكن ولم

عظيما تفاوتا أو بعض أجزائها، فهم يتفاوتون الليبية البالد أغلب
ــم، ولكنهم جميعا واحد منه ــكل ل اولة ــلطة الس مدى ــي ف
التى هذه السيرة العطرة … يتفقون في ــئ واحد ش في يتفقون

يأخذ. أكثر مما فيها صاحبها يعطي

رجال ــن م ليبيا ــي ف احلكم ــوا ــن تول الذي ــؤالء ه ــرف ع ــد لق
وال ألنفسهم، ليستغلوه احلكم إليهم ــند يس لم أنه اإلباضية،
على ليتعالوا به ثروة، وال به ليجمعوا وال ــلطانا، س ليتخذوا منه
األمانة ــم هذه أيديه بني ثقتهم،ووضعوا ــم أولوه الذين ــاس الن

الغالية.

جهدهم، من فبذلوا ــة، هذه الثق على أولئك احلكام ــظ وحاف
الثمني، ــم وقته ومن ــلمني، للمس ومن حبهم ــم، تفكيره ــن وم
قبل أن احلرة – ــال األعم من ــبوه اكتس الذي اخلاص مالهم ــن وم
كله ذلك من –بذلوا اجلدود عن ورثوه أو املسلمني بأمور ــتغلوا يش
هذه من يأخذوا ولم ؛ ــني الصادق من املؤمنني ــالم اإلس يطلبه ما
غير الذكرى املوت أو باالستقالة عنها يوم انفصلوا الهامة املراكز

… األوفى اجلزاء الناس. وعند اهللا عند العطرة

النعيم ذلك منهم ألحد جتد فلن تتبعت حياتهم ــا مهم إنك
عندهـم الظاملون، ولن جتد ـــلطة الس أصحاب فيه يتقلب الذي
احلقائق فتقلب ــة، واألم واحلاكم اهللا ــون تخ التى ــى احلواش هذه
ويحيد ليغتر احلاكم أذن في والزور الكذب وتنفخ احلق، وجه وتشوه
كانوا ما وحققوا يطلبون، ما وجدوا فقد حاد فإذا ــبيل اهللا، س عن

به يحلمون …
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إنهم ــان، احلس واجلواري ــامخة، الش القصور جتد عندهم ولن
خير اخللق ــاش ع كما العيش ــن م ــظف ش على ــون يعيش كانوا
ــبع يش ال بعده، من األتقياء خلفــأوه عاش وكما ــالم، الس ــه علي
والزيت، املستمر، باخلبز وكفاحه الطويلة حياته في الواحد منهم
والتغلب على اإلرادة ــوة لق ولكنه ــر، للحاجة والفق ــك ذل ــس ولي

والهوى.. الشيطان وسوسة

التى االستقامة هذه ــباب عن أس الكرمي القارئ ــأل يس ولقد
النزر إإل عنهم ــذ يش ال تقريباً، اإلباضية حكام جميع في ــدت وج
التى اعتمدها ــد إلى القواع ذلك نحيله عن ــواب وللج ؟ ــير اليس
ــيعة، الش متأثر بعواطف غير قضية احلكم، في اإلباضي املذهب
ال اإلباضي فاملسلم ؛ ــعوبيني الش ربكة وال األموية، عنصرية وال
في العنصرية، بقضية يصدق وال احلكم، في ا لوراثة بحق يعترف
حدوده ويحكم اهللا ويقيم ــع يطي ال من يطيع وال احلاكم، ــار اختي

… أنزل مبا

األمة، مقدرات ــم أيديه بني يضع من أوال يختار ــو فه ولذلك
العلمية ــاءة الكف املطلقة، الكفاءة ــى هذا االختيار عل ــي ويتبن
ال هو اخللقية، والكفاءة العقلية. ثم والكفاءة الدينية، والكفاءة
ــار الذي س ــتقيم: املس اهللا صراط عن ينحرف من احلكم يقرعلى
والسلف ــدون، وخلفاؤه الراش ــلم وس عليه اهللا صلى النبي عليه

املصلحون. الصاحلون

أعباء لتحمل االختيار ــم عليه الذين يقع الناس أولئك ــكان ف
على واحملافظة ــب، بالواج ــام للقي ــهم أنفس ــدون ــم، يجه احلك

