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التعليم نظام ــن ع الكرمي صورة القارئ أعطيت ــى أنن أعتقد
وإن كانت ــرة، الزاه العهود ــك تل ــام الداخلية في ــام األقس ونظ
كثير ــون هنالك تك وقد جدا ــرة، مختص أعطيتها التي ــورة الص
منها فائدة كبير أرى ال ــهواً وإما ألنني س إما تركتها اجلوانب من
ومن ذلك. والعقاب وغير التأديب ــواع أن مثل وذلك الكرمي، ــارئ للق
ــير س أوال يقرأ أن ــام فعليه النظ لهذا الكاملة ــة الدراس ــاء ش
أبو وضعه الذي العزابة ــام ثم نظ يخلف، بن ــليمان س الربيع أبي
يتوق ما فيهما ــد يج فإنه ــاطائى الفرس بكر محمد بن عبداهللا

والتوسع. التدقيق من إليه

تخطيطاً ــة اآلتي ــول الفص في ــرمي الك ــاريء الق ــا أيه ــك إلي
وال اإلباضية فيها عاش التي للمناطق طبيعية وصورة ــاً، جغرافي

يعيشون. يزالون

زُوَاَغة

ــني بنحو خمس طرابلس غربي تقع عظيمة مدينة ــة " زواغ "

صبرانه اليوم اسم " البحر، ويطلق عليها مترا على شاطى كيلو
ــهل الس في ــكان البداة يرجع أكثر الس كان املدينة هذه ــى وإل "

الزراعية بالثروتني الغني السهل هذا البحر واجلبل. بني ــط املنبس
العلماء ــن م قليل غير ــدد ع ــأ نش املدينة هذه ــي وف ــة، واحليواني
دعوة ويبلغون رسالة اإلسالم، على كانوا يحافظون الذين األعالم،
فيواصلونهم الفسيح السهل في ذلك الضاربة األحياء إلى اهللا،
أبي أمثال من يفترون يكلون وال اهللا ال دين والتفقيه في بالدروس
موسى وأبي يحيى، بن وأبي بكر بن يزيد، سنتني بن وسيل اخلطاب
وعشرات يزيد، بن ويخلف يخلف، بن ويزيد ــمح، الس ابن ــى عيس
العلماء من كبار العظيمة املدينة هذه في ــأ ينش لم ولو غيرهم،

لكفى … أبو اخلير إال

كانت وقد ــع، القرن الراب ــي 55ف الزواغ ــن توزي اخلير ــو أب عاش
فقد ــة نفوس جبل أما ــة، العبيدي ــة الدول ــت حكم حت ــس طرابل
املدن من كغيرها ــة ــت مدينة زواغ وكان بحكمه، ــتقال مس كان
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الباهظة، الضرائب اعباء حتت ترزح الظاملة ــة الدول لتلك التابعة
يأبه ال ودين علم رجل الزواغى أبو اخلير وكان املشني، ــتغالل واالس
الظاملة ــة 56احلكوم عامل ــاً يوم ــاءه فج منها ــك ميل وال ــا للدني
ثم طويال العالم ــيخ الش وفكر للدولة، دينار مائة بدفع ــه يطالب
إلى صديقه وقصد ــة، نفوس جبل إلى وصعد العامل ــتمهل اس
ــام أبو علي وأحضر فق اخلبر، فأخبره ــاطوي الفس علي أبا الص

األذى. عنك : ادفع له قال دينار ثم مائة إليه

ولكن الظالم، العامل ودفع املال إلى زواغة إلى اخلير أبو ــع ورج
كل عنه في تبحث ــله ــرت رس انتش أن يلبث فلم بداله، ــل العام
البحر شاطئ على اخلير أبي مصلى إلى الناس ــدهم وأرش وجهة،
ذهبوا به حتى وصلوه فما ربه، ليناجي الناس دنيا من ــث يفرغ حي
املال ــيخ الش وأخذ مالك. خذ ــيخ للش العامل فقال إلى العامل،
: علي أبو فقال أبي علي، إلى صاحبه املال وصعد إلى اجلبل ليرجع
هذا من أخرى اخلير مرة أبو واحتار أعطيته هللا، ماال آلخذ ما كنت
أخذه، وهذا صاحبه أن بعد ــه من يفر الظالم العامل فهذا ــال، امل

؟ … هو به أفيحفظ استرداده، من علي ميتنع أبو

ويجب هللا، ــال امل ــذا إن ه ــن فكرة.. املؤم ــه في قلب ــرقت وأش
الفقراء على ــال امل يفرق اخلير أبو ووقف ــاد اهللا. عب على ــرق أن يف

درهما. لنفسه ديناراً وال ميسك منه ال واملساكني،

وكان ــه مال – ــمه يقاس أن ــر اخلي ــى أبي عل ــو علي ــرض أب ع
ما أريد مبالك : ً ــتنكرا مس اخلير أبو فقال عظيمة – ثروة ــب صـاح

؟. علي أبا يا

يسلكها السبيل التي ــلك لس ماال ميلك أن أراد أبا اخلير لو إن
حساباً. لها ال يقيم للدنيا وزنا وال يجعل ولكنه املال، طالب

بهذه األحياء ماراً وجبل نفوسة، بني زواغة يفتأ ال اخلير أبو كان
ويعلمها ــاكلها، مش ــل يفص ــيح، الفس ــهل الس في ــة الضارب
عن منكر وينهاها إليه، هي في حاجة مبعروف ويأمر دينها ــكام أح

اهللا.. بدين اجلهل بسبب برز

فقد كان زواغة، ــي اجلبل وال ف في ال ــة اإلقام ــل يطي ال وكان
إلى حني من ويتفقدها يدخل زواغة، عندما رف ــي حديدة ف يضع
صدأ أفال قد احلديد هذا : قال يعلوها ــدأ ب صدأ أن فإذا وجد ــني، ح
إخوانه قلبه وقلوب عن الصدأ ليزيل يسافر ثم ؟ !.. القلوب تصدأ
ودينا وخلقا فيفيد علما وإما في اجلبل، الطريق في إما : املؤمنني

… ويستفيد

قلب من ــكو إليك أش : فقال ــه حال الناس ــه بعض إلي ــكا ش
ال ويد ــع، يخش ال وبدو ــأل، يس ال ــان ولس يفهم، وعقل ال ــاس، ق

تزور... ورجل ال تعطى،

وقراءة املسلمني، محبة : بالست ــت الس دواء : اخلير أبو فقال
والصيام، ــل، اللي ــحر، وقيام الس عند اهللا إلى ــرع والتض ــرآن، الق

املسلمني57. وزيارة

الطبيب ــذا ه ــا ــي اعطاه " الت ــة ــة األدوي قائم " ــي ه ــذه ه
منزلة على للداللة يكفي اجلواب املريض. وهذا لهذا ــاني النفس

النفس البشرية. أسرار وفهم والدين العلم اخلير في أبي

أبو قال ــالج ؟.. الع هو فما قلبه ــاوة من قس ــكو يش رجل هذا
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وهي احلب، لها، ــادة مض إال بعاطفة تعالج ال ــاوة القس إن ــر اخلي
هذا يا ترى ــب ح وأى ؟. باحلب ــب ممتلئ قل في ــاوة تبقى قس ــل وه

؟ القلوب قساوة به تعالج الذي

احلب املسلمني، يغمر الذي : احلب للناس ــع الذي يتس احلب إنه
اخلير والفضيلة. على يرتكز الذي

: إنه قال ؟.. لقد أبو اخلير قال ال يفهم، فماذا عقال إليه وشكا
قراءة القرآن مثل الذكاء كوامن ويبعث الفهم ــح مغاليق ال يفت
ــاح، الفس مجاله في الذهن ورياضة معانيه، في والتدبر ــرمي، الك
لهم ــع يش ــوف س اهللا اآليات من كتاب ــه الذي تصقل ــل والعق
أعمال من احلياة ــي ف يجري والعبر، وما اآليات ــن الكون م ــا في م
أو الكسول اخلجول ــان اللس يسأل، ال الذي ــان اللس أما ؛ ــر البش
واحلديث املشاكل لبحث ينطلق فال صاحبه، في فم ينعقد الذي
ال ناجحاً، اخلير عالجاً أبو له وصف اللسان هذا تكنه القلوب، عما
عالج إن : اخلير أبو قال القلوب أمراض جلميع لكنه ــان فقط، للس
الوقت ــي هذا ف ــحر، عند الس اهللا إلى التضرع هو ــان اللس هذا
يتجه احلركة، ومتوت الطبيعة، فيه يهمد الذي الساكن الساجي
ويشكو حاله، فيبثه من اخلفايا، واألسرار عالم إلى املؤمن ــان لس
الكشف تعود عما ارتكب، فإذا املغفرة ويطلبه احلالة، ــوء س إليه
الناس ال مع متحدثا ينطلق حينئذ أن عليه ــهل س لربه حاله عن
وال اهللا، عند حكمها يعرف أعماال ال أو يجد أقواال ــيما عندما س

السحر منفرداً. في يناجيه وهو لربه عنها ماذا يقول يعرف

رزقهم اهللا علما وفهما الذين أولئك إلى أن يقبل يلبث ــه ال إن

التوازن. عن ويستفهمهم يستوضحهم املشاكل

له فوصف ؟ ــوع اخلش يغمره بدن ال ــالج ع الرجل عن ــأله وس
قيام هو إمنا ــع يخش ال الذي البدن ــالج ع إن اخلير أبو ــال ق ــدواء ال
في الكون احلياة همدت وقد الليل وسط في املؤمن ينهض الليل،
وضوءه، ثم ــن ويحس املؤمن فيتوضأ احلركة، عن ــئ ش كل وكف
ــوع خش على أبعث ــئ ش ال إنه للصالة، ويقف القبلة ــتقبل يس
ربه ــدي ي بني ــان اإلنس فيه يقف ــذي ال املوقف ــذا ه ــدن من الب
ما فيصلي حي جانبه ــى إل يقف حركة، وال ــعر يستش ال منفرداً
فتسري ذراع، إلى ال ميتد ونظره ــماء، بالس معلق وقبله اهللا، ــاء ش
ــعريرة وقش اخلوف، ــعريرة قش الظلمة البدن الواقف في هذا في
فإذا اهللا، رحمة إلى واالطمئنان اهللا، عذاب من ــان، اخلوف االطمئن
عالئق من يجرده الذي املنفرد ــاس اإلحس هذا على تعود اإلنسان
وقف كلما القشعريرة لهذه مركزاً بدنه أصبح الليل بقيام احلياة

الليل قيام أثر وتعالى تبارك علم وقد للعبادة، ربه يدي بني

خلقه خير ــى فأوجبه عل ــان، اإلنس بني ــدان وأب ــوس نف على
على فرضه ما أول وتعالى سبحانه اهللا فرضه وقد السالم، عليهم
القرض واستمر ذلك الكرام أصحابه وعلى السالم، ــوله عليه رس
واملؤمنون ــلم وس عليه اهللا ــى صل ــول الرس وكان ــنة كاملة. س
أقدامهم، وأصبح تورمت حتى الفرض، بهذا القيام ــى عل حراصاً
أمـام جالل يقفون عند ما فيهـم طبيعية ثابتة خشوع أبدانهم

وجعله تطوعاً. عنهم، خفف اهللا ثم اهللا،

سيد قطب املسلم األخ قاله املقام ما هذا ــب يناس ملما وإنه





380381

ــرون والعش ــع التاس اجلزء " القرآن "في ظالل ــم القي كتابه ــي ف
: 179 صفحة

النهار، ــد كد بع الفراش وجاذبية ــوم، الن ــاف هت ــة إن مغالب "

استجابة إعالن لسيطرة الروح، ولكنها للبدن، وأجهد وطئاً أشد
ألن قيال، ــوم أق ــا فإنه ــن ثم وم ــه، ب ــس لإلن ــاراً وإيث اهللا، ــوة لدع
وللمناجاة فيها ــوعها، خش فيها ــالة حالوته، وللص فيها ــر للذك
ونوراً، وشفافية وراحة أنساً القلب في لتسكب وأنها شفافيتها،
القلب هذا واهللا الذي خلق ــره. وذك صالة النهار في ال يجدها ــد ق
عليه، وأي يوقع وما إليه، ــرب يتس ما ويعلم وأوتاره، مداخله يعلم
وأي األسباب وتهيوء، ــتعداداً واس تفتحاً أكثر فيها يكون األوقات

." تأثيراً فيه به وأشد أعلق

أبو إليها ــار أش التي النقطة هذه قطب ــتاذ ــرح األس ش لقد
ولكنه إعالن للبدن، أجهد ــل قيام اللي فإن فيه الكفاية، مبا ــر اخلي
اجلوارح على الروح سيطرة إال اخلشوع وهل عليه، الروح ــيطرة لس

… ؟ اإلرادة زمام في وحتكمها

وال تسخو به باملال وتشح ــك تستمس التي أما اليد البخيلة
أبو قال العبادة، من آخر ــوع عالجها ن فإن املال، ــتحق من يس على
هو اخلير إمنا وال تنفق في باملال، تسخو ال التي اليد عالج إن : اخلير

… الصيام

عن أدران ــان باإلنس ترتفع التي الروحية الرياضة هذه : الصيام
ينظر مخلوقاً ال ــة منه جاعل املالئكة، ــماء س في به وحتلق املادة.
أودعها التي الكثيرة من النعم أنه نعمة أساس على إال املال إلى

وال جمعاء، اإلنسانية األرض، لتستفيد منها على احلكيم اخلالق
إنسان، دون بها إنسان ينفرد وال شخص، عن ــتأثر بها شخص يس
بني النعمة هذه بعض األقدار وضعت فإذا اجلميع، من حق ــا ألنه
مبقدار ما إال عباد اهللا عن يحبسها أن حقه إنسان، فليس من يدي
البعيدة احلاجة ال احلاضرة، احلقيقة احلاجة إليها، حاجة من عنده
ــمو يس وعندما الغيب، ــتتر في اس ملا اإلميان ضعاف يقدرها التي
يصبح املادة، قيود عن ويترفع ــاة، احلي عن أوضار بتفكيره ــان اإلنس
منها التي تتطهر الرذائل من رذيلة به ــح والش املال امتالك عنده

الزكية. النفوس

من خف مبا احلياة ــة مرحل ليقطع خلق ــا إمن ــان كان اإلنس وإذا
فوجد أنه ــه من نفس جرب ثم الفكر، أو على الظهر ــل يثق ال زاد،
ــال عندما م أو زاد دون ــة املرحل هذه نصف ــع يقط أن ــتطيع يس
عن ــتغني تس التي الروحية ــارة الطه هذه الصوم، ــى إل ــئ يلتج
اإلرادة، عنده ذلك. ووجد نفسه من جرب اليوم، إذا نصف النفقات

… ؟ عليه ويحرص باملال يستمسك فلماذا والقوة

وينمو، يتكاثر ــه يدي بني ــان يجده اإلنس الذي املال هذا إن ــم ث
ضروريات من ــرورة هو ض إمنا ــب، كس بدون وحينا ــب، حيناً بالكس
إنه بعضه، أو ــال امل هذا له ال يدع فلماذا ــر، الغي ــاة يحتاجها احلي
جوعان، جارك ويبيت ــبعان ش تبيت أن املؤمن أيها حقك من ليس
تصوم أنت ال ــاذا فلم اثنني يكفي أن ميكن ال ــال امل كان هذا ــإذا ف
فتقربت فعلت لو إنك ؟ اهللا ــال من م عندك يأكل مما جارك ــدع وت
ال الوقت نفس في وأنت بالصدقة إليه وتقربت بالصوم ربك ــى إل
جديراً كنت عمل قدمت من ما ــتكثر تس وال التضحية تستكثر
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والبذل … االنطالق على يديك وتعود نفسك، شح تعالج بأن

الذين أولئك إلى ــام يوحي بها الصي التي بعض املعاني ــذه ه
… والرقي الكمال مدارج في بأنفسهم ليرتفعوا إليه، يلتجئون

التي ــزة اجلمع غري : الغريزة ــة همس ــهم في أنفس ويخمدوا
… تنطلق إليها األعضاء التي الشهوة غريزة عليها اليد، أو حترص

أبي إلى وجهت التي ــئلة األس من ــؤال السادس بقى لنا الس
وأسرار ــالم، اإلس ــرار بأس العليم املؤمن عنها إجابة فأجاب اخلير،

… البشرية النفوس

نفس ــا من فعالجه : تزور ــي ال الت ــا الرجل أم : ــو اخلير أب ــال ق
عن واالرتفاع ــة العزمي وصحة اإلرادة ــوة ق ــى عل ويتوقف ــدواء، ال
زيارة أو األهل زيارة الزيارة، ــن م الرجل امتناع يكون فقد ــر، الصغائ
عليها لهم من زيارة أو ــلمني، املس زيارة أو املرضى، زيارة أو األقارب،
تافهة، أو كلمة حادثة عن ــئاً االمتناع ناش ذلك يكون قد ــوق. حق
هذه حمل في هو ــا إمن املرض هذا وعالج ظل، ــتثقال أو اس ــة، نابي
منه اهللا، فتجد في ــاً أخ تزور وعندما ــلمني، على زيارة املس الرجل
عادت فإذا الزيارة، وتعاود ذلك، ــجعها يش ومحبة، ــا وإيناس ترحيباً
ذلك كان ــاركة، ومش وتفهما إقباال قبل من ــدت كما وجدت ووج
هذا في ــب التي حتس الزيارة أن على الزيارة مواالة على لها ــا باعث

هللا. في اهللا الزيارة هي إمنا املقام

تفيد ال حينئذ فإنها العاجلة املصلحة ــد مقاص دخلتها فإذا
النفوس. عالج في

فإذا ــة، الروحي ــي باملعان إال ــج تعال ال ــية ــراض النفس األم إن

… وأفسدت فسدت املادة فكرة دخلتها

سأله عن الذي للرجل على أجوبة أبي اخلير بسيط تعليق هذا
الروح … آالم من يحسه وشكا إليه ما النفسية، أمراضه بعض

تفصيلي قالب في أن أجعلها ولكني حاولت إيضاحا، أزدها لم
هذا الكتاب. مع أسلوب يتمشى

وقته ولم ــن م ــيئاَ ش أضعت إذا الكرمي ــارئ للق ــي ألعتذر وإن
… العظيم الفيلسوف إليه يرمى ما فهم في أساعده

بسبب ما يريد غير على كالمه حملت اخلير إذا أبي إلى وأعتذر
… وضعفي قصوري

… الصواب ومجانبة والزلل من اخلطأ اهللا أستغفر ثم

والتيجاني زوارة

زوارة عن ــث احلدي إلى ــة ثاني أعود مرة أن ــى ــب عل ــه يج أن أرى
مناقشة إلى حاجة في التيجاني الرحالة كالم أن والتيجاني، ذلك

اجلهات. بعض من

الرحالة قام هذا أن العلم متام أعلم التيجاني أناقش حني ــا وأن
مرضاته، إلى ــعى ويس يقوم بخدمته، أمير ركاب وهو في برحلته
الرحالة لهذا أن ــك كذل وأعلم ــان والعطايا، اإلحس منه ويتلقى
الذين ــاب الكت ــؤالء ه تأثر مدى ــم وأعل وجيله، ــه وبيئت ــه ظروف
الدعاية، ــطون اليوم، فيبس ــة املوجه الصحافة ــام مق يقومون

وسائل الرضا. ويلتمسون ويسبقون الرغبة،

يكتب أن الكبير الرحالة من أطلب ولست ذلك، كل أعلم إنني
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أن ــتطيع ذلك أس مع ولكنني العصر، هذا العصر بروح ــي ذلك ف
والنظرة النزيه، التأمل عند تنكشف التي احلقائق من كثيرا أجد
عن ــابق الس الفصل في التيجاني كالم نقلت ــد ولق املنصفة..
الكبير وبعض الرحالة بني دار الذي والنقاش الكرام، زوارة " " ــل أه
"، وقد أطال ــرى الصغ زوارة " ــماها س التي ــة املدين ــاء هذه علم
وبني بينه اجلدل دار فيه مما واحدة ــألة مس مناقشة في التيجاني
وذكر اخلفني.. على ــح هي املس ــألة املس هذه ؛ الزواري عبدالرحيم
عن مروي قول اخلفني على املسح جواز عدم : أن الطويل بحثه في
وأنه قول اإلمام ــيعة، الش مذهب وأنه أبي طالب، بن علي اإلمام
عن لم يصح بأنه ثم عقب على هذا البحث عنه، في رواية مالك
ال أن يجب أنه اإلمام مالك: عن الواردة الرواية في وقال علي. اإلمام
مالك تأولها، الرواية عن من صحح أنه ــى ظاهرها، وذكر عل حتمل

: بقوله البحث الطويل هذا ويختم

وقد القول، ــذا ه خالف على مجمعون ــاء فالعلم ــة وباجلمل "

من هذا أن : ــزواري ال هذا وقول ــه، ب قال ــيق من تفس على ــوا نص
مما احلكم هذا أن على األئمة نص فقد كذلك، ليس اآلحاد، ــار أخب

" التواتر. رتبة إلى اآلحاد، ووصل رتبة خبر عن ارتفع

فإنها ــني، اخلف على ــح ــألة املس مس على ــق التعلي أدع ــي إن
الواحد ــب املذه علماء ــا ــف فيه يختل فرعية ــة فقهي ــألة مس
فيها اإلجماع التيجاني ــوى ودع جمعاء، ــاء األمة عن علم فضال
علي واإلمام واإلمام الشيعة خلالف بنقله ــه هو نفس نقضه قد

مذهبهم. ذهب ومن واخلوارج، مالك

ــبعوها اش فقد واحلديث، الفقه لعلماء ــألة املس هذه فلندع
أن القضية : هذه في النظر يستلفت مما على أنه ومناقشة، بحثاً
من الزواري، وعمل ــيخ بالش االجتماع التمس الذي هو ــي التيجان
ويعمل عنه يبحث لم أنه احلال مفهوماً بطبيعة وكان ذلك، أجل
عبدالرحيم ــدال، وجاء اجل حلبة في معه ليجري إال به ــاع لالجتم
العبادة، مجتهداً في ــمت، الس حسن وقوراً، ــيخاً ش وكان الزواري
وبدأ – نفسه التيجاني بشهادة – العلم من طرف في ــاركا مش
إلى ثم انتقل املعتقد، أصول أوال في فجرى ــال بني الرجلني، النض

اخلفني. على إلى املسح احلديث جرهما حتى الفروع، بعض

النقاش ــل محضر ينق أن العظيم الرحالة ــرص ح ترى يا ملاذا
هي فرعية ــألة مس في ــزواري ال عبدالرحيم وبني ــه دار بين ــذي ال
عن وسكت – فيها احلديث عرضاً وقد جرى – اخلفني ــح على املس
: إن قال التي ــد املعتق أصول في اجلدال وموضوع ــاش النق ــل أص
حججه لنا التيجاني يذكر ملاذ لم ؟ فيها ما جرى أول جرى احلديث
كما فعل منهما، واحد كل ــه ب وأجاب ــأل س وما وحجج خصمه،

؟.. اخلفني على مسألة املسح في

احلسن الوقور الزواري هذا ؟ أم أن اتفاق إلى الرجالن وصل فهل
وأن احلجة، يلزم صاحبه أن استطاع في العبادة، اتهد ــمت الس
عن نقل الرحالة العالمة ــكت فس املناظرة، ميدان في يفوز عليه
ــباب الس من بكلمات ذلك كل عن واكتفى ــة، املؤمل احلقائق ــذا ه
ــكتة هذه الس ــوض عن ع ــم ث زوارة، ــاء وعلم زوارة، ــى إل ــا وجهه
املسألة هذه ؛ على اخلفني املسح في قضية باالنطالقة الطويلة
والتعليق ــث احلدي ــع، وميدان أوس القول مجال ــا فيه وجد ــي الت

أفسح.
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الفصل في نقلته لك ما إلى جديد من أرجع أريد أن هذا ــد بع
الكرمي أن يقرأه ــاريء الق من وأرجو التيجاني، حديث من ــابق الس
ــب الس كلمات ذلك احلديث من ــطب يش ثم وتدبُّر، بإمعان معي
ما بعد ذلك والتاريخ، ويقرأ حقائق احلياة من ــيئا تعنى ش ال التي
في الصراح احلق يجد ــوف س فإنه عن أهل زوارة، ــه التيجاني كتب
ــباب الس كلمة خطاً حتت ذلك الكالم، واضعاً أنا أنقل وها ــك، ذل

… يجب حذفها التي

مذهبهم، في الغالة اخلوارج قوم من " وأهلها : التيجاني ــال ق
ــودع عندهم، فيما ي ــة وأمان ــم، دينه في ــم بتصمي ــون موصوف
من نحلت ــد ق أقواماً ــم ورأيت منه ــوب، مبواقعة الذن ــرون مكف
هذا على ــك ذل في بانني ــم، ألوانه ــرت واصف ــم، ــادة أبدانه العب
عند بيانه ــدم تق ما على ــاة تكفير العص ــن م ــد، الفاس األصل
الرحيم بعبد يعرف ــيخ املرابطني ش وطن أهل وأظهر جربة. ــر ذك
ــنا وصالحاً، وس ــة ويقدمه،رئاس ــه يعظم ــم وجميعه ــزواري، ال
وحسن مجتهداً في العبادة، شيخاً اجتمعت به فرأيت بزعمهم،
حاله أعماله، وخسر ضيع قد ــد الفاس باعتقاده أنه السمت، إال
معه، فتكلمت الطلب معه وصل من أحد في ــمت وتوس ومآله،

" من العلم. طرف في قد شارك فوجدته

ــباب س هي والتي ــا خط حتته التي ــت الكلمات نزع ــو ل إنك
هكذا. " ووضوح ــة سالس في يقول التيجاني لوجدت له، ــرر مب ال
يودع وأمانة فيما دينهم، بتصميم في موصوفون قوم … وأهلها
أبدانهم، العبادة ــن م نحلت قد أقواماً منهم ورأيت … ــم عنده
يعرف ــيخ ش املرابطني ــن ــل وط أه ــر ــم، وأظه ألوانه ــرت واصف

ــنا وس ــة رئاس ويقدمه يعظمه وجميعهم ــم الزواري، بعدالرحي
حسن العبادة، مجتهداً في شيخاً فرأيت اجتمعت به … وصالحاً

" العلم. من طرف في شارك فوجدته معه، فتكلمت السمت،

رأى ما فهذا هي هذه، زوارة وأهل زوارة التيجاني على شهادة إن
القوم في رأيه أما منه، لنا أن نأخذ يحق ما وهذا ــمع، س ما وهذا
عنه يتحدث ــير أن اليس من ــس لي موضوع ــك فذل ــم ومعتقده

… ِب بالَّتَعصُّ العصر املشحون ذلك في التيجاني

هذه في حتى ــي – ــة آراء التيجان إلى مناقش ــا نعود أنن على
… احلق من التيجاني عند ما مقدار لنرى – املواضيع

اجلنوب من وكثيرا وغمراسن وجربة زوارة أهل التيجاني ويصف
ودماءهم، ــلمني املس أموال ــتحلون يس خوارج ــم بأنه ــي التونس
في أناقش التيجاني ــني ح وأنا بتكفير العصاة، يحكمون ــم وأنه
اجتمع ــون التيجاني يك فقد ــراز، االحت بعض ــدد احترز الص ــذا ه
اإلباضية ــبون إلى ينتس الذين ــاس الن ببعض ــوارج أو ببعض اخل
ــي، التونس الطويلة باجلنوب رحلته ــك، في ــوا كذل ليس ولكنهم
ــي، وجزيرة التونس اجلنوب أن التاريخ في املعروف ذلك فيمن ــع وم
في اإلباضية وتاريخ باإلباضية، ــراً عام كان والقطر الليبي، جربه،
يجد ولن ــاً، معروفة أيض ــم مذهبه قواعد ــروف، البالد مع ــذه ه
فاإلباضية الدعوى، واحداً عليهذه دليال التيجاني غير التيجاني أو
ما أعظم من ــل ولع عليهم، ــدهم وأش اخلوارج، عن الناس ــد أبع
ألموال ــتحاللهم اس : هو اتلفة اخلوارج فرق اإلباضية به ــذ يؤخ
مذهبهم في غالة خوارج األباضية أن فزعمه املسلمني ودمائهم،
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إلى أقرب ــه نفس التيجاني يكون ولقد ــه، أساس باطل من ــم زع
ــد مخدومه موائ على ــس يجل حني ــة، فهو اإلباضي ــن م ــوارج اخل
إمنا يعمل ــوب، املغص الطعام ــواع بأن حفلت التي ــد املوائ ــك : تل
جرمية من أعظم وجرمية العمل قولهم، يقل لم عمل اخلوارج، وإن
من تغتصب التي ــوال األم تلك ــتحل اس وإال فبأي حق القول …
وأن ما ــوله عبده ورس محمداً وأن اهللا إال إله ال أن ــهدون قوم يش

… اهللا حق من عند به جاء

زوارة على أهل ــي التيجان بها ــنع ش النقطة الثانية التي أما
ويطلع ــة، دراس أن يزداد للتيجانى ولو أتيح العصاة، تكفير ــي فه
األعالم، بل ــا علمائه وأبحاث ــالمية اإلس ــريعة الش كتب ــى عل
حمل ملا ــاً تفهما عميق وتفهمه اهللا ــاب ــة كت دراس إلى رجع ــو ل
علياملعصية، ــر تطلق الكف كلمة أن ولوجد العناء، هذا ــه نفس
عناه ما يعنون فهم الباب في هذا يطلقونها ــني ح اإلباضية وأن
صلى الرسول وأحاديث الكتاب، آيات من كثير في احلكيم املشرع
باهللا، بالشرك عليمن آمن مطلقا يحكمون وال ــلم، وس عليه اهللا
ــراً وبونا كبي فرقاً ــاك هن وأن … صاحلا ــال عم إميانه ــع يتب لم ــو ول

اخلوارج. بينهم وبني شاسعاً

على ــديد الش ــي وحنقه التيجان أن عنف ــح يتض هذا ــن وم
واملال، احلال عبدالرحيم بخسران ــيخ الش على وحكمه اإلباضية،

علم. وقصور فهم عدم عن ينتج إمنا

ولكننا مع فيما طوى، وطواهما ــني بالرجل التاريخ مضى وقد
حقائق زوارة عن التيجاني حديث من نستخلص أن نستطيع ذلك

: يلى فيما تتلخص هامة

القرن الثامن ــابع وأوائل الس القرن أواخر في زوارة أهل كان - 1

على ــني، ــه محافظ ــاً علي حراص ــم بدينه ــكني مستمس ــاً قوم
اهللا. طاعة في جادين األمانة،

بها، بأس ال ذلك احلني في عندهم ــة العلمي احلركة ــت كان - 2

املعروفة الثقافة ــون فن في ــاركون مثقفون يش عندهم يوجد إذ
احلني. ذلك في

يأنف من متآزر، ــك متماس ولكنه ضيقاً، يكونون مجتمعاً - 3

االستعباد. ويكره الذلة

على الزراعة. االقتصادية حياتهم تعتمد - 4

ويقارعون ــدال، للج ــدون يصم عظام، ــاء علم ــم له كان - 5

وبرهان. ببالغة حقاً يعتقدونه عما الرجال، ويدافعون

الذي الرحالة ــي ــتخلصها من التيجان نس حقائق ثابتة ــذه ه
ومهد له وذكاء، علم وحذق من لديه ــكل ما ب اللحياني ابن خدم
ان، ظهر له ــت وقلب عواصف احلياة، به ــت عصف ثم امللك، ــى إل
قرن قرابة ــيان، النس مطاوي في جميعاً التيجاني ــآل ب فطوحت

الزمان58. من

زيد بن صالح بن َسعيد الشيخ

األبيض البحر ــاطيء ش على ــه، الضاحك ــة اجلميل زُوارَة ــي ف
أن ليسرني وإنه بن زيد. بن صالح العالمة سعيد نشأ ــط، املتوس
هذا عن يحدثنا العزابي، عريبي ــيخ للش املقام هذا في ــال ا أدع
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بني واحملبة األخوة ــة صل يربط أن ــتطاع اس الذي العظيم، الرجل
بني املتباعدين. التزاور حلقات ويوصل املتنافرين،

– صالح بن سيدى سعيد الولي حياة إن " عريبي : الشيخ قال
املوثوق املصادر من واألخذ التحقيق. ــب حس ببركاته – نفعنا اهللا
ــذ أربعمائة من الهجري، أى ــر العاش القرن أوائل ــي ف كانت ــا. به

… تقريباً عاماً وخمسني وثالث

عند وعظيما صاحلاً رجال اهللا رحمه كان حياته في ــيرته س أما
جميع في العامة ــع إليه يرج الكلمة، ــموع مس اإلباضية، عموم
ــب إشارته ورأيه، حس أمامه املنازعات،تفصل تقع وعندما األمور،
حتى احلسنة، باملصالح، والسيرة القيام من فيه معهود هو كما
كجربه اإلباضية ــار أقط في عموم اخلير، ــب وح بالصالح ــتهر اش
العامة فاتخذته ــك، ــي ميزاب، وغير ذل وبن وزوارة، الغربي، ــل واجلب
دنياهم، لهم ملصالح ــاً ومرجع دينهم، أمور في به يقتدون ــدوة ق

األطراف. جميع من القلوب إليه ومالت األنظار، إليه وتوجهت

في إصالح ذات ــه أفنى وقت حياته، ــدوة في ق اهللا ــه رحم وكان
عباده. وراحة رضا اهللا، في وجعل مرامه السعى البني،

أحدهما : عظيمني بلدين ــمة إلى مقس حياته زوارة في كانت
وهي " َوْزَدر زَوارة " : هي ــة والثاني العامرة، هذه وهي ــول" ولُّ زَُوارَة "

تؤدي مناقشات البلدين وطاملا تصدر بني علي، ــيدى س وجهة في
حياة الشيخ، ثم قبل ــات املناوش هذه ابتدأت بينهما، القتال إلى
بادر رحمه ــه إخوان بني ــيئة س احلالة رأى فلما زمانه، ــى إل امتدت
وإصالح إخوانه، ــني ب الفتنة ــار إخماد ن إلى ــة العالي ــه بهمت اهللا

إلى ــدهم ويرش يعظهم، وصار مراراً، فجمعهم بينهم، البني ذات
فأمر ونصائحه، إرشاداته ــبب بس اهللا وفقه حتى واالحتاد، االتفاق
علي باالجتماع ــيدى ومن س هنا من بلدان زوارة جميع اهللا رحمه
وعند الزيارة، ــة بني ــه ضريحه اآلن. املوضع الذي في ــام، في ع كل
االحتاد ويحبب ينهاهم، النصائح، ــاء بإلق يقوم إجتماعهم هناك
قلب على وزوارة ولول علي، ــيدى زوارة س صارت أن إلى والتضامن،
وقيامه ــوم، العم فيها ــع يجتم التي ــارة هذه الزي ــبب بس ــد واح
هذه أن وحيث ــم، وديناه دينهم في النافعة ــادات باإلرش ــم بينه
ــنتها ــة العباد، استحس ــالد، وراح الب خير ــى عل ــت أسس الزيارة
ــيخ وأن الش ــيما س ــلف، س خلفاً عن وتركتها لعقبهم األوائل،
فجميع بالصالح، املشهورين اإلباضية من عظماء سعيد سيدى
في مزارات له الصالح، فعملوا فيه يعتقدون كانوا أينما أإلباضية
بجميع احترامه يحق لنا الذي ضريحه أعظمها مزار البلدان، جل
وادي ميزاب، في ومزار جربه، في مزار وله العظيم، مبقامه يليق ما
لدى عام كل في ــماً موس املزار هذا وكان الغربي، اجلبل جهة وفي
املواعظ من ملا فيه املوسمي الشعار لذلك إحياء جميع اإلباضية،
قلب واحداً. على بلداً ــدان البل كان حتى الكلمة، واحتاد ــة، الوثيق

لهما. االفة األمم أمام كرامتها من شئ يحط ال واحد.

سلسبيل بينهما كأس يدور متقابلني، سرر على أخوين وصارا
… ً يضمر لهما شرا من ضد وصارا عصبة واحدة …

الولي هذا إلى كل عام اليوم الزيارة زوارة ولول على ــب يج وإذن
." البني ذات إصالح من وما كان عليه لذكراه، الصالح، إحياء
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العظيم، املصلح ــن ع العزابي ــي عريب ــيخ الش كتبه ما هذا
جوانب من بجانب تتعلق عابرة، غير مالحظة أضيفه ما لى وليس

املوضوع.

زيد ــح بن بن صال ــعيد س العالمة الكبير ــح املصل بذل ــد لق
اللذين املتخاصمني ــني ب يجمع أن ــتطاع اس حتى جبارة، ــوداً جه
ــع القلوب جم من ومتكن ــال، إلى القت التفاهم ــوء س ــا أوصلهم
يعالج ــنوياً س مؤمتراً االجتماع ــذا ه اتخذ واحملبة، ــاء الصف ــى عل
عظيم، عمل ــذا والدنيوية، وه ــة الديني ــاكلهم مش الناس فيه
لهذا ــة األم ــه أبناء في ــع ــوال يجتم املن ــذا ه ــى ــتمر عل اس وإذا
أنفسهم، ويحاسبون مشاكلهم، يستعرضون العظيم، الغرض
إذا املقبلة، للسنة ــمون خطوط السير ويرس أعمالهم، ويقومون
عظيما، عمال يكون فإنه املنوال، هذا على هذا االجتماع ــتمر اس
الكبير، املغزى هذا عن انحرف إذا ولكنه … النتائج أحسن يحقق
األولياء بقبور والتبرك ــراف واإلس والظهور للفخر مظهراً وأصبح
الترف، ووسائل وإظهار الغنى بالتبجح إليه الناس يتسابق امليتني،
أنتجت ما أحدث من فخمة وسيارات ــروج، الس مذهبة من خيول
البعيد املنحى إلى االجتماع هذا انحرف إذا وأمريكا، ــع أوربا مصان
من اجتماعياً مرضاً حينئذ يكون فإنه ــُمّوه، وُس ــالم اإلس عن روح

والقضاء عليها. معاجلتها، يجب التي اخلطيرة، األمراض

زوارة الكرام أهل بها ــوم يق التي الزيارات هذه أحضر لم ــي إنن
فيها ترتكب املزارات من عدداً أعرف ولكننى ــعيد، س ــيدى إلى س
ــم مواس من ــماً موس تكون إنها بل ــالم، اإلس يبرأ منها ــال أعم
بالنابل، ــل احلاب فيها ــط ويختل احلرمات، ــا فيه ــتباح تس الرذيلة،

بقصد التبرك ــراً ظاه البعيدة، ــن األماك من الفجار ــا ويقصده
يتبعهما. وما والنفس العني من متعة فيها وباطناً ملا

يبرءون واألموات، ــم منه األحياء ــلمني املس من الصاحلني وإن
الرتكاب ــيلة وس مصلياتهم أو قبورهم يتخذون الذين أولئك من

اهللا. دين عن والبعد املنكر،

يدعو التي باألعمال نقوم أن هي واألولياء، الصاحلني ــرى ذك إن
في ــير نس أن ــتطعنا فإذا اس عند حدوده، ونقف ــالم، اإلس إليها
ــالم اإلس بطولتهم، إن ومجدنا ذكراهم، أحيينا املنهاج فقد هذا
ــوة جعلت لنا األس ولقد الرجال، وتقديس تذوب فيه الفردية دين
شخص من فما ــلم، عليه وس اهللا صلى اهللا في رسول ــنة احلس
االجتاه إلى هذا بينها وبني ــول والصالح يح التقوى من بلغ ــا مهم
صفائه ومن ــي، نلتق هديه وعلى ــه، ب واألقتداء العظيم ــل الرج
عليه اهللا ــى صل محمد ــرك ت لقد نقتبس. ــوره ن ــن ــتقي، وم نس
طرياً غضا اهللا كتاب ترك أيدينا، بني نبيه وسنة اهللا كتاب وسلم
وعقائدنا ــاكلنا مش عليه نعرض أن وعلينا ــماء، الس من نزل كما
الصاحلني ونرضي اهللا، ــول رس ونرضي اهللا نرضي وبذلك وأعمالنا،

املؤمنني … من

اللوت وادي

ــقى حمالته، يس املياه عند غزير ــجار، كثير األش عميق، واِد هو
ثم ــوب، اجلن إلى ــره أم مبدأ ــي ف يتجه ــة، خصب ــيحة فس ــاً أرض
املدينة العظيمة إلى الشمال فيحتضن دائرة نصف في ينعطف

كاملة. إحاطة يحيط بها ويكاد اللوت،
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على ربضت ــالم، اإلس في ــد مجي تاريخ ــا له مدينة ــوت والل
ــم القس عن بقية يقتطعها ــامخ، ش جبل ــطة من منبس قمة
جزيرة شبه منها ويجعل جهات، ثالث من الغور عميق واد واجلبال
هذا وفي املفاجئ. ــدوان آمنة من الع املداخل، ــة صخرية، حصين
تنبع يد الولهان بخصر احلبيب كما تلتف ــذي يلتف بها الوادي ال
البلد، وهي ــات جه على جميع ــر وتنتش من العيون واآلبار، ــر كثي
وفي منابع ــه، عذوبت في تتقارب ولكنها ــاء، امل في غزارة ــاوت تتف
الناس يتخذها جميلة، ــة وأجن ــاتني بس تزدهر واآلبار العيون هذه
ــة واألنس البهج من ــا أوقات ــباب الش ــي فيها ويقض ــف، مصائ

: املنتزهات الغزيرة املياه هذه ومن واملتعة،

وتعتبر وتَغليس وأْدبير، َكوَكم، وَسْر واحلِْسياْن، بَْن، وإبَجْر تِونْني،
ظليلة غابة ــقى وكانت تس ــاء، م العيون ــذب أع ــني األخيرة الع
غير وتوجد وغيره، ــرى والكمث والكرم والنخيل ــجر الزيتون ش من
قوة تتفاوت الصخر ــني ب من تنبع التي من العيون ــرات هذه عش

وضعفا.

ــماخي بأنها الش العباس أبو ــا وصفه التي املدينة ــذه ه في
األعالم، العلماء من قليل غير عدد نشأ والعلم، ــياخ األش مدينة
بصير، بن أحمد العالمة بينهم من كان ومن العاملات الفاضالت،
اجلمعية أعضاء أحد جرناز زكرياء يحيى بن وأبو بصير، بن ومحمد
بن ــلمان س أبا الربيع أخرجت ــا ويكفي أنه الديوان، ــت الف ــي الت

هارون وأبا سهل.

العاملة الصاحلة املؤمنة بها نشأت فقد ــاء النس نوابع من أما

ــكة متمس " في " اللوت تعيش كانت ــي " الت الاللوتية ــب زين "

في تعيش أن ــك ذل مينعها ولم ــرأة، امل حجاب من ميكن ــد ما بأش
كامل في ــي تقع الت احلركات وتتبع مجتمعها، ــرف وتع ــا، عصره
اخلير. بلغها إلى والدعوة احلسنة، والكلمة بالرأي فتشترك اجلبل،
حترص مما ــيئا ش أعلنت التصراري عامر ــى أب زوجة الواحد ــة أم أن
ونهي توبيخ عنيف في فبعثت إليها تقول على إخفائه، ــاء النس

شديد : املنكر عن

لها واستجابت لفعلنا. القبور بني قبورنا نستر أن لنا أمكن لو
وهكذا، تعتذر، ــا إليه وبعثت ذلك عملها ــن م وتابت الواحد ــة أم
متصلة باألحداث ــاعرة حية ش ذلك العصر في املرأة كانت ــد فق
يقيد من البيت زاوية ــي ف قابعة ولم تكن وطنها، في تقع ــي الت
عقلها، اخلرافات وتشحن يومها، عليها الفراغ لسانها، وميأل اجلهل

اليوم. عند املرأة احلال هو كما ذهنها وتشغل الصغائر

ــدا ومعق ــايخ، للمش ــزاراً م ــت كان ــد فق : ــحنون س أم ــا أم
في عندها ــوا اجتمع ــا م ــراً ــاوراتهم، وكثي ــم ومش إلجتماعاته
عند ــروس، ليجتمعوا وش يفرن، وجادو، من فجاؤوا مهمات األمور،

سحنون في اللوت59. أم

مدينة ــع تق اللوت مقابل ــرق ــن املش م الوادي ــة ضف ــى وعل
ــا أوالد محمود، عليه فأطلق : ــمها، ــر اليوم اس التي غي ــت تِيِغي
ــمال إلى الش هذ املدينة وبجانب صغيرة جداً، قرية أصبحت وقد
الناس فيه يجتمع ما كثيرا السدراتي، عاصم إلى ينسب مصلى

االستسقاء. لصالة





396397

في متراً تقارب عشرين كيلو مبسافة اللوت من الشمال وإلى
كاألفعى يتلوى ينحدر وهو الوادي الذي غربي هذا الواقع السهل
ويت تاَغرُّ " مدينة ــالل األصح أط على أو " "تاَغرُّويت ــة مدين تقع
املياه، كثيرة، غزيرة ــار وآب عيون حولها ــر تنتش التي املدينة تلك "

العباس أبو فيها قال غناء، وبساتني خضر، مزارع ــر حولها وتنتش
اللوت، من قريبة مدينة وتاَغرُّويت " : 296 كتابه السير صفحة في
ــجمني ويس أبي أيام في فيها ــع واجتم زناتُه. ــال أهلها وج ــا، حتته
من اجلنوب وإلى ." إلى وارجالن أهلها ذهبوا وأكثر شيخاً، ــبعون س
تُُكوْت " اجلميلة القرية تقع قصيرة ــافة مبس الكبيرة املدينة هذه
اجلهات جميع بها من ــة حتيط مرتفع ــتديرة رأس ربوة مس على "

ــقي خضراء جميلة، وتس صغيرة واحة ــن النخيل تكون م غابات
بطريقة ــتخرج تس قبل من ــت كان اآلبار، مياه ــن م الواحة ــذه ه
اللوت وتعتمد أكثر مبحركات، زود ــد فق اليوم أما املعروفة، الدالء

والغلل. باخلضار القرية فيما يتعلق هذه على كثيراً

يطلق القرى من ــة " تقع مجموع تيغيت ــن " م ــرق الش وإلى
اإلسالمي التاريخ في القرى ــهر هذه وأش "احلوامد " اليوم عليها
أهلها أكثر وهاجر ــع حربية، وقائ عدة وقعت فيها التي " ــاالت ت "

املتواضع الذي جند ــم العال " "التالتي العالمة ومنهم ــة جرب إلى
عليها يعلق ــة، كتب نفوس كتاب تطالعه من كل في قلمه ــار آث

بإفادة وإمتاع. باستحياء ولكن

جانب تهدم ــجد مس وفيها " تيركت " تقع منها ــد وغير بعي
… والدين واخللق العلم للتاريخ يروى الثاني اجلانب وال يزال منه،

على ــون والزيت التني ــاتني وبس ــراء، اخلض اللوت ــزارع م ــد ومتت
العالمة بوازن، يقول تتصل حتى الغرب نحو ميال ــافة أربعني مس
واملبتدئني العامة سلم على " تعاليقه الباروني في الباشا الكبير

: 33 ص "

" وازن " قرية : مرحلة مسافة على غرباً – أي اللوت " ويليها –
إباضية وأهلها تونس، وإيالة طرابلس بني والية الفاصل احلد وهي
على وحمية غيرة لهم محترمون ــال رج وفيهما ــم، كاللوت، كله

." الدين

َكرَّاين وادي

ــمال الش إلى اجلنوب من ينحدر العمق، ــديد ش عميق واِد هو
ــع متس أعاله في وهو ضيق اجلبل، في الغور أخدوداً بعيد ــذاً متخ
في ــم األمطار مواس في يحملها التي املياه ويصب منحدره، في
ــعير، وش قمح من احلبوب، ــود أج تنتج ــيحة التي الفس ــول احلق
" منها تسقى التي العني الثرارة عند فرعني من أعاله إلى ويتفرع

املياه. احلديثة لتصريف بالوسائل احلالية " كباو

في ينتهي ــث حي ــمالي الش ــرق الش إلى أحد الفرعني يتجه
الغنية باملاء، العذبة ــو " رقُّ " عني تنبع منه الذي اجلميل ــالل الش

بالغالل.