من ــذاب اهللا ع ــون يخش هذا احلرص مع وهم ــة، املرضي ــيرة الس
الذي احلاكم ــإن ف ــن التقصير، م األمة نقد ــون ويخاف ــط، التفري
أو عنها، ضعفاً إما – إليه ــندت أس التى باملهام القيام يعجز عن
املسؤولية هذه يتخلى عن أن عليه يجب - اهللا عن سبيل انحرافاً
بها على ــك يستمس أن له خطر فإذا حتملها، ــتطع لم يس التى
إلى من األمر ــناد وإس وقتله، قتاله وجب التقصير، أو القصور هذا

أهله... هو

ــند أس الذين الرجال ــؤالء عن ه الكرمي ــارئ الق ــا إيه ــك حدثت
ــرف احلكم لش اخترهم ولم ؛ هذا الوطن الكرمي إليهم احلكم في
احلكم في أرى ال فأنا الكرام. القراء بعض ذهن إلى يتبادر قد كما
نظري ينقسم في احلكم إن للفضل، مدعاة وال ــرف، مظهراً للش

- قسمني: إلى

ــان إنس ــعى إليه عمل يس أحقر املظهر هو ــا: هذا أحدهم `

أولئك ــا أم … ــانيته بإنس ويؤمن ــه، بخلق ويؤمن ــه، بدين ــن يؤم
العظمة أعوزتهم فهم حمقى، ــرار إص في عليه يزدحمون الذين
بلغ احلكم، ومهما سلطة في يلتمسونها فراحوا ــهم، أنفس في
أن ينظر من أحقر ــم ظنهم، فه العظمة في من الرجال ــك أولئ
لن العظمة ــإن ف والتعظيم. التقدير ــرة التاريخ احلق نظ ــم إليه
بأرواح ــعوب، وال الش تؤخذ من ــال، امل من وافرة مببالغ ــداً أب ــون تك
ــلط مس وطغيان وجبروت وال بقهر وعدواناً، ــاً ظلم تزهق ــرة كثي
جمع من وصلوا إليه إلى ما وصل الفراعنة ؛ ولقد الضعاف على
ما فعلوه بكل يكشفوا السلطة، ولكنهم لم الثروة واستعمال

الفناء …. دنيا في اخللود مريضة تتطلب أنفس عن إال
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ــهم األلوهية، ــوا ألنفس ادع أن إلى ــة الفراعن ــط انح ــد ولق
ــاغ للعقل س وإذا واألحياء. ــة اإلمات ــى عل قادرون ــم ــوا أنه فزعم
ــه نفس هو يعرف ــوى التى الدع هذه ــى إل ــط ينح ــي أن الفرعون
هدايات اهللا ــه بعد نفس يحترم الذي العقل فإن فيها، كاذب ــه أن
يجد مبا العقل البشري استنارة وبعد انبيائه، على طرق املتواليات

واألضاليل … عن األوهام يرتفع أن من احلقائق، يجب يوم كل

نفسه على يضفى الذي السخيف الفرعوني العقل أن على
في يحيا اليزال احلقيقة.. عظمة في يفتقد ألنه ــة املظهر عظم
غير أن عدداً ــف املؤس ومن ــم واملعرفة.. العل عصر ــر، العص هذا
ــيطر على مقدرات تزال تس ال ــاء ــكال اجلوف األش هذه من ــل قلي

دولها. بعض في األمة اإلسالمية

الناس هؤالء إليها يلجأ التى هي األعذار ما واهللا أدري ــت ولس
سنة اهللا، ويدرسون كتاب ويتلون محمد، ــالة يؤمنون برس وهم ؟

الصاحلني. السلف سيرة ويعرفون السالم، عليه رسوله

ــار س الذي القومي النهج يحيدون عن ــم وه – هؤالء ــا يقول م
؟ األمة أمناء هذه عليه

جعلهم ــى الت – ــة األم أموال ــزون ــم يبت وه – ــون يقول ــا وم
عدل، بغير ــا دمائه في ويتصرفون ــق، ح بغير ــا- ــاً عليه قيام اهللا

… ؟ علم بغير مشاكلها ويفصلون

بني أيديهم وضعت الذين ؟ ــلمون املس احلكام هؤالء يقول ما
وموائد ــكر، الس مجالس ــي ف كرامتها فأراقوا ــة، األم ــدرات مق

؟.. اخلفى والبغاة الظاهر البغاء ودور القمار،

في ليضعوا ــة الدول ــق مراف من ــذون يأخ حني ــون يقول ــاذا م
أموالهم، ــي ف ــوا األمة ليضع ــال م ــن ــرقون م ويس ــم، مرافقه

؟ مصاحلهم خلدمة األمة مبصلحة ويعبثون

ليحافظوا على الثقة ــوا منح الذين احلكام هؤالء ــاذا يقول م
اهللا، أحكام ــارب يح من أول بهم ــإذا ف اهللا، دين ــى وعل اهللا، ــة أمان
مراكز ــندت إليهم أس بها التى باألمانة ويعبث ــدوده، ح ويعطل

؟ احلكم

ــرية بش مجموعة ــه فتتبع ينعق ــذي ال ــد القائ ــول يق ــاذا م
فيتلف آمن، ــلم مس بلد على يهجم ــم ث الدماء، مصاصي ــن م
احلكم، ــي في كراس ليتمرغ إال ــئ لش ال األرواح، ويزهق ــوال، األم

.! البالد فساداً ؟ في أعوانه ويعيث

ال لالستقرار يدبرون االنقالبات، يفتأون ال الذين هؤالء ماذا يقول
ــي األموال واألرواح، ف للتحكم ولكن ! اهللا واتباع أمر ــم، والتنظي
عباد ــتذل فاس فرعون، حكم حكم النجاح، ألحدهم أتيح ما فإذا
يده الفظائع، وأطلق بارتكاب ألعوانه وسمح اهللا، مال وسرق اهللا،
؟ جريرة دون األبرياء وسجن حساب، دون األرواح فقتل االنتقام، في

في العظمة ــدوا يج ــم ــى، الذين ل ــؤالء املرض ــول ه يق ــاذا م
… ؟ املظاهر عنها في فراحوا يبحثون أنفسهم،

تطيح وطنها أن مجموعة في ــلمة املس األمة وإنه حلق على
إلى يرجعوا فلم ــوله، رس وخانوا اهللا، خانوا ــن، اخلونة الذي ــؤالء به
ــر القدير، فال اخلبي ــاب حس ــبهم حتاس وأن أعمالهم؛ في اهللا دين
بني إال أموالها تضع وال احلق، اتباع على لألقوياء إال كراسيها متنح
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الصني إال في مصيرها حتَكمَّ شريعة اهللا، وال على األمناء أيدي
– التى ــراذم هذه الش جتبر ــم،وأن ــى إخالصه عل يبرهنون ــن الذي
على التخلى عن هذا _ أركانها باسم دولة ركن من تنعق في كل
إسالمية في دولة املتناطحة الهزيلة الدول هذه ــم، لتصهر االس
ــطها في وس تعيش كافرة أقلية تتملق وال عدواً ترهب ال ــة، قوي
ــة في اخلامس الطوابير تعمل كما وتعمل اجلراثيم، ــش تعي كما

السياسة. اصطالح

يقدمها ــى الت الكاملة ــة التضحي هذه ــو الثاني: فه ــا ` أم
فيه يتعالى ــذي ال ــعور بالواجب املقدس الش إنه ــم لألمة، احلاك
الشخصية،وينسى ومصلحته املادية، ــبه مكاس عن ــخص الش
وفكر جهد من ــك ميل لألمة ما ليقدم وأهله، ــه ومال ــه نفس فيه
أن يزيل يجب ــبيل، الس هذا احلكم من يتولى حني واملؤمن ووقت.
خادم ألنه واملال. ــلطة والس والراحة املتعة يزيل: ما أول ذهنه ــن م

سيدهم. القوم وخادم مخلص، أمني

في هي إمنا ــلمة، ــم األمة املس حاك ميلكها ــى ــعادة الت فالس
خدمة مع تتنافى ــية ال النفس ــيادة والس مهنته، في ال ــه نفس
هذا في تتجلى عندما إال ــاً ــيادة حق س تكون الناس، بل لعلها ال

الذات. ونكران التضحية على املبينة األعمال من اجلانب

على ــص حري إميانه، ــى عل ــص حري ــن مؤم من ــا فم ــك ولذل
عليه عرضت إذا يقبلها أو الناس أمور يلي أن إلى ــعى كرامته،يس
لهذا ــون قبوله ويك األمة، حتتاجه ــي الت احلالة ــي ف ــم إال الله –

فحينئذ يكون بها، تلحق أضرار إلى يؤدي منه وفراره األمر ضرورياً،

وفي تاريخ عنها، ــى يتخل أن يحل له التى ال ــات من الواجب ــاً واجب
رضى الّصديق قبلها فقد رائعة من ذلك، أمثلة اإلسالمية األمة
كاهل على ويضعها منها يفر أن ــاول ح أن بعد مكرها، ــه اهللا عن