الضفة وعلى الغربي، ــوب اجلن إلى فيتجه : الثاني ــرع أما الف
حول دائرة ــة " اجلميل كباو " ــة تقع مدين ــوادي ال لهذا ــرقية الش
عمالق اخلزين كأنه عمامة ــر قص قمتها فوق يلمع مرتفعة ــوة رب
ــرف يتش عدداً الرجال املدينة من عظماء هذه أنبتت وقد عظيم،
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وقممها الساحرة، ومناظرها الزكية، تربتها أن ويكفي التاريخ، به
ليبيا أجنبته رجل أعظم تكوين على تعاونت ــمس الضاحكة للش
أفذاذ من كان الذي : ــا الباروني باش ــليمان : س احلاضر العصر في
بإخالص الباطل ــارب ح ــر من املعاص التاريخ ــرف يع لم ــم، العال
منه ما ورد ــواء ــكاله، س واش صوره جميع كإخالصه، الباطل في
أو املشتتة، الدعوة أبواق في الغازية، أو ــتعمارية االس مع اجليوش
يقف امليدان كما في وقف وقد الفكر والعلم املنحرف في ما دس
جيوش العدو ــرد وي املدافع، ضربات ــى احلم عن ــار يدافع اجلب ــارد امل

الوطن. أبناء البواسل من اجلنود ويقود املتعاقبة،

األمم، ــر لعصبة بفكره الني ــق الطري ينير أن ــتطاع ــد اس ولق
تنفذها، فلم ــتعمار اإلس ــهوة غلبتها ش بآرائه،ولكن ــت فأعجب
الباروني إليه دعا ما إلى فوصلت املتحدة األمم اليوم هيئة ــاءت وج
أمجد األعمال من االستعمار تصفية وأصبحت قضية قبل، من
قبل إلى ــن العالم م ــتمع اس ولو األمم، ــة هيئ ــا به قامت ــي الت
إلى جهوده ــت واجته ــاكل، هذه املش من اليوم ــى النته ــي البارون

عالج. إلى حاجة تزال في ال أخرى مشاكل معاجلة

الدول كانت الزمن، من ــدة فكر العالم م الباروني ــغل ش لقد
ال التاريخ من ــرة فت مرت وقد األفواه، ــرة بإعجاب فاغ إليه ــر تنظ
أو الباروني عن خبر فيها ليس العالم أنحاء في جريدة منه ــرج تخ
السياسي امليدان على قاصرة الشهرة هذه الباروني،وليست من

اإلصالح. ميادين تشمل جميع وإمنا العسكري، امليدان أو

الوادي هذا يتجه " احلالية، " كباو التي تروى العني الثَّرارة ــن وم

املدينة ــى إل يصل حتى ــرق الش الكبير نحو ــدق اخلن أو ــق العمي
ألبي ــز احلكم مرك كانت التي ــة املدين تلك ــْن" إبَنايَ " ــة العظيم
غير قليل لعدد الربيع، ومأوى أبي ــائي وابنه ــى امللوش موس هارون
القرى من عدد تقع حولها ومن واحلكم، والقلم ــالم الفكر أع من

املدينة العظيمة. لهذه ضواحي تكون أن تشبه التي

فيمن أجنبت ــي " الت ْجليَمْت " ــوب من اجلن " ــن إبناي " ــل وتقاب
التي أجنبت ــة العظيم ــة صاحب املدرس اجلالملي هارون ــت أبا أجنب
مدينة إلى كراين وادي يصل ما وعند التاريخ، بهم يتشرف أعالماً
ــالل ش ينتهي إلى حتى الغربي اجلنوب إلى منه فرع ــن يتجه بناي
أطالل بقايا تتناثر ــرع الف الغربية لهذا ــة الضف وعلى " ــَدْه َفْن "

جدة الصاحلة، مسجد العجوز من بينها يرتفع ــْني " َممَّاِس " مدينة
أم الزين الاللوتية. املشايخ

إلى " بناين " ــول ح ــتديراً مس فينعطف األصلي ــوادي ال ــا أم
وعلى ــوة، وق اعتداد ــي ف ــواهق الش اجلبال تلك ــق ــمال، يش الش

التصراري. عامر أبي بلد " َ "تْصرَار تقع الغربية ضفته

املنفسج إلى يصل حتى واطمئنان ــاع أتس الوادي في وينحدر
الوادي وما جانبى " محتلة ــوة أبي رغ " مدينة عليه أقيمت ــذي ال
الشرقية اجلبل قمة وعلى دافقة، وعيون ــاتني وبس أجنة من فيه
يقابله ــاه، وانتب يقظة في " ــر "الَعنَق قصر يجثم ــة املدين ــذه له
ــان كأنها حارس ــو " "َعَطْرُش قصر الوادي الغربية من القمة على

أمينان.

وثمراً شجراً البالد من أكثر ــفله أس إلى أعاله من الوادي وهذا
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جتوس أن ــن م أذل األيام من ــوم ي في ــمس الش وقد كانت ــاء، وم
األشجار. من التف فيه ملا خالله،

ــل عنه خصوبة يق ال آخر واِد ــرب ــوادي من الغ ال هذا ــوازي وي
الوادي لهذا وعلى الضفة الغربية ــيخ "، الش " وادي وعمراناً، وهو
العالمة أسالف فيها عاش التي املدينة " تالت " و " الَقْلَعُة " تقع
يخلو ال يكاد الرجل الذي هذا : إبراهيم بن سليمان داود أبي الكبير

وحواشيه. تعاليقه من األصحاب كتب من كتاب

األطالل تلك تنومات "، " ــة تنتثر أطالل هذه املدين غربي وإلى
الفن على ــى يخش كأمنا محمد، ــي أب ــجد يختبئ بها مس التي
جدرانه على الرائعة ــة اجلميل والنقوش به، ــت نح الذي ــاري املعم
واحلكم البليغة ــريفة، واألحاديث الش الكرمية، واآليات ــواريه، وس
ــني املتوحش أيدي تعبث بها أن ــقفه وس بها محرابه حلى ــي الت
حرمة يرعون ــاجد، وال املس ــة قداس ال يحترمون الذين الناس من

الفن. وال يعجبون بجمال التاريخ،

ومنلَْل " بودير " قرية تقع ــوادي ال لهذا ــرقية الش الضفة وعلى
أبي ــجد مس بينها يربط " كمزين " أطالل الغرب " تقابلهما من
في اجلبلني ــني ب متصاعداً ــوادي ال ــى، ويضيق ــليمان الكمزين س
" الكبيرة التاريخية في موضع املدينة ينتهي حتى كثيرة التواءات
َوْرُورِى عليها " يطلق فأصبح اسمها اليوم قليال حرف وقد " وريورى
الفاكهة أشجار بساتني متتد املدينة هذه أطالل من اجلنوب وإلى "

املنحوتة واملنازل الصهاريج بينها وتنتشر وحقول احلبوب، اتلفة،
." كباو " أجمل مصائف من الناحية وتعتبر هذه في اجلبل،

التي ــطاء العظيمة تقع مدينة فرس ــاو كب من ــرق الش وإلى
تقل ال ازدهارها عهد في وقد كانت صغيرة، قرية اليوم ــت أصبح
ــذه املدينة به وتتصل ــروس "، ش " و ــايت" متلوش " ــن ع ــة عظم
املدينة هذه جميلة، وفي ضواحي لها القرى تكون من ــة مجموع
منهم األفذاذ واملصلحني العلماء األعالم، من قليل غير عدد نشأ
الكبير، واملصلح االجتماعي، ــوف الفيلس محمد بكر عبداهللا أبو
اهللا سبيل في يكف عن الكفاح التعب، وال أو السأم ال يعرف الذي
ــاتير الدس وضع في فكر ولعله أول من اللحظات، من حلظة ــي ف
العزابة، بنظام املعروف دستوره وضع فقد اإلسالم، من املستمدة
الدستور هذا يزال ال أنه وأعتقد ــالم، من اإلس أحكامه ــتمد واس
اتمعات، ــى عل للمحافظة ــت جعل التي ــاتير الدس ــم أقي من
بوضع يكتفي نظرياً الرجل يكن ولم الشعوب، مصلحة ومراعاة

أحكامه. وتطبيق الدستور، هذا ينفذ أن حرص ولكنه الفكرة،

أريغ، ــى وادي جربه إل ومن جربة، ــة إلى نفوس جبل ــافر من س
ميكث معتزلة، فلم ــه أهل وكان ــزاب، مي وادي إلى ــن وادي أريغ وم
واتباعه احلق على غيرهم ومن إباضية، صاروا حتى قليال بينهم إال
يزال وال اجلميلة، ــة تلك الواحات اخلصب النظام في ــذا ــق ه وطب ؛
الواحة تلك ــاء أبن ــتور هذا الدس فلقد حفظ ؛ اليوم ــق إلى يطب
ولقد ــالمية، اإلس البالد دخلت ــي الت ــرور الش جميع من ــرام الك
اخللقي الفساد ينشر أن ــالم اإلس بالد في أكثر ــتعمار اإلس متكن

الدينية. الروح إلضعاف مقدمة

ــرب التس عن ــا عاجزة فرنس وقفت فقد وادي ميزاب، في ــا أم
اجلن وشياطني األنس ــياطني ش ــياطينها – ش ورجع إلى اتمع،
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الدستور. ذلك أمام مدحورين فرنسا جندتهم الذين –

اإلسالم قوة ولكنها الدستور في نفسه، قوة القوة ــت وليس
به ويتقون أحكامه، يطبقون وعرفوا كيف بنوه، إليه التجأ عندما

املفسدين. وخدع الشياطني، حيل

أطالل وقريباً منها تالت " تقع مدينة " " كباو " من وإلى الغرب
باخلط كتابات ــه علي ــجد إال مس فيها يبق لم ــي الت " ــات "تنوم
في توجد النقوش التي تشبه ــالمية إس زخرفة ونقوش الكوفي،
ــجد أبي مس توجد في والتي ــروس، ش في ــي معروف أب ــجد مس

." بناين " في هارون

عندما الباروني سليمان الكفاح وأسد اإلسالم بطل قال وقد
ــلم س " على تعليقاته ــى في بعض موس بن هارون أبي حتدث عن

واملبتدئني": العامة

يليه، وما كاحملراب ــجد، املس صدر من بقي ما ــى إل ــر وبالنظ "

حكم بعض فيها املنقوش عجيباً، نحتاً ــة املنحوت باحلجارة املبنى
علماً الوقت ذلك ــي ف ــة لنفوس بأن جلياً يتضح الكوفي، ــط باخل

." الصنعة في نافعاً

ميــال وحتت ــر ــة عش خمس " وبحوالى ــاو " كب ــمال ش ــى وإل
" تيجي " ــمى تس اليوم اصبحت "التي ــرارة "قنط ــفح، تقع الس
غزيرة األرض، في اهللا عبارة عن جنة من جنان قنطرارة كانت ولقد
األرض، تسقي احلدائق فوق سائلة الثَّرارة منها العيون تنبع املياه،
أجود ــة، وتنتج طويل ــافات مس ــط على تنبس الغناء التي كانت
اجلبل عن بحاكمها ــتقل كانت تس والتمور، وقد والفواكه الغالل

الوحش عليها هجم " ــو " مان ــتمية وبعد وقعة الرس أيام الدولة
حدائقها، أهلها، وخرب ــب أغل وقتل األغلب، بن ابراهيم ــري البش
قائد حربي يرتكبه لم ما اجلرائم من ارتكب لقد ــجارها. أش وأحرق
التاريخ، ــه علي ــجلها يس التي جرائمه ــدى وهذا إح ــرف، أع فيما
عبارة اليوم بقيت حتى وتنكمش، تنحصر بدأت اليوم ــك ذل ومنذ
فيه جعلت ــن النخيل، عددا ضئيال م ــقي تس املاء، من عن عيون
ــوق، س منذ قريب فيها وفتح ــة، ومدرس للحكم، أجهزة ــة الدول
في شماال ينبسط الذي ــيح الفس ــكان السهل س إليها ويرجع

احلكومية. ارتباطهم باملصالح

سعيد بن مدرسة العالمة قامت املدينة العظيمة هذه وفي
أمثال األعالم، العلماء عدد من وفيها تخرج الطمزينى، يونس أبي
وأحرقوا أجنتها، بنيانها، األغالبة ضرب وملا اجلناوني، ــعد مس أبي
متصمص " العلمية إلى حركتها ــت انتقل علمائها، أغلب وقتلوا

." طمزين " جنوب "

َشْروَْس وادي

الفروع ــن م عدد ــن م أعاله ــون يتك ــق، العم ــديد ش واد ــو ه
ينحدر ــعة، ثم متس " في منطقة ــروس ش " مدينة حول تلتقي
قارورة عنق ــبه ما يش فيكون اجلبال، ــني محصوراً ب ــمال الش إلى
اخلضرة، كثير دائم كان وآبار.وقد عيون منه أنحاء في ــع تنب كبيرة
البطوم ــجر بش وأعجازها به الدائرة ــال اجلب نحور ــزدان ت ــجر، الش
وفي الكثيفة، الزيتون غابات فتكللها قممها أما اخلضرة، الدائم
الزمن كأنه يصارع متمائال النخيل ــع يرتف وروافده الوادي مجاري
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العابثة لعبت ــان اإلنس يد أن غير العميق. هذا احملبس من ليخرج
أكثر تلك فاقتلعت ــوادي اجلميلة، ال هذا طبيعة في ــوأ األدوار أس
للنيران، طعاماً ــا وقدمته باخلضرة، ــال اجلب تصبغ التي ــجار األش
وهي مكسباً وجتارة، الناس بعض يتخذه منه فحماً ــتخلص لتس
الفوضى غلبت في زمن ال يفكرون ناس عليها لعمري أقدم جرمية
بني مرت التي الفترة ــذه ه الوطن، تاريخ من املظلمة الفترة ــي ف
وقيام ــتقالل اإلس على البالد وحصول الباغي، ــي اإليطال احلكم
عليها أطلق ــي الت الفترة تلك وترعاها ــا حتكمه بنيها ــن م دولة
ــكرياً عس حكماً ليبيا فحكمت البريطاني، االحتالل فترة التاريخ

… والقانون النظام عن جترد

جاءت مرة من وكم الكفاح، في حافل تاريخ الوادي ــذا له كان
الزجاجة هذه عنق من العرين إلى تدخل أن حتاول الباغية اجليوش
ريحها ــب وذه ــلت فش حتى محصورة وبقيت ــا، عليه ــت فضاق
في ذلك كل من قصة أروع الوادي لهذا على أن ؛ منهزمة ورجعت
العاص بن عمرو كان فعندما : اإلسالمي والفتح ــالم اإلس تاريخ
عليه اهللا صلى اهللا ــول رس أصحاب من ــف لفي ــاً من جيش يقود
الصافية ــالم دعوة اإلس اجليش إبالغ هذا مهمة وكانت ــلم، وس
ــلم، لم وس عليه اهللا صلى محمد ــا بلغه ــا وكم اهللا، أراده ــا كم
ابن يقوده كان ــذي ال املؤمن اجليش هذا عن ــة الزجاج عنق ــق يض
من قطرة تراق أن دون ــالم لإلس أبوابها ــروس ش وفتحت ــاص، الع
املال في خسارة اإلسالم أن يكبد البطل دون الفاحت ودخل الدماء،
التي كانت – ــروس مدينة ش – املدينة أهل الرجال، وتقبل ــي ف أو
ــالم، دعوة اإلس قرية، ثالثمائة ــن م أكثر ــني احل ذلك في ــا تتبعه

التي أيدي الصحابة بإميانهم ــوا وصافح لإلميان، قلوبهم ــوا وفتح
ما بقي اجليش وبقى وسلم، عليه اهللا صلى يدي رسول اهللا ملست
قد اإلسالم كان رجع الفاحتون، وأخوة، وعندما أهل شروس بني في
من ربقة حترر املؤمن التي ــالم اإلس مباديء وكانت نهائياً، ــتقر اس
منذ يستطع فلم ــهم، أنفس في ــخت رس اهللا قد لغير العبودية
وكانت ــروس، ش ــر حتى أنقرضت بش ــتعبدهم أن يس اليوم ذلك
على صخور تتحطم أو الزجاجة، عنق في تختنق الباغني هجمات

اجلبل.

احلني، ذلك في ــة أكبر مدن جبل نفوس ــذه ه ــروس ش ومدينة
وهي املغرب، ــالد ب ــرة في املنتش الكبرى العواصم إحدى إنها ــل ب
تناطح جبال اجلهات جميع من بها الوادي حتيط بطن في مبوقعها
اهللا صنع من ــوار اس كأنها ــماء، كبد الس في وترتفع ــحب، الس
باب إال منها ينفتح ال ــة، املدين هذه لتحصني U ــا إرادته وضعته

… بعنق القارورة سبق فيما وصفناه جهة الشمال، إلى ضيق

وقد اإلسالمي، منذ الفتح ــعاع إش مركز ــروس ش كانت لقد
وإمنا فقط، ليبيا ــن جهات م في والعلم ال اإلميان ــا نور منه امتد

… املغرب أقاصي إلى وتضيق تتسع منتشرة أنوارها امتدت

إلى للنور ــاً مقبس تزال ال قيمة تركوا آثاراً أعالماً أخرجت وقد
في ليبيا ــالم لإلس الزمن املبكر كونت في أنها ــبها وحس ــوم، الي
كانت وأنها ــة، ــامها الداخلي بأقس ــرة العامرة الكبي ــتها مدرس
ضاقت مباني ــى حت اجلهات جميع ــن العلم م لطــالب مقصداً
فيها الطلبة ــد يج فلم ــكان، الس عن املدينة، ــازل ومن ــة املدرس
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ومدن أخرى مدارس إلى ــال االنتق إلى واضطروا ــالت اإلقامة، مح
شروس تصبح أعاجيب الزمن أن ملن وإنه منها، ــهرة ش أقل كانت
العلوم، لتصحيح مقصداً ــداً ج قصير في زمن التاريخ ــي ذلك ف
من جهة أي ــي ف أو ــي اجلزائر ف أو تونس ــي ف ــون الدارس ــدرس في
أن يردوا بعد إال إلى علمهم يطمئنون ال النائية، ولكنهم اجلهات
فيجيزهم إن ــوس ابن ماط على ــا عرفوا م ويعرضوا ــروس ش إلى

يوفقوا. لم إن الدراسة إلى ويعودوا اجتازوا االمتحان،

عنها ــب فذه العظيمة، ــة املدين ــذه به ــن الزم لعب ــد ولق
وإال دوارس، ــالل أط إال يبق ولم ــا، عنها عمرانه ــزاح وان ــكانها، س
أن حتى ــخ، التاري ــارع ــب الزمن، ويص يغال ــروف أبي مع ــجد مس
على املدينة معروف أبي ــم اس يطلقون أصبحوا األخيرة األجيال
ابن جواد ويار هو هذا معروف وأبو معروف أبي خربة كلها، فيقولون
فأقاموا قرى، من ــا يتبعه وما ــروس ش الذين حكموا األعالم أحد
من الصاحلني بسيرة ــاروا وس العدل، ألوية ورفعوا احلق، منار فيها
العلم، ــن أئمة إماما م كان ــلم، وس عليه اهللا صلى محمد ــة أم
البديهة ــريع كان س وقد وفتاواه، وآرائه من أقواله كتاب ــو يخل ال
إجهاد فكر. دون القضايا وأعقد أعوص املشاكل يحل عبقرياً ذكياً
يزال فال به ــرف يع الذي ــجد املس أما بأخباره، ــحونة مش والكتب
الصخر ــوارى من الس منحوت البناء، ــق منس بني األنقاض، قائما
بالغات، حفرت ــم وحك كرميات بآيات ــه زينت جدران وقد ؛ ــم األص
ذلك وكل زاهية، ــزال ت ال بألوان ــت نقش أو منحوتة، ــار أحج على

اجلميل. الكوفي باخلط

تقع عالية ــة قم وفوق ــوادي، ال لهذا ــرقية الش الضفة على

فوق واقعة ألنها ــرة، اجلزي ــمى التي تس اجلميلة الصغيرة القرية
كامال. انفصاال ــات جه اجلبال من ثالث بقية ــن ع منفصل ــل جب
ضيق بخندق اجلبال بقية فقد انفصلت عن الرابعة اجلهة من أما
صنع من ال ــة الطبيع صنع من واخلندق ــق، العم ــديد ش عميق،
اجلميلة القرية هذه إلى اإلنسان أن يدخل يستطيع وال اإلنسان،
ــام القرية تن الليل عندما ــي اخلندق، وف هذا ــى معبر عل ــوق ف إال

الدخالء. من فتأمن عن اخلندق املعابر تنتزع

من منيعاً وحصناً اجلبل، معاقل من هذه القرية معقال كانت
وقد وقعت الغوالي. فيه الدفاع وتصان فيها يتركز حصونه التي
من املهاجمني ــدد لع قصصا تكون أن ــبه تش أحداث عدة ــا فيه
عنق من يدخل الفأر كما ــروس، ش إلى يدخلوا أن يحاولون ــن الذي
احلوادث بعض ذكرت ــب أنني وأحس ــالء، أش إال يخرج القارورة فال
وكما ــابقة. الس الفصول ــض في بع ــا به ــة املتعلق ــة التاريخي
والصاحلني، لألخيار ملجأ أيضا كانت للدفاع حصيناً مركزاً كانت
للخلوة عدوان املعتدين، أو من يقصدونها للتحصن الناس ــكان ف

وابتهال. خشوع في ومناجاته تعالى، إليه واإلنابة

صفار أم " ــمى تس أخرى قرية تقع ــة القري ــمال هذه وإلى ش
القريتني ــرب هاتني وإلى غ ــكان، بالس عامرة اليوم إلى ــزال ال ت "

وزَُعرَارَْه ى ودَجَّ ــوْف ُس وَغْف وَبْغُطورَُه َوَدْرَكْل وَجريَجْن تَْنزَْغْت " تقع
التي القرى من ــا غيره وكثير " َوِويُغو ــْس وَمْرَج وبََقالَْة ــْرْت وِمتْنَك
ــرة املنتش اخلرائب أو القرى هذه وبعض احلياة. فيها تنبض ــت كان
عظيمة مدناً ليس ببعيد في يوم متقاربة كانت ــافات مس على
ضربت املثل ــة أم فيها تعيش بالعمران، ــرة مزده بالعلم ــرة عام
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الكرمي، ــق اخلل على واحملافظة ــة والنزاه ــتقامة في االس ــى األعل
اهللا.. دين هي التي الوثقى، بالعروة واالستمساك

تركوا لألمة الذين ــالم األع العلماء من طبقات ــاش ع وفيها
… والفهم والسيرة العطرة من العلم اإلسالمية ثروة

والعظمة، اد باــد املناطق أغنى من ــت كان منطقة ــا إنه
وحترص الدنيا، أدران ــيه املؤمن عن نفس فيه ترتفع الذي احلقيقي

… معانيه بأوسع الكفاح اهللا، في سبيل الكفاح على

أو دركل أو ــني تون أو ــي دركل ــات ف ــد االجتماع ــا تنعق وعندم
أو ــروس ش في أو متنكرت أو اجلزيرة في أو ويغو في أو بغطورة ــي ف
تلك االجتماعات تنعقد ــا عندم أو القرى، املدن من ذلك غير ــي ف
ــم القاس وأبي خليل، وأبي يانس، بن محمد : بأمثال ــزدان كانت ت
هارون، بن ــوس وماط ويار، معروف ــي وأب أبان، ــي ذر وأب ــوري، البغط
التمنكرتي، ــدوز وجن التمنكرتي، ــار وخي ــوس، ماط ــوس بن وماط
غيرهم وعشرات ــوفي، الغفس بكر وأبي ــي املرجس العهد ووالى
الباطل كفاح ــاح_ الكف أبطال متتابعة، ــرون ق في األبطال ــن م
انحراف في أو اجلاهلني، ــلوك أو في س املعتدين، الوافد في عدوان
شيبة ــكري العس امليدان أولئك العمالقة في ومن أبرز املبتدعني،
على اجلبل ولى منذ املعارك جميع ــي ف الذي حمل العلم الدجى
احلكم إلى أفلح إلى أن انتهي أيوب بن العباس، احلسن أبو البطل
طعم يذق هذا البطل ولم ــدة، ينتكس مرة واح فلم ــن العباس، ب

… الهزمية

للجيش العام ــد القائ كان مانوا وقعة ــرة األخي ــي الوقعة وف

ــه، في جيش كثر القتل أن رأى وملا العباس، ــن اب أفلح البطل ــو ه
العلم حامل " ــيبة " ش أمر ــي التقهقر، جنده ف يفكر ــاف أن وخ
ميتنع، أن حاول ــجاع الش ولكن حامله ليثبت، األرض في يركزه أن
وقال غاضباً أفلح إلى ــيبة ش فنظر أخرى، مرة أمره القائد ــد فأك
له باحلفر ــى ــم يأمران ــك وجدك فل ألبي العلم ــت حمل لقد : ــه ل
األبطال فكان فركزه، له، وحفر لك، اهللا حفر له ــأحفر وس وإثباته،
من بعض شاهد األرض، وملا ثابت في وهو حوله من ــتاقطون يس
وعلم ورؤسهم تتناثر، األبطال حالة الروع عند ــهم ميلكون أنفس
ضرب الناس، على اجلماعي ــاء بالقض كفيل ثابتاً العلم ــاء بق أن
هذه في حتى ــذا وهك ؛ الباقية البقية ــت وتفرق ــقط فس العلم
يسقط لم ــة نفوس جيش على الهزمية فيها كتبت التي املوقعة

احلياة. في يسقط قط وشيبة لم بل إن العلم يده، من العلم

رفعته الذي ــم العل يهان قبل أن اهللا ــة إلى رحم انتقل ــد لق
… واحدة مرة ينتكس فلم يداه،

مرتفعة، اطاللها ــزال ت ال التي هذه املدينة : ويغو مدينة ــا أم
هذه املدينة أما باحلرابة، اليوم ــمى يس ما إلى الداخل ــاهدها يش
ــه من مجد علي كانت مبا للتاريخ ــهد أطاللها تش ــزال ت ال ــي الت
الوصف هذا وينطبق عليها ــة علمي مدينة كانت فقد ــارة، وحض
للداللة على ــى ويكف ــر، آخ وصف أي ــا عليه ينطبق ــا مم ــدق أص
ال يحتاج ــة التي الثالث املدن إحدى أنها من ــه ب ــتهرت اش ذلك ما
اإلمام ــد قصدها وق ــكلة علمية، مش ــت في إلى بي بيت ــا فيه
ــة، جبل نفوس لزيارة ــرت من تاه جاء ــا مل ــتمي الرس ــاب عبدالوه
له ــبق س الذي الويغوي ــي النفوس العالمة مهدي بيت ــد وقص
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به وتعرف باإلمام، وتعرف ــي في الوفد الرباع إلى تاهرت ــب ذه أن
أسالفه الشبه ببيوت شديد النفوسي مهدي وكان بيت اإلمام،
أقفر من قد ــم، وأمثاله ــعود، مس ابن وعبداهللا ــاري، الغف ذر ــي أب

الدنيا. وسائل

بالضيوف ــدي مه خالة ابن ــي النفوس فرج ــيخ الش ــمع وس
أصلح فإنه ــه منزل إلى في نقلهم ــتأذنه يس إليه فجاء ــرام، الك
ــام وصحبه إلى اإلم وانتقل ــيخ، للش ــتر بهم، وأس وأرفق ــم، له
تامة املرافق، ــرات، احلج متعددة ــيحة فس داراً فوجدوا فرج ــزل من
ــتاء، ش الوقت وكان ثيابهم ــتبدلوا فاس الراحة، ــائل متوفرة وس
موقد منهم واحد لكل ــع الطريق مطر، ووض في أصابتهم ــد وق

املقام. يناسب عشاء لهم وجهز : لالصطالء

الذي ــال احل ــر يس وعن احلادثة، هذه ــن ع ــدث املؤرخون حت ــد وق
أمكن لهذا ــف كي وعجبوا ــني، احل ذلك ــي ف الليبيون ــه ب ــع يتمت
يضع أن ــتطيع يس حتى عدداً وفيراً، من املواقد ــيد أن يحضر الس
ــيخ سليمان الش الكبير العالمة وتعرض موقداً، ضيف كل أمام
كان رجال الويغوي فرج بأن ــرها احلادثة ففس لهذه الباروني ــا باش
الثياب، عنده توفرت وبذلك وغيرها، والزراعة بالتجارة يشتغل ثرياً
معدة أصص فهي املواقد : أما للبيع واملتاجرة، يجمعها كان ألنه

مواقد. استعملها الضيوف جاء فلما للمشاتل،

فقال متعجباً ضيف موقدا كل فوجد أمام أحد الناس ــل ودخ
مثال. فذهبت " وكانونه شيخ كل "

" الكبيرة عليها املدينة فتقع الوادي الضفة الغربية لهذا أما

البزوغ. عند الشمس قبلة تستقبل رابضة " تَْنَدِميرة

علمية، مدن ــا بأنه ــتهرت اش التي إحدى املدن " ــرة " وتَْندَمي
بيت في إلى بيت ــا يحتاج فيه التي ال الثالثة ــدن إحدى امل ــي فه

العلم. مشاكل من مشكلة

على قابعة ــرة، صغي ــة قري اليوم ــت ــي أصبح الت ــرة وتَْنَدمي
مراكز من كانت مركزاً واستقرار، هدوء في في ــامخة الش القمة
ــت تربتها الزكية ولقد انبت واخللقي، والديني ــي العلم ــعاع اإلش
اإلسالمية، األمة في حياة األثر أطيب لهم كان عمالقة وأعالما،
الذي هذا البطل إلياس، ــور منص أبو ــأ العامرة نش مرابعها ففى
هزمية جيشة يعرف ولم ليبيا، على واليته مدة راية له تنتكس لم
مجد بأعظم ــخ التاري له ــهد والذي يش قيادته، ــى منذ تول ــط ق

حربي. اكتسبه قائد خلقي

ينتصر في حربياً قائداً الطويلة أحداثه ــي ف التاريخ عرف فما
تنتثر من الذهب حمل ثمامنائة وراءه ــاركا ت عدوه وينهزم ــة معرك
منها ميس وال املظفر، ــه وجيش املنتصر، القائد فيعف في امليدان
ال يفرقون الذين أولئك يأتى حتى للذكرى، به يحتفظ واحداً ديناراً
الذئاب تأتى كما امليدان في ما بقى ــوا ليلتقط واحلرام احلالل بني

عفت عنها األسود. التي اجليف دماء في لتلغ

هذا لتحية ــوا يقف أن ــب يج احملاربني من ــادئ املب ــاب أصح إن
يخلد اسمه أن عليه لقليل وإنه اسمه، ذكر كلما البطل العظيم
من للرفع ذلك وليس ــالمية، اإلس العواصم من عاصمة كل في
ولكنه ليكون رفعه، إلى يحتاج أن من أسمق مقامه مقامه، فإن
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من أجل ويحاربون ــيوف الس يحملون الذين ــؤالء وعبرة له ــرى ذك
يزعمون. فيما املبادئ

األكبر من الذي حكم اجلانب زكرياء ــأ أبو نش " تندميرة وفي "
يكسب فلم سنة، ستني مدة أخرى دولة أية مستقلة على ليبيا،
نظيرها يعز عظمة منها ــب كس وإمنا ثروة، يدخر ولم ماال، ــا منه
لالستصباح الزيت من ــئ بش زوجه تطالبه احلكام، من غيره عند
أحد عليه ــرض ويع ــب، باحلط ــتصبح تس أن ــا ــذر، ويرجوه فيعت
ــئلت لوس : فيقول له الغذاء من بدال الكباش من ــاء عدداً األغني

كلها. بها فما بالك ألتعبنى، قرونها حمل القيامة يوم

املؤمن هذا : عيسى بن عمرو حفص أبو نشأ " تندميرة " وفي
إلى ميدان ــن م والبدعة اجلهل يطارد كان ــذي ال البطل ــم العال
به ــتقر يس فلم األعداء، جيوش املقدام احملارب يطارد كما ميدان،

… بربه حتى حلق الكفاح من املقام،ولم يسترح

دونت من العلماء الذين غير قليل نشأ عدد تندميرة هذه وفي
والسير. التاريخ كتب وفي الشريعة كتب في وسيرهم أقوالهم

" مدينة ــع تق طويلة، غير ــافة مبس تدميرة ــن م الغرب ــى وإل
" وتنافسها، ــروس ش " التي كانت تنازع املدينة هذه " ــايت متلوش
تخاطب كانت أن ــام األي من يوم في ــة العظم من بلغت ــي والت
ــهورة مش ذلك في والقصة قرية، بأنها فتصفها اخلضراء ــس تون
التي ــات واألخيلة التعليق من ــئ ش مع يتناقلوها الناس ــزال ال ي
ميلك ــياً تونس مزارعا إن : قيل فقد طريفة، ــة قص منها ــو تخل ال
معمر جواره إلى وكان ــوب، من احلب مبحصوله ــأله م ــاً كبيراً مخزن

التونسي فترك وغفل ــمان، من اخلنازير الس عدداً ــيحي ميلك مس
احلبوب ــط وس وفي قذرة، خنزيرة ــه إلي فدخلت مفتوحاً ــه مخزن
من يسيل ما احلبوب على تلك منها ــال وس اجلراء، من عدداً ولدت

اخلنزيرة عند الوالدة.

تونس ــاء علم من ــهورين املش إلى ــي التونس ــب الفالح وذه
اهللا إلى ــم العل ــون ــم ويرجع ــه أكفه ل ــون ــتفتيهم فيقلب يس
في الكتب، وهكذا تدون ولم مرة، احلالة تقع ألول هذه إن ورسوله
يجد من فلم اخلضراء تونس في العلم أصحاب على الرجل طاف
جميعا الناس ألن بالغسل، تزال إن األجناس : مثال ويقول ــجع يتش

اخلنازير. يستقذرون

العوام،وسمع به في دينه من التهم بهذا الناس أحد أفتى ولو
"متلوشايت إلى مدينة أن يبعث بسؤاله املزارع فنصح الناس، أحد

نفوسة. جبل من "

في كان ــد فق ــواب، اجل ــاءه ج ــابيع أس ــد وبع ــل، الرج ــث وبع
إليه فكتب ــراً، حاض نصر أبو ــاعر األديب الش ــايت العالم متلوش
الديباجة قال وبعد قرية تونس، ــايت إلى متلوش مدينة من : يقول
عملت وهكذا … ً طاهرا طيباً زرعاً تنبت النجسة احلبوب ازرعوا :

ألبي واالستفادة منه …قد يحق الرجل، مال حفظ على العبقرية
غسلت إذا احلبوب هذه بطهارة يفتوا أن العلماء من غيره أو نصر
وما اخلنزير تستقذر النفوس أن يعرفون ولكنهم منها األذى، وأزيل
وحالال، طاهرة كانت احلبوب ولو هذه تؤكل أن ميكن ال وأنه ــه، ملس
الدقيقة، املدارك وبهذه مستقذر، وغير معقول شئ زرعها ولكن
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كل فما العلماء، يتفاوت ــريعة الش وأسرار النفوس أسرار وفهم
للناس.. والفتوى املشاكل حل على يقوى شيئاً عرف من

قرية تقع ليست طويلة " مبسافة متلوشايت من " الغرب وإلى
ــايت تلك القرية لتملوش ــوادي املقابلة ال ضفة ــى عل "طمزين"

وفي هذه تتصل بتمصمص، عظيمة قبل مدينة من التي كانت
أبي ابن وسعد ــيم، وس يونس أبو العظيمان الرجالن ــأ املدينة نش
مدة ليست " تيجى " " قنطرارة " حكم على تعاقبا يونس، اللذان
بن إبراهيم، محمد خصيب أبو ــأ نش املدينة وفي هذه بالقصيرة.
نشأ في عاملاً أن جتدل فقل أجياال، الذين كونوا أولئك األعالم أحد
دار الذي أبو نصر نشأ وفيها ؛ محمد أبي عن يتلق العلم لم زمانه
والنهي عن باملعروف األمر برسالة ليقوم دورة أربعني نفوسة جبل

واإلرشاد. الوعظ دروس اتمعات املنكر، ويلقى في

حتى الكفاح، مينعه ذلك من فلم بصره، فقد أيامه وفي أواخر
تقذى أن دون يجالد العدو، يدخل املعارك فكان بالسيف، الكفاح

العدو. برؤية ذلك عيناه

وطمزين " ،" و" متلوشايت ،" تندميرة منطقة " املنطقة هذه إن
أنتجت وقد بالدين، غنية بالعلم، غنية باألمجاد، غنية منطقة "

أن ــالمية لألمة اإلس يحق من التاريخ ــال رج من اخلصبة ــا تربته
… العظماء مصاف في تضعهم

أْمسيني وادي

شاهقة، جبال " وادِ عميق بني جالزَن وادي " أو " أْمسني وادي "

الفروع من عدد من أعاله ويتكون الشمال، إلى ينحدر من اجلنوب

ــجار، األش من بكثير ويزدان ــار، واآلب العيون ــن م كثير ــع فيها تنب
متمائالت ترتفع النخيل من كثيفة غابات منه أمكنة في وجتتمع
الوادي التي هذا ــة رقص، وعلى منطق في حفلة ــترك تش كأنها
اليوم تنتثر " ــاطو فس " ــرقا إلى حدود وش ،" تاله " إلى تتجه غربا
مدنا عامرة ــل بطوي ليس زمن ــل قب القرى كانت من ــة مجموع

والبطولة. والعلم باإلميان

الغربي على احلد التي تقع املدينة تلك " أفاطمان " كانت وإذا
ــة مدرس تكوين في فكرت ليبية مدينة أول هي املنطقة، ــذه له
بعلماء العلمية احلياة أمدت قد فإن بقية املدن اهللا، دين ــم لتعلي
املقدسة قرونا الرسالة هذه حافظوا على صاحلات، وعاملات أجالء،

طويلة.

" وأْبِديالن " ــه، وامثال ــا عمروس أجنبت " ــرس ُقْط " ــت كان وإذا
وأمثاله أبا ُمهاصر أجنبت " وأفاطمان " وأمثاله ــن احلس أبا أجنبت
ــاُون َمْرَس " وأجنبت وأمثاله، اخلير محمد بن أجنبت أبا وَوزنِزيرف " "

ــليمان الربيع س أبا " " تيَمِيجار وأجنبت ــه، وأمثال حازم بن ــا نوح "

وأجنبت " وأمثاله، ــليمان س أبا إيَنْر " " وأجنبت وأمثاله، ــف ــن يخل ب
أرملة : أول أم يحيى " ــني أمس " وأجنبت ــا، وأمثاله زَورَغ ــن " أْرَجاج
ــام مجهزة باألقس للبنات ــة مدرس تخصيص في فكرت ــة ليبي

الداخلية.

فإنه أمثالهم، من ــرات وعش هؤالء أجنبت املدن هذه كانت إذا
شعاب من فيها مبا الفسيحة املنبسطة في هذه األرض ال يوجد
وفيه إال الرحيبات مكان ــم اس عليها اليوم يطلق والتي ــة، وأودي
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واخللق والفضل ــم العل بأهل عامرة ــت كان قرية أو مدينة ــا بقاي
والدين.

عطرة ذكرى يحمل ال الطيبة األرض ــد مكان من هذه يوج وال
إلى اليوم ــر انحس قد كان العمران وإذا اهللا، ــبيل س ــاح في للكف
فإنها بينها بعيدة، ــافة املس وأصبحت ــرى املتناثرة، الق من قليل

… واحدة مدينة تكون تكاد متصلة، قبل من كانت

من أو جيطال " ــن " م قد تذهب أن الفتاة ــرف تع أن ــي ويكف
ــبوعية األس الدروس إلى ــتمع لتس " ــن أرجاج " ــى إل ــالن" أبدي "

في لتغرس اجلبل ــات بن على زورغ الصاحلة ــوز تلقيها العج ــي الت
القومي. واخللق الصحيح، نفوسهن الدين

ــاون مرس ومن ــر وجيطال إْنَي " من ــب تذه ــت كان ــاة الفت وإن
يحيى للبنات أم مدرسة فتحضر الدروس في إلى أمسني، وونزيرف
هذه تقطع كانت بشر،وذلك ألنها أو من وحش تخاف ثم تعود فال
اليوم كما تقطعها أنها طويلة، إلينا اليوم التي يخيل املسافات
طويلة شوارع تكون أن تكاد إنها بالسكان. آهلة كبيرة مدينة في

بالعمران مزدحمة بالسكان املدينة واحدة، آهلة

الزرقاء وادي

انحدار متدرج، في الشمال اجلنوب إلى من عميق، يتجه واِد هو
عظيمني. شاللني يكون

حسب متراً ثمانني عن ارتفاعه يقل وال الزرقاء، ــالل ش أولهما
وهو صر ما ــمى ويس ــفل منه، فأس الثاني أما اردة تقدير العني

األول. من ارتفاعا أكثر

ــل ينس حتى ــالل الش هذا بعد االنحدار في الوادي ــتمر ويس
املاء اليها ــهول اخلضراء يحمل الس بني ويذهب زاحفاً اجلبال، من

… الزراعة في أراضي اخلصب أسباب أهم تكون التي والغرين

والينابيع، ــار األمط ــاه مي تتجمع ــالل األول الش ــب مص ــي ف
ــمى تس التي ــاحرة الس اجلميلة البحيرة مجموعها من فيتكون
مائها، على الغالب اللون هي الزرقة ألن الزرقاء ــميت الزرقاء، وس
حسبما أمتار ــرة عش عن يزيد ما بعض اجلهات في عمقها ويبلغ
مرمى احلجر قطرها يبلغ كاملرآة، ــكل ــتديرة الش مس وهي يقال،
من بها الزرقة يحيط دائمة األدمي، صافية املاء، عذبة القوي. للرجل
والظل واجلمال ــا اخلضرة مينحه ــجار، األش من إطار اجلهات جميع
الطبقات ــن م إليها وينحدر ــيها، من حواش ــاء امل ينبع ــل، الظلي
مصيف أجمل ــاء الزرق ــد وتع ــاً، منعش بارداً، ــا، صافي ــة الصخري
اخلالب، اجلهات ملنظرها جميع من السواح ويأتيها املنطقة، ألهل

العليل. املنعش وهوائها العذب، ومائها

وأكثر الزرقاء، من ــاال جم أقل فهو : ماصر الثاني ــالل الش أما
مياهه فإن األول، ــالل الش فعل كما بحيرة يكون ال وهو ــا، ارتفاع
من تخرج التي والينابيع ؛ الوادي مع منحدرة تذهب وإمنا جتتمع، ال
تعتبر عيوناً عادية، عذبة الشالل هذا مصب في الصخور طبقات

وبساتني. أجنة من حتتها ما تسقى املاء،

باألشجار مزدانة الشاللني فهو أرض بني الواقعة املسافة أما
يد ما تعهدته ومنها ــر، ومنها غير املثم املثمر ــابكة، منها املتش
هذه جميع ويسقى الطبيعة، عوامل غرسته ما ومنها اإلنسان،
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ً نهرا مكونة الزرقاء، بحيرة من الوادي مع ــدرة املنح املياه املنطقة
متتصه أو ماصر، شالل مع ينحدر حتى اجلريان، عن يكف ال صغيراً

ذلك. قبل اخلصبة التربة

يخيل املناظر، ــدع أب من ــراً متثل منظ جملتها ــي ف ــورة والص
ــحره وإن لكل بلد س لبنان، مناطق ــض بع في أنه ــه في ــزه للمنت

وجماله.

البحيرة، على السيارات طرق لت فُوصَّ ببعض العناية ظفر ولو
ــاج إليه، ما يحت للمتنزه ــدم تق التي ــال احمل ــه بعض ــت في وأقيم
ــياحية الس املناظر من ألصبح الراحة، ــائل بوس الزائر فيها وظفر
ليبيا كما به ــتهرت واش مكان، كل من ــواح الس ــي يقصدها الت

بزحله. لبنان اشتهرت

" اجلميلة اجلماري قرية " الغرب تقع الوادي من هذا ضفة على
تلك ــايخ، املش جدة ناّنا مارَْن " ــكنها " كانت تس التي هذه القرية
تقنع أن وعقل علم من أوتيت مبا التي استطاعت العاملة الذكية
ــتعصى اس حني نظرها، بوجهة ــة نفوس جبل ــي ف رجل ــب أصل
تاهرت وجادو " ــني ب ــة ما والسياس العلم فطاحل ــى عل ــه إقناع
عبد عبيدة ــي حياة أب ــة مفصلة في احلادث هذه تقدمت ــد وق ،"

احلميد.

الضفة مبسافة قصيرة، وعلى القرية هذه من ــمال الش وإلى
هذه وفي " ــاس ندب " ــي قرية ه جميلة قرية أخرى ــع تق ــها نفس
ميدان العلم في املرأة قصص أروع من قصة يروي التاريخ ــة القري

احلق. واتباع والعبقرية،

الكبير العالم على " يدرس " قنطرارة إلى اجلناوني معبد ذهب
منه نال أنه وحسب درجة، العلم من بلغ وملا يونس أبي ــعد بن س
" ندباس " على ــه طريق رجوع في ــاون، ومر جن إلى رجع ــة الكفاي
والعطش واإلعياء ــه التعب انهك – وقد القرية. أنه يدخل ــل وقب
ــقيه، أن تس منها فطلب صهريج ــن م املاء ــقي تس وجد أمة –

: حزم في أجابته العطشان هذا إليإرواء األمة تسارع وبدال من أن
؟. جاهل يا الناس أموال أنستخدم

الغير، ــوال أم ــتخدم يس حق بأي ــائلها ــه يس إلى نفس ورجع
قليال. إال العلم من أوتى ما أنه وعرف

ــته، وواصل مدرس إلى مكانه من فرجع ــاً، درس األمة ــه ولقنت
وكان متنقله ــة ــوعة علمي موس بعد فيما أصبح حتى ــته دراس
ــتفادة لالس ــي يقصدها الناس الت ــة الهام املراجع ــن ــاً م مرجع

والعلم.