األمة. أو أمني الفاروق

أكون ألن للقوم: يقول وهو مكرها طالب أبي بن علي ــا وقبله
عبد األعلى أبو اخلطاب وقبلها ــراً. أمي أكون أن من خيرلكم ــراً وزي
ــدة عبد احلميد عبي أبو ــا وقبله القتل، ــني وب بينها ــر أن خي ــد بع
ــبباً ــيكون س س عنها إعراضه أن العجوز أقنعته أن بعد اجلناوني

النار. لدخوله

كأي يعمل أن ــاول يح وهو اإلمامة أعباء الّصديق ــل حتم وقد
الفاروق اثنتى وبقي. الكبيرة، أسرته أفراد ليعول ــوق، الس في فرد
اخلبز ــام الطع في ــه بذخ يتجاوز ــم ــة فل اخلالف في ــنة س ــر عش
املال بيت يكنس طالب ــي أب بن علي املؤمنني أمير وكان ــت، والزي
تتزين املال خازن بيت حلية من وعندما استعارت ابنته جمعة، كل
بقطع وهم اخلازن على علًى غضب تردها، ثم عارضة بها ملناسبة
تقطع ــمية أول هاش ــتعارتها لكانت اس أنها لوال ابنته وقال: يد

يدها.

يوجد ال الذي الرغد ــن زم في يعيش عبدالعزيز بن ــر عم وكان
انتقل إذا السراج يطفئ كان فقد ذلك ومع الزكاة، له تدفع فقير
قطرة في األمة أن يرزأ مخافة األمة، شؤون غير شأن احلديث إلى
اجلزائر يحكم كان ــذي ال ــتم رس عبدالوهاب بن وتوفى الزيت. من
تركته فأحصيت ــم، احلك من ــنة س ــرين عش بعد ــس وليبيا وتون





226227

ــتني سنة، وولد س أبو زكرياء ديناراً، وحكم ــر عش ــبعة فبلغت س
إليها بقليل يبعث ــاء أن النفس زوجته منه طلبت فلما له طفل
زيت لديه ليس اعتذر بأنه ــل، الطف ودهن ــتصباح لالس الزيت من

باملاء. الطفل وتغسل باحلطب، تستصبح ورجاها أن

طريقتهم، ــج ــيرتهم، وانته بس ــار س ومن ــال، األبط ــؤالء ه
في كان يعمل أنه ــق ينقص من الّصدي ولم ــالم، اإلس هم أمراء
من عظمة ينقص األمة، ولم من آخر فرد أي يعمل كما ــوق الس
عمر ينقص من ولم أكله اخلبز والزيت، في يتجاوز أنه لم ــاروق الف
بني ملوك ــة اتخذ بقي كما ــاً عرش يتخذ لم ــه أن عبدالعزيز ــن ب
طالب من ولغ غيره ودمائهم،كما الناس أموال يلغ في ــم أمية،ول

الدنيا.

الكرام القراء فيها يجد وأنا ارجو أن الكلمة، هذه أكتب ــى إنن
أمور الذين وضعت أولئك وأن يدرك ــدوة، الق وبعض العبرة بعض
العظمة أن ــاة احلي مرافق ــف مختل في ــم بني أيديه ــلمني املس
كانت مهما احلياة ــع مت وأن املظهر، ال في النفس ــي ف تكون إمنا
عن وأعمالهم بأخالقهم يتساموا وأن الزوال، ــيكة وش مصادرها
فإن واالنتفاعية، االنتهازية ــر ووض املادية، ــة ورجاس األنانية، دنس
ــان باإلنس علقت احليوانية التى الصفات من بقايا ــالق األخ تلك

القصير. النظر ينميها

يعرف أن ــلمني أمور املس من أمراً من ولى كل على ــب يج إنه
ميلك من مبا طاقاته، كل يدفع لألمة مرتباً مقابل أن يأخذ إمنا ــه أن
له أي ليس وأنه يبقى جهداً، وال ــعاً، وس يدخر ال وعمل، علم وقوة

قواه، جميع على له أجراً الذي جعل مرتبه إلى يضيف أن في حق
الوسائل زيادة بأي وسيلة من من األمة ــيئاً ش يأخذ أن له يحل ال
بعد – األجر في ــادة زي أي أو البذل، في تقصير أي وأن ــك، ــى ذل عل
ــان اإلنس ــتطع يس لم فإذا ــرقة.. وس إمنا هو خيانة املقرر – األجر
ملن يتخلى أن ــه علي فيجب ــده، أن يصون ي أو ــه، مبهمت ــوم يق أن