حقيق أن ــم العل من الدرجة ــذه ه اإلماء فيه ــغ تبل ــداً بل وإن
العبرة. التاريخ وتستخلص منه يشغل

فوق قمة ــيح فس ــط منبس على القرية ــذه ه ــمال ش وإلى
أبي ــجد مس مئذنة فيها ترتفع " "مزغورة ــة مدين تقع ــامخة ش
وتهمس بتحاياها وتبعث ــحب، الس تناطح الهواء، في ضاربة زيد
ــجد مس من الهواء في ضاربة ترتفع أخرى مئذنه ــى إل بنجواها،

تَارَْديَه ". " في أبي يحيى

ــادو في ج تنافس ــت التيكان ــيحة الفس ــة ــذه املدين ه ــي وف
ــالته برس ــغوال مش وعاش زيد، أبو ــأ العالمة نش واد العظمة
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صلحاء، علماء وزمالء أذكياء طالب بني علمي، جو في ــة، املقدس
وأقسام مخازن من فيها مبا الفسيحة بقيت مدرسته توفي، فلما
إليها فطاحل يرد كان وقد والفضل، العلم ألهل مثابة – ــة داخلي
طيلة املقدس الواجب هذا فيها ليؤدوا اجلهات، من جميع العلماء
العلماء ــن كبار م قليل غير عدد عليها ــب وتعاق ــرون متتابعة، ق
ــاكن، س عزيز، وأبي وأبي ــي، الطرميس ــى أبي موس مثل واملربني،

وغيرهم. حازم، بن ونوح

كانت التي العلمية املدن من الليبي التاريخ في وتعد مزغورة
الثالثة املدن ــذه ه من واحد كل وفي ــال. طوي زمناً ــعاع إش مركز
املرأة أما ندباس، أمة وقصة ــارن م قصة عرفت وقد المرأة، ــة قص
زوجة إنها آخر : نوع فهي من مزغورة عنها في أن أحدثك أريد التي
منها يسمع سوء ال بزوجة ابتلى لقد املؤمن، العالم أبي زيد، هذا
دعاها ــح، إذا القبي العمل إال منها ــرى ي وال البذيئة، ــة الكلم إال
ــمعته الطيبة أس الكلمة ــمعها وإذا أس عنه، أعرضت إلى اخلير
دعت الصبح لصالة إذا أيقظها اجلارحة. النابية واللفظة الكلمة
يطلقها، ذلك لم كل ــم ورغ النوم، في ــتمرت واس ــوء بالس عليه
مؤمن آخر فال يبتلى بها أن ــن م خوفاً بها االحتفاظ على ــرص ح

… إذاها على يصبر

عليعنق " ويفات " ــع تق ميلني بنحو مزغورة ــن الغرب م ــى وإل
كبيرة مدينة وقد كانت ــي، الغرب ــمال الش إلى متجهة وعر جبل
ضاحية، مزغورة مع تكون تكاد ــاجد متراكبة املباني، املس عامرة
القرية تقع أميال ثالثة ــا بنحو منه اجلنوب وإلى ــارع، أو امتداد ش
وادي ــى ضفة عل قابعة ــرة صغي قرية ــي وه " ــرق رق " ــرة الصغي

يفصل عن خندق عظيم عبارة يكون العمق ضيق، يكاد ــحيق س
… توكيت " " وبني بينها

ــعاب وش هضاب ــتلقي على تس عظيمة مدينة " توكيت " و
املاضي في املدينة ــذه له كان وقد الغرب، جهة ــن م رقرق ــل تقاب
الرجال، مبن تعجب من االفتخار حق للمدن كان وإذا مجيد، ــخ تاري
العالم هذا بأبي زكرياء، ــر تفخ أن املدينة لهذه يحق حينئذ ــه فإن
زكرياء، أبو ــل واجلبل هو اجلب هو زكرياء أبو : قيل فيه الذي ــن املؤم
ــبه أعظم وحس وبرهاناً، ــاب حجة عبدالوه اإلمام جعله ــذي وال
عبيدة ألبي فقال فيه العلم والعلماء كثر زمن في علمي ــع مرج
وبني التوكيتي. زكرياء بأبي فعليك العلم في ضعيفاً ــت كن : وإن
ويفات، مزغورة، ندباس، : اجلمارى، وهي املتقابلة ــت الس املدن هذه
وال تخلو الزيتون، ــجر ش من خضراء غابة " متزدة أو " رقرق، توكيت
قد قرية أثر ــعابها من ش من ــعب أو ش ربا هذه املنطقة من ربوة
للتاريخ ــهد ــومه، تش رس أو بقيت أطالله قد ــجد مس أو اندثرت،
يطاول بقي فقد زيد : أبي ــجد مس أما من عمران، كانت عليه مبا
احلجرات التي تلك به، الدائرة واحلجرات ــامخة، مبئذنته الش الزمن
كانت ــرة التي الكبي ــه العلوم،ودواميس لطلبة ــاكن مس كانت
ومما كل مكان. من الوافدين العلم طالب فيها مؤن حتفظ مخازن
العهد به مسجد كان كما اليوم إلى بقي املسجد هذا أن ؛ يسر
احلديثة ــة املدرس أن : التاريخ عبر ومن الكبيرة، للمدينة ــالة الص
التي قام اخلالدة ــالته برس يقوم يزال ال فهو به، ــت ملتصقة بني

الثالث. القرن منذ العظيم مؤسسه بها

أرجان " مدينة فتقع الزرقاء، لوادي ــرقية الش الضفة على أما
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الربا عدد من على ــة العظيم املدينة هذه ــط العظيمة وتنبس "

جانبها الشرقى اندثر وضفة الوادي وقد اْد " " ْأندمَّ بني ــعاب والش
ربوة عالية، رأس األرجاني على زكرياء أبي إال مسجد منه يبق فلم
من السكان الباقي العدد انحاز وقد املدينة قلب القدمي في كانت
قرية فكونوا الشرقية الوادي حاشية من اجلبل على قمة وتكتلوا
"اجلمارى قرية تقابل ــة القري وهذه " مزو " ــميت اليوم س صغيرة
؛ مضى ــرق مش وتاريخ غير، ــر د باه باهتتان ــان صورت ــا " كأنه

خدمة من ــالفهم أس قدم ما يذكرون أولئك اجلدود ــاد أحف ولعل
التاريخ ذلك البنيان، وإحياء ذلك جتديد على والوطن، فيعملون هللا
نانا مارن وأبي وفي ــاء، والنس الرجال أبطاال من خلد الذي العطر

… صاحلة وقدوة حسنة أسوة األرجانى زكرياء

ــة نفوس " مدينة جادو " مدينة تقع من أرجان ــمال وإلى الش
طويلة امليادين، فسيحة ــواق، األس عامرة اجلبل في احلكم ومركز
من الربى والوهاد مجموعة على تنبسط املباني، عالية الشوراع،
من القرى مجموعة بها تيحط املطمئن، واستقرار األمن عزة في
ما جرى مبثل جادو على الزمن جرى وقد جميلة، ضواحي لها تكون
والتجأت املنبسط، الفسيح مكانها من فانتقلت أرجان، على به
أبي مصلى حول دائرة منه، ــة قم في اجلبل، فتجمعت حافة ــى إل
السكان، عدد وتضاءل الزمان، أحداث من به تعتصم كأنها عبيدة
عليه كانت ما إلى ــبة بالنس جادو العمران، حتى صارت ــائل ووس
ــوعة علمية ملوس صغير ملخص كأنها وازدهار وحضارة علم من
فعملت استيعابها، املهازيل الطالب إفهام تستطع لم ضخمة،

على اختصارها وتلخيصها. األيدي

به امتألت ما والعلماء األعالم األبطال ــن م جادو أجنبت ولقد
ــائخ املش ومجتمع دار الندوة أنها كانت ــبها الكتب، وحس بطون
ــية، السياس أو االجتماعية أو العلمية املؤمترات وعقد ــاور، للتش
فحملتها في ــالة الرس هذه حتمل ألن ــار اإلختي عليها ــع وقد وق

وإخالص. شرف

ــجدهم مس فيها ليبنوا جادو فاختاروا ــة نفوس ــق علماء أتف
بناء كامل على ــعب ش يجتمع مدينة أول ــا ولعله ــراتن " " إمس
املدينة ــجد مس ال ــجد الشعب كله ليكون مس فيها ــجد مس
وادي أقصاه، اجلبل في البناء من أقصاه إلى ــترك اش وحدها، وقد
كان فقد ــر، ــجد آخ مس أي يؤد لم ما الوطن إلى ـــجد املس ــذا ه
أمور جهة، ويتذاكرون كل من ووحداناً ــات زراف العلماء يقصدونه
كل بها يقوم أن اإلصالح التي يجب وجوه في ــاورون ويتش الناس،
فقد كان ــات. ملتقى للثقاف كان ــم ث ــي ناحيته، ف منهم ــد واح
متعددة، ــاء دروس بإلق يقومون إليه ــردون ي الذين العلماء ــك أولئ
يجب أن ــا وم أحوال اتمع ــدروس ال تلك ــي ف ــتعرضون يس وقد
انتهوا الذين يؤمه الطالب كان فقط وإمنا ذلك وليس عليه، يكون
أوقاتاً ويالزمونها ــره، املنتش ــدارس امل كادوا في أو ــاتهم دراس من
ويأخذون عنهم، العلماء، من عدد إلى ــتمعوا ليس وذلك تختلف،
كانت فقد وكفاءتهم علمهم إلى يطمئنوا حتى ــوهم، ويناقش
ــى العبادة. إل باإلضافة والتعليم االصالح ــجد هذا املس ــالة رس
من العمران واندثر إمستراتن مسجد موقع عن السكان وانحسر
وحضارة، مجد من عليه كان ما لألجيال يروى شامخاً وبقي حوله،
وتنادى ــجد املس ترميم أهالي جادو في بعض فكر ــنوات س ومنذ
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ولكنهم ومال، جهد من لديهم وبذلوا ما بنائه، إعادة إلى ــاس الن
املسجد واختصروا الشامخ اد ذلك يقيموا أن ــتطيعوا يس لم
هذا فكان عملهم الباقي، وهدم النصف، من منه أقل ــيح الفس

عظيم. لعمل هزيال اختصاراً

ــراتن حي امس حي يبقى أن وتعالى ــبحانه املولى س ــد أراد وق
فبنيت عنه، ــة ــرت املدين وانحس بناؤه، هدم أن حتى بعد ــم العل
من جنبه ــى إل املعلمني ومعهد ــرب الغ من جنبه ــى ــة إل املدرس

الشرق.

: هي ــة، قرى جميل ــالث ث تتابع ــة، احلديث ــادو ج ــمال ش ــى وإل
ويوْجلِني. وأشبارِى، القصير،

كانت فقد " وَمزُّو جادو هي قصة " الثالثة القرى هذه ــة وقص
الشرقي، الشمال من جادو تقابل عظيمة مدينة من جانبا تكون
قمة إلى فالتجأت العدوان، عليها وتوالى العمران، عنها فانحسر
ــروى أخبار ت آثارها هنالك ــت وبقي بالوعر، ــا وحتصن فلوله ــل، اجلب

املتعاقبة. للقرون التاريخ

قرية تنتصب بقليل اجلبل منتصف القصير وفوق ــت قرية وحت
على األم تهدهده الذي الوليد كأنها ضاحكة باسمة " َمتُوَقط "

على استرخاء في َجنَّاوَن فتضطع السفح في احلنون، أما املصدر
وادي الزرقاء. مجرى وبني بينه العظيم العمالق هذا أقدام

أميال تقع أربعة القرى بنحو من هذه الشرقي ــمال الش وإلى
ناطحة أو عظيما برجاً تكون ــبه أن تش اليوم وهي " ــة َطْرِمَيس "

أن يكون يشبه شامخ جبل أنف ــوها لها مؤسس اختار ــحاب. س

عن بقية اقتطعوها ثم الزاوية رأس على فوضعوها ــة مثلث، زاوي
واخلروج إليها ــول فكان الدخ ــاس، الن ــدق حفرته أيدي ــل بخن اجلب
في ويزيحونها في النهار يضعونها ــر معاب على إال ميكن ال ــا منه
أن غير ــبه باجلزيرة، ــديدة الش ش إنها مطمئنة، آمنة فتنام الليل
" ــة طرميس " أما خندق الطبيعة، ــه عوامل حفرت اجلزيرة ــدق خن

البشر. عدوان من به لتتحصن البشر أيدى حفرته فقد

كانت وأدرف منطقة ــان وأرج ــادو وج ــة بني طرميس ما ــع وتق
في يقوم ــان، متواصلة البني ــران، العم متصلة ــكان، بالس آهلة
شعابها من شعب كل أو مصلى، وفي ــجد مس منها كل مرتفع
ــابكة متش خضراء غابة بني ذلك يصل ضاحية، بقايا قرية أو ــار آث
أما والكرم. ــجر التني ش ذلك بني بالنخيل، ينتثر متمايلة بالزيتون،
دبيباً احلياة ــا فيه تدب ــى اليوم بقيت إل التي والقرى ــدن امل ــك تل
التاريخ مثابة في ببعيد ليس يوم في كانت فقد قوياً، ــاً أو ضعيف
رحال للرحال، ــاً ومحط ــأوى لألخبار ــعاع، وم لإلش ومركزاً للعلم،

الكرام. إلى يأوون الكرام،

كانت ذكراً، رجال سبعني فيها اليوم ال جتد التي " جنَّاوَن " وهذه
أحدهم يرد عاملاً، ال ــبعون أبي عبيدة س ــجد في مس بها يجتمع
ما على عبيدة وكان أبو األدب، ــق طري من الثاني إال إلى ــؤال الس
التلميذ يجلس بعضهم كما إلى وحكمة يجلس علم من ــده عن
تعنيه مبا عصرهم في يعيشون العلماء وكان هؤالء إلى األستاذ،
اتمع، وحاالت ــوادث ــير احل س على مطلعون فهم الكلمة، هذه
القرارات ــك ذل جميع ــذون في ويتخ ــاورن فيها، ويتش ــونها يدرس

… الالزمة
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واستحمام ــتراحة محل اس كانت " التي القصير " قرية وفي
إلى جادو صعوده ــي ف الليث أبو يجلس كان ــاون " وجن جادو " ــني ب
يعقد مجلس ثم ــاء، ش هللا ما فيصلي جناون، إلى في منحدره أو
البطوم ــجار أش ــه تظلل الذي ــل اجلمي ــكان امل ذلك ــي ف ــم العل
ــال العطاش، إقب عليه ويقبلون ــاس الن إليه فيحضر ــة، العظيم
العلمية العامرة ــس تلك اال اليوم يذكرون ــى إل الناس ــزال ي وال
وإحياء السيرة، يشغلوها بالدراسة، من أن بدال ولكنهم ؛ باإلميان
بالصدقة ــغلونها يش ــوا الفضيلة،أصبح ــر ونش ــة، املعرف ــث وب
الرؤوس أقفرت عندما وهكذا ــنة، الس مرتني في أو واإلطعام مرة
القلوب أن ــى عل دليل هذا وفي ــال، بامل اجليوب ــادت ج العلم ــن م

وتنوير. حاجة إلى تعليم في ولكنها اخلير وحب مفعمة باإلميان

بن في ــش وجدلي ــف يوس أبا " ــت أجنب ــي الت " ــني يوجل " ــا أم
ومقصد ــزار الصاحلني، وم ــائخ املش مالذ كانت ــد فق ــه، وأضراب "

محمد أبا العالمة إن املؤرخني بعض قال العاملني، حتى ــاء العلم
من لكثرة بيته، ــي ف إمنا تعلم العلم الُيوَجالَنى ــح أفل ــدة بن عبي
من عنده، وكان يقيمون ــا م ولطول األعالم، من العلماء ــاه يغش
العالمة بأبي محمد ــم وأخصه يوجلني إقامة في العلماء ــر أكث
وغيره ــدة محمد عبي أبو ــذ أخ وعليه ــن، جلداس بن ــداهللا أبو عب
بن عبيداهللا أبي إلى اجلبل ــارة إم ــندت أس وقد يوجلني، علماء من
التي وفي الفترة وجادو، اللوت بني وقته ــم فكان يقس ــن، جلداس
جادو ليقوم إلى يحضر ومنها يوجلني، كان ميكن في جادو يقيمها
وأحياناً يوجلني في أحياناً يلقيها فكان الدروس ــا أم احلكم، مبهام

نفوسه. مسجد امسراتن في

يطعم كان ولذلك فقد كرمياً، غنياً ــح أفل بن عبيدة كان لقد
من اإلقامة فيطيلون يوجلني، في يقيمون الذين ــائخ املش هؤالء
في ــابهه يش يكن ولم أحد، من ــاعدة مس وال يقبل ماله، خالص
غير ينفق من كان الذي الفساطوي علي أبو الثري ذلك إال العالم
الزواغى اخلير أبو وأقربهم إليه ــه ب الناس أخص وكان من ــاب حس
وحقير جليل كل الكلفة بينهما، وكانا يتحدثان في ارتفعت حتى

أمرهما. من

ــوا اإلقامة، وأطال عنده فأقاموا ــائخ، املش من كبير ــدد زاره ع
ــاركه، ويش ــاعده يس أن ألحد ــمح يس ولم فاختص بضيافتهم،
فخجل ــم، ــاة لغذائه وش ــائهم ــاة لعش ش يوم كل ــح يذب وكان
الزواغي اخلير ــه، فكلموا أبا علي أثقلوا يكونوا أن وخافوا ــائخ املش
وفي الوجبتني، ــدى إح األقل في على اللحم يترك أن ــه من ــني راج
على فجعل على، أبو ــر زاد أبي اخلي مع من حديثهم ــوم الثاني الي
لقد أبلغته : لهم فقال اخلير أبا وعاتب املشائخ شاتني، وجبة كل
في فنصحته بالزيادة ــتنصحني استشارني واس ولكنه رجاءكم

اخلير...

مثل ــاء العلم فحول ــن م ــدداً ع أجنبت التي ــه ــا طرميس أم
فيكفي وأضرابهم ــني بَْرك بن ومحمد ــي محمد التَّْنَكينص ــي أب
القرن ــي ف اجلبل ــتاذ بأس يلقب أن ــتحق يس من فيها ــأ نش ــه أن
ــى عيس بن ــى عيس ــى موس أبو ذلك العالمة الهجري، ــابع الس

الطرميسي.

احلصن ضواح وقرى هي من عليه ــتمل تش مبا جادو كانت لقد
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للحكم، مركزاً وقد بقيت القرون، من غير قليل عدد طيلة ــع املني
بعد أمير، أميراً األمراء، عليها يتوالى للجبل، ــية سياس وعاصمة
من اجلبل احتالل ــى تتكالب عل التي كانت ــا القوى لم تخضعه
ــات العنيفة التي للضرب ــة بطول في وصمدت ــرب، والغ ــرق الش
ارتكبها التي النكراء ــة اجلرمي حتى عليها تؤثر ولم ــا، إليه وجهت
الوادي ــي كانت تظلل مدخل الت الزيتون غابة أحرق يوم ــي امليورق
الكاهنة داهيا " " من عمل أفظع عمله ذلك فكان جناون " " ــي ف
هو أما الدفاع، ــل حي حيلة من ــب ذلك حتس كانت ألنها ــة، الوثني
احلائط بعرض الهجوم ضارباً ــائل وس من ــيلة وس ذلك فقد أتخذ
حتى ــجر، الش حرق املؤمنني بعدم أمراء ــالم، ووصايا اإلس تعاليم

اإلسالم. كلمة فيها ترتفع التي لم البالد الفتوح في أيام

اآلخرة وادي

مختلفة أماكن من تنبع املياه، غزير ــجار، األش كثير عميق، واِد
ــمال الش إلى اجلنوب من ينحدر وهو واآلبار، العيون عدد من ــه من
أماكن في ــة نفوس ــق جبل تش التي األودية ــع جمي تتجه ــا كم

كثيرة.

مجموعة تنتثر ــرب والغ ــرق من الش الوادي هذا وعلى جانبي
لهذه العلمي التاريخ ــي ف القيم األثر لها كان واملدن القرى ــن م
تكون وغربه ــوادي ال هذا ــرق ش من ــطة واألراضي املنبس ــالد، الب
اخلضرة، خصبة دائمة األشجار، كثيفة الزيتون، جميلة من غابات
زمور، بني يسمى أرض كان إلى الغرب منه والقسم الواقع التربة،
هذه زمور بني أرض وفي الرجبان، ــم اس اليوم ما يطلق عليه وهو

العلماء، ــن م فطاحل ــأ منش كانت املدن والقرى، ــن م عدد ــع تق
اليوم. مثله إلى حاجة في هي ما لألمة قدموا

" ــِفى أَْش " املنطقة تقع مدينة هذه من الغربية اجلهة ــي وف
حافته. من قريباً الشامخ، اجلبل فوق منبسط فسيح على

وقصة هذا ــف، يوس طاهر بن العالمة ــأ جل املدينة هذه ــى وإل
البغي ــود عه عن تنتج التي ــي املآس إحدى ــع الواق ــيخ في الش
من ــالم اإلس ملا صانه والة األمور ــتحالل واس والعدوان، ــم والظل

وأعراضهم. وأنفسهم الناس أموال

أسـرة في ،" في وطنه " ساحل املهدية طاهر بن يوسف نشأ
البالد يلي أمر وكان ــرزق، ال من عليها بالكفاف أنعم اهللا ــة مؤمن
وجمع املهدية، وزار ــس، بادي بن ــز املع الطاغية حينئذ ــية التونس
إلى رجوع دون ــة الباهظ الضرائب ــم عليه يفرض ــار ــاس، وص الن
يدعو فكان ــوال، أم الناس من ميلك ملا تقدير وال ــالم، اإلس ــم حك
ــكر ش إلى بادر الرجل املال فإذا ــن م مبلغاً ــرض عليه ــل فيف الرج
إلى يبادر لم وإذا فرض عليه، منه ما وأخذ عنه سكت ــلطان الس
فيمن الشيخ السلطان أعوان ودعا وهكذا، عليه ضاعف ــكره ش

: يلي ما الكاتب فقرأ الناس من دعوا

ــكت فس الزيت، من ــزاً قفي ــبعون س ــف يوس طاهر بن على
القراءة، فبقى الشيخ يعيد أن الكاتب ــلطان الس وأمر ــيخ، الش
طاهر على : وقرأ من الكاتب وأخذ الكشف املعز فغضب ساكتاً،
بقي مطرقاً الشيخ ولكن الزيت، من قفيزا يوسف سبعمائة بن
وقام الغضب، من السلطان ينفجر بكلمة، فكاد ينبس ال ساكتاً
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الوقور. الصموت الرجل هذا تذل لالنتقام في وسيلة يفكر

تفي ال الصغيرة فوجدها ثروته جميع فقد حسب أما الشيخ
عند حد، ال يقف الذي ــور اجل هذا من ــئم س وكان قد املبلغ، بهذا
وكان الصة، هو وزوجه وركب البحر من مال لديه خف ما فجمع
صرة في جعلتها ــد احللى ق من عندها ــا م مع القليل املال ــك ذل

بها. واحتفظت

ــا ــل يديه أن تغس أرادت ــق ــض الطري ببع ــب املرك كان ــا ومل
وهكذا املال، من ابن يوسف البحر واستراح في فسقطت الصرة
ثم طرابلس، إلى املهدية من ساحل الكرمية ــرة االس هذه هاجرت
ثياب مهلهلة إال الدنيا حطام من لديها وليس نفوسه، جبل إلى
األحرار معقل ــة نفوس جبل ــيخ وقصد الش أفرادها، على ظهور
" يفرن " ــي ضواح " إحدى تاغمة " ــي ف نزل ما ــزل أول ــذ، ون حينئ
ــابق وتس التاريخ القدمي في ــمى تس كانت كما البيضاء ــة املدين
ــاعدات، ولكن ويقدمونه له املس األموال له يجمعون الناس إليه
بها ــم، ويحتفظوا أمواله ــكوا ميس أن الناس إلى طلب ــيخ الش
العلماء إخوانه من ــة بقي ويرى اجلبل، بقية يزور حتى ــهم ألنفس

يسكنه. بلداً لنفسه يختار األعالم،ثم

والدين، العلم ــاب بأقط واجتمع اجلبل، ــدأ رحلته في ب وهكذا
فاتخذها ــفى، أش مدينة اختار وأخيراً، منه ويأخذون منهم ــذ يأخ
العالمة ــفى ذهب ــتقر بأش اس وحينما بها، اإلقامة وقرر ــاً، وطن
الذي ــراتن أمس ــجد مس إلى تاردية في وكان ــرز، مح بن ــى عيس
فصلى ــة نفوس علماء كل ــا ــدوة يحضره ن دار يكون أن ــبه يش

يوسف بن طاهر ــتقرار الشيخ باس الناس أخبر ثم الصبح، صالة
وخمسني ديناراً ستة املقام ذلك في له وجمع الناس ــفي، اش في
إخوانه إليه وبعث الزيت، من قفيزا أربعني جناون علماء إليه وبعث
ذلك ــتطاع اس الثروة املتواضعة وبهذه ديناراً ؛ أربعني ــروس في ش
آمن وهو املؤمنني ــة ــفي عيش اش في يعيش أن الكبير ــة العالم

… حريته على

" " تاردية هي أخرى كبيرة مدينة تقع ــفي أش من ــرق الش إلى
منه ترنو ــامخ ش جبل فوق األرض من ــط على منبس وقد جثمت
العمالق يرنو كما السفح، عند الصغيرة القرية "قصراحلاج" إلى
يقوم ــة هذه املدين ــي وف قدميه. ــني ب يلعب ــزم ق ــى إل ــل الطوي
كاملنارة احلدباء، ــواء، اله في الضاربة مبئذنته أبي يحيى، ــجد مس
أبي صومعة أذن في لتهمس تنحني كأنها الغرب إلى قليال مائلة
الناس عن وإعراض التاريخ، وتغير الزمان أحداث إليها ــكو تش زيد

… اهللا بأمر والقيام املساجد وعمارة اهللا دين

طويلة تقع ــت ليس ــافة ملس املدينة ــذه من ه ــرق املش وإلى
ــمال الش ترنو إلى هضبة صدر على متكئة ــنتوت " س " ــة مدين

مباالة. غير في

السنتوتي الشعثاء أبو املسترخية اليوم، نشأ هذه املدينة وفي
دأب ــالم الفضل، من أع وعلما ــم العلم، من قم ــامخة ؛ قمة ش
ذلك في العلم رجال جميع ــه طبع علي خلق وهذا التدريس. ــى عل
بتعليم عنايته هو ــا إمن ــعثاء الش أبو به أمتاز الذي على أن ــني، احل
العلم ــني عنه يتلق فكن ــا دروس لهن يخصص كان ــد الفتاة،فق
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على يقتصر ــه مجلس يكن ولم النصيحة، إلى منه ــتمعن ويس
فقط، منه القريبة واملدن أو القرى بلده، " ــنتوت س من " الفتيات
من في العلم الراغبات ــات الذكي الفتيات يحضر إليه ــا كان وإمن
في ــافات الطويلة حبا املس فيها يقطعن التي البعيدة األمكنة
إليه الفتيات لقد حتضر حتى املدارك، ــيع توس في الثقافة، ورغبة
بأمرها، واهتمامه عليه، ــرأة امل إقبال هذا كان وإذا ." تِِدينْت " ــن م
وعمله ــع، أوس فيهم ــالته ورس ــال عليه أعظم، الرج إقبال ــإن ف

بالفائدة... وأعود إنتاجاً، وأوسع إثماراً، أكثر بينهم

باألمر هللا والقيام والتعليم، بالعلم حافلة الشعثاء أبي وحياة
اهللا. لدين الصحيح والفهم املنكر. باملعروف والنهي عن

ــابق، الس زوجها فيها أخو رغب صاحلة، امرأة اخلطاب أم كانت
أن رقيقها ــق بعت ــمت فأقس ــه، فألح، فرفضت ــا يخطبه ــاء فج
في وأحلوا ــوم، والل ــول الق فيه ــاس الن ــا عليه ــر وأكث ــه، تتزوج ال
في وفكرت ــها نفس وراجعت ــتجابت، واس النت حتى النصيحة
ويلتمسون الدين، على يحتالون الذين أولئك لها فقال ــمها، قس
اهللا، حرم ما ــوا يحلل أن وال يهمهم ــة، امللتوي الطرق ــوى من الفت
عليك فردهم تزوجت ثم ألحد الناس وهبت مماليكك لو : لها ــو قال
أبي إلى فذهبت تطمئن، ذلك، ولكنها لم لك ــاز جل رد بعضهم أو
لها فقال فتوى الناس، عن موضوعها وتخبره عن تسأله الشعثاء
؟ … أم اخلطاب يا – اخلداع أتخادعني من خلق : وتأنيب استنكار في

فقالت ــجن ينس اإلماء فوجدت دارها، إلى ــرعة مس فرجعت
فرحاً خيطا ــن واحدة منه تزد ولم ــات، فقمن إنكن معتق : ــن له

سنتوت من قريبة ــافة مس وعلى جارية ــر عش وكن ثالث باحلرية،
الزاهد العالم اسحاق أبي بلد " ــارن إش " مدينة ــرق تقع الش إلى
أضمن لكم أربعا لى اضمنوا : بلده ألهل يقول يفتأ ال كان ــذي ال

أربعاً.

ــلم الكرمي. يس القرآن وحفظ اخلط، ــم وتعلي ــالة، والص األذان،
القحط ويرتفع عنكم، نار احلرب رزقكم، وتطفأ َويْنمُو مسافركم،
اإلنكار، ــدد وش هللا أحداً غضب يجد ــجد ولم إلى املس جاء ــإذا ف ؛
" صرمت ــارن إش : أهل يا ورمبا قال لهم ــب التأني قوارع ــمعهم واس

.60 " إشارن

اآلخر وادي ــني ب ما املعتدة ــطة املنبس زمور ــي أرض بن ــت كان
يعمرها القرى، ــرة العمران، كثي ــادو متصلة جل التابعة واألراضي
األراضي هذه ــط وس ــح، وكانت ترتفع في الصال والعمل ــم العل
على ــرفة من الهضاب املش عدد على ــرى " " مي ــرة مدينة العام
يجثم يزال ال الهضاب إحدى هذه عالية من قمة وعلى املنطقة.
يجثم كما عبدالرحمن عبد الوهاب بن العظيم ــجد اإلمام مس
من ــى ماحتته إل ــواء، ينظر اله في ــة ضارب صخرة ــى عل ــر الصق

وازدراء. في احتقار وخفافيش حشرات

هذه كاملة في ــنوات س ــبع س ــتم رس بن الوهاب عبد مكث
واملغرب ــرت س بني فيما لإلمامة عاصمة بذلك ــت فكان املدينة،
وفزان،كما وزويلة وودان سرت من يرجع إليها الوالة وكان األقصى

واجلزائر. تونس من إليها يرجعون

حلقة فكانت ــم العظي لإلمام ــة املدينة العظيم ــعت واتس
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على الزمان ــد غدا وق واليوم واجلنوب، والغرب ــرق الش بني اتصال
ــجد، املس ذلك إال منها يبق وأطالال لم وأصبحت خرائب ــة املدين
يضع فيه آمنا حرما ــى اليوم إل يزال وال املاضني للتاريخ عبر ــروي ي
يعتدى عليه وال يد، متسه زرعهم وزيتونهم فال اليوم الرجبان أبناء
اهللا، حدود فيه يقيم عبدالوهاب املؤمنني أمير يزال ال معتد، كأمنا

على اخلائنني... اهللا حكم وينزل السارقني، أيدي فيقطع

التي تقع " أْدرَْف " ــط تنبس ميلني بنحو ميرى من وإلى اجلنوب
وإلى الشجرة املباركة، شمالها فإلى غابة الزيتون.. مشارف على

… والشعير سهول مزارع القمح متتد جنوبها

وفيها الزمان، بهم يجود أن أعالماً قل املدينة هذه ــد أجنبت وق
ومن ــة، نفوس حلكم جبل اختيروا ــن الذي العظام ــن م عدد ــأ نش
لم إن نفوسة عنه : فقيل بحكمها ــتقل أس داود الذي بينهم أبو

أبي داود. مثل أيام تر

وعم األمن ــر فانتش املعتدين، عدوان وصد اهللا، حدود ــت أقيم
خير وبركة. عصره عصر فكان بالناس، احلياة واستقرت الرخاء،

تَاَغْرِمْني " ــي اراض متتد ــرة اآلخ لوادي ــرقية الش على الضفة
عامرة الفسيحة تلك األراضي وقد كانت اخلصبة، ــيحة الفس "

ــْن، وَمطكوداَس اجلبل حافة بني ما ــكان بالس آهلة والقرى، باملدن
تبتعد وعندما ــون الضخم، الزيت ــجر ش يظلك على حوافي اجلبل
فإذا جتاوزتها ــني، الت ــجر ش مغارس أمامك اجلنوب متتد إلى ــا عنه
يصل التي ال تلك املزارع والشعير مزارع القمح أمامك انبسطت
رؤوس في ضيقة ــدأ ــا رؤية العني، تب وال حتده مداها البصر، ــى إل

عليها انسكب األمطار نزلت فإذا تدريجياً، تنفسح ثم الهضاب،
وانعشها. فأرواها من املرتفعات املاء

كانت " " الزَّنَتان تسمى اليوم أصبحت هذه التي " " تاغرمني و
وبطولة وأخالق. رجولة ومنبت ودين، علم وفضل مقر

أبي مثل ــاء، العلم ــن فطاحل م قليل ــر غي عدد ــأ نش وفيها
ــرة احلكام خي من ــكان ف ـــة، نفوس ــل جب حكم ــذي ال ــوب، يعق
وتواضعا وكبير، صغير في كل اهللا ــن إلى دي ورجوعا للحق، ــا اتباع
ال فالن : بنميمة فقال رجل أتاه " : العباس أبو قال فيه للمؤمنني،

."61 نفسه النمائم منك. فقطع عن بل هو : هذا يقول

ــامقة الس املرتبة في كان فقد زارور بن عبيدة محمد أبو ــا ام
واالستقامة. والورع العلم من

ويراجع حسابه مع عن نفسه املشائخ يتحدث إلى يوماً جلس
فارها حمارا ــت : أعطي الفضول ــبهن يش ثالثا ــه فقال: عملت رب
أحسن ما : فقلت سيره فأعجبني إليمكان مكان من عليه أركب

الفالني. لليتيم فقال الرفاق إنه هذا احلمار سير

الرحلة على وأمت ــزل ن ــار ليتيم احلم أن محمد أبو ــرف ــني ع وح
شيئاً. نفسه في يجد أن دون راكبا لبقى الفضول ال رجليه، ولو

العالم األكل ودخل ــى إل صاحبه فدعاه ــني ت ــتان بس عل ومر
التني، هذا ــن أحس ما : فقال وطيبه التني فأعجب بنضارة ــورع ال
إليه األمطار انكسرت ــالت عندما س ــتان البس صاحب له فقال
فقال ثان، بستان إلى املاء جتلب ساقية وأشار إلى ــاقية، الس تلك
لليتيم إنها : ــتان البس صاحب فقال ؟ ــاقية الس : وملن أبو محمد
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التني هذا من ــد محم حرمان أبي ــا في كافي وكان هذا ــي، الفالن
يعلق أن دون محمد ــو أب ألكل ــؤال الفضول والس ولو ال الطيب،

إثم. به

عليه فرد ــلمت ــة جميلة فس خفيف ــيطة نش أمة به ــرت وم
به فتعلقت ــدك، توحي ــنك إن عرفت أحس ما لها: وقال ــالم الس
أن يلقي ــو محمد أب واضطر توحيدها، ــا يعلمه أن إليه ــت وطلب
ليعلمها املسلمة لهذه األمة في التوحيد ــهبا مس طويال درساً

العناء. هذا إلى أضطر ملا الفضول ال ولو دينها، أمور

: الكذب يُشبهن : وعملت ثالثا أبو محمد قال

ذلك ترون أال : للرفاق فقال ذئباً فأبصر له رفاق ــير مع يس كان
ــيدة البيت وخرجت س أو أنثى. كان ذكراً إن ــرف يع ال وهو ــب، الذئ
يبكي الطفل فأخذ الصغير، طفلها تاركة ــئون من الش ــأن لش
كذلك، تكن ولم مقبلة للطفل هذه أمك يقول محمد أبو فكان

البريء.. الطفل على كذب أنه نفسه من يرى محمد أبو فكان

النافرة البغلة أمام يدفعها فارغة مخالة فأخذ بغلته ونفرت
… الغافل للحيوان هذا خداعا أليس إليه، رجعت حتى

يذكرها ــأ يفت ال وكان : ــم هذه اجلرائ محمد ــو أب ارتكب ــد لق
رأى القراء ــا فم عليها، ــه نفس ــب ويحاس منها، اهللا ــتغفر ويس

… وأكبر أخطائه ذنوبه أعاظم هذه في رجل الكرام

ــر الذك ــال ــخ وجم ــرة التاري عب ــل ــذي ينق ال ــب ــل الكات ولع
املرأتني قصة ــر يذك أن دون " ــني " تاغرم على ــر مي أن ــتطيع يس ال
على ــت ففتاة درس زعرور أم زعرور أما وأم ــن جلدي أم : ــني الصاحلت

بلده، إلى معه ورحلت ــي، التغرمين محمد أبا ــى، وتزوجت يحي أم
في أخبارها ــى عل يقع ــرمي الك والقارئ ــة، الزوج ــه نعم ل ــت فكان
" بيفرن " ــأت نش فامرأة صاحلة جلدين : إما أم هذا الكتاب ؛ أثناء
تدعو كانت أيامها آخر وفي أوالداً، ترزق أنها لم إال ــاك هن وتزوجت
زعرور " وتلتقى بأم " تاغرين زيتون حتى ترى ــا إليه يرفعه أن ال اهللا
نزل ــنوات إحدى الس وفي محمد، ــو أب عليها ــي ويصلى تتوف ثم
أهالي فرأى ــرن، يف وتأخر عن تاغرمني، ــي أراض على الباكر ــر املط
زوج أم وارحتل الغيث، ــازل الكأل في من أن ينتجعوا املنطقة ــك تل
احلي من فتاتان ــني. وذهبت تاغرم أراضي إلى ارحتل فيمن ــن جلدي
بيت إلى الصدفة ــاقتهما فس ــؤون، من الش ــأن لش إلى الزنتان
هذه : قائلة ــرى لألخ إحداهن وتهمس يالحظنها ــن فك ــرور، زع أم
هو فهذا جلدين، " أم ــا "بجدتن ــدن ويقص جدتنا، ــبه العجوز تش
تتهامس أم زعرور ما ــمعت وس الناس، عليها يطلقه الذي اللقب
معهما فأخبرتاها، فذهبت : جدتهما عن الفتاتان، فسألتهما به
فيه مبا ــة، وتواصتا الصاحل باملرأة الصاحلة ــرأة والتقت امل ــا لزيارته
فقالت أم جلدين ــا لن ادعي : جلدين ألم زعرور أم ــت ثم قال ــر، اخلي
زعرور أم ــد، فدعت أزي أن ــتحي وإنني اس كثيراً ــألت ربي س لقد :

ليزور اآلخر ــو فذهب ه ــا محمد، فأخبرت أب ــى منزلها ــت إل ورجع
ورجع عليها، فصلى ــت توفي قد وجدها ولكنه ــة، الصاحل العجوز
أم مطالب ــت حتقق ــة، وهكذا الوفي صديقتها ــى إل ــل اخلبر ينق
عليها وصلى ــأم زعرور، ب واجتمعت تاغرمني، : فرأت زيتون ــن جلدي

أبو محمد ….

اجتماع ــل مح كان الذي ــاب اخلط أم ــى مصل تاغرمني ــي وف
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وأضرابه. مرداس مقصداً ألبي يكون وحسبك أن األمة، ألعاظم

يفرن. في اليوم إلى معروفا يزال جلدين، فال مصلى أم أما

العمران، كثرة من تداني ال التي املرتبة في تاغرمني كانت لقد
وتزايد والصالح، العلم ــار وانتش األرض، وخصب ــكان، الس ووفرة

وأبطال الكفاح. العلم األبطال، أبطال

الرومية وادي

أودية جميع ــه يتج كما ــمال الش إلى ــوب اجلن من ــه يتج واِد
من قطاع إلى يصل حتى خفيفاً ــا انحداراً تدريجي وينحدر ــل، اجلب
نفوسة، جبل في أعلى شالل كان رمبا عظيما شالال فيكون اجلبل،
قليلة ــتطيلة مس ــة روض تكون ــالل الش فوق ــي الت ــة واملنطق
مثمرة وغير مثمرة من ــجار اتلفة فيها األش ــتبك تش النظائر.
جهاتها من ــة جه في كل ــاه الدائمة، وتنبع املي خاللها ــيل وتس
وأعظم اخلضرة، ــة دائم منطقة خصبة ــا منه جتعل وآبار ــون عي

الرومية. عيون هي ماء وأعذبها العيون هذه

على يفرن مدينة إلى أنابيب في مائها من قسم ــحب س وقد
املدينة العظيمة. هذه تروى ومنها تقريبا، أميال ستة مسافة

جميلة من ــة ــون غاب فتك ــالل الش حتت التي ــة املنطق ــا أم
تلك وبني العظيم، ــل اجلب أحضان في تختبيء ــل والنخي ــون الزيت
الشالل مصب الدافيء وحول حضن اجلبل في الباسقة األشجار

واطمئنان. هدوء في عطية أوالد قرية تنام العالي

تكون خصبة أراضي متتد اجلميل الوادي اخلصيب غرب هذا إلى

تارة التني شجر وبساتني تارة، وتكون أجنة والشعير للقمح مزاراع
خضراء ــيحة فس غابة كونت اجلبل حافة من اقتربت ــإذا ف أخرى،
في يرتفع الذي " شماخ تصل إلى جبل " حتى الزيتون، ــجر من ش

واملرتفعات. الربى بني شموخ

ــال واملرتفعات اجلب ــة بقي كتاريخ ــر مي كان اجلبل ــذا ه ــخ وتاري
ورغم األماجد، ــماخ ش آل عليه ــأ ينش لم لو الطبيعة حياة ــي ف
إلى ــماخ ش من ــكناهم س في انتقلوا العظام ــؤالء الرجال ه أن
من رفعوا ــدة، اي وأعمالهم احلافل، ــم بتاريخه أنهم ــرن إلى يف
ــالم اإلس أمد بلدا جتد أن ويندر جداً ــواء، الس على ويفرن ــماخ ش
أعباء وهم يحملون التاريخ طويلة من أزمنة تسلسلوا في برجال
وآل ــماخ، ش فعل آل كما ــة، وأمان حرص في ــة املقدس ــالة الرس

إلياس. وآل أبي منصور الباروني،

ــايت ومتلوش وتندميرة ــماخ حلق لش تفتخر، أن للبقاع كان ولو
والهوهاد. الربى بني ترتفع أن

الرجال مثل من ــدم لم تق هذا أن بقية البقاع ــى وليس معن
من البقاع محتجة، ــر كثي لوقفت هذا مثل قلت لو إني : ــؤالء ه
وجناون، وونزيرف، وأرجان، وتوكيت، وجادو، أدرف، في وجهي ولصرخت
ترد غيرها، وعشرات واللوت، ومتصمص، ــطاء، وفرس وكباو، وويغو،
القرى تلك ــن الفرق بني ولك الزعم، هذا وتبطل ــذا القول على ه
لم أنها القرى، ــن م وغيرها عظاماً عمالقة ــت أجنب التي ــة الثالث

والقرى. املدن من غيرها بهم آثرت وإمنا لنفسها، بهم حتتفظ

حكم إليه أسند ما ــى موس هارون أبا البارونية ــرة األس جد إن
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" حكمه في مركز وجعل التي أجنبته، ــايت متلوش هجر اجلبل حتى
وعمروا كل مكان، إلى بعده أيباناين من أبناؤه ثم أنتقل " أيباناين

األولى. مدينتهم متلوشايت إال بلد كل

احلكم أسند فما منصور، أبي أبناء فعل الباروني آل فعل وكما
من بعد كل عمر أبناؤه وقد جادو، إلى حتى انتقل إلى أبي منصور

منصور. أبا أنشأت التي مدينتهم تندميرة إال القرى واملدن

يفرن، ــى إل ــد انتقلوا فق ــماخ، ش آل ــار س املنوال هذا ــى وعل
ولكن اجلبل، في مكان كل ودينهم وخلقهم علمهم من واستفاد

لهم. مأوى يعد لم شماخ جبل

أبر أجنبت ــماخ وش وتندميرة ــايت متلوش الثالثة املدن ــذه إن ه
بلدانهم اجلديدة، في وتسلسلوا غيرها، بهم آثرت األوالد، ولكنها
اجنبت التي األخرى املدن إن جمعاء، ــة لألم كانت ولكن أعمالهم
بأبنائها، وإن كانت ــت احتفظ أقل أو أكثر أو هؤالء ــل مث عظماء

للجميع. أعمالهم

في لتدخله إال اجليل هذا في تتكون لم الشماخي أسرة وكأن
البالد. مختلف من الربا والوهاد في آالف التاريخ دون حساب

بني متناثرة كثيرة مدن تقع الوادي لهذا الشرقية اجلهة وعلى
خصبة، تربة ذات االنخفاض، قليلة ووهاد االرتفاع، ــة قليل هضاب

اتلفة. الفواكه أشجار من غناء بحدائق تزدان

تصبح ــات حتى اجله بعض ــي ــرة تتقارب ف ــك املدن املتناث تل
ضواحي تصبح ــى حت أخرى ــات جه في وتتباعد ــدة، واح ــة مدين
القبيلة اسم وهو يفرن، ــم اس اليوم عليها ويطلق املدينة، لتلك

ــم األس أما ــخ، التاري أدوار ــض بع ــي ف ــكنتها س ــي الت ــة البربري
ــتعمل واس البيضاء، فهو ــالم، اإلس قبل املدينة لهذه ــي التاريخ
بعض به وذكرها بعض الصور اإلسالمية، في األخير حتى اإلسم
يطلق على طرابلس كان ــم اإلس هذا أن الكتاب، ومن املفارقات :
: التيجاني قال البيضاء، باملدينة الرحالني بعض فيسميها أيضاً،
شعاع مع بياضها كاد عليها وأشرفنا طرابلس إلى توجهنا وملا "

باملدينة لها تسميتهم صدق فعرفت األبصار، ــى يعش الشمس
." البيضاء

بقيت وقد ــة، باــد والعظم ــالمي حافل يفرن اإلس ــخ وتاري
حملت تقريبا الثامن ــرن الق ومنذ ــعاع، إش مركز قليلة غير مدة
فضل لها وكان ــي، ــوب الليب اجلن ــي ف ــم ــم والتعلي العل ــالة رس
إليها إلى والدعوة ورعايتها، اإلسالمية الثقافة ــر نش عظيم في
حكم أيام االنحطاط ــور عص في وحتى اإليطالي ــالل االحت زمن
التي البالد مقدمة يفرن في بقيت البالد العثمانية على ــة الدول
ــاهل تس ال محافظة الصافى ــالمي اإلس التراث على ــت حافظ

تفريط. وال فيها

ومأوى ــم، العل لطالب ــداً مقص البخابخة ــة زاوي كانت ــد وق
ــكان تقوم م كل من الطالب ــاء جنب يقصدها ــة الثقاف ــاق لعش
ومرة ــاط ونش بقوة ــرة م ــتمرار، ــة باس املقدس التعليم ــالة برس
العالمة اإلمام التركي العصر أواخر في جاءها حتى وفتور، بضعف
التدريس ــلوب وجدد أس بناءها، فجدد يحيى الباروني، ابن عبداهللا
ــالح االجتماعي،ومكافحة واالص طريقة التعليم ــس فيها،فاقتب
ومن دين اهللا، ــن األمة م كيان ــي ف ـــري التي بدت تس ــراض األمـ
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فكان ــدان، املي في هذا ــبقوه س الذين الصاحلني ــلف الس ــيرة س
عيسى ــى موس أبو تركه يقل عما ال العظيم أعظم األثر هوده

الشماخي. بن على عامر وأبو ساكن الطرميسي

فقد الشماخي عامر ــاكن س أبو ــها التي أسس ــة املدرس أما
ــم املنهجي التعلي ــي ف تارة ــالتها، رس تؤدي ــرى األخ هي ــت بقي
االجتماعي، ــالح اإلص على تقتصر ــارة وت االجتماعي، ــالح واإلص
أبناء هذه ــض بع ــة يعمر هذه املدرس ــان األحي ــب أغل ــي ف وكان
والعلم.. والشرف منها الفضل لم ينقطع التي الكرمية األسرة

أمثال ــاء العلم ــن م ــل ــر قلي غي ــدد ع ــي يفرن ف ــأ نش ــد وق
زكرياء ــى يحي وأبي ــي، اليفرن ــروس صالح، وعم ــن ب ــالم عبدالس
في يفرن أجنبتهم ــن الذي العمالقة ــن وكان م ؛ ــن عبدالرحم ــن ب
الشماخي، نزيل بن سعيد ــم قاس العالمة التركي، العصر أواخر
املصري الصحفي األديب العالمة إلى جنبه هذا كون ــر، وقد مص
في مندفعا يكونان ثنائيا الرجالن وكان ــماعيل، إس بن مصطفى
اجلامدون ثار وحينما وعزم، والبدع بقوة واخلرافات األباطيل كفاح
األنصار أعظم من الثنائي هذا كان عبده. محمد وجه اإلمام في
اخلصوم، ويحاربون منطق اجلمود يردون كيد وجه في وقفوا ــن الذي
القصور مبعثه ــد، األحيان حس ــب أغل في ميليه ــذي ال ــف التخل
وكتب الصحف، في ــآزرة مت رنانة مقاالت فكانت لهما ــز، والعج
كانا التي ــات واملناقش ــرات احملاض ــا أم احلق، نصرة ــي ف ــة متآخي
ولم ــمعنا عنها، س فقد ــات، واتمع ــوادي الن في بها ــان يقوم
كان يحتل ــماخي الذي ــعيد الش س أما والده ــئ. ش منها يصلنا
على للداللة ــي فيكف ــة العلمي ــاط في األوس ــا ــاً مرموق مكان

شؤونها على لها وكيال اختارته قد التونسية أن احلكومة مكانته
احلني في ذلك الرجال لتونس من ما مصر، على في
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من عدد ــن ع احلديث ــى إل عرضت ــابقة الس ــول الفص ــي ف
أجزاء في ودرسوا ليبيا، من أجزاء في نشأوا الذين الليبني العلماء
كنت ولو ليبيا، من أجزاء في وقاموا بالتدريس واإلصالح من ليبيا،
لهذا أو الكرمي، الوطن ذلك شرفا لهذا حلسبت القوميات دعاة من
الكبرى، ــالمية اإلس باألمة ــن إال أؤم ال ولكني النبيل، ــعب الش

والقوميات واألجناس. الشعوب تذوب فيها التي

ــيم، تقس أو دون حدود الكبير ــالمي الوطن اإلس إال ــب وال أح
ربا باهللا ــون يؤمن الذين ــاس ــع أولئك الن الذي يجم ــن الوط ــك ذل
غير يبتغ ــن وم [ ديناً ــالم وباإلس كتاباً، ــرآن وبالق ــوال رس ومبحمد
أو به فرد يقوم مجيد عمل أي وأن ] ــه فلن يقبل من ديناً ــالم االس
من إال هو إن الواسعة ــالمية اإلس اململكة هذه طائفة في أنحاء

البشرية. على اإلسالم مآثر ومن األمة جمعاء أمجاد

اململكة ــذه ه ــراف أط ــن م ــزءاً ــب ج تصي ــة انتكاس أي وأن
ــبب االنحراف بس اهللا أو ــبيل عن س هو إال انحراف إن ــعة، الواس

اهللا. سبيل عن

في ــالمي اإلس للكفاح ــل كمث ــاء العلم ــؤالء ــت عن ه حتدث

والعقل، بالفكر يتصل ألنه ــديد اخلطر، ش وميدان دقيقة واجهة
أو أسماء رجال، كانت سواء ذكرتها التي باألسماء أقصد ولست
تلك في أو األشخاص أولئك الكفاح في أحصر أن أمكنة ــماء أس
كمثل هؤالء ذكرت ــا وإمن خاطري، في يجرى ال هذا فإن ــة، األمكن
من اجلانب هذا في وعاشوا نشأوا منهم، خير أو مثلهم لعشرات
اهللا. سبيل في الطويل املقدس الكفاح مبثل هذا وقاموا الوطن،

كل ركن، ينبثون في الذين الصني العلماء من آلالف وكمثل
هذا يكافحون اإلسالمي الكبير، الوطن من جهة وكل زاوية وكل
وحفاظاً هللا، واحتسابا اهللا، ــالة برس إميانا الص، الدائب الكفاح
صلى اهللا محمد أمة من خلفه املهتدون الذي ايد التراث ــى عل

وسلم. عليه

قط يعتمدوا لم اإلسالمية، األمة ورجال اإلسالمية، األمة إن
الدول تلك منذ انحرفت ــة العظيم ــاريع املش بناء على الدول في
بعيداً االنحراف هذا كان احلكم، سواء ــالمي في اإلس النظام عن
الدائب والكفاح ــة، الضخم ــاريع ــاً. واألعمال اخلالدة، واملش وقريب
من جماعات أفراد أو كل ذلك على كواهل يقوم إمنا كان املستمر،
املساعدة إال حينما يد لهم يقدم احلكم، وال ــندهم يس ال األمة،
جلباً ألنصار جدد يتأيد أو تأييداً حلكمه، أو له، دعاية ذلك في يجد

نفوذه. ويقوى سلطانه، بهم

األموال، عليهم األخرى تغدق األمم في العاملون كان ــا وحينم
ــات، كان رجال اإلمكاني ــم ــر أمامه وحتش ــواب، األب ــح لهم وتفت
منفردين إما بأعمالهم املنحرفة الدول ــط وس يقومون ــالم اإلس
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ذلك األمة،ومع ــاء أبن ــن م ــان واإلحس الفضل ــل بأه ــن مؤيدي أو
يقدمه لم ما للبشرية أن يقدموا األبطال أولئك ــتطاع اس فقد
إنهم يعملون، ــه يبصرون، وبروح اهللا ــور بن ألنهم ــك وذل ــم، غيره

لإلنسان. احلياة آفاق أنار الذي اإلسالم ضوء في يعملون

وإلى الفسيح، ــالمي اإلس الوطن في العلم معاهد إلى ارجع
التي الرحالت الطويلة وإلى العقل جبابرة بها قام التي الدراسات
ذلك إلى ارجع األرض كثيرا من مجاهيل املسلمون فيها اكتشف
أفراد ــى كواهل عل قام جتده قد ــوف س فإنك ذلك أكثر من ــى وإل
تلك من ــروعا مش فتحتضن الدول جتيء ما ــراً ــات، وكثي جماع أو
كانت إمنا العلمية املعاهد وأكثر ويستقر، يثبت أن ــاريع بعد املش
جماعات، أو والفضل أفراداً ــر اخلي أصحاب بناها النمط هذا ــى عل
وبعد النفقات، ــن م يكفيها ما عليها تدر أوقافا ــا عليه ــوا وأوقف
ــاالت الرس تؤدي ما ــن كأحس ــالته رس ويؤدي العمل هذا يقوم أن
أوقافه إلى ــحب تس ثم نفوذها حتت ــل املعهد فتدخ الدول ــي تأت
للعالم وتزعم وتقتير، حرص ــي من بعد ف ــا وتنفق عليه ميزانيته

معاهده. وترعى العلم تشجع أنها وللناس

بأوسع حركة اإلصالح أن الصدد هذا في أقوله أريد أن الذي إن
في واحداً يوماً ــف تتوق لم معنى من الكلمة هذه ــه تتضمن ما
اهللا، صراط عن ــرف تنح الدول كانت ــا ــالمية، وعندم اإلس األمة
عن بعيدة ــرى أخ بأمور ــتغل تش أو القيام مبهامها، عن ــز تعج أو
في دبيب احلياة فإن أخرى دولة ــلطان لس ــتخذي تس أو واجباتها،
الصون ــون واملؤمن تتوقف، اإلصالح ال ــالة ورس ــتمر، يس األمة
عن وذود ــبيله س من جهاد في اهللا عليه ــدوا على ماعاه ــون يدأب

بأمره. وقيام رسالته

اإلسالم تاريخ في أن الدول املتعاقبة احلديث بهذا ولست أعني
فإن أقل أو أكثر األخرى أو الدول قدمت ما تقدم للبشرية مثل لم
عليها القائمون يدين بها دول الضخمة قامت املشاريع كثيرا من
أكثر كان للمسلمني الشعبي اهود أن ولكنني أعني ــالم باإلس

آثاراً وأعظم إنتاجاً وأدوم حركة.