… يستطيع ذلك
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حروب، ــوا بعدة قام أن اإلباضية التاريخ، ــب كت الكتب، ــل تنق
فلماذا الهجري، ــر العاش والقرن األول القرن بني فيما ثورات، وعدة

؟ احلروب وقاموا بتلك الثورات، نيران هذه أشعلوا

تلك أهم الكرمي ــى القارئ عل أعرض أن أريد الفصل هذا ــي وف
والغاية ونتائجها ــبابها أس عليه ــرض وأع الثورات، ــك احلروب وتل

منها.

طرابلس، على عامال ــاس إلي أخاه حبيب عبدالرحمن بن ــني ع
من خوفا مسعود التجيبي وقتله عبداهللا بن على إلياس فقبض
بن فبايعوا احلارث الظلم، لهذا وثاروا اإلباضية فغضب اإلباضية،
قتلوا أن فعلوه ما وكل ــاس، العب عمال بني إماما، وأخرجوا ــد تلي

التجيبي. عبداهللا صاحبهم مقابل واحداً رجال

وقاضيه تليد بن احلارث اغتال من حبيب عبدالرحمن بن أرسل
أبا وبايعوا ــة، اخليان ــذه له اإلباضية ــب فغض املرادي، ــار اجلب عبد
يريقوا دون أن احلكم، نظام وقلبوا باإلمامة، األعلى ــد اخلطاب عب
بني ــيني عامل العباس خيروا أن فعلوه ــا م وكل واحدة، دم ــرة قط

موفوراً. السفر آمنا أو األمة، من فرداً البقاء

بن ــا حبيب ــت وقتل ــروان " ــى " القي " عل ــة ورفجوم " ــت تغلب
ــالم، منه اإلس يبرأ ما الفظائع من وارتكبت عبدالرحمن عاملها،
املعتدون واعتدى ــاجد، باملس الدواب ــات، وربطت احلرم فانتهكت
أبي باإلمام أهاليها بعض فاستغاث الطرقات، في ــاء النس على

العابثني. عبث من مدينة عقبة طهر به جيشاً فجهز اخلطاب،

فكانوا ليبيا، ــي ــالم ف يبرأ منه اإلس األغالبة ما والة ــب ارتك
ويتنقلون إسراف، في الدماء ويريقون حساب، دون األموال يأخذون
فينتهكون الشاسعة، املراعي في الضاربة ــلمة املس األحياء بني
دين، أو من خلق دون رادع ــات، املصون والغيد الصبايا احلرائر ــة حرم
فبايعوا أبا فيهم، ترتكب اجلرائم وهي هذه من اإلباضية ــب وغض
األمة ذلك عن وأزاح املعتدين، هؤالء فطرد باإلمامة، امللزوزى ــامت ح
معركة أول انتهاء بعد القتلى اإلمام الثقيل، وملا تفقد الكابوس
العدو جيش من القتلى بعض وجد ؛ أولئك البغاة الظاملني مع له
تركت األسالب تردوا لم إن لهم: قال ثم جيشه فجمع سلبوا، قد

التوبة.. رد األسالب، وأعلنوا إلى الناس وسارع أمركم،

عن دفاعا ــرعت ش وإمنا ــة، للغنيم ــرع تش لم ــرب ــذه احل إن ه
واملال.. والعرض النفس

اإلرهاب والقتل وأخذ من القيروان ــي الوالة الظاملون ف ارتكب
حامت، ــا بأبي أهله بعض ــتغاث ــم، فاس احللي ــتفز يس ما ــوال األم
وحينما دخلها ــنة، الس مدة تزيد عن ــروان القي وحاصر ــم فجاءه
كان ــة الذين املرتزق اجلنود أما ــع، اجلمي أمن الطويل ــار احلص بعد
فساداً، األرض في بهم ليعيثوا مكان كل من يجمعهم األغالبة
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ــم، وزود كل أهليه إلى ــوا ليرجع ــراحهم، س حامت أطلق أبو ــد فق
واحد ــى لكل وأعط ماء، ــة وقرب ــى وموس بعصا منهم ــة خمس
تاريخ في له مبثيل أسمع لم املوقف ؛ وهذا اخلبز من رغيفا منهم

البشرية.