من الدولة يعفي ال ــعبي الش الكفاح أو وهذا الكفاح الفردي
ميادينه شتى في اإلصالح عن معزل في ــوؤلية وال يجعلها املس
التعبير هي ــالم اإلس في الدولة ألن وبني األمة، بينها ــد يباع وال
متمشية هذه الفكرة تكون ــرط أن بش األمة، فكرة عن العملي

الدين القومي. هدى من على

بشرائعه، عاملة االسالم، لنظم ملتزمة الدولة تكن وعندما
ــردي الف ــاح الكف ــن ــات م الغاي ــإن الهداية،ف ــه من ــتوحية مس
إليها الوصول ويكون أو احلكومي تكون واحدة. والدولي والشعبي
اإلصالح، من يثْعِف الدولة لم كما ــالم ألن اإلس ميسوراً، ــهال س

اجلماعة. يعف ولم الفرد يعف لم كذلك

الدولة وقوة وقوة اجلماعة، الفرد قوة ــوى – الق هذه تآزرت فإذا
ذلك كان القوى هذه تآزرت إذا لألمة، املكونة العناصر التي هي –

اإلنسانية تسعى إليها التي الرسالة حتقيق في محموداً اندفاعا
السماوية. الشرائع نور في

عاملة بكتاب اهللا ــالمية إس دولة في اجلهود ــن تفترق هذه ول
ــاريع أعماال عظيمة ومش أن ــدت وج فإذا ــه. دين على ــة محافظ
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تعني أن دون ــعبي مجهود ش أو مجهود فردي على تقوم ضخمة
سبيل اهللا. عن منحرفة تكون حينئذ فإنها بذلك الدولة

اإلنحراف ــتطيع تس ال فإنها األمة من ــة اجلماع الفرد أو ــا أم
هذا كان سواء وجد انحراف إذا أنه وهذا يعني ــالمية إس دولة في
تقم لم أيضا الدولة أو جماعة. فإن من فرد اهللا دين عن االنحراف

اإلسالم. على تسر ولم اهللا بأمر

املنكر عن ــكت يس أن ــلم املس العادي للفرد ــل ال يح كان وإذا
ترعاهم جماعة أو ــرد ف من يقع املنكر فكيف على تغييره ــوى يق

فيهم. اهللا أحكام تنفيذ وتتولى دولة مسلمة،

الطاقات ــع جمي ــت كان إذا ــالمية إال ــون إس تك ال ــة الدول إن
جماعية أو ــة الطاقات فردي ــذه ه كانت ــواء – س ــا ــوى فيه والق
دعا الذي النهج القومي في سائرة ــانية، اإلنس خير إلى موجهة –

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ــنة س وأوضحته اهللا، كتاب إليه
… هذه األمة سلف من املهتدون فيه وسار

   

ــلمة املس موقف املرأة هو ليبيا في اإلباضية املرأة موقف كان
عن اجلهل ظالم بها يقعد ال واألمة، ــرة واتمع األس من املؤمنة
عماد فهي مكانها، ــن ع العلمي الغرور بها وال يطغى ــا، مكانه
هللا النصيحة في األمة ــاد عم والتوجيه،وهي التربية في ــرة األس
أجل ومن دينه من أجل في كفاحه ظهيرة الرجل ــوله،وهي ولرس
ومرجعاً للرجل ردءاً ــون لتك دائما الثاني الصف تثبت في ــه، وطن
العمل ومشاق عنت من إليها رجع وإن نصحته، إن استشارها له،
فوجد ــزل كنف املن له ــأت ووط ــة واحلنان، باحملب ــه غمرت ــاح، الكف
تقوم لقلبه، ــة الراح ووجد لبدنه، ــة الراح ووجد ــه، الراحة لنفس
تصرف الزوح مال في ــرف وتتص العارفة، قيام البيت ــوؤن ش على

األمينة. الصة

عليه يحمدها ــذي ال ــلوك الس ــس أس واألم عن األب وتتلقى
املرأة ــام حلياة اإلطار الع هي الصورة هذه ــاة، احلي ــراؤها طول عش
فهي آلحادهن ــة التفصيلي الصورة أما ــوم، العم على ــة اإلباضي

وأجمل. أروع

في التقليد ــز يجي الذي ال ــي اإلباض املذهب ــد قواع ــت َفِهَم
األمر ــب ــذي يوج ال اإلباضي ــب املذه ــد قواع ــت وفهم ــن، الدي
في اإلباضي املذهب قواعد وفهمت املنكر، ــروف والنهي عن باملع
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الشخصيتني. والبراءة الوالية وجوب

مجالس ــر وحتض تدرس، ــى أن عل ــى األول ــدة القاع ــا وحملته
واقتناع فهم عن دينها لتأخذ ــاد احل ــترك في النقاش وتش العلم،

وتقليد. محاكاة عن ال

مجتمعها، في ــئ ش كل تعرف أن الثانية القاعدة ــا وحملته
حتى وأخالقهم ــاس الن ــزن أعمال وت حولها، ــري ــع عما يج وتطل
إلى حرارة في وتدعو املنكر، لتستنكر قوة في أن تصرخ تستطيع

املعروف.

فتعلق األفراد ــلوك س إلى تنظر أن وحملتها القاعدة الثالثة
وبراءتها غضبها ــن وتعل الوالء، ــتحقون يس ملن ورضاها محبتها
أو باملعصية، اهللا ــون ويجابه عن احلق، ــردون يتم الذين أولئك ــن م
احلجاب وراء من صوتها فنيطلق ــلمني، املس ــيرة س عن يخالفون
إلى اإلميان املنكر،ويدعون عن وينهي باملعروف يأمر املصون املسلم

واملنحرفني. بالعصاة ويندد باهللا،

63من ــلمة املس املرأة صوت انطلق حني ــاً رائع كان ــم -فك 1

ألنه بالتأخر يأمر اإلمام باملصلني غاص مسجد في النساء قسم
لصوت اإلمام ذلك ــتجيب ويس ــلمني، يصلى باملس ألن أهال ليس
فيتأخر بالرجال، غاص مسجد في امرأة فم من انطلق الذي احلق

ويتقدم من هو أولى.

في مضيق املؤمنة املرأة هذه تلتقي أن احلياة ــي ظروف وتقض
ــها نفس في فتوجس اهللا، في آذته الذي الرجل الطريق بهذا ــن م
مبا الرجل ــره، ويحس تك ما بعض منه ــى تلق أن ــى خيفة، وتخش

لوالك لهلكنا، ــدة، راش امضى : لها فيقول ــها نفس في يعتمل
.64 اجلنة سبل لك اهللا يسر

تأدب بأدبهن ومن املؤمنني أمهات بعد ــراة صوت امل خفت لقد
الغناء ــس مجال في ارتفع وإن ــالح، الص ــع ومجام ــاجد املس في
ولكن واملكاتب، ــوارع الش وفي واملالعب، املراقص وفي ــراب، والش
صوت فيه ويرتفع والبراءة الوالية بقاعدة يعمل الذي اتمع هذا
بآداب حتتفظ املرأة ــزال فيه ت ال املنكر، والنهي عن باملعروف ــر األم
تزال ــة، وال الزائف ــن احلياة م اخلادعة املظاهر ــا ال تغره ــالم، اإلس
حجاب وراء من مجالس العلم في ــترك وتش ــجد، املس تعمر املرأة

… باحلق وتصدع

طويل نقاش بعد بيته إلى وفتني بن حجاج يوسف أبو رجع - 2

نظام احلكم، لقلب السمح بن خلف يدبرها التي املؤامرة في حاد
مؤازرة مييل إلى يوسف أبو وكان حكمه، حتت جديدة دولة وتكوين
داخل ووضع رجله داره ــى إل الدخول أراد فلما اجلديد، ــم هذا الزعي
ــك باحلق وتتبعه التي تتمس املؤمنة املرأة زوجة صاحت به العتبة،
الرجل ــمع احلق س كلمة دينه65وصدمت ــع بائ ــا ي إليك ــة : قائل
املوقفني، ويقارن ــني ب وال يتأخر يوازن يتقدم ال مكانه ــي ف فوقف
اجلرم فداحة وأدرك احلق، له تبني حتى الوقوف وأطال املصيرين، بني
الزوجة هذه النصيحة في ــدق ص وعرف عليه، مقدما كان ــذي ال
من ولألمة وألوالدها ؛ ــها ولنفس اخلير له وحتب حتبه ــة التي الوفي
صفوف إلى ورجوعه إلى اهللا، وتوبته إذعانه للحق، ــم، فأعلن ورائه
وغمره أحبه ــذي ال ــب الكبير القل له انفتح ــذ وحينئ ــلمني، املس

الصة. السديدة بالنصيحة وهداه واحلنان بالعطف
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وفقها علما الرجل من أقل ــن تك العصر لم ذلك في ــرأة امل إن
باحلق. الشريعة واستمساكا ومعرفة بأسرار الدين، في

والتحق تيجى " " ــرارة قنط إلى ــي اجلناون معبد أبو ــل ارحت - 3

بلغ أنه حتى ظن ودرس الطمزيني، يونس أبي ــعيد بن مبدرسة س
فمر جناون مدينته ــى إل وقفل راجعا الكبير، ــم العال عن ــة الغاي
الضفة على التي تقع القرية ــذه ه " " نَْدباَس ــي طريقه بقرية ف
عند الشمس قبلة ــتقبل تس والتي اجلميل، الزرقاء لوادي الغربية

البزوغ كل صباح.

على لها املقابلة " " مزو زميلتها الرقيقة إلى بتحاياها وتبعث
صهريج من املاء تسقى الوادي فوجد أمة من ــرقية الش الضفة
إليها فاجته ــش، والعط ــد منه اجله بلغ ــد ق وكان ــة، القري ــارج خ
: له وقالت ــتنكار، اس فنظرت إليه في ــقيه، تس ــب منها أن وطل

66؟ ياجاهل الناس أموال أتستخدم

طلب في ــل الطوي كفاحه أبعد ! ــف العني ــواب وصدمه اجل
ــده، رش إلى وتاب ــه، نفس ورجع إلى ؟ باجلهل ــة ــم تعيره أم العل
في حاجة ــه وأن بحته، ــة نظري ــته أن دراس ــق، وعرف للح ــن وأذع
به، يدرس كان ــذي ال املعهد إلى ذلك مكانه من ــع املزيد،ورج ــى إل
ومرجعاً العلماء، بني علما اصبح حتى وأطال اإلقامة فيه ــام فأق

للنبغاء.

الدين ومنتهي احلقوق. حدود تعرف املرأة التي فضل إنه

: أبان املوقف موقف بهلولة مع بهذا وشبيه

ــيم وس بن أبان ذر أبو وكان امرأة عاملة صاحلة 67 بهلولة كانت

وخلقها، علمها ــن م يقتبس يزورها فكان ــا، وصالح علما ــا مثله
وليها. إلى فخطبها بها وأعجب وخلقه، علمه من وتقتبس

له،وفتحت ــت فأذن ــتأذن فاس ــرا مستبش فرحا ــا يوما وجاءه
وافق وعقد الولي وليها،وأن خطبها من أن يخبرها ــا وبادره الباب
تدخل إلينا كنت : له قالت ثم الباب ــه وجه فاغلقت في العقد،
رضينا بينة أتيت ــإن ف مدعيا، صرت واآلن ــك، ففتحنا ل ــك بأمانت
إلى احتجت ولكنك أمني له إنك ثم قالت فانصرف، ــك زوجا، وإال ب

أبانا. كنت ولو األمناء،

الشهود، بشهادة دعواه يثبت أن الورع، الشيخ العالم واضطر
الزوجة نعم له وكانت زوجا، ــة بهلول به حتى رضيت الولي ــرار وإق
ودينا خلقا وعلما تشابها زوجني أن فما عرف الزوج، نعم لها وكان

تشابه هذان الزوجان. كما

ــها نفس لزمام منه ــا أملك أنه ــابقة الس احلادثة ــت دل ــد وق
ــرع الش حدود عند الوقوف في قدما ــخ لعاطفتها، وأرس واكبح
لها خطبته على مبوافقة الولي الفرح ــتخفه اس فلما وتطبيقه،
أحكام ــت عليه طبق هي فقد ــابا، أما آخر حس ــئ لش يجعل لم
الدقة تراعي ــي الت املؤمنة، العاملة تطبيق ــمحة الس ــريعة الش
ألبان، ــخصية الش معرفتها على تعتمد فلم األحكام، في واحلق
اهللا، حكم إلى القضية ــك رجعت في تل وإمنا ــتجب منه، تس ولم

اهللا. كانت عاملة بحكم ألنها ذلك

أنثى أم كان ذكراً – ــان في قلب إنس واإلميان العلم اجتمع وإذا
واحلظوظ ــف العواط به عن ــمو تس خلقية ــة مناع ــباه أكس –
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في احملصور املنغلق ــدود احمل والتفكير ــرية، البش للنفس الصغيرة
باألنانية. مشبعة ذات

أمة زوجه ــت وكان ــل علم وعبادة، رج التصراري عامر ــو أب كان
وعطف حب زوجها إلى يجمعها صاحلة، مؤمنة امرأة 68 ــد الواح
واألعمال، والعواطف ــول املي في ــتراك اش بينهما ويقارب وحنان،
أبي عامر ــكو إلى تش " تصرار " إلى " " تندميرة من عجوز ــاءت وج
طويل، أمد منذ ــى زوج توفي لقد : العجوز قالت ــابة، الش ــا بنته
ــي على نفس ــت وحبس " توزين " ــميناها س صغيرة بنتا لي وترك
الزواج سن بلغت وملا تربية، ــن أحس وربيتها فعلمتها البنت هذه
رفضتهم ولكنها يدها، يطلبون األكفاء ــباب الش عليها تهافت
ال تريد بأنها أجابتني ذلك راجعتها في وكلما ــبب، دون س جميعا
وهذا األسرة، مسوؤلية وتخاف الزوج، حقوق تخشى ألنها الزواج،
دون األيام من يوم ــا في أن أتركه ــى وإنى ألخش بي، يتقدم الزمن

أحد. رعاية

قضيتها وعطف على العجوز ــكاية ش إلى ــيخ الش ــتمع اس
ــتطيعون يس ــائخ لعلهم املش من جمع مع يزورها ــأن ب ــا ووعده

أمها. ترجوه اقناع البنت مبا

،" تندميرة " ــى إل وذهبوا ــاء العلم بعدد من ــيخ واجتمع الش
الزواج، عن متنعت التي الصبية إليهم ودعوا بيت العجوز وقصدوا
عليهم ــترطت اش ولكنها واقتنعت، ــت الن حتى بها ــم يزالوا ول

بنفسها. زوجها تختار وهو أن معقوال، واحداً شرطا

ــه حقها ألن ــرط. الش هذا ــى ــاع عل باإلجم ــائخ املش ــق فواف

ينتظرون وكانوا السمحة، الشريعة إياه منحتها الذي الطبيعي
خلطبتها، تقدموا الشباب الذين أحد أولئك اسم إليهم تعلن أن
التصراري. هذا عامر ــا أب اختارت أنها إليهم أعلنت ــاة ولكن الفت

املسن. الزاهد العالم الشيخ

واستجاب املشائخ باملال، وال بالقوة تفكر بالشباب وال ال إنها
احلبيبة زوجه إلى عامر أبو ورجع قبل، من لهم ــتجاب اس كما لها،
ــه، ورجاها أن زوج إلى زوج ينقله أن ــن ميك خبر ــوأ بأس الواحد أمة
وأعدت املؤمنة اخلبر بصبر فتلقت الثانية، الزوجة للقاء ــتعد تس
ــتقبلتها زفاف، واس أول في ــروس للع يعد ما ــيخ الش منزل ــي ف
ذكرت الثانية الزوجة إلى ــيخ وملا أوى الش محبة، أخت ــتقبال اس
عندما ــهت عنه س ــيء ــني ينقصهما ش العروس أن الواحد أمة
ورجعت إلى الباب ــت حت من إياه ــة، فناولتهما الغرف لهما ــدت أع

منفردة. لتبيت فيه فراشها

قوية عاطفة ــا وله ــاء، النس ــائر لس كما قلبا املرأة ــذه له إن
من ــك دين يعصمها ذل مع لها ولكن زوجها، ــب حت ــة، وهي جياش
الناس ــوق وحق ــرع اهللا ش حدود ــدى تتع أن دون ــا ويوقفه ــزق الن
ويغمرها بلطفه، ــا يرعاه عامر أبي كنف حتت الزوجتان ــت وعاش
إلى الواحد أمة خرجت ــوم بعدله، وذات ي بينهما ــاوي ويس بحبه،
وسوس احلطب بأخذ همت عندما حطبا، جتمع ــاتني البس بعض
الشابة الزوجة مع تغذى قد الشيخ أن لها فخطر الشيطان لها
اخلاطر هذا أن وعرفت البيت، ناحية من في باردة لقمة لها ــركا وت
زادت األرض،ثم إلى حزمتها ورمت باهللا فاستعاذت من الشيطان

أنف الشيطان. حطبا لترغم فيها
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تغديا ــدت الزوجني قد فوج الدار، ودخلت ــت، إلى البي ــت ورجع
وأحست جديد من اخلاطر إليها فرجع إناء. في نصيبها وتركا لها

واصفر لونها. نفسها في بالغيرة تدب

وجهها رأى فلما وحنان، ــوق ش إليها في ينظر ــو عامر وكان أب
وقال إليها فامسك بطرف كمها عرف حديث النفس وقام متغيرا

طاهر. جسد من اهللا عدو يا اخرج : الشيطان يخاطب كمن

املؤمنة. املرأة نفس على املطلوب األثر الكلمات لهذه وكان

الغيرة من وزالت ــدها الطاهر، من جس ــيطان خرج الش فقد
املتكونة األسرة وعاشت في زوجها، الثقة إليها ورجعت نفسها،

والتفاهم والتعاون. في منزل يغمره احلب ورجل إمرأتني من

تسلم لم الواحد أمة به تتحلى الذي السامي هذا اخللق ومع
أخفائه، على النساء حترص أعلنت شيئا مما فقد الزميالت، نقد من
لو " : وتأنيب ــتنكار اس في تقول لها الاللوتية زينب إليها فبعثت
أمة الواحد. فتابت " بني القبور لفعلنا قبورنا ــتر نس أن لنا أمكن
حتب مؤمنة أخت من إليها وردت التي النصيحة إلى ــتمعت واس

آخرتها. في وسعادتها دينها على سالمة اخلير وحترص لها

جانب إلى تقف ــور العص في تلك ــلمة املس املرأة كانت ــد لق
من أمراً ــا عليه ــم يوجب احلكي ــارع الش دام ــداه وما ال تتع ــق احل
أو الناس ــاءات إلى إس غير ناظرة ــه وتطيع ل ــمع تس األمور فهي

احسانهم.

أصدق من ومؤمن العلماء، كبار من ــم عال : عثمان املزاتي أبو
على جتثم القرية التي ــذه ه " ى " دَجَّ قرية ــكن يس كان ــني، املؤمن

وكان غفسوف " " و" تنزغت من " إلى الشمال ــامخ جبل ش صدر
منهما الكبرى : وتعليمهما ــا تربيتهم ــن أحس ألبي عثمان بنتان
عند بئرها إلى اجلنوب تسكن قبيلته "68. وكانت منزو " ــمى تس
منزو إليه أقربائه يخطب بعض فجاءه مزاته" " بئر اليوم ــروف املع
الصاحلة عن ــة األديبة اللطيف الفتاة بهذه أبو عثمان ــم يظن ول
الرجل نهض ــى حت العقد مت ــا وم له، ــتجاب فاس ــالف البادية أج
ــاء لفظ النس فيه كثر وقد العروس، فيه الذي بجانب البيت ــر وم
فال آذن بينكن منزو كانت إن : قائال اجلافي الغليظ بصوته فصاح

تبقى. أن لها

ــتكمل تس قبل أن اللطيفة الصاحلة املؤمنة ــاة الفت وقامت
راكباً الطبع،وكان ــظ اجلافي الغلي الزوج هذا وراء ــارت وس زينتها

جمال...

وسالت قدماها، حفيت حتى وسارت الفتاة، وطال بها املسير،
زوجها نزل فإذا تشك ولم تتبرم، مع ذلك لم ولكنها الدماء، منها
ووطأت ــدت له رداءها، للمقيل، بادرته فوس أو للمبيت ــي مكان ف
ــؤونه ش بجيمع له قامت فإذا طعاماً، له عاجلت ثم ــه، مجلس له
ربها،ولم حقوق وأدت ــها إلى نفس رجعت ما يحتاجه له ــت وقدم
بعيدة لها بيتاً فبنى وطنهما، إلى وصال حتى ودأبها دأبه هذا يزل

تزار … وال ال تزور أن تكون سجينة تشبه الناس، فكانت على

الكريهة ــة هذه الطلع ــر غي اهللا خلق ــن م أحداً ــرى ت ال ــا إنه
ــاءة، اإلس في ويبالغ ــان اإلحس في ذلك تبالغ وكانت مع احلافية،
يحي زكرياء أبو طول غياب، ذكرها العالمة ــائخ بعد املش وذكرها
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زيارتها. إلى املشائخ من وجماعة أباها فدعا السدراتي، يونس بن

اهللا في أختا ــزوروا لي ــال الرم ألوية يقطعون ــائخ املش ــار وس
اخلارج من بيتها ــح تصل وهي إليها أن يصلوا ــة املصادف ــاءت وش
هذه زكرياء ــو أب إليها ــا وجهه ــت أول كلمة فكان ــة69. منفضل
بيتك خارج أراك وال ــة، أجد جنازتك خارج ألختار أن "إني : ــة التحي
ولم ــتغفار واالس التوبة إلى ــارعت فس ــتتابها "، واس ــة متفضل
متر وأنها ــب، غري ال يوجد في املنطقة ــه وأن ــذر بأنها منفردة، تعت
لم شخصاً ؛ ترى وال ــاً حس تسمع ال العدد ذوات ــهور عليها الش
ــب عليها أن كت لقد تتبرم. ــم ول ــك تش ولم ذلك ــيئاً عن ش تقل
ما يؤدي وأن تصبر أن فعليها حقوق، عليها وله الرجل ــذا تتزوج ه
ال التكرمي أم هذا أيستحق صاحبها إلى ناظرة غير حق من عليها

قفلوا راجعني. ثم ثالثاً ومكث القوم يستحقه،

يحس لها فكان عثمان، ــي أب على هذه منزو حالة أثرت ــد ولق
لها، ــيئاً يفعل ش ــتطيع أن ال يس ولكنه كثيراً، ــيئا ش األلم من
قصة أبيها بعد ــية من نفس الصغيرة" تكفا " بنته ــتفادت واس
جتده كانت ما والتدليل فوق العطف من تلقى منه فكانت منزو،
وحتادثه عن العاطفية بأسرارها إليه تفضي كانت حتى ذلك، قبل
في احلبيب زوجها إلى تزف ــادها وهي فس ــاه من تخش وما زينتها،

العرس.. ليلة

في حنو بالغ …إ فكان يرفق بها ويساعدها ويستمع إليها

املرأة أن مجهود ــب يحس قد ــابقة الس احلوادث يقرأ ــذي ال إن
واالحتمال، ــر الصب ــر عنص ــا به يقف ــد ق ليبيا ــي ف ــة اإلباضي

ظل له ليس حسبان وهو الولي، األب، أو أو للزوج، املطلق واخلضوع
حجابها تزل أنها لم رغم العصور، تلك في املرأة الصواب، فإن من
ولم العيون، على مفاتنها ــتعرض تس ــها، ولم نفس متتهن ولم ـ
تشترك كانت ذلك رغم إنها املساومة، تنحدر بكرامتها إلى سوق
األمة سياسة وجهت ما وكثيراً احلياة، أحداث في فعلياً ــتراكا اش
في ــن كفاح الرجال ع كفاحها ينقص ولم جهة، ــى إل جهة ــن م

امليادين. جميع

القديرة، ــة واملربي الفاضلة، ــة 70العامل ــى يحي أم ــت كان – 7

أن ترى وكانت ." َ متَِجار " و " ِجيطال " بني ــْني " أْمِس مدينة ــكن تس
الذكور، الطلبة بها التي يدرس املدارس في دراستها تتم الفتاة ال
املسلمة للمرأة ألتاحت خاصة بالفتاة مدرسة فتحت لو أنها ورأت
بهذه ــا أقتنعت وم التعليمية، املراحل ــر آخ إلى ــة الدراس فرصة
ــة اخلاصة ــت املدرس وتأسس تنفيذها، في ــرعت ش حتى الفكرة
الداخلية، ــام باألقس اليوم، ــمى يس ما ــبه ش بها وفتح بالبنات،
البعيدات منهن وكانت ــم، للتعلي عليها يقبلن الفتيات فكانت
تربيتيهن، على تقدم لهن األكل وتشرف وهي املدرسة، في يقمن
استعدادهن ــب حس الفتيات توجه كانت فقد بهذا، تكتف ولم
ــالمية صاحلة، وتوجههن إس تربية اجلميع فكانت تربى وميولهن،
تسهل من ومنهن العمل، أبواب لها تفتح من فمنهن احلياة، في
في دراستها تستمر حترص أن من ومنهن أسرة، تكوين طريق لها

النبوغ … درجة إلى حتى تصل

ما فوق احلديث النفس الذي صنعه علم ما واهللا ــت أدري ولس
فعلته ما فوق اليوم املرأة، بلغتها التي املآثر املرأة، وال هذه صنعت
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اإلذاعات عنها ــدث وتتح اجلرائد عنها تعلن أن دون ــس األم ــرأة ام
صامتة وإن كانت ساكنة تعمل كانت األكف…إنها لها وتصفق
زعرور وأم الزعرارية ــاكرة ش أمثال باهرة في ــر تظه عملها ــج نتائ

… وأضرابهما

ألنها املشرق ماضيها تلعن اليوم فتاة تقف أن ــف املؤس ومن
مزور، ولو وتاريخ مستورد، برأي وتناقشه مغمضة، إليه بعني تنظر
الغرور من قليل وتناولت عن التبجح، ــها هذا ألقت عن نفس أنها
لها خلفتها التي احلقائق بني القومي طريقها والتمست املصطنع
لم تبلغه والكفاح ما والنبل الشرف من ذلك جدتها، لوجدت في

… املتاحة والوسائل األسباب امليسرة مع العصر هذا في هي

أهلها في ــكن يس جرئية ذكية فتاة 71 أم ماطوس ــت كان - 8

على ودرست " شرق كباو، َجاْرإْصرَا " ــطة فوق جبل املنبس املدينة
االلتحاق فرغبت في ــداً، جدي عندهم لم جتد حتى ــا بلده علماء
جنوب التمصمصي ــم ابراهي ــن ب خصيب ــد محم ــة أبي مبدرس
ــتني املدرس وبني للبنات داخلي ــم قس ــة باملدرس وليس ــن، طمزي
جتد أن ــاً طبيعي ــال، وكان أمي أربعة ــل عن تق طويلة ال ــافة مس
يسمح لفتاة أخيها الغيور، فهل سيما من ال أهلها من معارضة
البلدين ــني ــافة الطويلة ب املس هذه تقطع أن ــور الزه ــر عم في
وحتدث الغاية، ــوغ بل ولكنها صممت على ــوم، ي في كل ــردة منف

… واألقارب األهل

ــم تذهب مبزراقها ث ــلح وتتس ــة الدراس ــذ أدوات تأخ ــت فكان
دروسه، ــتمع إلى وتس أبي محمد، مجلس فتحضر ــة إلى املدرس

آووا قد الناس فتجد وترجع إلى قريتها ــات، ــترك في املناقش وتش
ــتغل في فتش العميق، النوم ــي ف ــتغرقوا واس مضاجعهم إلى
أنها إلى إذا اطمأنت حتى واجبات من لديها وحتضر ما دروس الغد،
اجلسم ذلك فأراجت فراشها، إلى أوت قيام أحسن بواجبها قامت
األعالم من الغاية، وأصبحت بلغت حتى تزل كذلك ولم ــدود، املك
العلمية. االس من مجلس ــي ف عن حضورها ــتغنى يس ال التي
ال املشائخ فكان قرب متِيجاْر " " َمْرْساوِْن في تزوجت لها أن وكتب
إلى وتستمع املناقشات، فتحضر بحضورها، إال مجلساً يعقدون
املناقشات، الشهرة هذه لها ــببت تس وقد األعالم وتنتقدها، آراء
الشهرة هذه تسببت لها وقد وتنتقدها، األعالم آراء إلى وتستمع
حامل وهي السفر أهوال تكبدت ما وكثيرا … وأتعاب مشاق في
من غيرها أو ــغ تندوزي أو ــاون جن في تعقد ــي الت اامع ــر لتحض

لإلجتماع. املشائخ يختارها التي األماكن

ــيدة بس بيروت في االمريكية اجلامعة في التقيت أنني ــر أذك
عربية ــاة فت أول ــبما تقول حس كانت ألنها ــداً، ج ــورة فخ ــت كان
ــبة، مناس ولكل مجمع كل في ذلك تعيد وكانت اجلامعة، دخلت
مسيحي، وهي بيت في هذه فتاة ربيت : ــي نفس في أقول فكنت
الرجال ــة مجالس في عنت أي جتد وال ــافرة، س خلقت منذ تعيش
اجلامعة – دخول قبل – أتيح لها يكون بد أن واملقهى، وال البيت في
في على األقل الغربية على الطريقة الشبان من أن تراقص عدداً
محافظة ــرتها أس كانت هذا إذا ــيح، املس ميالدها أو امليالد، أعياد
ــبت كس ــب أنها ذلك حتس ومع ــرين، العش القرن وفي بيروت في

منفردة. للذكور مدرسة دخلت ألنها مجداً،
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الفتاة هذه ــورة ص – ــورة – الصورة األخرى هذه الص إلى ــع ض
باحلجاب، محتفظة مسلمة، أفراد أسرة بني تعيش املسلمة التي
غير الرجال أن تخالط لها الناس ــمح يس أو ــها لنفس ــمح تس ال
وحجابها استطاعت ودينها بخلقها ــلمة املس الفتاة هذه احملارم،
وهي الغالية ــا أمنيته ــها فتحقق لنفس الظروف، كل ــر تقه أن
اجلامعة هذه في وتدرس ــب، خصي محمد أبي بجامعة ــاق االلتح
املسافة ورغم املعارضة، هذه في وتشددهم معارضة األهل رغم
بطولة ــدار مق ما أميال. ــة عن أربع بحال ــل التق التي ــة الطويل
الثالث القرن في تعيش كانت التي ماطوس أم ــى إل العصر فتاة
الكفاح ذلك كافحت ــاة الفت تلك أين ذلك إلى أضف ؟ ــري الهج
مما ــىء ــابها ش حس في يكن ولم فقط، العلم أجل من العظيم
لتحصل تدرس تكن لم إنها العصر، هذا في الفتاة رأس به يزدحم
ــها لنفس لتتيح ــى عمل، وال عل وال زوج، ــى عل ــهادة، وال ش على

واللهو. املتعة

في جدتك أعمال ــى ــاة اليوم، وانظري إل فت تاريخك يا ــري اذك
به تفخري أن لك ــق ما يح من العظمة ــتجدين فيه املاضي،فس
ما يلقيه صحيحاً ــس ولي كرامتك، متتهن أو ــرفك ش ــس مي أن دون
كان مظلماً ــك ماضي ــأن ب ــخ والتفس االنحالل دعاة روعك ــي ف
حال تغير باإلسالم خويلد بنت خديجة ــرفت تش فمنذ ومظلوماً
ا أم ــالم اإلس أكرمها وقد ــع، اتم و التاريخ ــي ف ــرأة، ووضعها امل

وأختاً. وبنتاً وزوجة

امللرأة، ــى عل قاصراً ــم احلك هذا ــراً، وليس ــاً وداع بغي ــا وأهانه
الرجل ــلح تس وكما ــاً، أيض الرجل ــى عل منطبق ــم حك ــه ولكن

بلغنا وما والعلم، ــان املرأة باإلمي ــلحت تس كذلك والعلم، باإلميان
ولم ــاء، عن النس بلغنا مما كثيراً أكثر ليس الرجال عن اهللا دين من
احلجاب ومع ــافرة، س لم تكن أبداً أنها ــة عائش علم من ــص ينق
وعنها أخذنا الناس، أعلم من فقد كانت يلفها كان الشديد الذي

ديننا... نصف

بجانب جتاس ثم ــع بثوبها تلتف التي ماطوس أم الفتاة ــذه وه
الطلبة لنقاش وتستجيب ــائله وتس الشيخ إلى تستمع الس
زمالئها، أكثر على تتفوق أن ذلك احلجاب مينعها عليهم، لم ــرد وت
بفتنتها وترمى احلياء ثوب عنها تلقى أن ــى يدعها علمها إل ولم

الناس. بني

هذا انتهجت التي ــدة الوحي الفتاة هي ماطوس أم ــت وليس
من فيها ملا قصتها ــقت ُس أرادت، وإمنا ما وبلغت العلمي املنهج
للجميع في متاحاً كان وإال فالعلم ــافة، املس وبعد ــير الس عنت

العصر... ذلك

العلماء، ــن فطاحل م ــاكني عمروس املس حفص أبو -كان 9

ــتمع وتس ــته، دراس في ترافقه الذكية النجيبة 72 أخته ــت وكان
وعندما فتاة. إليه تصل قل أن بلغت مبلغاً حتى عنه، وتأخذ إليه،
املساعدة ما من إليه تقدم كانت التأليف أو بالدراسة يقوم كان
مواضيع له مادة التأليف، وتلخص له حاجة إليه. فتجمع في هو
الكتابة، فتملى في وتساعده ــة، مناهج الدراس له وتعد البحث،
" سكرتيرة منها وجد وهكذا فتكتب، اإلمالء عنه أو تتلقى عليه،

وبارعة. ذكية "
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أخوها، وقتل ــو رافقته، مان وقعة في احلرب إلى ذهب ــا وعندم
فخافت ــا بعض زميالته ــع م ــيرة أس وأخذت اجليش، ــل أكثر وقت
لنا قدرة وال ــيرات أس وقعنا وقد :أما ــا لزميالته فقالت ــاد، الفس
واحدة كل ــتخف فلتس الوحوش ــؤالء ه أيدي ــن م ــى اخلالص عل

سوء. بها مبن يريد يزوجها منكن من

والدين... العلم ينجدها األحوال أسوأ حتى في وهكذا

وفي ذلك احلني، ــي ف الفتاة جوانب من ــاً جانب ميثل منوذج ــذا ه
على ــا يبعث م الروعة ــن م لها ــرى، أخ مناذج ــاة الفت هذه ــخ تاري

اإلعجاب..

القرية هذه " أُدونَاْط " ــكن يس يَْصلِتْني ــور ميس أبو كان - 10

متجهة إلى اجلبل، منصف " في " وحيطال متيجار" " بني تقع التي
ــالم، اإلس في القدر : عظيم الربيع فيه أبو قال كما وكان الغرب،
املراجع ــن م تاهرت يعتبره ــي ف اإلمام وكان ــاً، وورع وعمال ــاً علم

احلية. العلمية

ــت ودرس النجيبة، الذكية بنته73 ورعايته ــه كنف ــأت في نش
من العلم، ــامقة س أبلغها رتبة ــاء ما العلم من غيره وعن ــه عن

حاضرة البرهان... احلجة، قوية النقاش، في بارعة وكانت

له احليض وتصف ــائل مس عن ــأله تس يوماً أبيها إلى ــاءت ج
؟ فقالت أال تستحني الكبير : العالم فقال لها ما أصابها، بعض
القيامة. يوم ميقتني اهللا أن اليوم منك ــتحييت إن اس ــى : أخش

أسئلتها. وأجابها عن ردا، لها يجد ولم احلجة، الشيخ فألزمت

إلى ــتمع ــرة تس ــت حاض وكان ــائخ املش ــن ــع م جم ــدث وحت

فقالت أقوالهم، ــن أفضل م ــلمون املس أبوها : فقال ــهم، نقاش
أقوالهم ولكن ــلمني يذهبون، املس أفضل، فإن أقوالهم بل : ــي ه
هناك فليس وإال األعراض على ــام األجس فضل تريد أن إال تبقى

العلم. من أفضل شىء

ــن في س ــي وه ــس ــام ال زم ــذ تأخ أن ــتطاعت اس ــذا وهك
املراهقة.

ثيابها ــل من غس فرغت أن بعد أبيها ــوم إلى ي ذات ــت وجلس
ونظر حنون، والد إلى احملبوبة الطفلة حديث إليه تتحدث ونشرها
قلبي إلى يدي تطهير جعل اهللا لو أمتنى : الثياب، فقالت إلى األب
ــيخ الش فقال نظيفاً، خالقه إلى ــه وأبعث مثل الثياب ــله فأغس

األماني... في حتى أبلغ مني إمن : ببنته الذكية معجباً

عليك له ألزوجنك مبن : لها فقال فغاضته، يوماً وتدللت عليه
ولكنها اليوم، بنات تفعل قد كما هاربة، تفر ولم حقاً... ــبعون س
وإن أجبت، دعا إن : ثالث إلى أردهن إذن : في ظرف وكياسة أجابته

اجتنبت... نهى وإن امتثلت، أمر

منعها احلجاب أن فهل املتحجبة، ــاة األمس فت منوذج من هذا
بالبرهان، وتفحمهم باحلجة، وتقارعهم العلماء فطاحل ــاول تص

والكياسة. والبر باألدب عليه وتتغلب

فما هي حياة الفتاة... عن النماذج عدداً من ــتعرضت اس لقد
البيت في سلوكها وما ؟ اتمع أثرها في وما ؟ الكبيرة املرأة حياة

؟.. واألسرة

العلماء العاملني ــن م األدلي رحمه اهللا ــى يحي ــو أب كان - 11
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من ــتان بس إلى يوم ذات ودخل ــر، العم تقدم به ــى حت يتزوج ــم ل
فدعاه البلدة، به رجل نصراني يسكن العنب، فمر يجمع بساتينه
له وكان بأهله، معه فجاء بالدعوة النصراني وسر العنب، ليأكل
فأعجب بهن العقل، ــال وكم واألدب اجلمال عن ــن مظهره بنات
دينكم جاز في إن النصراني: فقال ــأنهن، وحدثه في ش يحيى، أبو
أجملهن اخلطاب74، وكانت أم ــى أبو يحي واختار إحداهن، ــك زوجت

عقال. وأكملهن

ــرح لها وش ــالم، اإلس الليل حدثها عن ــي ف ــا إليه أوى ــا فلم
أهلها، ــى إل والرجوع ــالم اإلس بني ــا خيره ــه، ثم وأصول ــده قواع
ما ــالم من اإلس وفهمت ودينه، وبخلقه ــت بالرجل ــت أعجب وكان
فإن ــيحية مس بقيت لو حتى أنها وتذكرت ــل، قب تعرفه من ــم ل

زوجها. تفارق يجوز لها أن ال املسيحية

في تزورها ــا أمه وجاءت ــالم، لإلس صدرها اهللا ــرح ــذا ش وهك
ال تتركي أن أرغب كنت : لها فقالت ــلمة، مس فوجدتها الصباح

اجلديد... دينك أهل خيار من فكوني فعلت وقد أما أبداً، دينك

اهللا، حفظ كتاب ــي ف حديثاً ــلمت أس التي املرأة هذه ــدأت وب
سورة البقرة زوجها عرضت على طويل حتى زمن ميض عليها فلم
ــة دراس في يحيى، وجدت أعجب به أبو حفظ جيد، في عمران وآل
مراجعه، ــن م مرجعاً ــت أصبح حتى ــراره ــة أس ومعرف ــالم اإلس
وأبي زكرياء مهاصر أبي أمثال ــا األعالم، يزوره ومقصداً للعلماء

ميمون. وأبي

عليها يقوى العبادة ال من أنواع على تروض نفسها كانت وقد

تغرمني الصادقني... ومعبدها في املؤمنني من العزائم إال أصحاب
داللة له اختارته الذي التاريخ ولعل لإلسم املعابد في ــهر أش من
إميان اغرم " املعبد ذلك ــميت س فقد اهللا، عبادة على اجتاهها في
: الشماخي العالمة فسرها كما البريرية، الكلمة هذه " ومعنى

الذكر. في مجلس النفس قصر

املرأة كفاح متثل قصة أخرى ــل ننق أن املقام هذا ــب يناس وقد
حني ــلمة عليه املس تكون ملا واضحة صورة واحلق، العلم من أجل

زوجة. وحني تكون طالبة، تكون

ــاء العلم ــة ــش عيش يعي ــي التغرمين ــد محم ــو أب كان - 12

يقضي فكان ــاع، مت من فيها وال مبا بالدنيا ــل ال يحف ــن، الزاهدي
باألمر والقيام اإلخوان وزيارة اهللا وعبادة العلماء مذاكرة بني وقته
الناس، بني التي تنجم ــاكل وحل املش املنكر والنهي عن باملعروف

األعمال... هذه لغير الوقت من فراغاً يجد ال فكان

وعن ــه وحدثها عن نفس ــني ــي أمس ف ــى يحي ــوم أم ي زار ذات
ــالم اإلس أن وذكرته الطويلة، العزوبية حياة له ترض فلم ــه، عمل
ــارها واستش األمينة واقتنع برأي الناصحة إلى الرهبنة، ــو يدع ال

أمره. في

في نشأت 75 فتاة طالباتي بني : للشيخ الكبيرة املربية قالت
واجلفاف القحط سنوات من سنة وفي فقيرة، ــرة بني أس جيطال
بني وأقامت ــة باملدرس الفتاة والتحقت للمرعى أهلها طلباً ارحتل
ــوؤنهن ش جميع على ــة ــرف املدرس تش املقيمات التي الطالبات
إلى وهي ــوة... والكس اإلقامة و النفقة والتربية، إلى التعليم من
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ذات الزميالت أكثر عل وتفوقها الدراسة في وجدها وأدبها ذكائها
الفتاة التي هذه على التعرف له تتيح أن العاملة من فرغب جمال.

زوجة. له فتكون يقدر قد

احلقوق من يعطيه وما اهللا دين بأحكام املربية العارفة ورحبت
صهريج من ماء بجرة لها تأتي أن الطالبة وأمرت فدخلت ــاس للن

املدرسة. بجانب

ــا لها، إحداهم جرتني ــل حتم الصهريج ــى إل ــاة الفت ــت وذهب
إلى حتى وقف االستسقاء في ــرعت ش فما ــتها، ملدرس والثانية
جرة له أن متأل إليها ويطلب اإلسالم حتية إليها رجل يرسل جانبها
من الطلب لهذا تضطرب ولم السالم عليه فردت يده، في كانت
جرة استاذتها فمألت يحدث، لم شيئا كأن واستمرت غريب، رجل

جرة الغريب. ثم أخذت جرة نفسها، مألت ثم أوال،

الثبات وهذا ــة، الرزان وهذه ــق، اخلل يبهذا محمد ــو واعجب أب
له وهل : فقال ..! نعم فقالت ؟ جارية يا مزرعة هللا قل : لها وقال
يحصد من ــل له وه : وقال نعم، : قال ــم، نع قالت يحرثها ؟ ــن م
! ثم قالت نعم له مخازن ؟ وهل : قال نعم ! ــت : ؟ قال احلرث ــك ذل
الدنيا، املزرعة : وبيان، قالت في فصاحة جوابها له تشرح شرعت

والنار. اجلنة واازن املوت، واحلاصد واحلراثون الناس،

لم أم يحيى وأن املثال، نادرة درة على عثر أنه محمد أبو ــم وعل
العقل، وكمال بني اجلمال جمعت قد الفتاة هذه نصحاً، وأن تأله
في جتتمع ــا قلم صفات وهي ــات، والثب ــذكاء وال ــم والعل واألدب

واحد... شخص

الفتاة ــارب أق ولكن يخطبها، ــاة الفت عم ــد محم أبو ــب وذه
في ولهم تاغرمني عنهم في بعيداً تتزوج فتاتهم أن ــي ف مانعوا
تتزوج لن أخبرتهم أنها إليها ــوا رجع وملا أكفاء، فتيان عمها ــي بن
محمد أبي إلى ميولها عرف عمها وكان عمها. عنه يرضى من إال
من عليها زواج يفرضوا ال أن وأصر إلى جانبها فوقف به وإعجابها
وانتصرت على تعنت حتب، من تتزوج أن ولكنها يجب هم، يحبون
هذا مع ــت وعاش التغرميني، محمد أبا وتزوجت ــارب واألق األهل
املشترك، وكان والفهم واحلب بالسعادة مليئة احلبيب حياة الزوج
حتى ال وحتالال، إال قط ــهما فراش عن نزال ما أنهما خلقهما ــن م
أدب سام جتلى إنه ــيء، من حقوق الزوجية ش أحدهما على يبقى

احلقوق. قداسة يعرفون الذين واملؤمنات املؤمنون أولئك به

ــة عاملة،ومربية وزميل ــة، بزوجة محب ــا فيه محمد ــو أب ــر ظف
بني يديها وألقى ــق بها األول، فوث الطراز بيت من ــيدة وس قديرة،

شيئاً. منها يعرف ال فكان واألسرة، البيت مشاكل كل

وطلب فتاته احلبيبة ــد محم أبي إلى زكرياء ــو خطب أب فلما
ويخرج دون ــل يدخ وصار أمره في ــار احت يجهزها للعرس ــه أن إلي
فكلما يلزم، ما ــداد إع احلازمة يصنع، وتولت الزوجة ــا م يعرف أن
لها فيدعو ــم، ! فتجيبه نع ــا لن ــذا أه : ــألها س ــيئاً ش ــرت أحض
الزوجية العروس وزفت إلى بيت جتهيز أمتت حتى وتطمئن نفسه،

راضية مستبشرة. وهي

أبي زوجة زعروور ألم كانت التي ــخصية القوية الش هذه ومع
ــيئاً دون إذنه ش التعمل فيهاا كانت الكاملة ــه ثقت ومع محمد.
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واستشارته...

من علمها ــا عليه فأفاضت ــد زي أم الصاحلة ــة املؤمن ــا زارته
وأن ــيعها تش أن إليها طلبت الرجوع أرادت ــا ودينها، ومل ــا وخلقه
أم زعرور ــتجيب تس ــل أن فوائد، وقب ــالث ث ذلك ــل مقاب ــا تفيده
على حضها بل وأذن للزوج زوجها، ذهبت تستأذن ضيفتها، ملطلب
" أدبيرن " ودفنت في الطريق في مت ولو : شيعيها لها فقال ذلك

محمد. ألبي في طريق وفيه مصلى موضع وأدبيرن

أخاه ــيع ش من : ــد ألم زعرور زي أم ــق قالت بالطري ــت ــا كان ومل
وال ــيئة، س ومحيت عنه ــنة، حس خطوة بكل له اهللا كتبت ــي ف
ويشركه سره له ــى يفش صديق بغير يبقى أن ــلم للمس ينبغى
ــاء، النس اتخذه في الرجال في الرجل يجده فإن لم ــي همومه، ف
أو اخلاطب رجع ثم فتاة نكاح على بالعكس، وإذا اتفق رجالن واملرأة
ــبب بعد ما فشا أمرهما، فال يلقى خيراً، س غير من إليه اطوب

بركة... يجد وال

استبداد يعقها عن الدراسة، ولم يعقها الفقر لم امرأة هذه
اختيار وهو ــن لها الدي خوله الذي ــق احل على احلصول عن ــل األه
قامت ببعضه إحدى لو كفاح لعمري وهذا املثالي. الكفء ــزوج ال
املرأة ولكن ــوى. ودع تبجحا واإلذاعة الصحافة ــألت مل اليوم ــات بن
احلق، ــتهدفان يس الرجل، يعمل كما تعمل كانت احلني ــك ذل في
أو النفس نحو ــدس املق بالواجب ويقومان ــة، للمصلح ــالن ويعم

األمة... نحو

ــالتها لرس املرأة إخالص دليــال على اآلتية القصة ــي ف ولعل

والثقافة العلم بنشر اتمع اإلسالمي خدمة رسالة ــة، املقدس
القومي... واخللق

قد اهللا وكان فاضلة ــة عامل الوريورية 76 أم الربيع ــت -كان 13

وهذا هذا املال ــى إل وكانت وفير، ومال ــروة طائلة، بث عليها ــم أنع
ــكر نعمة تش الضمير، حية الكف، ــخية س القلب، طيبة العلم
النافعة، ــاريع ــاء املش بإنش اتمع ــا، وتصلح منه ــاق اهللا باإلنف
لديها. ــاع واإلحتم عندها ــة اإلقام ــتطيبون يس ــائخ املش وكان
وقد اإلجتماعية، ــات والدراس العلمية ــات واملناقش ــاورات للمش
التي العامرة مدرستها في عليهم تنفق فكانت اإلقامة يطليون
بالتدريس، ويقوم ــنتتني س بن محمد أبو عليها ــراف اإلش يتولى
بني عرصاتها ــار مع األخي اهللا عبادة إلى وينقطع ــا ــاد فيه واإلرش
أمامهم ــارت فأن للنصيحة، ــا إليه ــأوا جل ما ــراً وكثي ــواريها، وس

واخلير. وأرتهم طريق الهدى السبيل

ميضى أن ــتطيع يس ليبيا ال اإلباضية في املرأة عن ــدث واملتح
منهن كل واحدة ــى عل يطلق ــي الت ــك العجائز ــر تل يذك أن دون
الذي الفصل هذا أواخر في أن أذكر من اخلير ولعل ــائخ، املش جدة

العجائز... بعض تلك املرأة عن للحديث عقدته

اجلدة، ومارن معناها بربرية كلمة ــا نان – 77 " ــا َمارَْن نَانَّ " - 14

إلى ــير نش التي نريد أن العجوز هذه الذي أطلق على ــم الَعل هو
أن للمرأة يحق الذي احلازم املوقف ــا فيه لهال تاريخية كان حادثة

به. تفتخر

التي القرية اجلميلة ــذه ه اجلمارى، قرية في مارَن ــت نَانَّا عاش
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اجلنوب من ــل، إلى اجلمي الزرقاء لوادي الغربية ــة الضف على تقع
ــالم هناك األع العلماء ــى عل ــت ودرس قصيرة. ــافة ــاس مبس ندب
بالعلم ــاس الن بني ــتهرت ــرأة، واش ام تبلغها أن ــة مرتب ــت وبلغ
ــرفا مش إلى اليوم ــجدها مس يزال وال ــديد. الس والرأي والصالح

التاريخ. ويطاول يصارع عالية ربوة فوق

ــة خمس مبقدار اجلمارى عن تبعد ال ــاوَن التي َجنَّ مدينة ــي وف
احلميد اجلناوني. عبد عبيدة أبو يعيش كان أميال

ويعرف ليبيا يعرف الرحمن ــد عب بن الوهاب عبد ــام اإلم وكان
فوقع ليبيا على واليا يختار أن وأراد سنوات، سبع بقى فقد رجالها
ــائخ املش االختيار اتفاق هذا ُعبيدة اجلناوني، وعزز أبو اختياره على

عليه.

وألح عليه، ــى يُلق الذي املنصب ــذا ه أبو عبيدة رفض ــن ولك
احملاولة وطالت جدوى، دون ولكن ــائخ املش عليه وألح اإلمام عليه
الذين ــائخ للمش احلل.. قال وجد وأخيراً عبيدة، أبي فكر ــغلت وش
إنه قناعة ال ــرة أخي ــة محاول ــون ــده يبذل عن ــني مجتمع ــوا كان
ــائخ املش القاطعة. ونظر الكلمة ــمعون يس وغداً ــير، سيستش
أبو ــذي يركن ال الرجل ــذا ه ــض علهم يعرفون بع إلى ــم بعضه
اإلمام... رجاء هؤالء األعالم وإلى إلى استمع عبيدة إليه أكثر مما

ــامخا إلى ش جبالً يصعد ــر صالة العص ــد بع ــيخ الش ونظر
عليها نتأ ربوة مرتفعة له فظهرت بلغ القمة، حتى الغرب ــة جه
ــجد املس ــاحرة، وقصد الس الزرقاء مناظر على ــرف يش ــجد مس
عبيدة وجلس فسلم أبو ربها، تناجى احملراب بجوار مارن نانا وكانت

ــتمعت واس ــكلته، مش عن وحدثها ــه، نفس بذات إليها وأفضى
قالت املدلل، ثم الولد مطالب إلى احلازمة ــمع األم تس إليه كما
في فأنت منك أكفأ هو يوجد من تعلم أنه وأنت تقدمت إن : ــه ل
فأنت منك أكفأ هو من ــد يوج ال وأنت تعلم أنه ــار، وإن تأخرت الن
ثم واحداً واحداً الرجال ــتعرض واس الكبير الرجل وفكر , في النار،
ورجع الرجال فال، أما في : عظيم احترام وقال في إليها رأسه رفع
لذلك قبوله لهم وأعلن ــائخ باملش اليوم واجتمع في جناون ــى إل
عمائمنا. من خير وقاية هي ــزور بنا ن هيا : فقال أحدهم ــب املنص
ال يزال إلى بنيها أثر في تاريخ اجلدة من احلازم ــف املوق لهذا وكان
واعية، كانت احلني ذلك في املرأة إن ــزاز، واالعت ــوم يذكر بالفخر الي
املعارضة، ــية السياس ــارات والتي األحداث ــرى مبج عارفة ــت وكان
متأل أن ــة دون الصاحل الوجهة ــة األم تووجيه على ــل تعم ــت وكان
وتقارع األحزاب باخلطب الرنانة، األسماع وتشغل بالثرثرة، االس

املبدأ.. نصر في احلذاقة ال في براعتها لتظهر املنابر على

وصايا العجائز من ــة أمثل أذكر أن الفصل هذا في بي ــر وجدي
األجيال. لهذه وموعظة عبرة لتكون

في عاشت امرأة أعظم " ــْدراتِيَّة78 الس تابركانْت نانَّا " – 15

ــتهرت بني اش وقد واخلير، والعلم باإلميان الطافحة العصور ــك تل
لفظ أطلق ــي زمانها، وإذا ف أحد إليها يبلغ لم ــهرة العلماء، بش
ــب الفقة كت في ــائخ املش جدة لفظ أو ــدة اجل ــظ لف ــوز أو العج

.( الصاحلة الفاضلة ( العاملة إمنا بذلك فاملعنى السيرة، وكتب

؟ عجوز أوصنا يا لها فقالوا العزابة جمع من زارها
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واألنبياء، الرسل منكم الرجال، وأنتم أوصيكم وكيف : فقالت
من بد ال : قالوا واألئمة، املؤدنون ــوزراء، ومنكم وال األمراء ومنكم

: املؤمنني الذكرى تنفع فإن ذلك

وإياكم وكثرة األميان تكذبوا، ــال لئ الكالم : إياكم وكثرة قالت
والتهمة وإياكم ــرقوا، لئال تس اإلدالل وكثرة ــم وإياك حتنثوا، ــال لئ

تظلموا. لئال

مقارعة، ــم ومصافحتك ــم، حوائجك طلب ــم : زيارتك ــت قال
نوم ونومكم ــى، املرض ــِش ــيكم م ومش النهماء، أكل ــم واكلك

املوتى.

زيدينا... : قالوا

تزور ال قدم األقدام وشر فيه، رأفة ال صدر ــر الصدور ش قالت :
مال ال املال وشر ــلمون، ال يدخله املس بيت البيوت ــر وش اهللا، في

منه. ينفق

نقَّ ــول بعض احلكماء. اللغة البريرية ق إلى ــم له ثم ترجمت
كثر عميق، ــإن البحر ــفينة ف الس جدد بصير، الناقد فإن ــل العم

كؤود. العقبة فإن احلمل خفف بعيد، السفر الزاد فإن

املرأة هذه مركز ــة على للدالل كافية ــطر أن هذه األس أعتقد
الشريعة، ونعرفتها ألسرار ودراستها، العظيمة، واتساع علمها،

النفوس. وأسرار

الوصية الغالية املقام تلك هذا في أنقل أن ــب ملن املناس وإنه
: لها فقالت في تاهرت لها زميلة نفوسية إلى بعثتها التي

في ــك رأس ــفي تكش وال زوجك، غير في بيتك خير ما يأكل ال
أندر مدراك في جتعلي العراق، وال صاحبه في ولو كان ــت غيرك بي
يتناقلها أن قبل األخبار ــاعة إش في تبدأ ال أن بذلك أرادت ــرك غي

الناس.

اليوم، فتاة ــا فيه تفكر يجب أن ــرة عب ــي الوصية األخيرة وف
من ــائعات الش ونقل احلديث كثرة من طبعت عليه املرأة ما وذلك

مكان. إلى مكان

اإلباضية املرأة حياة من الصدفة حسب أخذتها لقطات هذه
قصص،أو إلى كتابة الصور هذه التقاط من ولم أقصد ليبيا، في
مشتغل كل ــتطيع ليس اخليال، بجمال الكرام ــتهواء القراء اس
في الطويل املرأة وكفاحها حياة في خصبة مادة أن يجد بالقصة
رائعة بثروة العامرة اإلسالمية املكتبة ألمد فعل ولو احلق، سبيل

الواقع. قصص من

الكرمي ــور للقارىء أن أص أحاول الكتاب فإنني ــذا في ه أما أنا
االمكان بفدر أطلعه وأن العظيمة، من األمة ــم هذا القس حياة
الوطن من اجلانب في هذا عاشوا املذهب الذين أهل ــيرة س على
دولة مظهر في يتمثل ال وتاريخها األمة أن حياة وطبيعي الكرمي،
جيوش يفرحون قواد ــن أعمال م ــتمد يس وال بكتاب اهللا، حتكم ال
عدد ترف في وال والباطل، بني احلق يفرقون فال قوة من لديهم ــا مب
ــالمية اإلس القيم يزِنون ال الذين واملال الثروة ــاب أصح من قليل

بالذهب. إال

في عمل العادي، ــرد الف ــلوك في س يتمثل تاريخ األمة ولكن
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على يَقدمون ــن الذي ــك أولئ ــل والتاجر والعام ــالح والف ــدرس امل
مصاحلهم ومصالح ــرورة ــم، وبض ضمائره من بوحي ــم أعماله
األواكر إليهم الذين تأتي أعمال في ال - ومصالح أمتهم أسرهم

صماء. آالت كأنهم فينفذونها

احلرة، والفكرة ــرة، احل الكلمة ــي ف ــة يتمثل اإلباضي ــخ تاري إن
التسجيل صاحبها وآالت يقلها لم احلرة، البيئة في احلرة واحلركة
كل من تواجهه ــر التصوي وآالت ــا يعلمه ولم ــول، ــر ما يق تننظ
يزينها ولم األصوات، من مزيداً بها ــب ليكس ينمقها ولم ناحية،

املتاحف. في أو املعارض في

ــابقة الس الفصول بعض إلى الكرمي القارىء معي ايها وارجع
التاريخ احلياة، وحقيقة لك حقيقة متثل رتوش دون صوراً ــتجد فس

وواقعيته. بساطته في

بنت وهذه وبراعة، ــي دالل ف أباها تناقش ــة متعلم ــذه فتاة ه
ممطر ــتوي ش في فصل الزوجية ــت بي إلى تزف ــل البلوغ أوائ ــي ف
وترجوه ــب احمل أبيها ــى إل حالها ــكو زينتها، وتش ــى عل ــى فتخش
أجالف من أن تتزوج ــدر الق ـيه عل كتب ــرأة ام ــاعدتها، وهذه مس
الزوج فظاظة ــى عل وتصبر ــني، القدم ــه حافية فتتبع ــة، البادي
وهذه وثقافتها، ولطفها رقتها –رغم الصحراء ــاوة وقس اخلشن،
هو من وفيهم بالناس الصالة ــى إل رجال يتقدم ترى مؤمنة ــرأة ام
التقدم، كما عن تنهاه النساء ركن من صوتها فيرتفع أولى منه،
وهذه منكر، عن ناهية أو مبعروف آمرة املؤمنني أم صوت يرتفع كان
ومره، الزمان حلو وعرفت احلياة، واختبرت ــت العلم قد درس عجوز

يدعو من العلماء وهذا عالم أبنائها، بالنصائح الغالية إلى تلقى
ــكل مش ليحل بلد إلى بلد من وينتقل زمالئه، من ــة جماع إليه
حتب وأخت أخ غيور بني ينشب خالف وهذا الزواج، عن أعرضت فتاة
ذلك في املرأة تهمها قضية امرأة ــتها، وهذه دراس ــتكمل تس أن
قسما فيها وتنشيء خاصة بالبنات، ــة مدرس فتنشيء التاريخ،
يعقدون الفكر ــالم من أع جمع ــات منهن، وهذا الغريب ــكنى لس
تعرض ــى يوفقون حت ــال ف ــوؤن الدولة، ــن ش م ــأن لش ــاً مجلس
التي الصور من آالف احلل...إلى لهم فتجد امرأة ــى عل قضيتهم

واقعية... من فيها مبا الطبيعية احلياة متثل

كما من التاريخ احلقيقي، صوراً بني يديك أضع أن حاولت لقد
املال، ومبا وطغيان ــلطان، الس ضوضاء عن ــداً بعي احلياة، به ــرى جت
فقد واملرأة ــل، الرج : ــني األساس العنصرين من تتكون ــة أن األم
هل ــت أدرى ولس صوراً من حياة كل منهما. لك ــو أجل أن ــت حاول
في اإلباضية املرأة حلياة احلقيقية املادة أقدم إليك أن ــتطعت اس
بها تقوم ما األمومة كأحسن ــالة برس تقوم وهي حياتها ليبيا –
العلم وتطلب ــة، مؤمن تعمل ما ــن كأحس بدين اهللا ــل وتعم أم،
اختيار في ــي ــم، وتثبت حقهـا الطبيع العل يطلب ما ــن كأحس
االجتماع ــدوات ون ــس العلم مجال ــي ف ــترك وتش بإصرار، ــزوج ال
كما تقوم النكر عن والنهي باألمر باملعروف وتقوم نصيب، ــر بأوف
يتم ان ترنح أن قلمي الضعيف أم اهللا : دين على ــلمة غيورة مس

عينيك. أضعها بني أن أردت الصورة التي هذه
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القاريء الكرمي ــا أيه يديك بني أن أضع ــد أري الفصل ــي هذا ف
في اإلباضية تاريخ مختلفة من عصور وقعت في تاريخية أحداثاً
وال االهتمام تثير ال ــة طبيعي أموراً ــني وقوعها وكانت ح – ــا ليبي

األعجاب... على تبعث

بعض تلك اعتبرت ــور، العص هذه ــباهها في أش فلما وقعت
ــب أوائل تاريخية تكس األحداث تلك واعتبرت ــوالت، املواقف بط

العظيم. اد

: الذاتي االكتفاء

ــلبي الس ــه كفاح ــي ف ــخ التاري ــال أبط ــن م ــدى غان ــر اعتب
نتاج ــه على غذائ ــر في اقتص ألنه وذلك ــزي. اإلجنلي ــتعمار لالس
ــتعمرون املس يجد ال حتى به، االقتداء إلى مواطنيه ودعا الهند،
ــم، ويتخذون إليها بضائعه ــحنون يش رائجة ــوقا س ــي الهند ف
له التاريخ، عظيم قدره ــف موق وهو عليه، ــيطرة للس ذريعة ذلك
آخرا سبق بطال ــى غاندي ينس ــد ببطولة يش حني التاريخ ولكن
الكبير العالمة كان ــد لق قرون. ــرة بعش الفكرة هذه إلى غاندي
يرعاها أو بقرة حليب ــى عل غذائه في يقتصر اجلناوني الليث ــو أب
ــائه كس يقتصر في وكان اخلصبة، جناون أراضي في زوجه ترعاها
وكان املتينة، الصوف ــجة أنس من اجلناونيات أيدي تنتجه ما على

ــرب البضائع تتس ال حتى احمللي، اإلنتاج على االقتصار إلى ــو يدع
ــيلة لدخولها، وس الظاملون ال يجد ــى وحت البالد، إلى ــترابة املس
إليه يصل لم واالحترام التعظيم من مقام في ــذا الرجل ه وكان
ال إنه ــهم، رؤوس احلكام العلماء، وطأطأ أنصت ــم فإذا تكل ــد، أح
اإلسالم، بكرامة عليه ويزيد التفكير، عظمة في غاندي عن يقل

واإلتصال. والدعاية النشر وسائل هو إمنا ينقصه ما وكل

: البيضاء الثورة

العرش، فاروق من وخلعوا امللك في مصر، ــرار الضباط األح ثار
ظلم طويل، املصري من ــعب الش إلى املنفى، وحرروا ــوا به وطوح
التي ــذه البطولة به ــيد يش والتاريخ اليوم ــم عظي عمل ــذا وه
ولكن ــرة دم، تريق قط أن دون ــكا مل وتعزل ــم، احلك نظام ــب تقل
بحادث سريعاً مراً مير ايد العمل بهذا اليوم يشيد الذي التاريخ

عشر قرنا. اثنى منذ في ليبيا يقع

يقلون حكام ال ــية العباس اخلالفة ظل حتت ليبيا يحكم كان
ذلك في ــالم اإلس أحكام عن ــدا وبع ــتبداد واس فاروق ظلما ــن ع
صمت في تتألم األمة وكانت اإلسالم، مطلع من القريب العهد

املستبد. ذلك احلكم حتت

بالظاملني، اإلطاحة ــرروا وق األحرار املؤمنني ــن م جمع وتداعى
أن احلكم، دون ــز مرك ــتولوا على واس –طرابلس- املدينة ــوا فاحتل
ــي العباس احلاكم إليهم داعو ثم الدم، من ــدة قطرة واح ــوا يريق
من اخلروج أو ــن أفراد األمة فردا عاديا م بينهم بني البقاء ــروه وخي
البيضاء التي الثورة بني فرق من هنالك ما وكل موفورا، آمنا ليبيا
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بها قام التي ــاء الثورة البيض ــي مطلع ف أحرار مؤمنون بها ــام ق
عاديني قامت بتدبير نفر ــى األول أن العصر، هذا في أحرار ــاط ضب
حني وتأييدها، وأن الثانية األمة محبة هو إمنا قوة من ــم ماله كل
ــكتت أس التي وقوته، اجليش ــلطة س على كانت تعتمد ــت قام

السالح. استعمال قبل املعارضة

: املرأة من قضايا

تفكير ــن مرموقا م ــا مكان ــر احلاض ــر العص في ــرأة امل ــل حتت
من نفر ــد متجي على ــة واإلذاع ــة ــت الصحاف دأب ــد ــان، وق اإلنس
إرادتهن ــخصيتهن وصالبة ش قوة ــنت أن يثب ــتطعن اس الفتيات
معارضة ــم رغ ــتهن دراس إلمتام اجلامعات ببعض ــن ــني التحق ح
ــيد تش صحيفة صدرت وكم ــلكهن، ملس وانتقاد البيئة ــن، أهله
دخلت كلية فتاة وكانت أول التقاليد، التي حطمت فالنة أو فالنة
األحداث ــه بهذه نفس ــغل حني يش والتاريخ كذا. جامعة أو كذا
ــرة عش قبل أحداث أخرى على ــريعا مرا س مير احلاضر، في العصر
في ــتركت واش التقاليد، قيود الليبية الفتاة فيها قرون، حطمت
ذكاء في املناقشة وقد تفوقه زميلها، تشاركه جنب إلى الدراسة
" كانت إصرا جار " جبل على ــطة منبس مدينة ومثابرة. في وجدا،
ماطوس أم بعد " فيما سميت التي عافية الفتاة الذكية تسمى
حتى ــائخها مش مدينتها وعن مدارس الفتاة في هذه ــت درس ،"
الكبرى تلتحق باملدرسة ــتفيده، فرغبت أن تس ما عندهم جتد لم
في ــن ابراهيم ب محمد ــة أبو العالم الكبير ــي املرب ــي يديرها الت

متصمص.

وفي أميال، ــة أربع تقل عن ــدة ال بعي بني املدينتني ــافة واملس
تعمل هذه الفتاة فقط. فماذا ولكن للذكر املدرسة قسم داخلي

؟ غايتها وتبلغ دراستها فتتم املعهد بذلك لتلنحق

في الطلب ثار احلت وملا فعارضوها، أهلها على أمرها ــت عرض
لفتاة ــمحون يس وكيف بالقوة، حتى مينعوها ــرروا أن وق ــم، ثائره
أربعة أميال عن تقل ــافة ال مس يوميا الزهور أن تقطع عمر ــي ف
أن وتطوع أخوها الغيور، املوضوع في اجلميع أصلب منفردة، وكان
الوسائل هذه جميع ولكن السجان، بوظيفة ويقوم وأن يحبسها
والتحقت فيه، رغبت ــا عم الفتاة تصد أن ــتطع تس لم العنيفة
بعد ــت فيما وكان منها، تخرجت حتى فيها ــت ودرس ــة، باملدرس
مجلس علمي يعقد أن ــل وق العلم والتقوى، مراجع ــن م مرجعا

إليه. تدعى ال

إلى قطع اضطرت ــا وكثيرا م اآلراء، مقدمة ــي ف ــا رأيه وكان
أو مرضع. حامل حلضور اجتماعات وهي طويلة مسافات

فبلغت هذه ــت درس التي الوحيدة الفتاة ماطوس أم ــت ليس
املكان هذا مثل بلغن ــات الفتي إن العلم... من ــامقة الس املرتبة
أولئك القالئل ــن م ماطوس أم ــن ولك ــن العد، ببلغه ال ــوق املرم
الغاية ــوغ لبل ــة األهل ومعارض ــة، البيئ نقد ــني يبال ــي لم الالئ
ومن الفتيات، ــن م ماطوس عدد ــل أم َفعل ِفع ــد وق ــة، العظمي
نفسها على فتدير ــباب الش العلم بني مجلس حتضر من بينهن
بني وهي ــا واعي حيا ــتراكا اش ــدرس ال في ــترك تش ــم ث ــرة حصي

الطالب...
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وأغضبت األهل، ــت التقاليد حطم التي الفتاة هذه أن ــى عل
حتت هذا ــلوكها س ــلك أوال تس كانت العلم، مجالس ــرت وحض
كانت ثم " ــب خصي محمد ــي أب " ــال أمث قدراء، ــني مرب ــاة مراع
تفتح اال ال كانت ثم وحشمتها، ولباسها على سترتها حتافظ
في إال أحد ــع م حديث أو نقاش ــي ف ــترك تش وال احلر، ــالط لالخت

الدرس. قاعة

في ــتمر تس يفتح اال للفتاة كي أن ــني ب كبير فرق ــاك وهن
التربية وحسن واخللق الدين رقابة حتت غايتها حتى تبلغ الدراسة
من كثير ــوم الي ينعق بها التي ــوة الدع وبني ــلوك، الس ــة ومثالي
مبا حتمله احلياة فرص جتربة في والفتاة الفتى ــتراك اش إلى الناس
من التجربة ــدأ هذه تب أن إلى ويدعون معان، من التجربة ــة كلم

املدرسة...

: املرأة أيضا من قضايا

العصور األخيرة، في املشاكل أهم من املرأة تعليم مشكلة إن
بعض وكان ــر، النظ وجهات وأختلفت اآلراء ــا فيه ــد تضاربت وق
من ابتداء بجانب الفتى ــدرس ت أن يجب الفتاة أن يرون ــن املفكري
آخرون مفكرون ويرى ــية، املراحل الدراس نهاية إلى األطفال روضة
تربيتها وأسلوب ومنهجها ــتقل مبدرستها أن تس الفتاة يجب أن
بني متأرجحة مواقف ــرون آخ ويتخذ ــل التعليم، جميع مراح ــي ف
رأي عن أعلن أن أريد ال ــل هذا الفص في وأنا ــابقني، الس املوقفني
رأيا الكرمي القارىء ــدي ي بني أضع أن أريد وإمنا املوضوع، ــاص في خ
في حساب لهم ــب يحس أعالم عليه اتفق وقد ثم نفذته، أعلنته

قرون. عشرة قبل وذلك والتعليم، التربية مجال

وكانت تعليم املرأة، بقضية العصر ذلك يحيى في اهتمت أم
ميمون، أبو زوجها ــم منه العلماء، فحول ــن م كثير ــت على درس
ــة ــقة والتعب في الدراس املش من الفتاة رأت ما تالقيه ــا ولكنه
ــد قررت أن فق ــاع، ولذلك اإلنقط إلى ــن منه ــر الكثير يضط مما
فعال ــة املدرس هذه ــأت وأنش بالبنات، خاصة ــة مدرس ــىء تنش
إليه ــة تأوي داخلي ــاما أقس فيها وجعلت " ــني " أمس مدينة ــي ف
توجههن كانت بل تكتف بهذا ولم من بعيد، الوافدات الطالبات
منهن البعض ــجع تش الذي احلني ففي واعيا، اجتماعيا ــا توجيه
تشير عل العلم، كانت في والتبحر الدراسة ــتمرار في االس على
إلى ترشدهن ــرة، أو أس بتكوين احلياة معترك في بالدخول أخريات
غالبا ولكنها ــني ذلك احل في ــة املعروف ــوية النس األعمال بعض
فهمت أنها ــى إل تطمئن حتى ــتها مدرس الفتاة في ــك متس ما
اخللقي،واكتمل ــاء البن فيها ومت واإلجتماعية ــة الديني ــا واجباته

الفاضلة. املرأة مقومات لديها

وهذا ما السنني، ــرات عش ــلمة منذ املس املرأة فعلته ما ذلك
ــبني حاس في الغرب، النفس والتربية من علماء اليوم ــه نقتبس
ذلك،ولو رجع ــي علينا ف ــل لهم الفض وأن ــه، إلي ــبقونا س ــم أنه
والقريب، البعيد ــا تاريخ أمتهم، وراجعوا ماضيه إلى ــلمون املس
ــه حضارة وصلت ملا ــا ألن تكون أساس ــة ثروة صاحل ــه في ــدوا لوج

العشرين. القرن في اإلنسان
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: العلمية اجلميعات تكوين

ــذه النقطة عن ه أبدأ احلديث ــي أن ل ــرف الش دواعي ملن ــه إن
عمره، في أمد اهللا اطفيش، ــحاق أس أبي العالمة لإلمام بكلمة
صفحة الوضع كتاب عن مقدمته في قال ــالم، لإلس ذخراً وأبقاه

: 9

مؤلفات من وجتد للهجرة إال الثاني عصر منذ القرن مير ولم "

تلك على ــدل ما ي اليوم ــا أيدين فبني ــول، العق ــا يبهر م ــه علمائ
العلماء من ألفه سبعة الذي ــياخ األش كديوان الهائلة، الذخائر
من عشرة ألفه الذي العزابة وديوان جزءاً، ــرين وعش ــة خمس في
بتأليف وناهيك فقهية، معارف دائرة يعتبر منهما وكل الفقهاء،

." العلماء األجالء هذا العدد من حتريره على اجتمع

ظاهرة تعتبر املوسوعات وتأليف العلمية اجلميعات تكوين إن
الغرب، وسواء في نشأت الناس أنها من كثير ــب ويحس عصرية،
ــتطيع يس ليبيا في ــلم املس فإن يصح لم أو ــبان احلس هذا صح
الذين القوم ــك أولئ فيهم ليجد ــد األماج ــالفه أس إلى يرجع أن
اجلميعات ــن تكوي ــل الفضائ ومن ــة، فضيل كل ــى إل ــبقون يس
التي اجلمعية ــأن ب أجزم ــت ــوعات، ولس املوس لتأليف ــة العلمي
اإلسالمي، الشرق في العلمية اجلميعات أولى هي الديوان ألفت

سبقتها. الأعرف جميعة أخرى ولكنني

لتأليف ــت تأسس جميعة أول عن أحتدث طلبت أن فلو ولذلك
التي ــوان الدي ــا جميعة أنه أقرر ــوف س فإني ــوعة علمية موس
النميلي، أبو عمرو ــى، موس عمران أبو : العلماء هؤالء من تتكون

مام، ــدرِ َس جابر بن بن َجرناز، زكريا يحيى ــو أب ، ْ مانوج بن ــداهللا عب
تُوزَّين. أبو ُمْجِبر مصلح، بن كباب

ــر انتش ــوعتهم الفقيهة، موس العلماء هؤالء ألف أن ــد وبع
كان كأمنا الثقافة، فنون مختلف ــي ف العلمية اجلميعات تكوين
من إليه الداخلون اندفع ثم أولئك األعالم، ففتحه مغلقاً ــاب الب

بعدهم...

هو الفصل في هذا الكرمي القارىء على أعرضه أن أريد ــذي وال
هذا إلى العالم ــبقوا س قد الكرام ــالفه أس أن ــرف الليبي يع أن
هذه عن التاريخ ــدث يتح الذي ــذا احلني وفي ه الفكري، ــج النض
بأمجادنا مير نره واحترام، إجالل الغرب بكل ــرة الفكرية في الظاه
عنها ــف أقالم تكش لها تُتح ــم األمجاد ل هذه ألن ــريعاً، س ــراً م

للناس... وتبرزها

: التعليم قضايا من

والتعليم ــة التربي ــا بقضاي ــر العص ــذا ه في ــاس الن ــم يهت
من في كثير الطالب إليواء داخلية ــام أقس وتفتح اهتماماً كبيراً،
جلميع التعليم لتيسير وذلك االبتدائية، املرحلة في حتى املدراس،
وهي كامال، ــرافاً إش الشباب تربية على ــراف لإلش ثم الطبقات،
عصرية، غير فكرة أنها الناس من كثير ــب ويحس مباركة. خطوة

ذلك. يوافق على ال التاريخي الواقع أن

وعملوا ــم، والتعلي ــة التربي ــة بقضي ــالم اإلس ــم اهت ــد فق
كثير في ــة داخلي ــام أقس بفتح ــع، وذلك ــيرها للجمي تيس على
املأوى فيجدون ــاً، مجان الفقراء الطــالب إليها يأوي ــدارس امل من
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على األغنياء إليها التربوي النظيف، ويأوي ــراف واإلش ــكن واملس
تنفق أو تشرف هي التي احلكومات تكن ولم النفقات، يدفعوا أن
األمة، من ــرف عليها املصلحون يش كان وإمنا ــاريع، هذه املش على
لبعض ــون تك وقد التبرعات، ــق طري ــن ع ــات فتجمع النفق ــا أم

السبيل. هذا في أوقاف الكبرى املدارس

كانت التي ــدارس امل من عدد الكتاب هذا فصول ــض وفي بع
علمية فائدة ــالد الب وأفادت التعليم ــرت فيس النظام، هذا ــع تتب

العصر. في هذا الدول بعض إليها لم تصل اجتماعية

: أيضاً التعليم قضايا من

علمية ــالت برح ــر العص ــذا في ه ــد ــدارس واملعاه امل ــوم تق
يظن وقد ــا، ــاتذة وينظمونه األس عليها ــرف يش ــتطالعية واس
أنها أو ــر، احلاض ــر العص ــدة ولي ــرة الفك ــذه ه ــاس أن ــض الن بع

ذلك. عكس يثبت التاريخ ولكن الغربي، الفكر من مستوردة

عند ــية الدراس املناهج ضمن ــية املدرس الرحالت كانت فقد
يذهب رحالت ــون ينظمون املرب فكان ليبيا، في العظام ــالفنا أس
ــني مدرس ــراف إش الطلبة حتت كل ــة أو الطلب ــن م فريق ــا فيه
مالحظته، جتب إلى ما أنظارهم ويوجهون يراقبون الطلبة قديرين
سلوكهم ويراعون نفسياتهم ويدرسون عليه، ــن االطالع ويحس
في النظم ــود قي من ويعفونهم ــة، واالقام ــفر حالتي الس ــي ف
عندما ــيتهم نفس ومعرفة ــتهم دراس لهم لتتاح بعض األحيان
إحدى تقترن ان ــف من املؤس ــة كاملة، ولعله حري في ــون ينطلق

أليم. بحادث الرحالت تلك

فطاحل من الاللوتي ــارون ــليمان بن ه س الربيع أبو فقد كان
بهذه القيام ــي ف ــط الربني أنش من وكان املربني، وكبار ــاء، العلم
العمل على ويدربهم ــه، طالب ــية نفس فيها يدرس التي الرحالت

واحلياة.

ضوضاء عن ــداً بعي ــه ليبيتوا طالب مع الكبير ــيخ الش ــزل ون
الضاربة حول اجلبل والتي القبائل ــدى إح – تيجن بنو وكان املدن،
شاهدوا قد تيجن أهل – كان بعض ــلب والس النهب على تعيش
على عليهم فهجموا ــت، للمبي تنزل الكبيرة التي القافلة ــذه ه
أعالمها من ــاً علم ليبيا ــرت وخس جميعاً، وقتلوهم ــني غفلة، ح
درس فقد ذلك ــم ورغ عمره، من ــرين والعش ــابعة الس يتجاوز لم
بآرائه ــحونة مش والكتب العلم، فطاحل من قليل غير عدد عليه

وأقواله.

ــة، وتاريخ املواضيع الكفاي ــذه ه من نقلته ــا فيم أن ــب أحس
السبق هذا األمجاد، ومثل هذه مبثل ــحون ــالمية مش اإلس األمة

احلياة. ميادين مختلف في

إمنا للعصر وليداً أو ــرب، الغ من وارداً اليوم ــبه نحس مما ــر وكثي
األنحطاط، ــن زم بعض في أغفل ولكنه ــلمون، املس إليه ــبق س
ونسائها رجالها سير في العظيمة هذه األمة تاريخ والرجوع إلى

عظيم... رائع تراث عن نكشف أن نستطيع

احلق عن ينحرف الزاوي

بالتاريخ الليبي عنى وقد مكثر، مؤلف الزاوي األستاذ الطاهر
احلجم، ــطة املتوس الكتب ــن م ثالثة علمت ــا فيم فيه ــدر فأص





488489

وأعالم ليبيا، ليبيا، ــي ف العربي الفتح وتاريخ جهاد األبطال، ــي ه
وعمل نبيل، مشكور، جهد الليبي بالتاريخ الزاوي ــتاذ األس وعناية
ــليم الس املنصف الرجل مبظهر ــه كتب يظهر في أن ــاول ح ــد وق
اخلفيفة، اللمزات ــه من تصدر فكانت خانه قلمه أن إال ــة، الطوي
يستتر فهو الظهور، على يقوى كأنه خائف ال والطعنات اخلفية،

للغرض. موفية أو إشارات بعيدة، ولكنها ملتوية عبارات خلف

ــكنها الكبير، تس ــالمي اإلس الوطن من جزءاً كانت ليبيا وإذا
السود وفيها والعرب، البربر فيها واأللوان، مختلقة األجناس أمة

والبيض.

تقع التي ــداث األح إلى ــر أن ينظ ــب يج ــليم الس ــإن املؤرخ ف
فإن واحدة، ــرة أفراد أس من تقع أحداث ــالد نظره إلى الب هذه في
تقع أن الثورات واحلروب لم وكما وال جنس. لون له ليس ــالم اإلس
ولون واحد جنس ــن تتكون م التي ــى تلك حت املمالك جميع ــي ف
لم هنا الثورات ــإن ف – ــتغلون هناك ظاملون ومس دام – ما ــد واح
احلقيقي ــبب الس إلى ينظر أن ــب املنصف يج ــؤرخ وامل ــف. تتوق
الثائرون فليس عليها، والباعث فتنة، أو حدث أو ثورة لكل ــر املباش
املسلمني من شوؤن شأناً تولى أن حقاً وليس اطيئني دائماً، هم
من يشاء ما داخلها ــتطيع أن يفعل يس ــب بذلك حصانة يكتس

استغالل مجهود الناس.

الَِّذيَن يا أيَُّها [ : ــر قوله تعالى يفس لدين اهللا أن لتحريف وإنه
بهذا ِمْنُكْم[ ــرِ األْم َوأُولِي ــوَل الرَُّس َوأَِطيُعوا اَهللا ــوا ــوا أَِطيُع آَمُن
بغير ويحكمون دين اهللا عن يتحرفون الذين األمر أولى فإن املعنى.

أي منا ليسوا دوال، وأموالهم خوال، اهللا عباد ويتخذون اهللا، ماأنزل
الطاعة لوق فإنه الطاعة، لهم الذين جتب من املسلمني ليسوا
من والعصاة ــاق الفس تخرج التي واألحاديث اخلالق، معصية في
فاحلاكم 79 ( منا فليس غشنا من ) : ومتوافرة كثيرة ــلمني املس
املسلمني، غاش وأحكامه الشريف الشرع بنصوص يتقيد ال الذي
عليهم يحمل طاعة، والذي عليهم له جتب وال منهم، ليس ــو فه
ليس عدل، بغير يأخذ أموالهم أو بغير حق، منهم فيقتل السالح

الطاعة. عليهم له جتب وال منهم،

من فهو العناء، ــه هذا نفس يكلف لم الزاوي ــتاذ األس ولكن
إلى ــكان الس ــم قس " ليبيا العربي في الفتح تاريخ " ــه كتاب أول
وجعل البربر ــدة، كتلة واح العرب ثم جعل ــر، عرب وبرب : ــمني قس
أخطاء ــر جميع البرب ــى كواهل يضع عل جعل ــم ث واحدة، ــة كتل
حميع النقائص إليهم وينسب أعبائه، كل عليهم التاريخ، ويلقى
أبعد غريب ليس منطق وهذا ــعب. إلى ش ــب تنس ميكن أن التي
ــاً، جنس باعتبارهم البربر فإن ؛ اخلطأ في وأوغل الصواب، عن منه
خيراً ليسوا جنساً باعتبارهم العرب وأن العرب، من أسوأ ــوا ليس
خيراً ليسوا العرب والبربر جميعاً باعتبار أجناسهم وأن البربر، من

الشعوب. من غيرهم من أسوأ أو

فكرة " " السوبرمان األعلى اجلنس أن خرافة نعتقد كنا ولقد
كل وبقيت ــة، غير رجع إلى ــه وذهبت مع ــر هتل دماغ في ــدت ول
أخالقها في تفاوتت وإن ــها، أجناس باعتبار ــاوية متس ــعوب الس

ودينها... وأعمالها
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اخلوارج، وجعل عن فتحدث بذلك، الزاوي األستاذ يكتف لم ثم
املبادىء هذه وملا كانت ــالمي، اإلس املغرب إلى ــرب تتس مبادئهم
ــكوا البربر، ومتس تلقاها الزاوي – فقد ــتاذ األس نظر –في هدامة

العرب. واتخذوها وسيلة حملاربة بها،

كتبه أو في كتابه في الزاوي ــتاذ ــار األس هذا النمط س وعلى
اجلزيرة ــب قل في ــأت إمنا نش اخلوارج فكرة أن ــر للبرب ــفع يش ولم
,ان ــا البربر، عنه دافع مما بأكثر عنها ــوا دافع العرب وأن ــة، العربي
في ــالمية اإلس األمة بقية كانت ــا كم كانوا املغرب ــي ف ــر البرب
الطوائف ــن م قليل ــر غي عدد ــالمي، فيهم اإلس ــن الوط ــة بقي
وإباضية ــة ومعتزل ــوارج ــيعة وخ فيهم ش كان ــد فق ــب، واملذاه

وغيرهم. وظاهرية وأشاعرة

من طائفة تثور عندما ــه في كتاب الزاوي ــتاذ األس اعتاد ولقد
ذلك ــند يس أن بباطل أو بحق قبائلهم من قبيلة أو البربر طوائف
القائمني إلى العمل يسند ما نادراً فهو جميعاً، البربر إلى العمل
عند وطبيعي كذا " البربر : " فعل يقول أن يسهل عليه ولكن به،
ال لهم احلق ليس وأنه اخلط، طول على مخطئون أن البربر ــزاوي ال

واألنني. التوجع في حتى وال الثورة، في وال احلكم في

وظلم ــاديء للمب ــم وظل للتاريخ ــم ظل ــد أعتق ــا فيم ــذا وه
أمثال عند التفكير ــذا ه مثل ــاغ س وإذا للناس، وظلم ــد، للعقائ
عند ــني، أو الظامل ــوالة ال خدم ــن م ــه وأضراب ــي ــة التيجان الرحال
خلقوا ــا إمن الناس أن ــرون ي كانوا ــن الذي ــني الغربي ــتعمرين املس
هذا يسوغ فما ساغ هذا التفكير عند أولئك، إذا لهم، ليخضعوا

العشرين، القرن ــلم، يعيش في مس عالم رجل عقل في التفكير
ــنة س واتباع اهللا، بكتاب والعمل اهللا دين إلى إلى الرجوع ــو ويدع
رضوان الكرام، أصحابه وهدى ــلم عليه وس اهللا صلى ــول اهللا رس

عليهم. اهللا

أنني ــابقة، الس ــطور الس يقرأ وهو الكرمي، للقاريء يخيل قد
القراء أن يعرفها ــد أري التي واحلقيقة ــر، البرب عن ــاع الدف بصدد
من غيرهم أو ــر، جنس البرب أو ــرب الع جنس ال يعني ــه أن ــرام الك
ــبحانه س الباري إرادة أن ــن أوم ــر، فأنا كثي أو قليل ــي ف ــاس األجن
وقبائل، ــعوباً ش منه جعلت ثم ــان، خلقت اإلنس عندما وتعالى،
خصائص اإلنسان بني من لون أو جنس أو شعب كل أعطت وقد
األفراد، في إال التفاوت يكون وال اآلخرين، عند تساوي ما ومواهب
بأسرها، قبيلة أن تهجى وسلم عليه اهللا صلى النبي نهى ولذلك
املواهب ــن لها م ــا لونه ــها أو جنس كان ــا مهم ــة قبيل أي ــإن ف
اإللهية القدرة ــا متنحه واخلصائص التي ــرة والفط ــتعداد واالس
القبيلة في األفراد قيم وإن تفاوتت ــل، القبائ من لغيرها ما مثل

القبيلة. خارج وفي نفسها،

هللا تدين ــلمني، فرقةمن املس عن أحتدث الكتاب ــذا ه وأن في
اهللا كتاب من املستمدة وأصوله قواعده له إسالمي، مذهب في
وال تعيش، زالت ليبيا وال في عاشت األمة، وإجماع رسوله وسنة
على أحتدث ال وأنا أيضاً لونهم، أو ــا أفراده مطلقاً جنس ــي يعنين
وقد الكبرى، املسلمة األمة من جانباً تكون ألنها إال الفرقة، هذه

مغرضة. وأقالم مخطئة أقالم احلق هذا اجلانب بغير تناولت
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األقالم آثار تلك ــفوا يكش ــالم أن اإلس رجال على لواجب وإنه
فرق اإلسالم. واطئة عن جميع املغرضة

جمال ــوه ش معينة ــارات تي في ــياق االنس ــف أن املؤس ــن وم
هذا على ــواهد الش يلتمس ــذي الفرق.وال ــض بع عند ــالم اإلس
وبعض ــخ، التاري ــب ــع إلى بعض كت يرج أن ــتطيع يس ــث، احلدي
الواحد الكتاب يجد من التناقض في ــوف س فإنه الرحالت، كتب
عقل منه يخجل ــا ــتغراب، وقد يجد اختالف االس على ــا يبعث م
غرائب في االستبصار كتاب مثال الكتب هذه ومن نفسه، يحترم

وأمثالها. التيجاني ورحلة األمصار،

ياقوت وبعلمهم مثل ــم به من يوثق بعض أن ــف ومن املؤس
بعض من معلوماته يستمد ألنه الفاحش، اخلطأ في يقع احلموي

الصدق. يلتزمون وال احلق، ال يتحرون الذين املؤرخني

الزاوي من ملزات

ملزات عن ــزاوي ــتاذ ال أحتدث مع األس أريد أن الفصل هذا ــي ف
أيها فإليك وكتاب مؤرخ أمني، عالم، أن يتنزه عنها قلم يجب كان
الفتح تاريخ كتابه " في الواردة اللمزات تلك الكرمي بعض القارىء

: " قال ليبيا في املبني العربي

: 104 صفحة

في الفتنة ــاب ب انفتح علي ــيدنا س على ــوا ــذ أن خرج ومن "

وجه أنصار على لهم دام ــد ما يس ولن يسد بعد، فلم ــلمني املس
" األرض.

وزر فيها يحمل ــي الت التاريخية املغالطات ــن م هذه الكلمة
وإال والدهماء، العامة ملشاعر استغالال غيرهم على الناس بعض

؟ احلق القصة من نصيب هذه فما

على مثل هذا ــية باعثة سياس ــباب أس في القدمي كان ولقد
يندفع فلماذا اليوم، لم تعد موجودة ــباب األس تلك الكالم، ولكن

الدوافع إليها. ذهبت مغالطات مع األستاذ الزاوي

من يوجد أن قبل ــالمية اإلس األمة في وجدت قد ــة الفتن إن
بن علي املؤمنني أمير يختلف أن قبل أي الزاوي باخلوارج، يسيمهم
الهائل من العدد وإن معهم ويقتتل أنصاره بعض مع أبي طالب
وفي اجلمل " " وفي وقعة " الدار " وقعة ــي ف ذهبوا الذين ــى القتل
بني بعد فيما القتلى الذبن ذهبوا أكبر بكثير من " " صفني وقعة
لم أمية ــم وبني هاش بني بني وقعت التي والفتنة وعلي، اخلوارج
وبني بني أمية بني وقعت واحلروب الطاحنة التي اخلوارج، إليها يدع
بني تقع كانت التي املتابعة ــارك واملع اخلوارج، يقدها ــاس لم العب
ــتقاللهم واس اخلالفة مركز وبني ــهم وبينهم أنفس العباس بني
اخلوارج..وتتبع التاريخ ــر ــن تدبي م تكن لم املعارك ــك تل إن ــا. عنه
كل في الثورات واحلروب ــلة من سلس ــتجد س فإنك ــالمي اإلس
من تدبير والثورات احلروب تلك ــت وليس العظيم، الوطن من ركن

اخلوارج.