ــرق، الش من مرات ــدة ع اإلباضية ــة أئم ــيون العباس ــم هاج
انتصر وكلما ــدان، املي ــي ف دفاعهم عن ــة األئم أولئك ــرد ي ــم فل
وكلما املعركة، ــاء انته عند ــة احلربي أعمالهم ــة وقفت اإلباضي
منه تقشعر ما الفواحش املعتدون ارتكبوا من املهاجمون انتصر
وال فار ينج منهم ولم عرض، وال مال منهم ــلم يس األبدان، فلم
وبعثوا الرؤوس، فاحتزوا بالقتلى، إلى املثلة تعدوا ذلك مسالم،ثم

بغداد. أو القاهرة إلى بها

ضمير وال ال دين لهم املرتزقة الذين من وافر جند لألغالبة كان
النهب تعودوا وكانوا وغيرهم، والبربر العرب شذاد من خليط وهم
ــالم الس مدة تطول وعندما ــم، حروبه ــي ف ــم والغنائ ــلب والس
شرذمة فخرجت احلرام، يزيد في ثروتهم ــالم ال ألن الس يسأمون،
أن تعودوا ما وارتكبوا ــس، طرابل الضاربة حول األحياء ــم إلى منه
ــتمي، الرس عبدالوهاب باإلمام ــون املظلوم ــتغاث فاس يرتكبوه،
الرجبان ور " ــي زمُّ بن إحدى قرى ميري " " في مقيما ــذ حينئ وكان
األغالبة عمال الن ــى حت طرابلس ــاً وحاصر جيش فجهز " ــوم الي
تكون طرابلس املدينة بأن صلحاً عبدالوهاب للحصار، وعقدوا مع
عبدالوهاب. لإلمام ذلك تابعاً عدا يكون ما وأن لألغالبة، والبحر

جيشاً من وكون أبيه، الدولة من خزانة أموال طولون سرق ابن

طرابلس، وارتكب إلى وجاء ــة، ببرق فمر املغرب، إلى ــه، واجته موالي
ظلمه من الناس ــتغاث فاس ــالم، اإلس منه يبرأ من الفواحش ما
ــالة رس فبعث ارتكب، مبا يكتف لم أنه على ؛ إلياس منصور بأبي
هو لم إذا ــدده الطاعة، ويه بتقدمي ــا فيه منصور يأمره ــي أب إلى

حرمه. اخليل بالده ويستبيح يوطئ بأن يسارع بذلك،

في املغرور ــى الفت هذا مع والتقى ــاً، منصور جيش أبو ــز وجه
ــابق، س فرس طولون على املعتدون، وطار ابن ــزم حامت، وانه ــر قص
في منتثرة الذهب من حمل وثمامنائة القتلى من عدداً وراءه تاركا
واحداً يحتفظون ديناراً وجيشه منصور أبو منها يأخد امليدان، فلم
إلى ــعى يس ملن املال وترك اآلثار، ــي دار يضعونه ف للذكرى، أو ــه ب

شريفاً. شهماً جاء كما شريفاً، شهماً ورجع املال، جمع

يتورع عن – ال ــذي ال ــون القائد ان ــب ــم بن األغل إبراهي ــرر ق
وتوقع مصر، ليغزو ــة الليبي باألراضي مير أن ــرؤوس اآلدمية ال أكل
يقوده، الذي واجلراد هذا انون، عن مرور تنجر التى املصائب الناس
مانو ــر " قص ــن العباس في أفلح ب ــادة بقي اإلباضية ــه فاعترض
طاحنة حرب ــت بينهم ووقع بأراضيهم، ــرور امل ــوا رده عن وحاول "

انون. الطاغية فيها انتصر

يتمكن فلم نفوسه، بجبل ــتقل يس أن النكارى خلف ــعى س
في أبي عبيدة عبداحلميد به على ــاً وهجم جيش فجهز ذلك، من
من جنده منع أن يزد عبيدة، فلم وانتصر أبو ــادو، بج حكمه مركز

املدبرين. واتباع اجلرحى على واإلجهاز الغنائم أخذ

" املدينة ماعد " ليبيا على ــارة تولى اإلم عبيدة أبي وفاة ــد بع
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فجهز جيشاً الكرة، يعيد أن النكارى خلف وفكر أيوب، العباس بن
أن ــم يزد على أيضا،ول العباس فانتصر ــاس، ــم به على العب وهج
يغنم أو رأساً، حدود اململكة، لم يحتز من أو من احلوزة العدو أخرج
ــالفه ــيرة أس س إنها برئ من ينتقم أو جريح، على يجهز أو ــاال، م

عنها. ال يحيد املؤمنني،

توجه إلى جبل غارات عن ــد ال تزي حروب عدة ذلك بعد ــت وقع
القصد منها مايكون غالباً استقالله، على الذي حافظ نفوسه
يردون أولئك األبطال األموال. فكان من أمكن ما على ــتيالء االس
يجد ال وحينئذ فينتصرون، احلروب، لتلك الغارات، ويصمدون ــك تل
ينهزمون ــد وق املعركة، ــاء انته ــد بع ــوء أي س أعداؤهم ــم منه

فيجدون من أعدائهم كل عنف.