في أريقت ــي الت ــم تلك الدماء إث اخلوارج ــى عل تلقى ــاذا فلم
وقد أو بباطل، –بحق اليوم تزال تراق إلى وال التاريخ- أدوار مختلف

؟ اهللا ذمة في وذهبوا اخلوارج انقرض
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الفتنة أن باب نعلم ونحن ؟ ــم بأيديه الفتنة باب جنعل ــاذا ومل
ــيطان الش وزين لهم الذين غرتهم احلياة، أولئك ــد في ي كان ــا إمن
وخانوا اهللا ــة، ــة وعبثوا باألمان باألم ــتبدوا فاس أعمالهم، ــوء س

السلطان. بعزة ألنفسهم ليحتفظوا ورسوله

ولكنها ــالمية، الفرق اإلس أو مبادىء العقائد من ذلك ــس ولي
بهم اهللا، فلجَّ ــبيل س عن انحرفوا من األمة ألفراد أتيحت ــرص ف

واجلبروت. الباطل في الطغيان

ولكنها اخلوارج ــن ع الدفاع أريد ال هذا الكالم ــول حني أق ــا وأن
أحداث تيار ــر جرفه معاص مؤلف أذن في ــا به أهمس ــة حق كلم
التي اخلفية اللمزة الصغيرة إلى ــير أش أن أريد إنني ــابقة، ثم س
ولن " الكلمة : فتتوارى. هذه خائفة الزاوي كأنها من قلم تنطلق
أنصار اخلوارج هم من ." األرض وجه لهم أنصار على دام ما ــد يُس

؟ كلمته هذه في الزاوي الذين يقصدهم

؟ وماذا يوحي بها

اجلملة هذه ــي ف الزاوي ــتاذ األس إليه يطّوع ــذي ال ــى املرم إن
احلني ذلك فيها مناقشة آتية، وإنني أدع في ملزات سوف ينكشف

الفصل. هذا نقط بعض في

: 115 صفحة

وتدبير مكائدهم، البربر، ــون ثورة يخاف إذ ذاك العرب زال ــا وم "

اإلباضية، ــى رئيس التجيب اهللا عبد في طرابلس ــهم رئيس وكان
ما الذي حمل أدرى ــت ولس : " عنقه وضرب إلياس عليه ــض فقب
هذه القضية ــرهم في وحش البربر تكديس على الزاوي ــتاذ األس

ومبدأ مذهب ــة واإلباضي ــق باإلباضية، تتعل ــة القضي ــذه ه إن ؛
من بها قاموا إمنا احلني ذلك في وأعمالهم أو لوناً، جنساً ــوا وليس
ال بتلك األعمال يقومون ــني ح وهم املبدأ، أجل من الدين أو ــل أج

متساوية. عندهم األجناس ألن الناس، أجناس إلى ينظرون

القوم دين إلى ال ينظر ــه يريد ذلك، إن الزاوي ال ــتاذ األس ولكن
احلاكم يثورون على وما دام اإلباضية ــهم، جنس إلى ينظر ولكنه
وهو املكائد، مدبري ــن م فالبد أن يكونوا بربراً داموا وما ــم، الظال
من حتى ــواهد ش ــزاوي ال ــتاذ األس عليه ال يجد ــب غري ــق منط
ــجل يس لم ليبيا اإلباضية في ــخ تاري ــإن ؛ ف ــني املغرض ــني املؤرخ
حيث حبيب بن إلياس ــتحيل يس أن قبل واحدة تدبير ثورة عليهم

منهم. األبرياء دماء

أخوه ــزد ي ــم ول ــس، طرابل ــي ف ــه جرميت ــاس إلي ــب ــم ارتك فل
أخرى، جهات في ــاال أعم ليوليه ليبيا من ــن نقله عبدالرحمن ع
الرحمن عبد وقف ؛ ملا القاتل فيقتل حكم اهللا إلى يستجيب ولم
ثار ــى الباطل عل ــاه، وبنصره أخ يحتضن املوقف ــذا ه حبيب ــن ب

يثوروا. أن لهم وحق اإلباضية،

منه، القصاص ــه، وطلبوا علي اإلباضية ثار الذي ــاس هذا وإلي
فقتل طرابلس، ــى عل والياً ــح أصب أن إلى ــروف الظ رفعته ــل رج
يحول أن الرحمن عبد ــوه التنجيبي، وأراد أخ ــعود مس بن عبداهللا
بعض على وواله ــروان القي في إليه ــاه فدع منه، ــاص القص دون

بهذا. للدم املتعطش الرجل هذا ولكن األعمال،

فلما وجد منه ــاس يزوره، إلي إليه الرحمن فذهب عبد ــرض وم
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خرج رأسه، ثم واحترز صدره، في احلاد خنجره عليه وأغمد غرة وثب
عليهم. احلكم وتوليه ألخيه قتله للناس يعلن

واإلنسانية، والقرابة، ــرف، والش اإلسالم، ملبادىء تنكر وهكذا
أخوة حتى أو الدم، أو أخوة الدين : أخوة لألخوة ــق ح أي يعرف ولم

الزاوي. األستاذ يقدسها التي اجلنس

الظاملني، لإلباضية على ــورة ث أول ــبب س الذي الرجل هو هذا
ذنب، بغير األبرياء يقتل ــم ظال حاكم على يثور ــعب يالم ش فهل
جيده الذي طوق ــر األكب بأخيه يغدر أن إلى ــاءة الدن به تصل ــل ب
يكتب ولم حاكما، ــه لينصب نفس في داره غدراً بالنعم، فيقتله
احلرم فقتل أقدس أجله من ــك انته الذي باحلكم ــتمتع يس له أن

حكمه. ابن أخيه بعد أيام من بخنجر

؟ املكائد تدبير ؟ وأين هذا في الفتنة أين

عند هذا أم اهللا، ــكام أح بتنفيذ يطالبون ــن هؤالء الذي ــد أعن
الدماء فيلغ في ــانية اإلنس مبادىء ــط ألبس يتنكر الذي الوحش
إلى ليصل اهللا ــرم ح جميع ما ــح ويبي العقور، ــب الكل يلغ ــا كم

؟ احلكم

هذا يد على يضربون حني اإلباضية أو غير فهل يالم اإلباضية
تعتبر وهل ؟ ــلمني املس على شره ــبون ويحس الظلوم، الطاغية

؟... الفتنة إلى ونزوعاً للمكائد ؟ تدبيراً هذه ثورتهم

فضربت اإلسالم، مبادىء على حافظت لو اإلسالمية األمة إن
الوصوليني ــن م احلكم ــب مناص وطهرت ــني. العابث ــدي أي ــى عل
أنصبت التي ــب املصائ وإن به، نكبت ــا نكبت مب ــني ملا واالنتفاعي

غير وصول هو فيها األول ــبب الس كان جميع أقطارها عليها في
دين إلى رجوع به، دون استبدادهم ثم احلكم، مناصب األكفاء إلى

وأعراض. أموال، ودماء، من الناس واستخفاهم بحقوق اهللا،

القرن التاريخ في ــب يكت الزاوي وهو ــتاذ األس حقاً على وكان
اإلسالمي. الهدف وحدة في العشرين ليجمع شتات األمة

أما وقعت، كما ــردة مج احلوادث ــرد تلك يس عليه أن كان حقاً
احلق ميليه مبا يعلق أن ــه علي فكان حقا رأيه فيها ــدي يب أن أراد إذا
عن فيسكت احلق ينحرف عن الزاوي ــتاذ األس قلم ولكن والعدل،
ــالم... ويرمى اإلس حكم وتعدى ــة الدماء البريئ أراق ــذي ال ــرم ا
يتلمسون قوم بأنهم اهللا حدود بتنفيذ يطالبون الذين املظلومني
إلى عادته ــا هي كم يلجأ ثم الثقة، إلى ــون وينزع الثورة، ــباب أس

: البربرية والعروبة فيقول

" و " مكائدهم ــر وتدبي البربر ــورة ث يخافون ــرب الع زال ــا وم "

في اإلباضية زال " وما ." لالنتقام الثورة أسباب ــون يتلمس أخذوا
إلى الفتنة". حتى نزعوا غضبهم

كتابه، من ــع موض غير ــتاذ الزاوي في األس ينثرها ملزات ــذه ه
اجلنس بني فيربط ــة، واملذهبي العنصرية ــني ب ميزج ذلك ــي ف وهو
النفسية العوامل ــب حس أحكامه ذلك على يرتب ثم والعقيدة،
ــتبني يس فال ــب هذه الرواس وتطغى عليه ــة، العصبي ــب ورواس
مبيزان الناس ــال أعم وال يزن اهللا، ــن دي أحكام إلى ــع وال يرج ــق، احل
لهم، ويبرر يحدو الظاملني، في موكب ينساق وإمنا العادل، الشـرع
تلك القرون، في يعيش كأمنا كان ــد مخالفيهم، وينق أخطاءهم،
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املترفني. الظاملني أولئك أيدي من ويتلقى العطايا

امتداح ــإن ــلم، ف مس عالم يقفه ــريف غير ش موقف ــذا وه
في ركاب ــير والس واجلبابرة، ــاة للطغ والتصفيق ــه، الظلم وأهل
فلن بها الزمن ذهب شنشنة وهوان ذلة في الظاملني املستعبدين

باإلسالم. يكرمهم اهللا لم الذين أولئك حتى وتنزه عنها تعود،

ليبيا العربي في الفتح كتابه " الزاوي في ــتاذ األس ويقول - 3

صفحة 119 : "

في العرب خصوم سياسة – من أشد اخلطاب أبو – أي وكان "

جعله إخالصا للبربر وقد أخلص ملذهبه، انتصار وقاتلهم أفريقيا،
واإلعجاب". التقدير محل في منهم

هذه في األستاذ الزاوي مبرارة عنه يتحدث الذي – اخلطاب أبا إن
من اإلباضية ليبيا ــكان س بايعه العروبة، عربي ثابت – ــطور الس

اهللا. بكتاب فيهم ليحكم إماما وغيرهم

ال بدينه يعتز إنه بأخالقه، ويعتز بإسالمه، اخلطاب رجل يعتز وأبو
املهازيل، إال يستمسك بها عنده إال خرافة ال اجلنس وما بجنسه،
ينقم كان ولكنه أو البربر، العرب ينقم على اخلطاب أبو يكن ولم
احلق الدين عن وعلى االنحراف احلكم، أصحاب الطغيان عند على
من النفوذ ذووا ينتهجها التي ــة السياس تلك على يثور إنه كان ؛
ــتاذ األس ألن ــالم، اإلس بقيود تتقيد لم ما جميعاً والبربر ــرب الع
فهو الناحية، هذه اهتمام في أي ــالمي احلكم اإلس يعير ال الزاوي
العربي يعمله ما أن ــرى وي العصبية، قضية في ــه أذني غارق إلى
: اخلطيرتني التهمتني بإحدى عارضه ومن مقبوال، يكون أن ــب يج

اخلوارج. من يكون أن أو البربر من يكون أن

أن اخلطاب قبل أبي على ينتقده ما الزاوي األستاذ يجد لم وملا
يجد ملا – ــلمني أمر املس تولى وبعد أن على ليبيا، باإلمامة ــع يباي
بقضية إلى إثارة عواطف الدهماء واستنصر جلأ عليه ينتقده ما
أي وكان – " فقال: كتابه كامل في ــأنه هو ش كما العرب والبربر

" في أفريقيا سياسة العرب أشد خصوم من اخلطاب – أبو

يصورها ــا أراد أن كم والبربر ــرب بني الع ــت ليس اخلصومة إن
على ــتولوا اس الناس ــن م طائفة ــني ب ولكنها ــزاوي، ــتاذ ال األس
احلقائق بتموية التضليل أو التخويف أو ــوة الق أما بطريق احلكم
شرعية على أنفسهم ــالمي، حتى أضفوا احلكم اإلس نظام في
يرهبها ــم ول اإلغراء، ــا عليه يؤثر لم ــرى أخ طائفة ــني ــم، وب احلك
موقف فوقفت ــة، والتموي ــل التضلي عليه ــز يج ولم ــف، التخوي
ــق أحكامه. وتطبي اهللا ــن بدي ــاك باالستمس تطالب ــة املعارض
يصر حني احلمراء أو ــاء البيض وبالثورة القول، يجدى حني ــول بالق
ومن ــن ظلم احلقيقة، وم موقفهم. على عن دين اهللا ــون املنحرف
البربر املوقف هذا ــول إن نق أن ــالم، اإلس ظلم ومن التاريخ. ظلم
آمنوا ــلمني الذين املس أو موقف فقط، ــرب الع موقف أو ــط، فق
وعز وسلم، اهللا عليه صلى محمد بأدب وتأدبوا ــالم، اإلس برسالة
اهللا فينحرفوا بدين ــم احلك أصحاب ــيطان الش يغلب أن عليهم
ــالمي الوطن اإلس أركان من ــن كل رك فواقفوا في ــراه. مج ــن ع
احلكم، ــرعية ــه ش لنفس فادعى ــتعلن اس الذي الباطل يحاربون
التهم تلفق الدعاية أبواق وأرسل والفساد، ــتبداد االس لها دخول
دعوة به ــتر تس أن وحتدث من الضجيج ما تود األكاذيب، ــق وتختل
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من فرق كل فرقة في الصادقني من املؤمنني املنبعثة واحلرية احلق
اإلسالم.

وساوى أصحابه، ــلم عليه وس اهللا صلى حملمد اختار اهللا ومنذ
القوميات ــرت ــي والغربي، انصه والفارس ــي واحلبش الرومي بني
هو ــلمني يريط املس الذي الرباط وأصبح ــن، الدي في ــيات واجلنس
العالقة ليكون ــان اإلنس خالق اختاره الذي ؛ الرباط العقيدة رباط
وآمنوا وعملوا ــك بذل املؤمنني واقتنع ــان، اإلنس أفراد ــة بني املتين
البربر أو أو العرب القومية من أو ــس اجلن إلى يعد يلتجْى ولم ــه، ب
أ، يريدون الذين أولئك ــلمة إال املس األجناس من غيرهم أو الفرس
ذلك ألغراض يستغلوا وأن الناس، من الدهماء ــاعر مش يكسبوا
ــم يقس وإن قلما ــالم. اإلس روح وعن ــالم اإلس بعيدة عن ــة دنيوي
أو متباعدة، ــات قومي اتلفة، فيجعل منها ــا أوطانه ــة في األم
متناكره أجناساً من دولها فيجعل منها دولة في األمة ــم يقس

أثيم. لقلم

اخلطاب: أبي عن حديثه ــتاذ الزاوي في يقول األس الفقرة وفي
محل في منهم جعله ــا أخالص للبربر اخلطاب أبو أخلص ــد وق "

فإن للحقيقة، ــم وظل ــخ التاري ــن على لعمري جت ــذا " وه ــر تقدي
يرتفع به ــذي ال ــالمه إلس وأخلص ــه، لدين ــص أخل ــاب اخلط ــا أب
أبو كافح ــم ولقد وألوانه الناس أجناس ــى إل وضاعة النظر ــن ع
ــواء، الس على والبربر اهللا من العرب ــن دي عن املنحرفني ــاب اخلط
احلكام ــية، وقاتل الدولة العباس والة من الظاملني احلكام ــل فقات
ــهم أجناس إلى ينظر ال واملعتزلة، مذاهب الصفرية الظاملني من
الذي اخلطاب أبي ــيف وس أعمالهم. إلى ولكن ألوانهم، ــى وال إل

الذي الرجل الورفجومي هذا ــك املل عبد عبث القيروان من ــر طه
في فساداً يعيث أن نفسه له فسولت قليال، اإلميان إال يالمس لم
العامرة، مساجدها في الدواب ويربط الكبيرة، الصحابية املدينة
لوضع بربر فقط – ألنهم – ــر مخلصاً للبرب كان أبو اخلطاب ــو فل

ونفوذاً... قوة بذلك وازداد امللك عبد يد في يده

لم وهو ــا، بربري أو عربيا ــون يك قبل أن ــلم اخلطاب مس ــا إن أب
وهددته األمة إرغاما، عليه أرغمته وإمنا احلكم إلى يعمل للوصول
وأصبحت الظلم،، ــن م حني ضج الناس وذلك ــع، إذا امتن ــل بالقت
ودافع األمة، فقام بأمر منتهكة، ــريعة الش ــتها قدس التي احلرم
عمر حكم البالد كما وحكم جنس. أي ومن ــر مظه في أي املنكر
على حجة اهللا إلقامة كاف ــه ولكن ؛ قصيرأ زمناً العزيز ــن عبد اب
واللجوء والعدل واملساواة النزاهة الناس ذاق فيه فقد ــرية ؛ البش

أمرهم. من رجل دق فيها كتاب اهللا إلى

قرناً ونصف ليلمز عشر الزاوي بعد اثني ــتاذ األس يأتي فلماذا
اللمزات اجلائرة... اخلطاب هذه أبا

" : ــة 120 صفح الكتاب ــي نفس ف الزاوي ــتاذ األس ــول يق - 4

ذريعة اخلوارج اتخذها التي – هللا 80 حكم إال ال أي الكلمة- وهذه
كيف ندرى وال لهم، ــعاراً ش وأصبحت علي، ــيدنا س على للخروج
ــتاذ األس إن " اخلوارج. من ــم أنه ينكرون ــة وهم اإلباضي ــا يقوله
الفكرة هذه معينة، فكرة أسير كان ليبيا تاريخ يكتب وهو الزاوي
وعرب، : بربر قسمني ليبيا ينقسمون إلى ــكان س أن في تتلخص
فهم بني ــوارج، خ أنهم هي ــدة جامعة واح ــم جتمعه ــر البرب وأن
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لذلك وهم خوارج، وكونهم بربراً، كونهم ــزاوي، ال نظر رذيلتني في
الزاوي يقف األستاذ يثورن وعندما التاريخ، أن يتحملوا جرائر يجب
ــتمع يس أو أن إلى املوضوع، ينظر دون أن ــازم القاضي احل ــف موق
وعندما يتنصلون ــم، حكمه بإدانته ويصدر ــني الطرف إلى دعوى
ذلك على ويقيمون إليهم نسبت ضاللة أو بهم أحلقت من تهمة
ويهز صفراء، ــامة ابتس الزاوي األستاذ ــم يبتس والبراهني، األدلة
داخلي تكذيب ــا وفيه ظاهرة، ــايرة مس فيها خفيفة ــه هزة رأس
ووقار جد في ــال ــارة، م إش أو كلمة أحدهم من فإذا بدرت ــع، قاط
هؤالء إن لكم أقل صرامة: ألم ــي ف يقول ــماله ش ميينه وإلى إلى
ــبحان ياس لم يريدوا. ــوارج، أرادوا أو خ وإنهم ــم بربر، إنه ــون، يكذب
ــوي، الس الصراط عن انحراف هذا إن كله، التحامل هذا ملاذا اهللا،

واحلق... النصفة إعطاء عن وابتعاد

التي الظروف ــي ه وما هللا " إال ــم حك ال " كلمة ــى تعن ــاذا م
لكي جنيب إننا ؟ األستاذ الزاوي عليها يغضب وملاذا فيها، ــأت نش
التي ــرة التاريخية الفت ــتعرض نس يجب أن ــئلة األس هذه ــى عل

منها. األمة وموقف الكلمة هذه فيها ولدت

الفتنة، نار سفيان إجماع األمة، وأشعل أبي معاوية بن خالف
ــلمون، املس ــذي اختاره ال ــرعي الش اخلليفة حملاربة ــاً ــز حيش وجه
خليفةشرعي به يقابل مبا بن أبي طالب علي املؤمنني أمير وقابله
ــه بنفس وقاده ــالم، اإلس أبطال من ــا فجهز جيش ؛ ــة باغي ــة فئ
إذا أنه معاوية وعرف ــال. وابتدأ القت صفني، في ــان والتقى اجليش
مما يتوقع، أقرب القضية في يخسر سوف احليلة فإنه إلى يلجأ لم
دعا إلى ثم ــي، عل في جيش طابور خامس ــن بتكوي ــد لذلك ومه

التحكيم.

التحكيم، ــن م الصحابة مقصد معاوية ــرف وع ــرف علي وع
العاص، ــن ب عمرو ــن ــق عنها ذه تفت التي ــد املكائ ــدى إح ــا وأنه
وأصحابه هو ــر وأص اهللا، بكتاب قاتلناهم ــا إمن : قال علي ــك ولذل
معاوية صنائع أكبر ــوده يق كان الذي الطابور ولكن اجلهاد، ــى عل
األغلبية ومالت اجليش في عمله عمل قد قيس كان بن األشعث
أصحابه من ــون والص ــا كان علي وحينم التحكيم، ــول قب إلى
ــتماع االس ونبذ موقفهم بصواب اجليش إلقناع بقية يكافحون
أحد الباغي، خلص إليها الفريق التي جلأ ــة احلربي اخلدعة هذه إلى
" هللا إال حكم " ال ــهورة املش الكلمة في هذه موقفهم أصحابه
في علي ــا أنصار ويردده اجليش جوانب في ــا به ــوا يصيحون وكان
الناس يناقش وهو بها راضيا إليها يستمع علي وكان موقف، كل
االنخداع ــدم وع الكلمة، هذه مبضمون ــك التمس إل ــم ويدعوه
سبحانه اهللا فيها حكم وقد واضحة، قصتهم ألن بحيل معاوية،

سماوات... سبع فوق من وتعالى

أن ــا يعلمه ــة حلكم ــى وتعال ــبحانه س ــى ــاءت إرادة املول وش
دعاة ــش إلى اجلي أكثرية متيل وأن ــي، لعل ــة األغلبي ــتجيب تس ال
على – معاوية صنيعة – ــن قيس ب ــعث األش يتغلب وأن الهزمية،
التخلي إلى مضطراً نفسه اإلمام أجل احلق، فيجد املناضلني من
على األغلبية، ــظ ليحاف أصحابه من الصفوة ــرك وت مبدئه، عن
هذه اللحظة التي وإلى مرغماً، بالتحكيم ؛ فرضى ويسير معها
ال – كلمة كانت األغلبية، وموافقة ــم بالتحكي علي رضى فيها
تعبير بل إنها ــعاراً ملبدئه، موقفه، وش عن تعبيراً – هللا إال ــم حك
فيه خالف بينه شحر فيما يُحكم كتاب اهللا مؤمن لكل ــعار وش

الناس. وبني
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مبوقفهم واستمسكوا جانب، إلى التحكيم معارضوا وانعزل
عن هذا ــأ تعبير، ونش أصدق الكلمة هذه ــر عنه تعب ــذي كانت ال
الكلمة حينما ــإن ف التطرف، كل ــرف متط آخر موقف ــرف التط
نزل فيما ــوا للناس أن يُحكم ــوز يج ال أنه منها ــد ــت وقص أطلق
وفهمه به، ــى ورض علي فهمه اإلمام ــا م وذلك ؛ حكم اهللا ــه في
زعموا بعد، املتطرفني فيما من ــاً ناس ولكن وعملوا به، املعارضون
ــلمني للمس ألن يكون ــي داع ال ــارة، وأنه اإلم ــى إل ــة ال حاج ــه أن
؛ الهدام ــذا املقصد ه " هللا الحكم إال " كلمة لوا وحمَّ ــة، حكوم
اإلمام وتولى عنهم. وردته ــخطته األمة، س ما هو التطرف وهذا

إشكال. بعده يبقى ال وإيضاح، بإسهاب شرحه علي

" بكلمة الذين خرجوا أولئك املتطرفني يرد على علي اإلمام قال
يراد حق كلمة " : 81 له وضعت الذي معناها عن " هللا إال ال حكم
إمرة ال هؤالء يقولون ولكن هللا، إال ــم حك ال إنه نعم – باطل ــا به
املؤمن، في أمرته يعمل بَرَّأو فاجر، أمير من للناس البد وإنه إال هللا،
الفيىء، ــع بها ويبلغ فيها األجل، ويجم ــر، الكاف فيها ــتمتع ويس
من للضعيف به ــذ ويؤخ ــبل، الس به وتؤمن العدو، فيها ــل ويقات

" فاجر ويستريح من يستريح برٌّ، القوي، حتى

أمير رأي على ــة يكون اإلباضي الزاوي أن ــتاذ األس يرضى فهل
" هللا إال حكم ال " أن كلمة فيعترفون أبي طالب، ابن علي املؤمنني
كلمة إنها نعم فقال أمير املؤمنني، يعترف بذلك كما حق كلمة
وتطرف متطرفون بها الباطل ــأرادوا ف متنطعون تنطع فإذا حق.
اإلباضية يردون فإن اإلمارة، إلى حاجة في ليست األمة أن فزعموا
دفعه وال كما التطرف هذا ويدفعون ورد اإلمام، كما الباطل هذا

له... وضعت املعنى احلقيقي الذي غير يحملونها كما

من اخلوارج كان ــني املؤمن أمير أن ــزاوي ال ــتاذ األس يظن فهل
ويتخذها حق، بأنها ويعترف " هللا حكم إال ال " بكلمة ــه ينطق ألن
قوم جاء فلما الكائدين، ــد وكي احملتالني، خدع يحارب ــعاراً، وهو ش
ــرحها ش قيلت فيه، الذي الغرض وعن ــا معناه بها عن ــوا وخرج
أنها فنص ــل، احلق والباط ــدود ح فيها حدد ــذي ال ــرحه اخلالد ش
يزعم الذي والغلو، التطرف هذا هو فيها الباطل وأن ــق، ح كلمة
ومن – ــم احلاس رده عليهم فرد في اإلمارة، لها حاجة ال ــة األم أن
علي اإلمام كالم حملوا الثاني اجلانب املتطرفني من ــف أن املؤس

ما يريد. غير

وعندما ــدون، ما يري بها يؤيدون ــدة واح جملة منه ــروا وابتس
أريد حق " كلمة بسرعة يردون " هللا إال حكم ال كلمة " يسمعون
سياق فهم : الفهم ــقة مش ــهم يحملون أنفس وال بها باطل "
" : قوله إلى ينظرون فال هذه اجلملة، اإلمام به شرح الذي الكالم،
النقد موضوع به أوضح الذي قوله إلى وال " حق كلمة إنها نعم

هللا ". إمرة إال ال " : يقولون " هؤالء ولكن " :

فيها، التطرف وإنا انتقد احلق كلمة ينتقد لم املؤمنني أمير إن
ينتقدون ــلمني املس ــائر كس واإلباضية معناها، في فهم واخلطأ

اخلطأ. وهذا التطرف هذا

وهم اهللا، حكم ــه في نزل فيما ــاس الن بآراء ال يحفلون ــم فه
املسلمة، ويطالبون األمة ترعى ــلمة مس دولة إلى تكوين يدعون
والة انحرف فإذا اهللا، باحكام العمـل في مخلصة الدولة أن تكون
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اهللا. دين إلى بالرجوع طالبوهم اهللا دين األمـر عن

أدوار مختلف ــي ف األباضية ــيرة س الزاوي ــتاذ األس تأمل ــو ول
التي اخلارجية، ــرات املؤث عن ــداً مبتع احلق، ــا مبيزان ووزنه ــخ، التاري
عليهم حكمه لكان اإلنصاف، دون حتول رواسب نفسه تركت في
هذه ــه نفس وكفى وكفاهم وأكرم، ــرف أش معهم وموقفه أنزه،

… املتنثرات اللمزات

: 122 ص كتابه السابق في قال األستاذ الزاوي - 5

االحوص أبي عسكر – أي عسكره اخلطاب على أبو ــتولى واس
مائة سنة وكان ذلك كثيرة إلى طرابلس، ورجع بغنائم – العجلى

واربعني هجرية. واثنتني

إلى فيها ــتند اس الزاوي ــتاذ األس قد يكون خفيفة، ملزة ــذه ه
هي. كما وال يستحلون الوقائع احلقيقة يتحرون ال مؤرخني

أموال يستحل ال اخلطاب أبا أن يعلم الزاوي ــتاذ األس فإن وإال
ــيئاً، منها ش يغنموا أن ــده جلن ــمح واليس ــلمني، املس من البغاة
في الداللة ــة واضح ــدراتي الس جميل مع اخلطاب ــة أبي وقضي

املوضوع. هذا

القيراوان، ــه في ورفجوم على انتصر أن ــد بع اخلطاب ــإن أبا ف
منهم ــداً واح فوجد ــى القتل ــد تفق ــة، املدين ــه ل ــلمت واستس
اجليش في أمره فاصدر فلم يعرفه، ــالب عن الس ــلوباً وسأل مس
رد إلى يبادر لم ــداً ولكن أح من القتيل، أخذ الذي ــلب الس ــرد ي أن
فيه ــترك واش ــان الفرس بني ــباق س جرى الطريق وفي ــلب، ما س
فرسه عن ــقط يس أن ــوء حظه س له ــاء ــدراتي، فش الس جميل

عليه اإلمام وأجرى فأخذه ــلوب، املس املتاع عن سرجه ويتكشف
في كاملة ــنة س ــراق، وبقي الع إلى ــر وف جميل ــب وغض األدب،
لينتقم اخلطاب أبي على املنصور جعفر أبا اخلليفة يحرض بغداد

لنفسه.

فرداً إماماً يعاقب وإن ملخصة. ــدراتي الس جميل قصة هذه
يغنم أن ــن ميك ال قتيل، ــيطان فأخذ الش ــن اجليش غره م ــداً واح

طرابلس. إلى الكثيرة، ويرجع بها الغنائم

معروفة، وحكم اإلسالم في احلروب اخلطاب أبي سيرة أن على
إبهام. وال ال غموض فيه واضح هذا في

ــق على نس جرى املوحدين حروبهم مع ــي ــخ اإلباضية ف وتاري
ملال. غنيمة أو ملرض أستحالل وال تعدى، وال فيه ال طغيان واحد

أموال طالب من أبي ــن ب على املؤمنني أمير نظفت يد ــا وكم
من حاربه ــن م ــع وجمي ــة، معاوي ــوال وأم ــر ــة والزبي طلح ــاع أتب
محاربيهم، ــوال أم من اإلباضية أيدى نظفت كذلك ــلمني، املس
في احلكم ــى ول من ــماء بأس ــفا كش تضع أن ــتطيع لتس وإنك
اخلطاب أبي : تليد بن احلارث : ــماء أس اإلباضية، فتكتب من ليبيا
عبيدة أبي : ــاس منصور إلي أبي : ــزوزي املل حامت أبي : ــى عبداألعل
زكريا : أبي ــاس بن العب أيوب ــن أبي احلس : اجلناوني ــد ــد احلمي عب
محمد األرجاني : أبي يحيى أبي : الباروني زكرياء أبي : ــري التندمي
جتد ــوف فس غيرهم، ــرات وعش الاللوتي، ــداهللا عب أبي ــي : الدرف
على ينتصرون ــا عندم احلرص – كل ــون جميعاً يحرص ــؤالء ه أن
فال اهللا ــم حك فيهم ــدوا يتع أن ال – ــن املوحدي ــن م ــم محاربيه
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وال جريح، ــى عل يجهزون وال ــل، بقتي ميثلون وال ــاً، ــون رأس يقطع
ستراً. وال يهتكون ماال، يغنمون وال مدبراً، يتبعون

مد يه الذي ــدي اجلن عاقب اخلطاب أن أبا ــخ التاري ــهد ش وقد
أخذ ما ــرد ي لم القيادة إن ــرك بت هدد حامت أبا وأن قتيــال ــلب ليس
ميدان في تتناثر الذهب ــال أحم ترك منصور أبا املعركة، وأن ــن م
العدو جمع ما تركه ــاء يلتفت إليها، وأن أبا زكري أن دون ــة املعرك
هذه يقفون قوماً وإن ؛ ــار الن فيه فأوقد ــالح مال وس من ــارب اله

: رئيسهم في الزاوي األستاذ يقول أن يصح املواقف ال

." طرابلس إلى كثيرة بغنائم ورجع "

: 122 صفحة الكتاب نفس في الزاوي األستاذ يقول - 6

فال ليغزو أفريقيا، مصر من يذهب جيش بلغت كثرة ومهما "

ميكنهم ــش البربر، الذي ــرين من جي عش من واحد يصل أن ميكن
مع واهللا اهللا ــد النصر بي ــن ولك ــش، اجلي هذا ــة ملقابل ــدوه يع أن

" الصابرين.

يريد أن وهو ــزاوي، ال ــتاذ األس إليها يلجأ ما كثيراً ــة زاوي ــذه ه
ــتبداد األس يقاومون ظلم الذين الثوار أن القراء الكرام إلى يوحي
اجليوش من ــدداً ع فرد أو الثائرة ــوش اجلي أن يزعم وهو ــون، مبطل
بجانبهم، أن احلق يعنى فذلك القليل العدد ــإذا انتصر ف الظاملة،
بني األيام مداولة في اهللا حكمة فإن بيد، والهزمية ــر النص ولندع

هو. إال يعلمها ال الناس

أن يدعى ــذي ال – الزاوي ــتاذ االس أن نناقش ــا لن ــه يحق ولكن
من واحداً ــغ يبل ــاً جيش أن جتهز ــتطيع تس ال ــية العباس اخلالفة

الزعم هذا له ــد نفن وأن أن يعدوه – البربر ــتطيع يس مما ــرين عش
غير ومجرى احلوادث، ــخ، التاري وداللة الواقع، منطق إلى ــتناداً اس

باإليحاء. متأثرين وال للعواطف، خاضعني

التي احلروب على تعليقاً وردت السابقة الزاوي ــتاذ األس كلمة
اخلطاب وأبي ــي، العباس القائد ــعث األش بن محمد بني ــت وقع

إماماً. الليبيون بايعه الذي

الذي اجلند ــدد ع وما هو ؟ ــن الرجالي كال ــات إمكاني ــا هي فم
؟ منهما واحد كل يعده أن يستطيع

- : يأتى اخلطاب فيما أبي إمكانيات تتلخص

اجلنوب ويشمل وسرت، القيروان بني ما ميتد اخلطاب حكم أبي
التونسي. الليبي

اخلطاب حتى أبي حلكم ــع تخض البربرية ال القبائل من ــر كثي
أو اإلزارقة، مذاهب ــى عل كان منها من ــيما س وال البالد هذه في

املعتزلة. أو الصفرية،

فقط. سكان مصر ربع يكاد ال في هذه اململكة السكان عدد

ويبقى عليه الدولة باإلنفاق ــل تتكف جند اخلطاب ألبي ليس
على ــاب اخلط أبو ــد يعتم وإمنا ــدوام، ال ــى عل ــرب للح ــتعداً مس
فإذا العقيدة، أجل من أو املبدأ، أجل يحاربون من الذين املتطوعني
إلى احلرب وذهبوا وسلحوها، ــهم أنفس داعي اجلهاد، زودوا دعاهم
أجرة وال ــاً، فال مطلق مادي ــب مكس في ــون لهم أمل يك أن دون

احلرة. أعمالهم إلى رجعوا احلرب انتهت غنيمة، فإذا
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محمد بن إمكانيات ــا اخلطاب تقريباً، أم أبي ــات هذه إمكاني
: فيما يلي األشعث فتتلخص

جعفر أبو جهزه إمنا األشعث بن محمد جاء به الذي إن اجليش
املنصور.

واجلزيرة ــام. والش العراق احلني : ــك ذل في جعفر ألبي ــع يخض
واألقصى. األوسط : واملغربان العربية ومصر

مملكة أبي ــكان س أضعاف أربعة يبلغون وحدها مصر ــكان س
اخلطاب.

دائمة، مرتبات لهم الدولة تدفع حتت السالح جند جعفر ألبي
اإلجباري. تلتجيء إلى التجنيد اللزوم وعند

ــعث بن األش محمد بقيادة اجليش هذا ــر أبو جعف جهز ـــ - ه
أراد االنتقام. الذي الزناتي خالد حتريض من بعد

ــعث، األش بن محمد يد حتت ــي كانت الت اإلمكانيات ــض بع
أن يستطيع االشعث ابن أن الكرمي للقاريء يتضح إليها وبالنظر
جنده عدد ال – أبي اخلطاب مملكة ــكان س عدد يبلغ ــاً جيش يجهز
املغرب سكان فإن اليوم، احلقيقة باقية إلى تزال هذه وال – فقط
ال يزيدون قد األقصى، واملغرب ــر، واجلزائ وتونس فيه ليبيا، مبا ــه كل
يكون ــبة عندما النس ــون تك فكيف ــا، مصر وحده ــكان عن س
ويضاف تونس، وبعض ــا ليبي بعض مقتصراً على األول ــم القس

يتبعها. وما والعراق، الشام، : الثاني القسـم إلى

األساس الذي يبني عليه األستاذ الزاوي فكرته أن ترى هذا من
له من احلقيقة. ظل ال

يعتمد ــذي ال التهويل ــن م ــيط القارئ البس ــدع ينخ ــد ولق
عليه ــتمل تش البالد اليوم وما ــذه ه معرفة ولكن ــزاوي؛ ال عليه
تهاويل ــف تعدها ينس أن ميكن التي اجليوش وماهي ــكان، من س

بها. يوحى أن يريد التي اإليهامات ويذيب الزاوي، األستاذ

أمور فتلك ــة املتحارب اجليوش بني والهزمية ــر النص قضايا ــا أم
القلة،والنصر أو الكثرة ودواعيها،وليست ــبابها أس ولها اهللا، بيد
بني احلروب تكون عندما ــيما س وال دائما، احلق هي دالئل الهزمية أو
بنت ولد ــني احلس على انتصر األمويون ولقد ــلمني، املس فرق من
ــه، فهل رأس وقطعوا وقتلوه، ــلم وس عليه اهللا صلى ــول اهللا رس

باطل؟ على وأنه على حق أنهم ذلك يعنى

أبي على ــعث األش فيها ابن ــي انتصر الت املعركة ــذه ه وفي
نتائجها ــى إل أدت ــي الت ــباب نعرف األس ــتطيع أن نس ــاب اخلط

: يلى فيما األسباب تلك التاريخية، وتتلخص

املرتبات له تدفع مقيم نظامي ــش جي ألبي اخلطاب ليس - 1

احلرب. إال له وال عمل خزينة الدولة، من

الذين ــني املتطوع ــاب من اخلط أبي ــع ــون م ــون احملارب يتك - 2

في زادهم أنفسهم على معتمدين احلرب، تعلن عندما يحضرون
بأعمالهم. ليقوموا املعارك، نهاية وينصرفون عند وسالحهم،

ــعث األش محمد بن مالقاة ــى الناس إل ــو اخلطاب أب ــا دع - 3

عدل أظهر أنه ــعث األش ابن به علم وملا ــوي، ق جيش له ــون فتك
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من وقتل إلى مصر، بالرجوع جنده وأمر اخلطاب، ــي محاربة أب عن
في فكرة الرجوع. عارضه

وملا اخلطاب، أبي جيش بها يفرق حيلة إال كله ــك ذل وليس - 4

أعمالهم إلى ذهبوا األشعث ابن برجوع اخلطاب أبي أتباع ــمع س
عدد إال معه ــق يب فلم زرع، حصاد وقت كان ــت والوق ــيما الس –

األشعث ابن علم وما متسعجلة، أعمال لهم ــت ممن ليس ضئيل
حتى عنه، الناس ــاب، وتفرق اخلط أبي جيش على حيلته بانطــالء
فيهم ــل فأعم قلة، ــي اخلطاب ف ــا أب وفاجأ ــاً، راجع ــير الس ــذ أغ
فيتلقاهم فرادى وجماعات، موطن احلرب إلى فيقبلون ــيف، الس
املقبلة، اجلماعات وبيد هذه ــتقر مطمئن مس وهو ــعث األش ابن
وليست ألفاً، عشر أربعة الروايات بعض في القتلى عدد بلغ حتى
متصادمني، ــني بني جيش تقع ــي الت ــة حرباً كاحلروب الوقع ــذه ه
هو التي الظروف أكثرهم يجهل ــاس ن على بالقتل ــه حكم ولكن
ــابك حس ضع في املوقعة حقيقة ــور تتص ولكن ــا، عليه مقدم
على يهجم ــر، تقدي أقل ــى عل ــني ألفاً من خمس ــاً يتكون جيش
يبقى ثم عن آخرهم، – فيقتلهم غفلة حني على – آالف ــة بضع
من تتكون جماعات في ــاس من الن ــراذم ش متربصاً فتقدم عليه
حتى جماعة، جماعة بعد فيتلقفهم – املئات من – ال العشرات
في السكان يتتبع الكبير اجليش بهذا يسير وحينئذ املزيد، يجد ال

ويغنم. ويسلب البادية، يقتل ! وفي املدن القرى، وفي

التضليل، أو لإلبهام داعي فيها وال املوقعة، صورة هي تلك - 5

في القلة أو الكثرة ــإن وتنقيص غيرها، ف ــض اجليوش، وتكثير بع
لها. قيمة الصدد ال هذا

والكثرة، بالقلة االحتجاج ــرة فك له خطرت من أول ــل -ولع 6

حيث اخلارجي ــاعر الش هو اإلميان، على دليال القلة انتصار ــر واعتب
يقول:

أربعونا باسك ويغلبهم زعمتـــم فيما مؤمن ألفاَ

مؤمنونا اخلوارج ولكن زعمتم كما ذلك ليس كذبتم

؟ الشاعر هذا على الزاوي يجيب األستاذ فبماذا

الضيق ــذا الزاوي ه ــتاذ األس ــق تفكير ال يضي أن ــو أرج ــى إنن
الرأي. هذا فيعتنق

"وإن : 146 نفس الكتاب صفحة ــتاذ الزاوي في يقول األس - 7

رواية في ــن الطع على تدل ــا فإمن ــيء، ش على اخلرافة هذه ــت دل
." نقلها في التحري وقلة األخبار،

في نقله ــى خبر عل تعليقا الكالم هذا ــزاوي ال ــتاذ يقول األس
الويغوي ــدي مه ــيخ الش الكبير ــة العالم ــى إل ــبت نس كرامة
ونقلها رأيا، فيها فلم يبد القصة الشماخي نقل وقد النفوسي،
العوائد خرق هللا وإن " : بقوله عليها الباروني فعلق سليمان باشا
الذي هو ــا باش ــليمان من س هذا التعليق ويظهر أن غرابة " ــال ف
بل لقد ــابق، الس بالتعليق عليها فعلق ــزاوي، ال ــتاذ األس أغضب

االختبار. في تثبت فلم العقل واملنطق اختبرها مبقياس

هذا ــلم في مؤلف مس اإلنصاف يحد عن ان حقا ــفني ويؤس
ــقط يس أو هذا يثبت التاريخ في حكما ــه فينصب نفس العصر،
الكرامة على هذه ــتكثر ــه الذي يس الزاوي نفس ــتاذ فاألس ذاك،
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الكرامات ــذه ه من ــل قلي غير ــدداً ع ينقل املؤمنني ــن م ــن مؤم
الكرامة من هذه ــرب أغ بعضها ؛ عنهم رضى آخرين ــخاص ألش
ــواء س الكرامة عن أحتدث خرافة، وأنا حني ويجعلها يكذبها التي
أو الزاوي نقله ما ــماخي أو الش نقله ما أو نقله الباروني ما منها
أكذبها أنني أزعم فال احترس، لغيرهم ــخ كتب التاري في وجد ما

بالتقوى. معروفني بالصالح، مشهورين أصحابها دام ما

مهدي إلى أن تنسب الكرامة الزاوي الذي يستكثر األستاذ إن
في للطعن نقلها سببا ويجعل، خرافة ويحسب ذلك النفوسي،
مما قليل غير ــدداً ع ينقل ــه نفس هو حتريهم، وعدم ناقليها ــار اخب
تاريخ " كتابه في " وينقل ليبيا أعالم " كتابه في يسميه كرامات

ما يلى: " ليبيا في الفتح العربي

أيتها ــه : ندائ في قال ــة أن عقب : النفوس ــاض ري ــي ف ــاء " ج

وسلم عليه اهللا اهللا صلى رسول أصحاب فإنا ادخلوا ! ــباع ؟ الس
ــباع الس نظروا إلى عظيم أمر إلى اليوم ــك ذل في ــر الناس فنظ
اجراءه يحمل والذئب ــيالها، أش حتمل ــعراء الش إليهم من تخرج

." وطاعة سمعا أوالدها، حتمل واحلية

ولكن ألبني ألكذبها ال ــتاذ الزاوي األس عن هذه القصة نقلت
ــتعرض يس منصفا وهو يكن لم الزاوي ــتاذ األس أن الكرمي للقارئ
الكرامة يخضع أن ــد يري مهدي قصة ــي ف فهو التاريخ، ــداث أح
واملنطق. ينسى العقل عقبة كرامة في واملنطق، ولكنه للعقل

ما ويأمر دغل بجانب رجال يقف أن ــأي عقل اليوم يصدق وإال ف
تنفيذ في تبدأ ــم ث وتطيع، له ــمع الوحوش باخلروج، فتس من ــه ب

بينهم من ــرج تخ والذئاب ــباع بالس فإذا ينظرون، ــاس والن األمر
هذه العقل حتمل أوالدها. فاذا صدق باحليات وإذا ــا، أجراءه حاملة
مع بعضها تخرج أسرابا الوحوش فكانت بني وقعت التي الهدنة
الوعل على ــد األس وال يعدو الظبي، على الذئب يثب ــض ال البع
؛ رشاقتها تستعرض وهي الوحوش يصور الذي املوقف هذا وقبل
أنظارهم بهذا ميتعون وقفوا الذين الناس من صفوف بني فتخرج

الفريد. املنظر

روى الذي ــل الرج ــذا ه إلى وطلب ــك ذل كل ــل العق ــل قب إذا
زحفها في منطلقة ــي وه أوالدها حتمل احليات ــاهد وش القصة
تربطها ؟ هل ــا احليات أوالده حتمل كيف يصف أن ــل الدغ ــارج خ
الطول على تركبها كانت ــوى، وهل خارجة تتل وهي ظهرها على
معها، ــة وجترها الدقيق أذنابها من ــكها متس أنها أم ــرض، الع أم
أقوى احلني ذلك ــي ف عند الزواحف ــة األمومة عاطف كانت ــل وه
فتتولى تلك يفقس وتنظره حتى اآلن، بحيث حتضن بيضها منها

؟. معها نقلتها انتقلت إذا حتى بالرعاية، الزاحفة الفراخ

على نقلها يدل أال ــل، العق يقبله ال مما هذه القصة ــت أليس
… األخبار في نقل التحري عدم

منها أكبر أو الكرامة هذه نافع بن عقبة على أستكثر إنني ال
يفيض أن الصادقني املؤمنني من غيره على ــتكثر أس وال أصغر أو

من األسرار. يشاء ما على أيديهم اهللا

إليه يحتكم ــذي ال بالعقل ــزاوي ــتاذ ال األس أحادث ــي ولكنن
خاضعة غير الكرامة ــب أن أنا فأحس أما آخر، حينا ويتركه ــا حين
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التاريخ فعلينا ــاب حس ندخلها في أردنا أن فاذا ــر، البش ملقاييس
وال بالنقد، ــوهها نش وال باخليال، نزخرفها ال رويت كما أن ننقلها
رحمة والصالح، فإن ينابيع بالتقوى اشتهر رجل على ــتكثرها نس
لم مما اهللا عند ومنزلته األشخاص ــخص من ش وقبول أعمال اهللا

احلجب. عنه الغيب، ولم ترفع عنه يكشف

أكثرهم ــب ذه ــة األولياء كرام ــن ع حتدثوا ــن الذي ــاء والعلم
ال أنها كما معجزة. مع التحدي فتنقلب تأتي ال أن الكرامة ــى إل
لصاحب األحوال من بحال تكون وال واإلرادة، ــة للرغب تابعة تكون

… معصية

خلق له يكون أن ــب يج النزيه ــؤرخ امل فإن احلال ــا كان وكيفم
مبدءاً ــه يتخذ لنفس اهللا، وأن ــاد عب التجني على ــن م ــه يعصم
… انونة رواسب العصبية عن متجرداً ويحتكم إليه عليه، يسير

: 164 صفحة الكتاب نفس في الزاوي األستاذ يقول - 8

من موقفهم هو الشيعة من موقفهم فكان اإلباضية أما "

غير إلى ــزاج، والنظر األمت وعدم ــظ، التحف موقف ــنة، الس أهل
ــنح تس ولم دأبوا، هذا وعلى احملتل، الغريب نظرة البربري العنصر

ثاروا ". إال فرصة للثورة لهم

ــها، نفس تناقض وهي ــزاوي، ال ــتاذ األس من لئيمة ــزة مل هذه
دولة ــيعة دولة الش : أن ــه نفس الفصل هذا أول في يقرر فبينما
وعدم معها موقف التحفظ ــون يقف اإلباضية إن : يقول ــة، بربري
البربري العنصر غير إلى ينظرون ــة أن اإلباضي يزعم األمتزاج، ثم

احملتل. الغريب نظرة

ويقفون معهم الغرباء، نظرة الشيعة إلى اإلباضية ينظر ملاذا
؟ حساب عندهم للجنس كان لو بربر، وهم التحفظ موقف

وصنهاجه، وكتامة ورفجومة، ــون " يقاتل اإلباضية إن : ــاً عجب
الزاوي ــتاذ يرميهم األس ــك ذل ــع وم البربر، ــل قبائ ــر أكب ــي وه "

هذا ــى عل ــوا دأب ــم ــم أنه يزع ــم للبربر،ث ــري العنص ــب بالتعص
إال للثورة ــة فرص ــنح لهم تس لم وأنهم ــري، العنص ــب التعص
صفحة في يزعم فبينما ــه، الكالم يناقض نفس بهذا ــاروا، وهو ث
ثاروا يقول إال ــورة للث فرصة لهم ــنح تس لم ــة اإلباضي أن : 164

أقرب طوائف اإلباضية : " وكان 126 ــة صفح ــاب الكت نفس في
على الثوار أكثر جتد ولذلك ــم، معه نزاعاً العرب، وأقل إلى ــر البرب
املتطرفة". النحل وغيرهم من الصفرية العرب من أفريقية أمراء

بحروفه. الزاوي كالم انتهى

الكرمي القارئ أمام املتناقض ــارب املتض هذا الكالم أضع إنني
رائده يكن لم التاريخ الليبيي يكتب حينما كان ــزاوي أن ال ليعلم
اجناس بني التفريق ــاء عن ــه نفس يحمل لم وانه واحلق، اإلنصاف
ــية، السياس أو األجتماعية ومبادئهم ومذاهبهم الدينية، الناس
لم وأنه ــه، واإلبهام للتموي ــوض الغم إلى ــد يعم ما كثيراً ــه وأن
كانت العنصرية قضية ألن التاريخية، األحداث تعليل في يصدق
بهذا إال العصور حياة يقبس ال فهو في تفكيره، كل حيز ــغل تش

الدين. أو احلق أواخللق فيها يبالى ال املقياس،

لم اإلباضية أن الزاوي يعرف األستاذ تاريخية أن حلقيقة وإنها
ــبون إليه، ينتس الذي ــري البش اجلنس األيام في من يوماً يفكروا
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يعتبرون فهم الناس، ــن م وغيرهم بني البربر والعرب يفرقوا ــم ول
ــتقامته، واس عدالته عندهم تثبت من ــون يتول إخوة، ــلمني املس
فيمن ــون ويقف ــوقه، وفس عصيانه، ــت عندهم ممن يثب ــرأون ويب
يقفه ــذي ال احملدود ــف املوق هذا ؛ ــظ التحف ــف موق ــون يعرف ال
ومع الهنود، ــع الترك، وم ــع وم البربر، ومع ــرب، الع مع ــة اإلباضي
التاريخ التي أحداث ــتاذ الزاوي األس راجع ولو األجناس، غيرهم من
تركتها ــي ــب الت من الرواس قلمه وقلبه ــزه ون ــه، هو نفس رواها
يوم أي في يتأثروا لم اإلباضية أن ــرأي بغيضة، ل ــا عنصرية فيهم
وفرس وبربر ــرب ع من يتكونون ــهم أنفس هم ألنهم ــهم، بجنس
من فرقة ــع م موقف ــي ف ــوا إذا حتفظ ــم حتفظه ــم،وأن وغيره
أصولهم الدينية راجع إلى فذلك املذهب، في تخالفهم املسلمني

مخالفيها. إلى بالنسبة الفرق كل كما حتتفظ فحسب،

في أو تونس أو ــا في ليبي ــة اإلباضي إليها ــع دف التي ــروب واحل
التي أن احلروب ــا كم العرب، مع ال ــر مع البرب ــا أكثره كان ــر اجلزائ

العرب. مع كانت أو في العراق أو اجلزيرة في عمان إليها دفعوا

الزاوي من ــتاذ األس به يوحى أن ــد يري ما أن يتضح ــذا ه ــن وم
ولم تسنح " : كلمته وأن ــه، أساس باطل من كلمة األمة تفريق
الواقع يكذبها ــة متجني لئيمة ملزة " ثاروا إال ــورة للث فرصة ــم له
في ــهد أن استش ــب املناس من ولعله ــب، تكذي ــد أش ــخ والتاري
والبيان ــيف الس أمير بها علق التي الرائعة ــام بالكلمة هذا املق
تاريخها ــا في ليبي أجنبته رجل ــم أعظ ــا الباروني – باش ــليمان س
في الباشا الباروني قال واملبتدئن " سلم العامة " على – الطويل
بقيادة اإلباضية ــه ب قام الذي ــلمي الس األنقالب له على تعليق

: عبداألعلى اخلطاب أبي

اإلباضية احلركة، أن هذه مثل من له، علم ال من ــا يفهم رمب "

ال منهم يكون اإلمام أن أو يوجبون حال، كل اخلروج على ــون يوجب
واألزارقة، قواعد الصفرية ــن م هو مما ذلك، وغير وقت، كل في ــد ب
لإلباضية، املؤرخني متعصبوا نسبها ما كثيراً هي والشيعة التي

." بذلك تشهد اإلباضية وكتب شئ، على منها وليسوا

العالم ــون فيتجاهل ــن، الذه ــي منغلق ــوا ليس ــة فاإلباضي
وأفكار واجتاهات من آراء فيه وما يضطرب ــيح، الفس ــالمي اإلس
أن عليه يوجبون ــم منه ــلطان الس يكون فعندما ولذلك ــوى، وق
ونحلهم، مذهبهم بإختالف ــلمني املس في العدول ــيرة س يسير
يتعاونون ــلمة املس الفرق ــن م ــم غيره ــن ــلطان م الس كان وإذا
بدين اهللا قائما اهللا، حدود على محافظا مادام ــالص، إخ في معه
يتعاونوا مع اإلباضية لن ــإن ف ذلك عن انحرف فإذا مذهبه، ــى عل
الدماء ــتحالل اس إلى الطغيان به بلغ فإذا اهللا، دين عن ــرف منح
عدوان فردوا سيوفهم، إلى اإلباضية حرم اهللا، فزع التي واألموال

يستطيعوا. لم إذا إال املعتدين

: األمور والة إلى ــبة بالنس اإلباضية موقف هو املوقف ــذا وه
غيرهم من أو إباضية، أو معتزلة، أو شيعة، أو أشعرية، كانوا سواء
وعدلهم استقامتهم األمور والة من يطلبون أمنا فهم الفرق، من

وأجناسهم. ملذاهبهم يهتمون وال األمة، بقضية واهتمامهم

ليبيا في اإلباضية بها قام التي ــورات الث جميع رجع إلى ــن وم
ولن حلق، أو طلباً ــدوان رداً لع إال ــد يج لن فإنه ــبابها أس والتمس
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رغبة أو الدنيا، طلب أو سلطة على نزاعاً ــباب األس في تلك يجد
مال. في
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فهربوا اإلباضية، ــن م جماعة – املعز ــع م أى – ــه مع وكان "

طهر أن اهللا وحمد يبالهم، فلم ــة، نفوس جبل في إخوانهم ــى إل
." املنافقني من جيشه

من ــتحى يس وال اهللا، ــى ال يخش الزاوي، ــتاذ األس هكذا يقول
الناس.

ناس ــه جيش في أن يكون ــي يطمع ف ــن أن م ــى ــز أذك املع إن
بالعدوان، معه ــون على الظلم، ويقوم ــاعدونه يس اإلباضية من
التاريخ وما حفظ منهم، يرجه ولم بذلك، لم يطالبه فهو ولذلك
إنهم دنيوي، فيه بأجر يعملون مرتزقة، جند دخلوا في اإلباضية أن
ذلك على يتقاضون ــال اهللا ف كلمة إعالء أجل أن يحاربوا من ــا إم
أن كاملعز، وإما لظالم أعواناً يكونون ال ــذ وحينئ اهللا غير من أجراً

أنفسهم. عن دفاعاً يحاربوا

الدينا من وعبيد طالب الشهوات ــيرهم آلة يس يكونوا أن أما
من يوم ــم التاريخ في عليه ــجله يس لم ما فذلك األرض ــوك مل

ليبيا. اإليطالية في احلروب قبل األيام

إلى وهو مرحتل ــز – املع عليهم قبض الذين ــر النف هؤالء ــا أم
وصل فلما بعده، من ــم ملكه دعائ يقوضوا أن من خوفا – ــر مص
واعتصموا إخوانهم، ــى إل ففروا ــه، حرس من غرة وجدوا طرابلس
هؤالء أما – ــة متطاول قروناً ــدوان للع صمد ــع الذي املني ــل باجلب

ــخصيات الش من كانوا ــم ولكنه ــى الظلم، عل ــوا فليس النفر
أن حرص ولذلك مغيبه، ــاهم في يخش وكان النفوذ، ذات ــة القوي
مضجعه، أقض ذلك ــل فلما هربوا منه إلى اجلب ــه، مع ــم يأخذه
الذين األبطال ــك أولئ من ــيء صنع ش ــتطيع يس ال كان ــه ولكن
عندما لألحرار ملجأ اجلبل كان فإن ــماء، بالقمم الش يعتصمون
اجلبل إلى التجأ احلادثة ــذه ه وفي الطغيان، مواطن بهم ــق تضي
والطوائف، املذاهب مختلف من املعز، ــكر عس من قليل غير عدد

زعماء اإلباضية. ألتجأ إليه كما

" العذب ــل " املنه ــه تاريخ ــي ف النائب ــد أحم ــتاذ األس ــال ق
: صفحة100

فهرب وحواشيه، جيوشه ومعه إليطرابلس – املعز وسار-أي "

يقدر فلم ــم فطلبه ــة. نفوس إلى جبل ــكره عس من جمع منه
عليهم."

الفار إلى اجلند يبال أن املعز لم : الزاوي زعم يكذب نص ــذا وه
عنهم. فعجز طلبهم ولكنه نفوسة جبل

ــتاذ الزاوي كما األس من انطلقت التي بقيت الكلمة األخيرة
طهر أن " وحمد اهللا : قوله وهي من املغيظ، السب كلمة تنطلق

." املنافقني من جيشه

بالنفاق، الناس ــؤالء ه يرمى أن قبل ــزاوي ال ــتاذ األس فكر هل
القوم. عليها كان التي احلقيقة وعرف وضميره، نفسه وحاسب

فهل ــهال، س أمراً ليس باهللا يؤمن رجل على بالنفاق إن احلكم
في ذلك املوقف التاريخي نستعرض أن الزاوي األستاذ لنا يسمح
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هو احلكم ما ــرى ون ــه، نفس الزاوي يتصوره ما ــب حس احلني على
الناس الذين على أولئك نطلقه أن ــن ميك الصحيح الذي الديني

قرون. عشرة وبينهم بيننا تفصل

وخدعه بشر ضعيف، أنه ــى ونس الدنيا احلياة ملك غرته هذا
: فيه بقولهم الشعراء

القهار الواحد فأنت األقدار فاحكم شاءت ما ال ماشئت

به، ميدح الصراح ــر الكف إلى ــتمع يس الذي املغرور امللك ــذا ه
به ــة، ليحارب األم ــوال أم املاليني من ــه علي ينفق ــاً ــز جيش يجه
جمع ــض الطريق يفر ببع كان فإذا ــوريا، وس مصر ــلمني في املس
الدين، ــي اإلخوان ف ــة محارب ــى عل يرغم ــذي ال ــذا اجليش ه ــن م
احلكم امللك، فما هو هذا يد ــه ال تصل منيع ــون إلى حمى ويلتجئ

؟ يأترى فيهم

؟ منافقون بأنهم عليهم يحكم الزاوي األستاذ إن

الناس، ــتعباد اس ــه إن ــر الزاوي ؟ في نظ إذن ــان ــو اإلمي ه ــا فم
والعدوان في ملكه، اهللا ومشاركة وأموالهم، دمائهم واستحالل
أن الزاوي ــرى ي الذين أولئك ــال أعم هي فتلك ــم، والظل ــي، والبغ
منطق إليه ــلم يس ــى الذي املعن هو ــاق، ذلك نف عليهم ــروج اخل
أن ــب وحتس خيراً، الزاوي ــتاذ باألس نظن ولكننا ــزاوي. ــتاذ ال االس
مخدوع رجل ــه ولكن ــذا االنقالب، ه عنده تنقلب ــم ل ــس املقايي
لهم ــدم االنقياد وع احلكام مخالقة أن ــب يحس فهو ــر، باملظه
والة طاعة عن خرج ومن ال يصح، ــر املعصية أم ارتكاب في ــى حت
بالنفاق ؛ وهذه ــه حكم علي – ــقني فاس ظلمة كانوا ولو – ــر األم

في ــائرين والس املرتزقة، الفقهاء من كثير إليها ذهب وجهة نظر
لسلطانهم. وميهدون أعمالهم، يبررون ؛ الظاملني ركاب

بذوي يعجبون ــن الذي ــؤالء أحد ه الزاوي ــتاذ األس يكون ــد وق
السلطان كيفما كانوا.

ومحاربة اهللا، ــبيل س في للجهاد يقود اجليش املعز كان هذا لو
هذا بأعمال ــيد نش ــزاوي ال ــتاذ األس مع لوقفنا ــالم أعداء اإلس
مسلمة أمة إلى محاربة موجهة اجليوش هذه ولكن ــلطان، الس
أسوأ سلطانها ليس ــلمة، مس حتكمها دولة ــلم، مس وطن في
الغازي هذا على يحكم ــوال أن معق فكان الغازي، ــلطان الس من

به. ورضى العدوان هذا في جيشه من رغب من وعلى بالنفاق،

واحد كتاب من الكرمي ــارئ الق على أعرضها قليلة ملزات ــذه ه
هذه من ــل عدد غير قلي ــاب الكت في ــزال وال ي ــزاوي، ال كتب ــن م
في تنطلق حتى ــتعلن وتس تختفي، أن تكاد حتى ــدق، اللمزات ت
الزاوي كتب ــن م عليه اطلعت ــا وفيم ــتيمة، ش أو ــباب س صورة

على احلقيقة وعلى التاريخ. هذا التجني من كثير التاريخية

أن ألخيه، األخ مناقشة الزاوي ــتاذ األس أناقش وأنا ويؤسفني
وإيغالها لها العبارات، ــض بع لؤم فإن أحيانا، العنف إلى ــر أضط
تترك ال األمة، عناصر ــني ب للتفريق ومحاولتها الفتنة، إيقاد ــي ف

للصبر. مكاناً صدر احلليم في

إلى األمة ــر يوجه نظ ــتاذ الزاوي أن األس أرجو من ــت كن ــد لق
أمة من واحدة كتلة إلى تكوين وأن يدعوا اخلارجي، ــالم عدو اإلس

واحدة.
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رَبُُّكْم َفاْعُبُدوِن[ َوأَنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ ُتُكْم أُمَّ َهِذِه إِنَّ [

ــتجابت اس األمم التي جميع ــرر أن يق الكرمي ــاب الكت كان وإذا
بالفرق واحدة، فكيف أمة هي التاريخ أدوار في مختلف اهللا لرسل

وسلم. عليه اهللا استجابت حملمد صلى التي

التي األمة ــذه ه هي ــلم وس عليه اهللا صلى ــد محم ــة أم إن
ــها، أجناس بجميع ــي، األطلس ــط ــد واحملي الهن ــني ب ما ــر تنتش
لم شخص إال منها يخرج ال أهلها، وألوانها، وأشكالها، ومذاهب
مرتكساً بكفره، مرتهنا يزال ال محمد، فهو برسالة أو باهللا يؤمن
نفسه للشيطان زمام فأسلم الدنيا غرته شخص رجسه، أو في
منه أن فاألمة ــن اهللا، دي عن بعمله ــرف فانح باهللا، ــن آم أن ــد بع

األمة. صفوف إلى ويعود التوبة، ويعاود املوبقة، يهجر

من ــروا قلوبهم يطه أن ــالم اإلس ــاء على علم ــب لواج ــه وإن
وأن التبعية، وأحكامهم من ــطحية، الس من وآراءهم ــة، املعصي
الفرد عمل بني دون تفريق اجلماعي الصواب أو باخلطأ ــوا يحكم ال

املذهب. ورأي

مصادرها، في وردت كما واملذاهب جميع الفرق آراء يدرسوا وأن
وال من يديه بني من يأتيه الباطل الذي ال احلق بامليزان ــا يزنوه وأن

خلفه...

 

القارئ أيها لك الكتاب، قدمت من هذا السابقة الفصول في
من اإلباضي، انتزعتها ــلم الرجل املس عن ــوراً حقيقية ص الكرمي
اتلفة، أحواله ــي ف ــلوكه وقد تتبعت س اليومي، حياته ــرى مج
وعند ــتقالل، االس كاملة ــتقلة دولة مس رأس على يكون ما عند
أو ينهزم، فينتصر ــرب احل مع معا يدخل للجيش ــداً قائ يكون ــا م
بها، ــن، ينفرد الوط أرض من قطعة ــى عل حاكما يكون ــا وعندم
مع ــير يس ــيطاً بس جندياً يكون وعندما أعلى، برئيس ــط يرتب أو
يحمل داعية ــون يك وعندما ــوم، هج أو ــاع لدف ــرارة ــل اجل اجلحاف
وعندما يكون وخلقه وعلمه، دينه إال له وليس ــالم، اإلس ــالة رس
الكهول ــوب وقل والعلم، ــة ــبيبة باملعرف الش عقول يغذي ــاً عامل
واخلرافة ــة البدع جراثيم اهللا ــن دي عن ــذود وي ــاد، واإلرش بالوعظ
في ميادين ــالء رقاب الزم يتخطى ــون طالباً يك وعندما ــل، واجله
أو الصناعة أو ــة بالزراع ــتغل يش عامال يكون ــا ــان، وعندم العرف
وفي احلياة، ــبل س من ــبيل س أي في وعندما كان يكافح التجارة،

… اإلسالم ألبناء اإلسالم وضعه الذي اطط

جميع ميادين في اإلباضي ــل الرج صوراً من حياة لك ــت قدم
… وكأمة وكمجموعات، أولئك الناس، كأفراد فيها سار التي احلياة

ــلوكها س في اإلباضية ــرأة امل ــاة حي ــوراً من ص لك ــت وقدم
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وفي ــرة، األس ــام نظ ــي ف ــلوكها ــي س وف ــها، لنفس ــتقل املس
من باعتبارها فرداً سلوكها وفي الضيق، في مجتمعها سلوكها
الرجل، واقع من أخذتها لك التي الصور األمة، وبعد اطالعك على
مالمح تبني أن ــتطيع املرأة تس واقع من لك أخذتها التي والصور
موكب ــي ف طريق احلياة ــه لنفس ــق وهو يش ــي، اإلباض ــع اتم

التاريخ الضخم.

من الصور هذه الكرمي ــا القارئ يديك أيه بني وضعت أن ــد وبع
حلياة الكاملة ــورة ــون الص تتك جميعاً ــي منها الت ــاة األفراد حي
حق تعرفه ــوع موض عن ــدث معك أحت أريد أن ــذا ه ــع، بعد اتم
في ــني يديك ب وضعت ــور التي الص تلك عليه ــس ــة، لتقي املعرف
احلقائق بعض ــة من املقارن ــتخرج تس علك ــابقة، الس األحاديث

املسلم. املفكر تهم التي

أن النظيف قبل ــالمي اإلس ــن اتمع ع إليك أحتدث أن ــد أري
الرشيدة والسيرة النبوة هداية من الفياض املد ذلك عنه ينحسر
ــاد فس اتمع ذلك إلى ــرق فيتط ــالم، عليه الس محمد ــاء خللف
وما الرفاهية والترف، وأدران الظلم، وانحالل اخللق، ــالم وظ احلكم،

ذلك من النكبات.. كل يجر

كونه الذي اتمع لذلك الباحث يجدها التي الصورة فما هي
وأخالق الوحي بهداية وغذاه ــلم، وس عليه اهللا صلى ــول اهللا رس

؟ النبوة

هي صورة وما ؟ ــرأة امل هي حياة وما … ؟ ــل الرج حياة هي ــا م
؟ يتكون منهما اتمع الذي

امليدان، يكافح في في بطال الزاهر ذلك العهد في الرجل كان
على حفظ يقبل علم وطالب لنشر اإلسالم والسالم، اهللا سبيل
أسرة ورب ــالم، الس عليه رسوله ــنة اهللا وس من كتاب ــر تيس ما
من وعبداً سبيل، أشرف من ليمون أهله زراعة أو جتارة في يشتغل
وأخاً للعبادة، إال يخلق اهللا كأنه لم ليعبد ــجد يؤم املس اهللا عباد
خدمته، ويضحى في فيذوب مجتمعه، مبحبة ميتلئ قلبه عطوفاً

له. مبجهوده

لتبحث عن واحد من ــر العص ذلك ترجع إلى أن ــك ل أتيح ــو ول
غير في وجدته ملا نبيه لصحبة اختارهم اهللا ــن الذي الناس أولئك

… السابقة األحوال بعض

… الوقت ليقتل يتسكع املقاهي بني جتده لن إنك

… اهللا حرمه مما يعب احلانات جتده في ولن

على الكالب تطوف كما املشبوهة جتد يطوف على احملال ولن
… اجليف مواطن

ــاليب األس فيها يبتكر القضاء واحملاماة دور بني يتردد جتده ولن
الناس. حقوق بها يغتصب التي

وتنمو لتروج جتارته، في املعامالت الوسائل كل يتخذ جتده ولن
احلرام عن ــأل يس ال ذلك في وهو األموال، وتتكدس عنده ــه، أرباح

… واحلالل

منها ليبتز يحتال عليها الشركات بني إدارات يسعى ولن جتده
الطبيعية ــروة الث من ــركات الش ــها تلك تختلس التي ــوال األم
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النهار طول فكره والبورصة ويكد ــك البن يصارع جتده ولن لألمة،
ميلكه الذي احلرام املال إلى ليزيد تدبير املقالب في الليل من وزلفاً
فأوى إلى الروح، ميت مكدوداً رجع بيته إلى رجع ــإذا ف جديداً، ماال
أن بعد إال منه ــتيقظ يس وال طويال، ثقيال نوماً فيه ونام املضجع
كل في وهو جديد، من ــل ــتعداد للعم االس ليبدأ الضحى يرتفع

… واجباً لهم يؤدى وال أهال، يؤنس ربا وال ال يذكر ذلك

عليه اهللا ــى صل اهللا ــول رس كونه الذي اتمع ــي ف جتد ــن ول
دونهم، ويحتجب ــاس، الن يتعالى على ــذي ال احلاكم هذا ــلم وس
هذا املنصب الذي أن ويظن األمة، أفراد على ميزة له أن ويحسب
الناس وأموال في أموال التصرف حق اهللا يخوله بأمانة له أعطى

حق. بغير الدولة

أذنيه غارقاً إلى الذي تراه هذا املوظف ذلك اتمع جتد في ولن
املتزلفني، الستقبال ينتفخ سيارة،أو جريدة يقرأ هزاز، ــي كرس في
ومشاكلهم ضائعة، األمة ومصالح العمل، زمالءه في يحادث أو
بها ــؤء وتن الرفوف ــل تثق ــه إلي ــة املرفوع ــر والتقاري ــابكة، متش

اخلزائن…

الصور. هذه وأشباه اتمع هذه الصور، ذلك في جتد لن إنك

يذله الفقير الذي وال ــى، الغن يبطره الذي ــي الغن جتد ال ــك إن
ــعب الش رجل وال باملنصف، ــرف يش الذي احلاكم وال جتد ــر، الفق
إفراد إنهم ؛ ــة جهاز الدول في ــياً كرس ألنه ال يحتل ينحط ــذي ال
ــعى بذمتهم ويس دماؤهم، ــأ تتكاف " ــم، بينه ــا فيم ــاوون متس
بعض بعضهم عن ــع يرف ال ــواهم" من س على يد ــم، وهم أدناه

ينحط وال إليه، ــابق الس أن يكون واحد كل يتمنى ــر خي إال عمل
من األمة يصدر ــر أم أو أمر، في بتقصير إال ــض بع ــم عن بعضه

منه. اهللا حفظه أن باقيهم اهللا أحدهم، فيحمد

بقية الناس، عن صاحبها ــز متي ال الدولة في ــى وظيفة إن أعل
بها يرتفع وال ــة، األم أفراد من لغيره يكن لم ــق أي ح ــه تعطي وال
يتولى منصباً عندما فاملسلم ولذلك املسلمني، من رجل أدنى عن
لقد بل اإلقالة ؛ ــفه تؤس ال يقال وعندما املنصب، هذا يزدهيه ال
اخلالفة وزمن اهللا عليه وسلم صلى اهللا رسول املناصب زمن كانت
ــلمني، املس من فرد إليها أى يندب مبهام عارضة، قياماً ــيدة الرش
اهللا صلى اهللا ــول ــار رس أش جيش جتهيز إلى األمة احتاجت ــإذا ف
اجليش، حتى هذا ــادة بقي أصحابه من أي واحد ــى إل ــلم وس عليه
ــائر كس عادياً فرداً القائد أصبح منها اجليش املهمة ورجع متت إذا
عليه اهللا صلى ــار اش جتهيز آخر، إلى األمة ــت احتاج فإذا ــاس، الن
جندياً ــد األول القائ وأصبح ــادة، القي ــر يتولى فرد آخ إلى ــلم وس
ــعر أن يش دون العظمى ــالة الرس حلماية امليدان إلى عادياً، يندفع
وهكذا في ــة، بالتولي أكرم ــه أن الثاني ــعر يش أو بعزل، أهني ــه أن
معلم، أو قاض، أو عامل، إلى حتتاج األمة فعندما ــال، األعم بقية
إلى وسلم عليه اهللا صلى اهللا ــول رس ــير يش ذلك، غير أو إمام، أو
ــند إلى يس حني وهو بذلك، ليقوموا أصحابه من جماعة أو واحد
األمة، لبقية ليس فخراً يوليهم ال األمور تلك بعض واحد منهم
مثله. إلخوانهم ليس ــاً مادي أجراً ذلك عملهم عن ــم وال يعطيه
من فضلوا عن غيرهم أو ــروا اختي أنهم ــعرون يش ال فهم ولذلك
من أفرادها، فرد بها أي يقوم أن يجب األمة مهام إنها ــلمني، املس
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العلمية والكفاءات الفطرية، االستعدادات ذلك إال في يراعي وال
ترف وال أبهة، تعاظم وال ال متساوون، ذلك مع ولكنهم والعملية،

استغالل. وال

موقف عن بعيداً احلني ــك ذل في ــلمة املرأة املس موقف وليس
فهي تقف، األنثوية، هيئت لها طبيعتها الذي امليدان في ــل الرج
بها ال تطفى تقف، ــلمة أن املس واجب منها حيث يطلب ــا دائم
بها يقعد وال مقامه لتقوم فيه، ــع الرجل عن فتدف غرامة القوة

… واجلهل واإلهمال االستسالم الضعف إلى

التي ــال، واألعم والواجبات ــوق احلق ــي ف مع الرجل ــاوى تتس
باحلقوق وتنفرد الكرمي، والطبع القومي، الدين بينهما فيها ــاوى س
عن وتبتعد األنثى، ــص خصائ من هي واألعمال، التي ــات والواجب

… الرجال خصائص من هي التي واألعمال والواجبات احلقوق

باحلنان، ومتأل وتغمرهم العاطفة، بنبل ــرة األس أفراد بني تربط
العلم وتغترف بالتقوى، اهللا ــاجد مس وتعمر البيت باحملبة، ــاء أرج

اخللق. باستقامة الصافية منابعه من

األلم، عنه لتخفف ــة العنيف في مواقفه ــل الرج ــد ترافق وق
اجللد ــده بروح ومت احلماس، ــه في نفس اجلراح،وتبعث ــداوي منه وت
ال كان ذلك إذا اليومي ــه عمل في ــاعده تس وقد والقوة والكفاح،
وال ميتص طبيعتها، وال ينافي حجابها، يذيل وال ــا، أعصابه يرهق

… واحلنان والعطف احملبة عناصر منها

تنازع ــة، مشاكس املرأة فيها ــح تصب التي املواقف ــذه ه ــا أم
فليست بعمله، وتقوم لتأخذ منه موقفه، كتف، إلى كتفاً الرجل

… اتمع النظيف ذلك في موجودة

خادمة. إلى يوم كل ــلم أبناءها تس التي املرأة فيه جتد لن إنك
معهما وما ــرأة وامل ــط املش ــتقبل تس النوم تقوم من حني ألنها
إذا ــر، حتى غير قصي وقتاً ــا فتقضي بينهم ــة، الزين ــائل من وس
تتهادى ــارت س ثم األنيقة، محفظتها اختطفت زينتها ــت أكمل
ــوؤن أو ش الدولة ــوؤن ش تصريف في العمل، مقر إلى تصل حتى
ما أو رجعت إلى املطعم على مرت الوقت انقضى فإذا ــركة. الش
الفراش على ثم استقلت عجل، على اخلادمة، فتناولته لها هيأته
املرآة إلى تعود حتى بالراحة تشعر تفتأ وما املكدود، اجلسم لتريح
دار إلى ينتهي أوت أن ــاء إذا كان املس تخرج الزينة، وأداة ــط واملش
حفلة التسلية تكون هذه ما وكثيراً بإسم التسلية، اللهو دور من
فإذا املعجبني، ــواعد س على الطيع خصرها فيها تعرض للرقص،
نضجت فيها قد مكدودة البيت إلى رجعت كاد، أو ــى الليل انقض
غير هيكل الزوج واألبناء ولم يجد منها األسرة وحب احلنان، منابع
اجلمال من خصائص األنوثة منه امتصت الشوارع قد عظم، من

روح لألم. وال للزوجة معنى فيها يبق فلم واحلنان، واحلب

النظيف، اتمع ــك ذل في ــباهها لن جتدها وأش الصورة هذه
للرجل يحق ال وكما ــالة، في احلياة، وللرجل رس ــالة رس إن للمرأة
تزاحم أن ــرأة للم يحق ال ــك كذل ــالتها، رس على املرأة ــم يزاح أن
ــاعد اآلخر يس أن أحدهما من يطلب قد إنه ــالته، على رس الرجل
أن ياخذ أحدهما أما احلياة، طبيعة ــتدعيها تس خاصة ظروف في
للفطرة التي مخالف ــك فذل مكانه، في ويجلس الثاني، ــال أعم
التي احلاضرة ــاة أعاجيب احلي ــن م ولعل عليها ــاس الن اهللا ــر فط
ــرة أس أفراد جتد أن الديار جتوس خالل ــياطني فيها الش ــت انطلق
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ــركات، الش احلكومة، أو دوائر في ــاً وإناث ذكوراً جميعاً ــتغلون يش
البطالة، على ــون يجتمع أخرى ــرة أس أفراد جتد بينما ملصانع، أوا
سبقت الشاب قد األولى، ــرة األس في ــترجلة املس الفتاة ان ذلك
العمل في حقها من ــرة الثانية وحرمت األس مكانه، ــت فجلس

… احلاضر العصر في املرأة حقوق باسم

والتساند، والتعاون التضامن يسوده املسلم كان اتمع لقد
ــة الطبيع ــب حس ــات والواجب ــوق احلق ــي ف ــراده أف ــاوى ويتس
جميعهم، وتتكافأ الفرص بني عليها، اهللا خلقهم ــريةالتي البش

عدوان. وال أثرة، وال استغالل فال

منها في ــأل أض احلني، كانت ــك ذل الثروة في ــع ينابي أن ــع وم
يشعر ال ــلم املس اتمع ذلك عاش فقد جميعاً، العصور التالية
والبطالة ومحبة الترفه ــاز، االكتن غريزة فيه ــأ تنش ولم بحرمان،
ــيدة. اخلالفة الرش انقضت ــبيل، إال بعد ما س أقرب من ــراء واإلث
أو عهد عهد الصديق املسلم في اتمع حقاً أن جتد لعجب وإنه

والسعادة. والطمأنينة الرضا يسوده عنهما، اهللا رضي الفاروق

مييلون إلى السلطة أصحاب وبدأ االكتناز، ــأت فكرة فلما نش
التذمر ــدأ ب ــلمة، املس غير بالدول ــبه ــتغالل والتش الدعة واالس
بدأ ــورة، ثم والث ــاع واالندف النقد ــم ث ــدم الرضا، ــخط، وع والس
األموال، فيضان رغم ــي، السياس والتغلغل االجتماعي التقلقل
الدينية، ــن انحرفت املوازي ــم ث الناس، ــني ب الثروة ــوارد ــاع م واتس
أحكام ــت فاصبح ــالمي، اإلس االجتاه عن ــة األخالقي ــس واملقايي
للحق، ال للعقاب ال للسلوك، وأسبابا للحساب الشريعة وسائل

النـاس مبخالفة األمـر والة ــم يهت للعدل، فال ال لالنتقام ــز وركائ
يجرى أن يريد ال ألنه ــخص من ش االنتقام أرادوا إذا إال ــن اهللا، لدي
خطـوة ازدادوا ــم ث ـــبحون، يس الذي هم فيه الفلك ــم في معه
يعودوا يأبهون فلم شريعته، وأحكام اهللا دين االبتعاد عن أخرى في
ــهم ألنفس األفراد بعض أباح فكمأ املال، ــن م واحلرام احلالل ــى إل
أن يهمهم ولم يعد للدول، أباحوها كذلك املال، جلمع الطرق كل
ما فيها يدخل وأن ؛ ــوس واملك الضرائب الدول من ــع ميزانية جتم
ال األموال التي ومصادرة اخلمور، بيع والبغاء، الربا طريق ــن ع يأتي
باباً جتد ال التي األموال من ذلك غير ومن ؛ الشرع مصادرتها يبيح
لو اإلسالمية الدول يضير وماذا اإلسالمي. االقتصاد ميزانية في
مصادرة ومن البغاء، ومن الربا ومن ــن اخلمر م أرضها طهرت أنها

اهللا. شريعة عن يبعد مما ذلك إلى وما بغير حق، األموال

غضب الفاسقني أم من ؛ غضب السكارى ــي من تخش فهل
! املرابني حنق أم ؛

الغرب أو بأنظمة ــوم الي ــالمية الدول اإلس بعض فتنت لقد
أولئك، ــا وراء وبعضه هؤالء، وراء ــا بعضه وجرى ــرق، أنظمة الش
أغلبها، أخفق التجارب من عدداً اإلسالمية الشعوب وأجروا على
في ــالم اإلس أنظمة إلى ــود فتع ؛ جديدة ــة ــرى جترب جت ــاذا ال فلم

واالقتصاد. واحلكم السياسة

الغيب عالم وضعه ــومي الذي الق هذا املنهج إلى نعود ــاذا ال مل
؟.. والشهادة

مادمنا نستطيع يهم بالرجعية ؟ وماذا نوصف نخشى أن هل
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على مجتمعنا السعادة واالطمئنان. نضفي أن

مصغرة صورة يديك بني أضع أن ــتطاع املس جهد حاولت لقد
هذه من تاريخ األول ــدر النظيف في الص ــالمي اإلس اتمع ــن م
الصور قارن الكرمي القاريء أن لو ــرني ويس ايدة، األمة العظيمة
صور ذلك إلى اتلفة ــوره عص في اإلباضي للمجتمع رآها ــي الت
صورة يجدها ــوف س أنه يقني على ــا األول،وأن ــالمي اتمع اإلس

… العصور بهما اختلفت وإن واحد، تمع واحدة

ما على ــبحانه وتعالى س أحمده الكتاب، هذا وأنا أختم ــي إنن
ــباب، من أس ــهل لى وس خدمة، من لى ــر ويس نعمة، أوالني من

أبواب.. من لى وفتح

ومن ــلني وأصحابه أجمعني، سيد املرس ــلم على وأصلي وأس
األخوة إلى وتقديري بشكري وأجته الدين، يوم إلى تبعهم بإحسان
لي ــفوا النصيحة، وكش لي وأخلصوا ــاعدة، باملس أمدوني الذين
أرجو الذي العمل، هذا يدي السبل إلجناز ومهدوا بني عن العقبات،
ونفوساً احلق، ــتهدف وضمائر تس اخلير، حتب قلوباً به اهللا ينفع أن

… والتوفيق الهداية إلى حتن

السبيل.. سواء إلى الهادى وهو القصد، وراء من واهللا

العاملني.. رب احلمد هللا أن دعوانا وآخر
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اهللا الرحمن الرحيم بسم

الكرمي، ــاريء الق أيها الثانية ــة احللق من الثاني ــم القس هذا
اإلباضية ــن ع يديك بني أن أضعها أردت ــي ــورة الت الص تتم ــه وب
اإلباضي إلى املذهب ــول دخ وذلك منذ تقريباً، قرون ــرة عش خالل
اخلالفة حتت ليبيا إلى دخول الهجري القرن الثاني أوائل ــا في ليبي
هذا في ــلك لم أس أننى الكرمي القارئ أيها علمت وقد العثمانية.
وإمنا االحداث، وترابط الزمن، دورة يتتبع الذي املؤرخ مسلك الكتاب
الطويلة، القرون هذه في اإلباضي واتمع أصور الفرد أن ــت حاول
حملاولة ــة بداي أنه ــا كم اجتماعية، ــة لدراس ــواة ن الكتاب ــذا فه
وتنسيقها جهوداً، هذه الصور جمع بذلت في أننى تاريخية، ورغم
رجعت وكلما هذا، عملي عن راض غير أننى إال وقتا، ــتنفدت واس
إمتامه أملك ال بعضها منه، كثيرة جوانب في بنقص شعرت إليه
وجهد، عناء بعد إمتامه لي يتيسر قد وبعضها احلاضر، الوقت في
ذلك واستفرغ هذا العناء، فيه أبذل الوقت الذي أملك ال ولكنني

اجلهد.

صور لك أضع أن ــاب الكت هذا في ــة خاصة عنيت بصف ــد وق
يعمرونها يزالون وال ــدمي، ق من اإلباضية عمرها ــي الت للمنطقة
هذا ــك ميس الذي الرباط فهم لك يتم حتى بعضها، ــرون يعم أو
اجليوش اربة، جميع على قوى الذي استعصى املتماسك، اتمع

إثر واحدة الدول تلك فمرت وامللك. ــع التوس وراء الساعية والدول
فال عليها، هو ــتعصي ويس اجلبل، ذلك ــاور يج ما كل متلك ــرى أخ
!. وإال أمواال أو فيها دماء غارات تصيب إال مناال، اللهم ــال منه تن
بن وإبراهيم امليورقى ــل فع كما وأغالال، ــجاراً أش فيه حترق عدوانا
يعيش ــل املنيع اجلب هذا وبقى ــلكهم، مس ــلك س ومن ــب، األغل
اخلالفة العثمانية دخلت حتى ــه لنفس اختاره النظام الذي على
يخضع أن ورضى ركنها، إلى وأوى جناحها، حتت فدخل ــا، ليبي إلى

وحمايتها. لسلطانها

الكتاب بذهن هذا تقرأ أن الكرمي ــارئ الق أيها منك أرجو واآلن
بذلك ــعراً مش تراه لون، وما أي العصبية في عن يرتفع ــح، متفت
للكتاب، ــي املوضوع التخصص ــه إلي دعا فقد الكتاب ــذا ه في
ضيقة عصبية ــى إل يكون دعوة أن ــى إل ذلك جتاوز ــت أنه رأي ــإن ف
أن احلرص كل أحرص ــي أنن يعلم ذراعك. واهللا ــول على ط ــذه فانب
األمة أبناء هذه أرى وأن ــلمني، املس بني ألفة ومحبة ــي داع أكون
أسباب ينبذون وهم ــرية، البش لقيادة اهللا اختارها التي العظيمة
ــقيمة، واألفهام الس األثيمة، األيدى تثيره ماتنفك ــذي ال اخلالف
في ويندفعون ــم، وأعماله بقلوبهم اهللا ــى إل جميعا ــون ويتجه
اهللا عليه بها محمد صلى ــالة التي جاء الرس حلمل وإخالص إميان

أجمعني. الناس إلى إليصالها عهد إليهم ثم وسلم،

هـ 1384 األول ربيع 23 القاهرة :

م 1964 اغسطس أول

معمر يحيى على
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بعد اإلسالمية األمة في ــكريون والعس ــيون انحرف السياس
أن من وبدال إليه اإلسالم. يدعو الذي االجتاه عن ــيدة الرش اخلالفة
التي العظمى، للرسالة خدما ــيوف الس وأن تبقى الفكر، يبقى
استخدمت ذلك من بدال ؛ من االنزالق مرة أخرى تصون اإلنسانية
امللوك واجته ــاس، الن ــل من ضئي لعدد ــروة والث املتعة ــر توفي ــي ف
ــالم، اإلس روح عن بعيدة حياة ــاس اقتب إلى ــم وأتباعه ــون الظامل
ــلمة املس األمة في أو الفرس، وكونوا ــروم ال بالط من ــا فجلبوه

… فيها جميع األفراد يستوي كانت وحدة متكاملة التي

وأعزها العقيدة، ــا وحدته التي الكرمية األمة هذه ــي ف كونوا
وحده هللا ــة – العبودي ــا عناصره ــع جمي ــني ــاوى ب وس ــالم، اإلس
طبقة حاكمة، إلى األخوة تنقسم فيها ؛ بغيضا طبقيا نظاما –

احلاكمة ــة الطبق ــون تك أن ــى ــة، وعملوا عل محكوم ــة وطبق
لها ليس احملكومة الطبقة تكون وأن ــئ، ش كل في احلق صاحبة

شيء... في حق

احلاكمة أسباب للطبقة لتوفر وتعمل تكد أن عليها يجب بل
… والرغد والراحة املتعة

بعض إلياتمع ورجعت من جديد، ارتكست اإلنسانية وهكذا

هذا بدأ ومنذ عليها. والقضاء حملاربتها جاء اإلسالم التي األمراض
املستمسكون املؤمنون قام ــالمية، اإلس في األمة االجتاه اخلاطئ
االجتاه، في اخلطأ هذا ويقومون ــراف، االنح هذا يحاربون اهللا بدين
وال طويال، ــتمر اس الكفاح أن هذا إال مراراً، وأخفقوا مرات، وجنحوا
بشرع واحلكم والعدل احلق يسود أن وإلى اليوم، ــتمرا إلى مس زال

… اهللا

األبطال بعض عن فيها حتدثت ــابقة التي الس الفصول وفي
ــر، انتش الذي والظلم ــتعلن، اس هذا الباطل الذي كافحوا الذين
على مقصوراً الكفاح هذا وليس الطويل، ــاح الكف من هذا صور
وال ــالم، اإلس بالد من يخل بلد لم اإلباضية، ولكنه على أو ــا، ليبي
أعناقهم على أخذوا هيئات أو ــال رج ــلمني من املس فرق من فرقة
ــتنيموا ال يس وأن للطغيان، يخضعوا ال وأن ــم، ــوا الظل يهادن أال

عن االنحراف. يسكتوا ال وأن الذل، على

ــئ، والبعد االجتاه اخلاط ــي ــي ف السياس االنحراف ــذا ه ومع
والعلمي، الديني، ــاه االجت من انحرافات وقعت ــالم، اإلس روح عن
سابقني، ملوك من احلياة نظم رجال احلكم وكما اقتبس واخللقي،
والعقائد من ديانات اآلراء يقتبسون الفكر أصحاب من ناس أخذ
من الناس ومن اهللا، في دين خاطئة، يدخلونها وفلسفات باطلة،
احلقد على حملهم من ومنهم نية، حسن عن العمل هذا يعمل
إليقاع أو ــاد العقيدة، إلفس بدع إدخال على ــه، ل والكره ــالم اإلس

وعبادها. األمة علماء بني اخلالف

مواكب في ــيرون يس الذين الدينا علماء قام أخرى جهة ومن
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العلماء، ــك أولئ قام ــون، ويصفق لهم ــدون يح الظاملني، ــوك املل
ــرعية، ش صبغة عليها ويضفون ــم، أعماله ــالطني للس يزينون
إليهم يوجهه ــذي ال العنيف ــد النق ضغط ــم عليه ــون ويخفف

املؤمنون.. العلماء

والفكري، والعلمي، في التيار الديني، االنحراف هذا بدأ وعندما
املنحرف،الذي التيار هذا يقاومون ــالم الصون، اإلس علماء وقف
وإصرار، ليحافظوا عزم مختلفة، ودافعوا في صور عليهم في يرد
على الدين ــكام ــريعة وأح الش أحكام في ــالم صفاء اإلس ــى عل
ــاندين، أحدهما متس موقفني ــاع ــذا الدف ه اتخذ وقد ــواء، الس

: وقائي الثاني عالجي،

وقفوا هؤالء العلماء الذين كان فقد : العالجي املوقف ــا أم `

يتصدون في دينه،وشريعته، اإلسالم، صفاء عن للدفاع أنفسهم
احلق يبينون ثم فيهدمونها، اإلسالم أعداء يروجها التي لألباطيل
ركب احلياة، وهي ــي ف املؤمنة القافلة ــير عليه تس أن يجب الذي
سابقة ديانات من أرباب ــدون احلاس يبثها ــراك ش في الوقوع حتذر
يتصيدون القصد عن منحرفون ــرها ينش وبدع اإلسالم، أبطلها
ــهم، أنفس غلبتهم دنيا علماء بها ينعق وأضاليل الزعامة، ــا به
يحبذه ــالم اإلس مناهج ؛ وزيع عن ــيطان الش عليهم ــتولى واس
احملرمة، باملتعة األمة هذه شباب به ليشغلوا واعوانه، االستعمار
التي ــالق األخ تلك ــزة، والع واملروءة، ــجاعة والش ــهامة الش ــن ع
ــباب األس مهما كانت مبدئه دينه أو ــن ع ينحدر بالرجل أن ــأ ترب

والدوافع.

وال – بدأت منذ الوطيس حامية املعركة هذه ــتمرت ولقد اس
كائدة، صهيونية عمال من ــيطان أعوان الش فإن ــتمرة، تزال مس
ــلمني مس من ــبع، ثم يش ال نهم ــتعمار ــدة، واس حاق ــة وصليبي
عليها يحيا ــي املادية الت احلياة ــي ف ــراب براق س غرهم مفتونني،
كما للمتعة ــش ليعي ــل املث جميع ــن م جترد وقد ــوم، الي ــرب الغ

… احليوان يعيش

حتارب اإلسالم في اجلهود، متظافرة تزال ال وغيرها القوى هذه
دفاعهم يواصلون اإلسالم علماء تزال وال ــموه، وس ونزاهته عدله
في اإلنسانية حتطم حتاول أن املتظافرة التي الكافرة اجلهود لهذه
بغريزته، ويتعامل يعيش احلياء، فاقد حيواناً منه لتترك ــان، اإلنس
احلق، يأذن اهللا بنصر أن وإلى األولى، احلياة قيم في ــها على أساس
ــوف س ؛ وحكمه اخلالق حكمة على التمرد هذا ــى بنهاية ويقض

حادة. دائبه املعركة تستمر هذه

جهود عليه ــرت تظاف ــد فق الوقائي: ــي الثان ــف املوق ــا ` وأم
والتعليم ــة الصحيحة، بالتربي وذاك األمة، ــن م األعالم ــاء العلم
الصون كان املوقف وفي هذا اإلسالم، عن مزايا والكشف احلق،
إنشاء املدارس، في قوى من لديهم جاهدين، ومبا يعملون األمة من
جميع بني الثقافة الصحيحة ونشر األمة، في الديني وبث الوعي
ونظمه ــه ــالم وحكمه وأخالق ــد اإلس قواع ــاخ وإرس ــات، الطبق
ومعامالتهم، ــم أعماله وفي الناس، قلوب ــي ف واتمع، ــاة للحي
مبعانيها الواسعة. الفضيلة ــوا يغرس على أن حراصا كانوا فهم
حتتل أن ــل قب الناس، قلوب ــي ف الدين، ــة وفضيل اخللق، ــة فضيل
وفي اخللق. عن ــدة بعي أو ـــالم، اإلس عن بعيدة أخرى آراء ــوب القل
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عقيدة حتى تصبح – الطرية الغضة القلوب الفضيلة في غرس
والقيام أخرى أمراض إليها تتسرب أن من للنفس وقاية – خلقا أو
أمراً يكون قد التعليم على يقبل الذي ــباب في الش العمل بهذا
ظروف وأجبرتهم التعليم، نعمة حرموا الذين أولئك أما ميسوراً،
الطبقة هؤالء كان املعرفة، معاهد يزودوا أن ــى والعمل عل احلياة
ولذلك واملصلحني، العلماء إلى بالنظر مشكلة تكون الناس من
ــاد في واإلرش الوعظ بدروس يقوموا أن ــم همه من ــد جعلوا فق
وميألوا ــة، عقولها باملعرف ــوا يثقف حتى ــة، الطبق هذه ــتوى مس

بالعمل. قلوبها باإلميان، ويشغلوا أوقاتها

من للناس ووقاية اخلطأ، يلقنوا أن من ــباب للش وقاية وكانت
يستغلهم املستغلون. أن

تتطلب مشقة، وقد وفيه عسر فيه بهذه املهمة القيام كان
يقيم ال متحركا، أن يكون املصلح العالم من احلالة هذه ــة معاجل
جلهل، أوا البدعة أوالضاللة عدوان كانوا يحاربون ــد وق مكان، في
فيركزون والتدمير، ــراب اخل آالت يحمل الذي العدو ــون يحارب كما
تلك حقنوا أنهم قد ــى إل يطمئنوا حتى ما، محل ــهم في دروس
فينتقلون عليها، ــون يخاف ال وأصبحوا الواقي، ــل باملص النواحي
كفاحهم ويواصلون ــم، العل بنفس فيه يقومون آخر، ــكان م إلى
ــى موس أبو يفعل ــد والعقول،كما كان العقائ ــالمة س أجل من
من غيرهم ــماخي، وآالف الش ساكن وأبو ــي، الطرميس ــى عيس
الوطن من كل بلد ــي كل فرقة، وف الصني في ــالم علماء اإلس

اإلسالمى الفسيح.