في ليبيا، ــة اإلباضي بها التى قام ــع والوقائ احلروب أهم ــذه ه
عمال يرتكبه ــدوان ع ضد ــاح وتفصيلها كف جملتها ــي ف ــي وه
لو واحدة واحدة املعارك هذه إلى رجعت ولو مللوك ظاملني. ــون ظامل
بريئة نفس عن ــاً دفاع إال ــيفاً س ــهروا يش لم اإلباضية وجدت أن
املواقف هذه جميع ــي ف وأنهم تنتهك، ــة مصونة حرم أو ــل، تقت
بقتال، ــدأوا أحد يب العدوان لم ــم، وردوا الظل ــوا فيها دافع ــى الت
صلى محمد أمة من العدول سيرة يخالف مما ــيئاً ش يرتكبوا ولم
أو ماال، غنموا ــم أنهم عنه التاريخ حفظ فما ــلم، وس عليه اهللا
وترجع املعركة، ــي أن تنته ــد بع قطرة دم أراقوا أو ــداً، ــوا عه خان
أو جريح، على ــزوا أو أجه مدبراً، أو اتبعوا ــا، أغماده إلى ــيوف الس
أو هتكوا بها، فظفروا التى بغت عليهم الرؤوس من ــاً رأس احتزوا
وجتاوز طغيان محاربوهم من فيهم يرتكبه رغم ما ملسلم، حرمة

اإلسالم. ألحكام

أن قبل القتال فيها وأعلنوا بها بدأوا التى الوحيدة احلرب ولعل
إلى األعلى اخلطاب عبد أبو وجهها التى احلملة هي أحد، يبدأهم
احلرب على هذه اخلطاب أبا حملت التى الظروف ــن ولك القيروان،
كل حترك وأن ــوم، يق أن باإلميان ــب ينبض قل أن حتمل كل ــرة جدي
" ورفجومُة أحتلت إليها. فقد ينطلق اهللا أن دين يدافع عن سيف
وليس حبيب، ابن عبدالرحمن بن حبيب قتلت أن بعد ــروان القي "

ولكن ــم، محاربته ــى عل اإلباضية ــل يحم ــذي ال ــبب بالس هذا
ــوارع، الش في علناً الفواحش وارتكاب ــاجد، املس في ربط الدواب

واغتصابها. الناس أعني أمام احلرائر واصطياد

اهللا. فكيف ــداء من أع ــون حتى املتوحش بها يقوم ــال ال أعم
التى تقع هذه املناكر بلغت فلما ؟ ــالم إلى اإلس ــبون ينتس بقوم
اهللا صلى اهللا رسول أصحاب ــى األساس حجرها وضع في مدينة
وتطهير املنكر، ــذا ه دفع عن اخلطاب أبو يصبر ــم ل ــلم، عليه وس

… الرجس هذا من الصحابية املدينة

بها قام ــى الت احلربية ــداث لألح التاريخية ــق احلقائ ــك هي تل
ليبيا. في اإلباضية

هو إلى القيام. فما دعتهم التى ــباب والغايات األس وتلك هي
أي وفي ؟ املروءة أو ــرف، الش الدين، أو ينتقده عليهم الذي املوقف
املعاصرين املؤرخني بعض ما يقوله يصح احلركات هذه من حركة
إال للثورة فرصة واتتهم وما الفتنة، عن يبحثون اإلباضية ــن أن م

! ؟ ثاروا
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عن الناس ــد وأبع الدماء، ــة إلراق األمة ــض أبغ ــة إن اإلباضي
ذلك إلى ــرون يضط وحينما حرب، ــتعال إش في ــبباً س يكونوا أن
رد عن يزيدون ال ــرة، اجلباب ــلطه يس الذي الصارخ العدوان ــبب بس
في كل وهم األذى، من ما ميكن سبيل، وبأقل ــر بأيس هذا العدوان
اطئ، أخيه ــى إل األخ بنظرة ــؤالء املعتدين ه إلى ينظرون ــك ذل
الكرمي القارئ ــا أيه وراجع أذى، به يلحق أن دون أذاه ــرد ي أن ــاول يح
عليهم، املعتدين ضد اإلباضية مواقف عن املطولة التاريخ كتب
ــتاذ الزاوي، األس مثل الناس بغضا لهم، ــد أش عند حتى ذلك إقرأ
التى الصورة فيه وجدت وأحداثه ــخ التاري تأملت حقائق إذا ــك فإن
على حرصه ــع – م الزاوي ــتاذ األس ــتطع ولم يس لك، ــمتها رس
يطلقها ــباب س كلمات عن يزيد أن على – القوم ــؤالء ه تنقص
الثورة، بالتماس ومرة الفتنة، ــن ع بالبحث مرة فيرميهم عليهم

.65 باملنافقني اهللا من خوف دون يرميهم وقد

ــول احللقة فص من فصال ــع وهو يطال ــوان أحد اإلخ ــال لي ق
فقلت حرارة. في اإلباضية عن تدافع إنك الكتاب: هذا من ــى األول
أدوار تاريخهم، إنهم جميع موقف اإلباضية في هو موقفي إن له
ــكري العس امليدان في ذلك كان ــواء س بالعدوان، يوماً يبدأوا ــم ل
يقفون موقف األحيان أكثر ــي ولكنهم ف العلمي. ــي امليدان أو ف
اإلنسانية، وكرامة اإلسالم عزة إليه تدعوا الذي ــروع املش الدفاع
ــإن طريقتهم ف ــكرية، العس بامليادين الدفاع خاصاً ــك ذل وليس
للغضب ــلطان س ــدوان، وال ع وال ــي ال بغ ــدة ؛ واح ــاع الدف ــي ف
عندما العلمي ــم دفاعه في وهم ــنتهم. ــهم وألس نفوس على
العدوان أو ــدأ، املب على ــدوان الع أو الفكرة، على ــدوان ــردون الع ي

النزيه، ــدود للنقاش احل دفاعهم ــي ف يتجاوزون ال العقيدة، ــى عل
البينة والبراهني ــخ التاري الواضحة من ــداث األح واالعتماد على
املنطق الظاهرة من أو احلجة والسنة وسيرة السلف، الكتاب من
اخلصم، على ال يضيعون الفرصة ــك ذل كل في ثم هم ــول، املعق
احلواجز، غيرهم آراء دون يقيمون وال األبواب، وجهه في يغلقون وال
لم درجة لهم ــاف االفني إنص في بلغوا علماء اإلباضية ــل ولع
فكرية، والذي أو دينية أخرى، سواء كانت طائفة أي يبلغها علماء
قراءته من ال ينتهي املطولة، اإلباضية كتاب من كتب أي ــع يطال
املذاهب ــن غيرهم م آراء ــة اإلباضي آراء ــب إلى جان ــرف يع ــى حت
غيرهم وعند اإلباضية عند الراجحة األقوال ويعرف ــالمية، اإلس
في بل الرد، مقام ذلك في وليس األخرى، ــالمية اإلس املذاهب من
واستخالص وشرحها، املسائل ــط وبس والتفصيل، البحث مقام
األخرى علماء الفرق يقف أغلب ــاء ونظرياتهم، وبينما العلم آراء
اجلاحد لوجودهم، املنكر ــتوفز، املس املتحفز موقف اإلباضية ــن م
وإنشراح بكل تسامح اإلباضية يعاملهم القيم، لتراثهم الفكري
الشبه كل ــبيه ش وغيرهم اإلباضية املوقف العلمي بني إن صدر،
إسالمي وتعامل آراء، واحترام وتسامح تفهم العسكري: باملوقف
أدري ــت ولس األخرى. اجلوانب من وإنكار وجحود وعدوان جانب: من
منهجاً وأهدى احلق، إلى وأدنى الكرمي أقرب إلى اخللق السبيلني أى

؟!!! ومسلكا

بني للمقارنة فأضع صورة للعمل، لى السبيل ييسر اهللا ولعل
هذا الكتاب. فصول بعض املوقفني في
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عملي. أرفع وحدك إليك اللهم

بدعائي. أجته وحدك وإليك

فأهلك. إلينفسي تكلنى فال

وأحفظنى من الزلل.

رشدي. وألهمنى خطاي. وسدد

الراحمني. أرحم يا خلقك عن برحمتك وأغنني