هذا وعند ــر، الكبي ــالمي اإلس الوطن من ــم القس هذا وفي
علماء وقف ــلم وس عليه اهللا صلى محمد من أمة الصغير اجلزء
ــر واألعالم منذ انتش العلماء ــن م غيرهم ــف وق كما ــة اإلباضي
منهم ــالم، صفاء اإلس ــاع، يدافعون عن البق هذه ــالم في اإلس
ويرد البدعة، ــع فيداف العالجي املوقف ــي للدفاع ف ــن يتصدى م
يدعو ؛ ثم ــن الكائدي ــد كي ويبطل ــل، ــم الباط ــة، ويحط الضالل
اهللا. دين ــه ب جاء الذي الصافي، ــع النب من ــراف إلى االغت ــاس الن
املدارس الوقائي، فينشيء املوقف في للدفاع يتصدى من ومنهم
عليها، اإلشراف ويتولى اإلسالم، وصايا حسب املناهج لها ويضع
الوقائي، الكفاح هذا ــل يواص ثم منها. املتخرجة األجيال ــة وتربي
وميأل ــالكني، للس ــبيل اهللا العام، فينير س التوجيه ــي دروس فيلق
املرسيلني. ــيد وس النبيني خامت إليها دعا التي بالفضائل قلوبهم
الطويل الكفاح هذا صوراً من ــوف أعرض س اآلتية الفصول وفي
وضد الضاللة وضد البدعة، وضد اجلهل ضد العلمي، الكفاح …
التي الديانات طريق عن قدميا جاءت التي الدسيسة وضد اخلرافة،
والصهيونية، طريق االستعمار عن وجتيء اليوم اإلسالم، أبطلها
من قوى ــك متل ــهم مبا أنفس وهبوا ــال الكفاح أبط ــذا به ــوم يق

اهللا. كلمة وإعالء األمة خلدمة

الكرمي القاريء على أعرضها ــوف س التي الصور هذه في ــا وأن
هذا الشرف مقصور أن أزعم ال أبطال من أعالم اإلسالم في سير
ــماءهم، وال أس ذكرت أو عنهم، الذين حتدثت ــاس الن هؤالء ــى عل
ــلمني الكثيرة املس فرق من الفرقة ــذه ه على مقصور أنه ــم أزع
مبحبته ــر وتظف ــا اهللا. رض تنال أن ــا منه واحدة كل ــد ــي جته الت
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ومغفرته.

ــالمية،وأن اإلس األمة أن أعلم وأنا ــل، املث بهؤالء ضربت ــا وإمن
يكافحون الذين العمالقة، هؤالء بأمثال غني ــالمي، اإلس الوطن
في الباطل ــتعالن ــم اس جهاده يضير ــن ــالن، ول بإع أو ــت بصم
ــيطان في الش كفة ورجحان ــة، أو بعض األزمن ــة األمكن ــض بع
كلمة يقني بأن على ــم فإنهم ونحن معه التاريخ، ــرات بعض فت
به ما يرجف كل ــذوب ي ــوف س العليا وأنه هى ــون تك ــوف س اهللا

املغرورون... ويزعمه املبطلون

   
     

الطالب أجنب ــة من خمس البصرة في عبيدة أبي عند اجتمع
أفريقيا ــمال ش ــة في أماكن متفرق ــن م جاءوا ــم منه ــة أربع :

جمع الذي ــبب أما الس ــن ؛ اليم ــا من عربي فكان ــس اخلام ــا أم ؛
من إمام ــم عند طلب العل فهو ــي عبيدة الطالب عند أب ــؤالء ه
الظلم تقاوم ــة روحاً قوي العلم ــزارة غ إلى ميلك ــلمني، املس أئمة
الصداقة، ومتتنت بينهم، ــة الصل وتوثقت واالنحراف، ــان والطغي
ــة الدراس ــنوات من س خمس العامر ــد ذلك املعه في ــوا وأمض
املغرب إلى ــفر الس في فكروا ــتهم، أمتوا دراس ــل، فلما والتحصي
فوافقهم ــذا ه رأيهم ــي ف ــيخهم ش ــاروا واستش واحدة. كتلة
صباهم، ومالعب رؤسهم، ــاقط مس األعالم أولئك ونسى عليه،
وأينما كانوا ــلمون، مس أنهم يذكروا إال ولم أقربائهم، ــن ومواط
ــيرتهم، وعش إخوانهم وبني وطنهم، ــم في فه ــالم اإلس في بالد
وفرس، وعرب بربر بني معهد أبي عبيدة في ــالم اإلس وهكذا آخى
عليه اهللا صلى رسول اهللا مدينة في قبل ــالم من اإلس آخى كما
وال األجناس يعرف واإلسالم ال وعرب، وحبش روم وفرس بني وسلم
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ال أمة منها يخرج واحدة، بوتقة في ذلك كل يصهر إنه العناصر،
… بر وخير من منهم واحد مدى يقدمه كل في إال أفرادها بني فرق

حملة " ــالء : هؤالء الطــالب الذين أصبحوا علماء أج ــمى س
مقراً لهم، طرابلس واتخذوا ليبيا، إلى وقدموا املغرب" إلى العلم
الطغيان ــة محارب ــي في السياس ــم بالكفاح ــتغل بعضه واش
: قسميه في العلمي اآلخر بالكفاح البعض ــتغل واش والظلم،
أبي اإلمام عن ــابقة س فصول في والعالجي،وقد حتدثنا ــي الوقائ
داود وأبي السدراتي، عاصم أبي عن احلديث يأتى ــوف وس اخلطاب،
في اإلباضية عنوان حتت ــاب الكت هذا حلقات إحدى في ــي، القبل
حلقة أخرى في رستم بن عبدالرحمن عن وسيأتى احلديث تونس،

اجلزائر. في اإلباضية عنوانها : الكتاب هذا من

العالم. القاضي العادل : ــة اخلمس العلم حملة من لنا ــى بق
درار الغدامسي. الزاجر اسماعيل بن أبو

ــام س ومثل والذكاء. والفهم العلم قمم من ــامخة ش قمة
على اهللا حجج من وحجة والصفاء، والنزاهة اإلخالص أمثلة من
ويقيم أم سخطوا، الناس ال يبالي رضى احلق، إلى يدعو البشرية،
ــار عليه س ما على ــير كرهوا، ويس ذلك أم بني الناس، أحبوا العدل

… املهتدون اإلسالم علماء

على البصرة،ودرس إلى البعثة التي ذهبت في بارزاً عضوا كان
وزمالئه أستاذه مع وحتمل أبي كرمية. مسلم بن عبيدة أبي اإلمام
املرشدون، والعلماء األئمة القاه الذي األذى واالضطهاد من كثيراً

وامللوك البغاة. والظلمة الوالة من ؛ املصلحون

ــفر إلى الس ــم غايتهم من العلم، وقرروا العل ــا بلغ حملة ومل
ــم يرد الطالب ول ــو عبيدة لوداعهم. أب اإلمام خرج حتى ــرب، املغ
فيها ــايرهم التي س ــرة القصي الفترة ــذه ه ــي متض أن ــب النجي
هذه حتى يشتغل أن وأراد جدوى، دون عادي حديث في ــتاذهم أس
فكان ينضب، ال الذي البحر لذلك ــم فراقه األخيرة قبل الدقائق
يجيب، ولم ــم العال ــئلة، وكان اإلمام اس ــة لباق إليه في ــه يوج
قد وجه ابن درار كان أن يرجع منها حتى قرر ــافة التي املس يقطع

األحكام. مشاكل في سؤال، ثالثمائة أستاذه إلى

حرصه على ــن وم الذكي، طالبه ــن م الكبير ــام اإلم وعجب
ــتحضاره اس ومن معلوماته، من ــتيثاق أو على االس ــتفادة االس
ــاعر املش فيها تتغلب التي ــراق الف ــي حلظات ــاكل ف املش لهذه
وملا املتزن، العقلي التفكير على ــة اجلياش والعواطف احلساسة،
إلى رفع عينيه بالرجوع، وهم اإلمام أسئلته، النجيب أمت الطالب
ولده من ــر س وقد ــامة الوالد احلنون، ابتس ــم وهو يبتس تلميذه
: الطالب فأجاب ؟. درار ــن يااب قاضيا ــون أن تك تريد ــال : كأنك وق

بذلك ياشيخ.؟ أن ابتليت أرايت

الرجل، علم ــى عل للداللة كافية ــيطة احلادثة البس ــذه ه إن
في رجل ــرمي القارئ الك ــا أيه مارأيك ــه. دين وعلى ــه، خلق ــى وعل
ويقضي العراق. في البصرة إلى الليبي اجلنوب من يتكبد الرحلة
ليطلب واالضطهاد، ــة واحلاج الغربة ــذاب ع حتت أعوام ــة خمس
وأذبل ــبابه ش ماء ــتنزف اس أن بعد الغالية، األمنية وينال العلم
دراسته، معهد بلدة ومفارقة إلى على الرجوع ويعزم حياته، زهرة
ممازحا ــتاذه اس ــأله فيس الناس، يحياها التي العادية احلياة ليحيا
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العدة، فقد يعد أنه : الفتى ويجيب ؟ قاضيا يكون أن ــل يريد ه :

البلية. هذه عليه تنزل

في نفس ولكنه منها، يفر أن باملرء الكرمي يجدر مصيبة ــا إنه
حتى بأعبائها، والقيام لتحملها، ــتعدا مس يكون أن يجب الوقت
إنه … بهذا احلمل الثقيل أن ينهض بها، استطاع وأصيب إذا قدر
ــر من مناصب آخ منصب أي في أو ــاء القض منصب ــي ــرى ف ي ال
وطالب الدنيا، عبيد ــعى إليه يس الذي البراق الوجه ذلك ــم، احلك
املعتم الوجه ذلك فيه ــرى ي ولكنه ــلطان اخلادع، الس الزائل، اجلاه
عليم أنه وهو وأمته، لدينه خدمة ؛ املسلم يتحمله يجب أن الذي
ــه نفس قدر في فإذا ماديا، مغنما أو دنيويا، ــبا مكس منه يجد لن
عن طريق ــاد لدنياه، فقد ح ــه من يغنم ــوف أنه س علمه ــي ف أو

… الظالل في وتغلغل الصواب،

هذا لتحقيق الدعاء ــيخه يطلب منه ش يفزع إلى لم ولذلك
املكاره، لتحمل نفسه يعد أنه : ورهبة خوف في أجابه وإمنا األمل.

ثقلها. حتت ال ينوء حتى

عليه ونزلت ــام، اإلم نبوءة أن حتققت اهللا، إرادة ــن م كان ــد وق
أبي لإلمام القضاء فتولى ؛ لتحملها العدة أعد التي هذه البلية،
مؤمن بها يقوم ــة كما بهذه الوظيف وقام ــاب عبد األعلى، اخلط
اهللا مال في اهللا ويخاف ــريعة، الش ــرار أس ويفهم اهللا، دين يعرف
الذي القومي ــير الس ويتبع العدل، ــري ويج ــاده، فيتحرى احلق، وعب

وسلم.. عليه اهللا صلى اهللا رسول خلقه

تولي هو ليس ــم أن عمله احلقيقي، يعل درار ابن ــة العالم كان

من ــي ذهب الت ــة املقدس ــالة الرس إن احلكومة، ــب في منص أي
القى ــنوات، س الغربة خمس ديار ــي ف وبقى البصرة، ــى ــا إل أجله
؛ هذه الكثير ــئ الش اجلبابرة ــم وظل ــش، ــظف العي من ش فيها
قدوة ــدة عبي أبي إمامه ــن م يتخذ أن ــه من ــتدعى تس ــالة الرس
من ــهر يس وأن يتواله، يجب أن احلقيقي الذي ــه علم إن : ــاال ومث
هو التعليم، إمنا وجهد، طاقة من لديه ما كل فيه يبذل وأن أجله،
اهللا صلى محمد بها ــاء ج كما الناس، إلى اهللا ــالة رس تبليغ ــو ه
ولذلك ــالم، اإلس بنور ــم وعقوله ــر قلوبهم ــلم، وتنوي وس عليه
ــة الفكرة، ومدرسة احللقة، : مدرس العتيدة ــته مدرس فقد كون

الكثير. الشئ وقته ومن نفسه من ألمته وأعطى

من بالد ــة جه كل ــاش من العط يرده ــاً، صافي ــاً منبع ــكان ف
إميان ــالة التعليم، والثقافة في رس الرسالة، هذه وأدى ــالم، اإلس
… عبيدة وأستاذه أبو شيخه أداها كما وحرص وصدق، وإخالص،

بن يانس محمد مثل عقلية كون عقلية أنه ــرفاً ش ــبه وحس
ومتانة اتساع ثقافة، مبثلهم ؛ الزمان يجود يندر أن الذين وزمالئه،

وفي اهللا. اهللا، كفاح واتصال عقيدة، وصحة خلق،

عن دين اهللا ــراف االنح الذين كافحوا ــالم اإلع أولئك أحد ــه إن
األول امليدان ــي آثاره ف والعالجية، وإن كانت ــة الوقائي ــة بالطريق

… وأظهر أكثر
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صاحب فيه ــال ق : الدركلي ــس يان بن ــب محمد املني أبو ــو ه
ذو املناقب الشهيرة، واملآثر لربه، املطيع ــه، "ااهد لنفس السير :
هذه على للداللة القصيرة اجلمل تكفي هذه ولكن هل الكرمية."

… ؟ الفريدة الشخصية

من فأبو العباس ــا ؛ قيمته لها أبي العباس، من ــهادة إنها ش
ويحملون ــق، بامليزان الدقي ــم كالمه الذين يزنون ــاة الثق ــك أولئ
من كثيرة ــات صفح إلى ما يحتاج ــي املعان من القصيرة ــل اجلم

غيرهم.

دينه مبلغ وما ؟ احلياة ــي وف اتمع في ابن يانس أثر ــن ما ولك
؟.. وعلمه وخلقه وأمانته

مائة ــة نفوس جبل تاهرت، من عبدالوهاب في ــام ــب اإلم طل
املعتزلة. ملناظرة التفسير علماء من عالم

عن ينفكون ال ــم فه واجلدل، باملناظرة ــوا ولع قوم ــة واملعتزل
على عكس اإلباضية وكان ــالمية. اإلس الفرق من ــم غيره حتدي
إلى يلجأون وال ــف، الدين احلني ــه ب جاء مبا ــوا بالعمل ولع ــؤالء، ه

التحدي. عليهم وقع أو ذلك، احلال إذا اقتضت إال اجلدل

من علماء ــر الوفي العدد ــذا ه اجلبل أهل ــن م طلب ــا وعندم
في تشاوروا ــائخ املش ولكن بالعلماء، غاصاً اجلبل كان ــير، التفس
هذا العمالق يجدون إال الوفير ؟ العدد يرسلون هذا ! ملاذا املوضوع

األعالم؟ هؤالء مقام مائة بني الذي يقوم

ــة. مائ ــام مق ــوم يق ــداً واح ــم بينه ــن م ــاروا يخت أن ــرروا وق
املنيب، أبي ــار اختي على ــم رأيه فاجتمع ــماء، األس ــتعرضوا واس
املوقف، يرهب لم ــم اختياره أبلغوه وملا … املهمة ــذه به للقيام

اجلدال. في صولة من للمعتزلة ما يعلم وهو

ولم اجلزائر. وغرب ليبيا بني ــافة املس وبعد التعب ولم يتهيب
نسى، وينبهه يذكره إذا ــاعداً مس له يجعلوا أن القوم من يطلب
هدوء ــفر في ــتعد للس واس نقاش، دون املهمة قبل إذا غفل. لقد

مفتوح. بلد في حرة سوق إلى للتجارة يسافر كأمنا واطمئنان،

لتأخذه احلوادث، هذه التاريخ، ويستعرض يدرس وهو القارئ إن
؟ أيهما أعظم احليرة في

ــخص ش الكاملة في على الثقة ــع يجم الذي ــعب الش هذا
ومن ؛ املناضلني من مائة مقام ليقوم ــاره اختي على ويتفق واحد،
فيه، ثم ثقتها تضع األمة الذي هذا الرجل الوحيد يناضل ــوف س

… ؟ التحدي أمام ليقف آالف األميال ترسله

اجلدال في وفرسان املناظرة، أبطال املعتزلة، سوف يناضل إنه
كلها. اإلسالمية األمة
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هذه خلوض ــتعد ويس األمة فيه، ــة يتقبل ثق ــل الرج ــذا ه أم
يعرف وإمنا اجلهل. كل اخلصم إمكانيات فيها يجهل التي املعركة
التي ــرة القصيرة الفت ال في هذه النزال، ــذا له وما أعده ــه نفس
ابن على ويروح يغدو كان ــذ من وإمنا ميثل أمة. أن فيها منه ــب طل

؟ الفياض النبع ذلك من يغترف درار

ويجتمع ــفر، للس الكرمي ــاب للكت العظيم ــر املفس ــب ويتأه
املهام، هذه ملثل الطريقة هذه مبثل اختيروا ــن الذي برفاقه الثالثة
املناظر، لتصوير آلة الدعاية، وال ــر لنش جلنة الوفد هذا مع وليس

والهيبة. العظمة حاشية إلظهار وال خدم لتوفير الراحة، وال

للمبيت،ولم عالوة حتسب لهم للنفقة، ولم بأموال يَزَّودوا ولم
خزائن الدولة. بني أيديهم تفتح

إال ما لهم ــس ولي مبهمتهم، ــوا يقوم ــم أن طلب إليه ــد لق
اهللا... رحمة به تفيض

آالف بني من ــم، واختاروهم به وثقوا الذين إخوانهم ــم وودعه
ــم يزودهم ول احلني، ــي ذلك ف الليبي الوطن ــم به يزخر ــاء العلم

… قلوب مؤمنة من صاحلة دعوات غير بشيء

أبو املنيب إليهم طلب املودعني، ــن ع املوكب انفصل وعندما
ولم – الطويلة ــة الرحل ــذه ه أثناء بخدمتهم ــه ل ــمحوا يس أن
بذلك. الثالثة الرفاق له – فسمح ــناً س أصغرهم املنيب أبو يكن

… طويل سفر عمله مهمة أخرى شاقة في إلى فأضاف

اخليل، فيعلف ــب املني أبو يبادر ــت، للمبي الرفاق ــزل ين عندما
راحة رفاقه، إلى ــأن اطم فإذا ــاء، ويهيئ العش احلطب، يجمع ثم

قام مضاجعهم، ــى إل الزمالء وأوى ــاء، العش ــالة ص من ــوا وانته
يقبل فال بالبقرة، ــتفتحاً مس الصالة القبلة، وبدأ ــتقبل هو فاس
صالة رفاقه مع فيصلى الكرمي، القرآن ختم قد حتى يكون الفجر

الرحلة. يواصلون ثم من فطور، تيسر ما لهم ويعد الفجر

الرفاق وكان املهام، ــدى بإح ــتغل يش املينب أبو أيام كان وبعد
إليهم رجع وملا هذا، ــم زميله عن ــون فيما بينهم يتناقش الثالثة
الليل، الصالة في هذه تترك أن وإما خدمتنا تترك أن إما : له قالوا
أن : فأرجوا الصالة وأما ــا، لتركه ــبيل س فال خدمتكم أما : فقال
إلى بعضهم ــوم الق ونظر ــط، فق ركعتني بصالة ــمحوا لي تس
فوافقوه ال بأس به، ــير يس امر ركعتني صالة أمر أن وظنوا ــض بع
ــتقبل فاس قام صالته ــا جاء موعد وعندم االلتماس. ــذا ه على
كتاب يتلو ــتمر واس ــرة، البق ــورة بس للصالة ــتفتح واس القبلة
ــتفتح األولى،واس للركعة فأهوى الكهف، ــورة س ختم حتى اهللا
الناس، ــورة ختم س عندما لها وركع مرمي ــورة بس الثانية للركعة
ــالة الفجر. لص زمالئه ــع م وقام الفجر، ــق ــى انبث حت ــلم فما س
اعده الذي البسيط الطيب العشاء يتناولون وهم ــاء املس وعند
الركوع فإن في من الصالة، ــى األول عادتك إلى ارجع قالوا : ــم، له

الراحة. بعض والسجود

الهوج اجلنوبية والرياح – الليل في ظالم أحد الزمالء نظر إليه
خاشعة في صالة ربه يناجى قائم وهو بثيابه الصحراء تعبث في
يانس ابن يا ــك مثل من كان ــة إال ــل اجلن يدخ كان ال : إن ــال فق –

الوحشة. فيها فستصيبك
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ــورع الذي بلغ ــع، وال العلم الواس ــذا ه ــى إل اهللا ــه رحم وكان
وال ــلطان، س صاحب ــى اليخش اهللا، دين في قوياً حازماً النهاية،
صاحبه، وال يدع يرتكب أمام عينيه مهما كان عن منكر يسكت

باملعروف. األمر

ــلطان الس أعوان به ومر زيتا، فيها يبيع له جتارة في مبصر كان
باهللا أنا : ــول يق ــو ــتغيث. مر به وه يس ــو وه ــخصا ش ــون يحمل
وبأهل : أنا باهللا يقول ــمعه س ثم به، ــتغل فلم يش ــلطان، وبالس
ــلمني، باهللا وباملس أنا يقول : ــمعه س ــتغل به، ثم يش فلم املروءة،
الرجل جنا وملا الرجل، منهم فخلص إلى األعوان، ووثب الزيت فترك
حملك ما : السلطان له السلطان، فقال إلى ــرطة الش مع ذهب
يسعني في لم : اهللا القائم بدين العالم الورع قال فعلت ما على
السلطان إلى فالتفت ــلمني. باملس ــتغاث اس أتركه حني أن ديني

؟.. تأتونني هذا أمبثل وقال لهم : أعوانه

ــمس، فبهم الش علينا ــم تطلع مثله ل كان ــن وم هذا ال ــو ل
حكم حتت ــت وكان ــية بإحدى القرى التونس ــر وم اهللا !. ــا أمهلن
وهى ــرأة ام ــرون يج ــرطة الش ــني، فوجد احل ــك ذل ــي ف ــة األغالب
فلم ــا، يتركوه أن ــم منه فطلب ــلمني، وباملس ــاهللا ب ــتغيث تس
معهم وذهب ــرأة، امل منهم وخلص ــيفه س فجرد ــتجيبوا له. يس
: قال مافعلت ؟ على ــك حمل ما فقال له ــلطة، الس صاحب إلى
ورأيت نفسي، أمتالك لم وباملسلمني ــتغيث باهللا تس ملا سمعتها
ــلطة الس صاحب إليه فنظر أخلصها، لم إذا بديني أوفى ال أنني

حلقك. وإيجابا تركناها هللا : قال وتفرس، ثم إمعان في

– عبدالوهاب اإلمام مبنزل فمر عاصمة اإلمامة، ــرت بتاه كان
ينتظر، وقد بدا واملتظلم مغلق، والباب الباب متظلم، على وكان
املدينة ويشتم الباب باحلجارة، الشيخ يضرب فأخذ ــأم، الس عليه
بأنه للشيخ فاعتذر تقطر ماء، وحليته خرج اإلمام حتى ومن فيها
ملاذا : اإلمام قال ــيخ الش عن الغضب ــكن س وملا في احلمام، كان
فقال منهم، وأنت وأنا املدينة أهل شتمت حتى كله الغضب هذا
نعمل مبوجب ــم ل إن املنكر : عن الناهي ــروف باملع اآلمر ــيخ الش
أن املسلمني يتولى أمر ملن يحل إنه ال لنا عنها.. محيد فال الشرع
ينبهوه أن ــلمني املس على وجب غفل فاذا ــؤونهم، عن ش يتغافل

في املعصية. استووا يفعلوا، لم ذلك، فإذا إلى

الرعاة ــيرة س : العطرة ــيرة الس هذه القاريء الكرمي أيها تأمل
بالطاعة له ــن يدي الذي اإلمام ــذا ه عظمة وقد الرعية ــيرة وس
ببابه دول، فيقف ــالث ث عليها اليوم ــط تنبس كبرى، أقطار ثالثة
تأخر ألنه ــتائم والش باحلجارة ــه املؤمنني يقذف ــائر من س ــن مؤم
تكون متظلم، قد شكوى معدودة ليسمع دقائق يفتح بابه فلم
أن على ــام العظيم اإلم هذا يزيد ــة، فال كاذب ــة وقد تكون صادق

تأخيره حلظة. يجوز ال شرعي مشغول بعمل بأنه يعتذر

ــكوى، ش أن يرفع رجال يريد يرد الذي املؤمن، هذا عظمة ــدر وق
الذي ــه هذا اإلمام أمام عين األمير فيتضاءل باب ــه ل يفتح فلم
لم ألنه ومركز قوة من له مبا إلى مراكش مصر من سلطانه ميتد
عنه ــتغل واش لصاحبه، احلق وإعطاء املظلوم، إنصاف ــى إل يبادر
اإلمام وعلى يحطمه، يكاد الباب ــى يهجم عل ثم خاص له، بأمر

واللوم. العذل قوارص يسمعه
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جتد فيها ــة مؤمل بصور احلالة ــذه ه الكرمي ــارئ الق أيها ــارن وق
على أبواب ــون يتزاحم وهم حقوقهم، ــع تضي الناس ــن اآلالف م

ودور القضاء. اإلدارات، ومداخل املصالح،

له من ليس مهازيل، ــزام أق أيدي في وضعت ــذه احلقوق ألن ه
تلك املشاكل، فصل على يحملهم ما الشهامة أو أو الدين اخللق

املتواصل. من هذا النصب الناس وإراحة

في ال يخافون ــعب الش ــن رجاال م ــلمون املس ــا يجد وعندم
وعندما ــم، ــطوة حاك س ــون في احلق يرهب وال ــم، الئ ــة لوم اهللا
لألمة، حتملوها ــؤولية التي املس يقدرون حكاما ــلمون املس يجد
ويسارعون بذواتهم، احلق هذا تعلق ولو احلق، ويخضعون لسلطان
عندما … وقت في أسرع بهم انيطت األعمال التي تصريف إلى
األمر والة الفرد من وهذا الشعب، من الفرد ــلمون هذا املس يجد
اهللا ويحقق عزة، من فقدته ما ــلمة املس األمة إلى يعود حينئذ ؛
ألنهم ؛ للناس ــت أخرج أمة خير ــون فيكون به، وعدهم ــا م ــم له
ــبون يحس فال ؛ باهللا املنكر، ويؤمنون عن وينهون باملعروف، يأمرون

حسابا. لغيره

الناس، كان حقوق في ــدة والش اهللا، دين في القوة ــى هذه وإل
قيامه ولعل ؛ اخللق كرمي النفس، ــمح س التواضع، جم رحمه اهللا
التواضع الشواهد على إحدى الطويلة رحلته زمالئه أثناء بخدمة

اخللق. وسماحة النفس، وكرم

عليهم، احلق ــة إقام من فعضبوا ــاة، اجلن من ثالثة ــاً أدب يوم
فلم أضعفوه، حتى ضربا مبرحاً ليال، وضربوه عليه منزله فدخلوا

صالة عن مرة ألول ــن ــف العالم املؤم وتخل ــجد. املس إتيان يطق
الذين يعرفون ــلمون املس وعرف ــد، البل حاضر في ــو وه ــة اجلماع
بيته، فزاروه في كبير، أمر إال املسجد عن يحبسه لم أنه ــيخ الش
جوب وعندما حتدثوا في و به، فعل مبا فأخبرهم أمره، عن ــألوه وس
وتنازل ذلك، ــن م منعهم الفظيع، ــرم اجل هذا عن اجلناة ــة معاقب
القوم الذين ــه، فترك لنفس انتصف يكون من أن خوفا عن حقه
لم عدل اهللا أن ــو ول – طلقاء فذهبوا داره عقر ــي ف عليه ــدوا اعت
أمر في القوي ــلم املس هذا يد غير على جزاءهم – فنالوا ميهلهم

نفسه. أمر في الضعيف اهللا،

العبادة،ولعل ــرمي كثير الك القومي واخللق ــذا الدين ه إلى وكان
حبه ــواهد على الش ــدى إح تكون ــة ــه الطويل في رحلت ــه صالت

بربه. واالتصال للعبادة،

اجلبل، في ــامخة ش قمة على قرية وهى " " اجلزيرة إلى يذهب
فيعتزل عميق، بخندق اجلبل بقية عن معزولة الهواء ــي ف ضاربة
يوما، أربعني اجلزيرة بهذه مرة ومكث طويلة، أياماً للعبادة ــك هنال
لتتفقده، زوجته إليه وال طعاما، فذهبت زاداً معه يأخذ ــم ل وكان
وتبدو وجنتيه، فوجدته مشرق الوجه، يترقرق الدم في حاله، وترى
أعشاب إلى مال األكل، وقت وصل وعندما مخايله، على العافية
أبهذا : احملبة الزوجة ــه ل فقالت اكتفى، منها حتى ــأكل ي األرض
قائال ؟" العابد ــد الزاه ــيخ الش ؟ فأجاب هذه املدة طول ــت عش
عود كل اهللا لك يجعل ــى فاك وأغلق يديك، وافتحى قلبك. ــي نق

" ! طعاما
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لقد ــي التاريخ، ف ــن يندر وجودهم الذي الناس أولئك ــد أح إنه
ــه، لنفس الصالح العمل ! الصالح ــل بالعم حافلة ــاة حي ــاش ع
أن ــبك وحس لدولته، الصالح ــل والعم ألمته، ــل الصالح والعم
بالتجارة فيها يقوم ــنة س : ــام أربعة أقس حياته ــم قس أن تعرف
ويزور ــنوات، س ثالث في مدى احلالل من الرزق ينفقه ــب ما ليكس
بتجارته يذهب فقد ومصر، بني الغرب املنتشرين ما اإلخوان فيها
ــى يغش الزيارات هذه وفي اجلزائر، إلى منها يذهب وقد مصر، إلى
ويأمر واإلرشاد، دروس الوعظ يلقي املساجد، ويؤم العلمية، اامع
العلم أدعياء يبثها التي البدع ويحارب املنكر، عن وينهى باملعروف
ويقتبس الهدى ويَْقَبس احلكم … أصحاب يرتكبه الذي ــم والظل
عند فيقيم ــس، إلى غدام األخرى ــنة الس في ويرحتل : ــالح والص
دراسته علما ويواصل يزداد ؛ الغدامسي درار ــتاذه العالمة ابن أس
مشاهد اجلبل، في ــنة س ويقيم الضعف، أو اخلور تعرف بعزمية ال
شئون عن مبتعداً ــه، نفس ــبة حملاس ربه، خالصاً لعبادة منقطعا
لزيارة ــا فيه ــتعد فيس الرابعة، ــنة الس في اما ــاس : والن ــا الدين
التي خلقها والطهر اإلميان من روح ــة، واالقتباس املقدس البقاع
اإلسالم ومنشأ الوحي، منازل في ــلم وس عليه اهللا صلى محمد
حتى وضعه منذ لنفسه وضعه الذي النظام هذا يخرق ولم …

بربه. حلق

إشارة عابرة إال الرجل العظيم على هذا حديث من لنا يبق لم
وضعه الترتيب الي ــذا ه العلمي. ورغم ــدان في املي ــى كفاحه إل
طبقة يكون استطاع أن من الغياب ؛ يكثر فيه والذي كان حلياته،
وكان بعده، من الثقافة واملعرفة حملوا مشعل من الطالب ممتازة

يانس، أما ابن عن العلم أخذ : فيه يقال أن منهم ــرف الواحد يش
فكفاحه القوي سياق احلديث من وهى مفهومة الثانية، النقطة
مع فعل كما املبتدعني ــدى ترد على أي التي ــف لالنحرافات العني
احلكام ــق طري عن تأتي ــي الت ــة العملي ــات اإلنحراف أو ــة، املعتزل
العلماء ــك أولئ فهو أحد : ــر واجلزائ وتونس ــر مص في فعل ــا كم
الوقائية بالطريقتني اهللا دين عن كافحوا اإلنحراف الذين األعالم،

وأظهر. أوفر امليدان العالجي في آثاره كانت والعالجية، وإن
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فاختارتهم األمة، بهم وثقت الذين األربعة، األبطال من بطل
أربعمائة. لها طلب مبهام للقيام

علماء عالم من مهمة مائة العمالق هذا البطل ــند إلى وأس
التي القرية ــذه – ه " " ويغو أن يرحتل من ــى إل طلب ثم ــكالم، ال
إلى – احلرابة ــر ظاه في عظمتها على ــاهدة ش أطاللها ــزال ت ال
عطاء، بن أتباع واصل املعتزلة : جدال … واجلدال للمناظرة تاهرت
األقران، فيه وبزوا وبرعوا فيه، اجلدال فن الناس الذين حذقوا أولئك
بعلم ــاً متعلق واجلدال ــرة موضوع املناظ ــون يك ــيما حني س وال

اإللهية. والفلسفة الكالم

معهم، التصادم من الفرق يتحاشون غيرهم علماء كان حتى
بهم. االشتباك ويخشون

مناظرة مهمة املهمة.. هذه إسناد على املشائخ رأي اتفق وملا
مهدي ــيخ الش الكالم إلى وعلم ــد التوحي قضايا ــي ف ــة املعتزل
واستعد واستبشار، برضاً تقبله على، اتفقوا وأخبروه مبا الويغوي،
مع واجته ــه وفرس زاده على عاتقه، وأخذ ــاة امللق باملهمة ــام للقي

… الكالم ينتظر فرسان حيث إلى تاهرت، الثالثة إلى الرفاق

وعرف اجلزائر. في اإلمامة عاصمة املتكلم العالم الشيخ وبلغ
من علماء مائة مقام ليقوم أمته اختارته الذي الرجل ــام أنه اإلم

وضالالتهم. بدعهم واألهواء البدع أصحاب على ليرد الكالم،

فروع كل ــي ف ــذاذ العلماء أف ــن م ــاب عبدالوه ــام اإلم وكان
املعتزلة ولددهم لتحدي وكثيراً ما يتعرض العصر، لذلك الثقافة
على اخلناق يضيق وقد ــونه، ويناقش ــهم فيناقش في اخلصومة،
ــبهة بش اخلناق أحدهم عليه يضيق ــد وق باهرة، بحجة ــم أحده
مواضيع عليه طرح ــي، النفوس العالمة اجتمع مع فلما خفية..
من يتلقاها كان ــي الت واألجوبة ــئلة عليه األس وعرض ــاش، النق
ــي الوبغوي النفوس العالمة وكان ــم، ــا عليه به يرد أو ــة املعتزل
منك. زاغ وهنا ــط املعتزلي سفس : هذا لإلمام يقول أن ــث ال يلب
عند أو ــام، اإلم عند الضعف ــط نق على يده ــع ــذا كان يض وهك

املعتزلي.

لنفسه بصاحبه،وضمن ووثق اإلمام اطمأن العرض، هذا وبعد
احلامية الوطيس. الكالمية املعركة هذه النصر في

الليل، من هون بعد إال يوماً، ولم يرجع الويغوى العالمة ــرج خ
لقد : لهم فقال ــبب هذا التأخر، س عن ــأله اإلمام وأصحابه فس
معي وفتحوا املعتزلة، ــاء علم من عاملاً ــعني اليوم بتس اجتمعت
وأخبروه ونصره. احلق وأوضح جميعاً، اهللا فأفحمهم اجلدال، أبواب
وضع التي ــرة ــرة مجاورة، ودخل احلج حج في موضوع ــاءه عش أن
ووضع يده ــه الغطاء، عن مغطي، فنزع إناء ووجد ــاء، فيها العش
قال لهم ــم ث أكتفى، حتى منه أكل ــاً ــد طعام ــم اهللا، فوج باس
ــبه حس ما ألن فضحك القوم لم ينضج. ــاءكم عش أن يظهر :

عجني غير الواقع لم يكن في عشاء غير ناضج الويغوى ــيخ الش
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بقى فقد الشيخ أما عشاء الصباح، منه اخلبز لفطور أعد ليتخذ
قائال ضحكهم على ورد إليها. يهتد لم البيت من أخرى زاوية في
غرضي، النوم أقضي بقليل من : على ثالث تعالى اهللا أحمد إني :

حجتى يدحض مخالفاً أخشى جوعتى، وال به أسد وأيطعام

وأصف للقاريء التاريخ، حكاية أقص أن ــول الق نافلة ملن وإنه
في املعتزلة، وطريقته ــاغبي مش مع ــيخ الش هذا الكرمي موقف
ال الباطل فإن ــبه، الش من به ــوا مالبس وإبطال احلجة، إلزامهم
االنتصار عدم أو االنتصار مظهر أن ــى عل قليال، إال للحق ــد يصم
ــص، إن االنتصار ــن ال املؤم ــر ــي نظ ف ــة له قيم ال ــدل اجل ــي ف
الزهو ــالب ط لها ــرح يف التي ــر املظاه ــن م مظهر ــدال اجل ــي ف
فإمنا ــان والعلم، اإلمي أصحاب احلقيقة، أصحاب ــا أم والفخفخة،
الصواب إلى ــوم فرجعوا ق اهتدى بها إذا نتائجها منها ــرهم يس

الضالل. مهاوي تخطفتهم أن بعد

ــوب الث ــك ذل ــي ف ــي فه ــل للرج ــخصية الش ــة ــا القيم أم
جميع في املرء يالزم والتقوى،الذي من العلم واإلميان ــاض الفضف

أحواله.

في يهمني إمنا ــابقة : الس الفصول في بعض قلت ــا كما وأن
هذا أبطال سيرة من الرائعة الصور عن ــف أكش أن احللقات هذه
يعملوا ــالم، ولم اإلس يفهموا لم ــاس ن من حورب الذي ــب املذه
املذهب بأنهم ــذا ه أهل يصفوا أن ــم لديه ــهل يس ناس من به،
احلني وفي ــوارج، اخل عمل يعملوا أن ــم لديه ــهل يس كما خوارج،
الناس ــتحل أولئك يس الكاملة العفة اإلباضية فيه يعف ــذي ال

لهم سنحت فما ودماءهم بالطريقة العملية، ــلمني املس أموال
كانت ــواء وس إال ارتكبوها، الرجال قتل أو ــوال األم البتزاز ــة فرص
كانت أو ــرأي ال أو املذهب، في الفيهم ــوال األم أو الدماء ــذه ه

فيها. ملوافقيهم

فارجع ــئت ش وإن النوع، ــذا من ه املواقف آالف ــد ــك لتج وإن
أجل من ــون ــوة يقتتل إخ وأبناء ــوة جتد إخ ــوف فس ــخ، ــى التاري إل
أو آبائهم، ــرقون خزائن يس أبناء لتجد إنك بل ــلطان، الس أو ــال امل
ما إلى احلكم، ــي كراس إلى الوصول ألنهم يتعجلون يقتلونهم،
الدماء يحرم الذي اإلسالم ــالم، اإلس منها يبرأ أعمال هنالك من

.] عليكم حرام وأموالكم دماءكم إن [ واألموال :

الذي الرجل هذا الويغوي : ــي النُّفوس عن مهدي أحتدث كنت
الثقة هذه إلى إنه املعتزلة. عالم جلدال مقام مائة ــوم ليق اختير
في تبواه ــذي ال املقام ــذا ه األمة، وإلى ــن م عليها ــل حص ــي الت
انتصاره وعبقريته، وإلى وذكاءه ــه علم عرف ما بعد إمامه ــب قل
إلى إنه احلني. في ذلك تكون حدثاً عاملياً تكاد مناظرة في املشهود
إعجاباً برجال أن امتأل ــد بع اإلمام ــأله س كرمي، متواضع ذلك كل
ال يوجد أنه حتى ظن ــجاعتهم وش وخلقهم علمهم في ــد الوف
هو مثلكم، فأجاب من اجلبل في تركتم هل مثال : الرجال لهؤالء
عبداحلميد عبيدة أبا منا تركنا خير من هو تركنا : املهدي العالمة

… اجلناوني

زار بعد، حني فيما وصراحته الرجل هذا صدق اإلمام ملس ــد وق
الناس، زرع من دوابهم فأكلت بعض رفاقه وأهمل ــة، نفوس جبل
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احلكم، ــد في ي له ليس الذي العالم ــيخ عبيدة، الش ــو ــاءه أب فج
بقوة تغييره ــى عل فصمم منكراً رأى ــذي ال الرجل ــوة ــه بق وقابل
بسيطاً ــاناً بشراً إنس اإلمام إال في يرى ال إنه بإميانه، املعتز املؤمن
اإلمام مهابة ــا أم عنه … يرجع ــه أن علي وجب خطأ ــب ارتك …

فال كلها، ــياء تلك األش أما ــف، الضي وحق ــلطان، الس ــة وعظم
أن أحق إن احلق … اهللا ــن دي القوي في نظر املؤمن في لها ــة قيم
ما فوق وعليه مالها له من أفراد األمة، وما اإلمام إال فرد يتبع …
أمورها، عاتقه، ورعاية ــى عل امللقاة ــؤولية املس عبء عليه عليها،

… مصاحلها شؤونها، والسهر على وتفقد

: فقال الوفد ــواب ج ــبة املناس بهذه العظيم ــام اإلم ــر وتذك
… منهم خير أو مثلهم هو من تركوا لقد صدقوا.

التي البدع يحارب في كفاح مستمر، املؤمن العالم هذا عاش
الكالمية ــطة السفس ويناضل ــان، اإلمي ــر بحقائق تنتش أخذت
التي الصحيح،والتربية ــم بالتعلي اجلهل ــح ويكاف البرهان، بقوة

… اإلسالم أسسها وضع

العاصمة طرابلس ــر يحاص الوهاب اإلمام عبد كان ــا وعندم
ارتكبها جندهم، الفواحش التي األغالبة بسبب حكم حتت وهي
للدفاع ــالح الس حملة خيرة من الويغوي ــي النفوس كان مهدي
ــي مناجاة ف ــتغرقاً مس العالم هذا كان ــوم ي وذات … ــق عن احل
وقتلوه األغالبة ــد إليه جن فعبر ــاحل البحر، س على منفرداً ــه، رب
ويعبثون يتضاحكون وهم السور على وضعوه ثم ــه، رأس واحتزوا

النفس املؤمنة. تلك اهللا رحم … !!

  

بعث ــد الذي الوف أعضاء ــن الرابع م ــو العض هو ــن أبو احلس
فقيه ــام مق ليقوم فاختارته ــة األم ــه في وثقت … ــرت تاه ــى إل
واحلرام. احلالل ــم وعل الفقه، بأصول ــق يتعل فيما املعتزلة ــدال جل
كاملة، أمة ثقة ــى عل ــان اإلنس أن يحصل ــامقة، ملرتبة س وإنها
األعالم، مائة من يقوم مقام كي ــها نفس األمة هذه تختاره وأن
دين عن ويذودون ــق، احل رأية فيرفعون امليدان، ــى إل يدفعون ــن الذي
فيه، ثقتها لألمة حقق وقد الباغني، وعتاد ــني، املبتدع عدوان اهللا

عليه. بالعبء الذي ألقى وقام

كان " ــة العمالق. هذا العالم حتدث عن حني العباس ــو أب قال
مبوجبها، وعمل ــوم، العل :، تعلم العني ــان وإنس العقد، ــطة واس

." ورفضها الدنيا بزهد الشيطان من وحتصن

وتعلمُّ العباس، ــو أب ــهد ش كما العلم، ــن أبو احلس تعلم لقد
هو مبوجب العلم ــل العم ولكن طالب. ــكل ل ــور ميس العلم أمر

الرجال. معايير به وتقاس فيه األبطال، تتفاوت امليدان الذي

املعرفة، ــزارة غ من ــا ميلك م إلى – العامل ــم العال ــذا ه كان
النفس.. ــا، ومجاهدة الدني أمر عن ــزوف والع الثقافة، ــاح وانفس
ــات الطود ويناضل ثب يثبت في املعارك ــدان، املي أبطال من بطــال
وبني بينه ــس لي مفتوحاً أمامه ــة اجلن باب يرى من ــال نض العدو
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املوقعة. تلك من الوغى حومة في االستشهاد إال ولوجه

أحد ــن احلس أبو وكان – ــوب ــن أي ب العباس ــود جن ــت التق ــا مل
– فيه األبطال

جيش وكان ." وجادو " تغرمني بني " " فاغيس في َخلَف ــود بجن
العباس جيش من رجل فجاء العدة، وافر العدد كثير كثيفا، خلف
جند كثرة من ــى جندنا عل ــى أخش إنى : له مرداس وقال أبي إلى
فيه عسكر على أخاف ال البطل : مرداس العالم فأجاب أبو عدونا.

احلسن األبدالني. أبو

الصادقني، الرجال ــم قي يعرف رجل من ــهادة ش إنها ! واهللا أي
ولكن ــالم.. األح وتخف األقدام، ــزل ت ــة عندما ــم الثابت ومواقفه
العدو جيش كثرة بعينيه ــرى ي إنه ؛ اجلواب بهذا يقنع ــم ل الرجل

إليه. بالنسبة جيشهم وضآلة

أبي احلسن إلى وذهب الكثرة، مع البطولة تغني وماذا عساها
على قصه ــا م عليه ــص ويق مخاوفه، ــه ــرض علي يع ــي األبدالن
ــة على الدهش يبعث ــن احلس أبي بجواب فإذا مرداس، أبي زميله
مرداس أبو فيه جيش على ال أخاف : احلسن أبو قال ــتغراب، واالس

!!

جيشاً أن وأيقن املشاعر، اخلواطر، احتاد توافق من الرجل وعجب
ــدراتي ال الس مرداس وأبا ــن األبدالني احلس صفوفه أبا ــم بني ض

أن ينهزم. ميكن

أبي احلسن، أو أبي مثل بطل اجليش في يكون يكفيأن إنه نعم
النصر. فيضمن باحلق وإميانهما اهللا، ثقتهما بنصر في مرداس

وسلم عليه اهللا اهللا صلى بدأ رسول منذ ــالمي اإلس والتاريخ
القصيرة. القصة هذه ترسمها التي للصورة رائعة أمثلة غزواته
ــواعد الس األعداد وال ــت وليس احلرب، تغني في ال العدد كثرة إن
ــالة، الرس بعمق ــان اإلمي ولكنه ــد، اجل إذا جد ــل تناض ــي الت ــى ه
محاربة الظلم، ــي ف واحلزم ــهادة، الش احلصول على في ــة والرغب
التي هي ــل واملث العقائد ــذه ه جبروت العدوان، ــام أم ــود والصم

وتقهر. األعداء تقاتل

ضعف من يصابون ــم ولكنه قلة، من ــلمون املس ولن يصاب
وابتغاء الكلمة، ــرق وتف اهللا، بغير والثقة ــة، الني ــوء وس العقيدة
كثير ــر، ومال باخلي حافلة ــت ليس منعمة من حياة ــرض الدنيا ع
طويل في عمر ملحة ورغبة ؛ له يهتمون ــدره، وال مص يعرفون ال

صالح. عمل يزينه ال
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درجة العلم ــن بلغوا م ــن األبطال الذي ــك من أولئ آخر ــل بط
من ــامقة س درجة بلوغ أن ــى عل األقران، ــدارك م دونها ــر تتقاص
من بشئ الناس، من كثير يدركها أن يستطيع يسيرة غاية العلم
العلم، هذا حقيقة ــان اإلنس يعرف أن العبر ولكن ؛ واملثابرة ــد اجل
ذلك، مخلصاً في يكون وأن احلقيقة، تلك إليه تدعو مبا وأن يعمل
إال يصمد وال الفرسان، أغلب خطا متعثر امليدان هذا وفي العمل
ما أنه وأدرك شهوته، دواعي وغلب ــه، نفس زمام ملك ممن القليل
يكون ولن في سالم، – مرحلة احلياة هذه الرحلة – إال ليجتاز خلق
في معه اإلنسان ليمر اإلنسان خالق يسجيب ملؤمن إال ــالم الس
لها ليس مهاو في وقع أو يسار ميني إلى عنه ــالمة، فإذا انحرف س

قرار.

ــريعة اهللا ش ــرار أس فهموا الذين العلماء أبو مرداس من كان
ــالمة لس اهللا إرادة وضعته ــذي ال ــذا التخطيط ه لهم ــح واتض
مايدعو على أعماله وقصر فيه. ــلوك الس ــه نفس فألزم ــر، البش
اهللا ــب لغير يحس ال هو ثم ؛ يترك وبه يعمل، اهللا، فيه ــن ــه دي إلي

… حساباً

يلطف فكان املنكر، ــن ع والنهي باملعروف لألمر ــه نفس جند
أن دون لهم ويقف ــتخراج احلق، اس في ــلطان عنف ذوي الس من

أن من خوفاً ــم احلك مجالس ــن ع يبتعد ال باطل. ــم ــدر منه يص
ال فكانوا هذا، منه ــون ــلطان يعرف الس وكان أصحاب يقع ظلم،

عن رضاه. إال يصدرون

وكان عليه، ليبيا،وضيق في بقائه مدة عبدالوهاب اإلمام لزم
وأموالهم، املسلمني دماء على احلريص املؤمن ــاب حس ــبه يحاس
كان فقد والعدل، من العلم به اإلمام عبدالوهاب اشتهر ومع ما
ــى قال اإلمام يلني حت ــكت وال يس ال ناقداً مرداس أبي ــن م ــد يج
أبو يحفظ ولم ــا الدماء، حتل به وجهاً ــرين وعش أربعة " أحفظ :

." فيها على وشدد أربعة إال مرداس

العالم املؤمن ــلطان س أن لنا على قصرها تبني القصة وهذه
أربعة احلاكم اإلمام عرف ــد احلاكم، فق املؤمن ــلطان س من أقوى
بها يعترف ــرداس ال أبا م ولكن ــاء، الدم ــاً حتل بها وجه ــرين وعش
مقتضاها. ــى عل األحكام ــراء بإج لإلمام ــمح يس وال ــا، يقره وال
منه معارضة عنيفة، ما يجد احلاكم للعالم، وكثيراً ــلم ويستس

مرداس. أبو يعرفها التي الوجوه هذه في حتى

املوحدين فسأل في حتد دماء بها وجهاً حتل سبعني : إن قيل له
من أين : في استنكار : أوال، وثانياً، وثالثاً، فقال له هي، فعدوا ما :

… الثالث الوجه يتجاوزن يتركهم ولم ؟! أين من ! ؟

بجانب يقف أن ــلم املس اتمع في املؤمن ــة العالم وظيف إن
يدع مباحث وال ــير، الس له طريق ويوضح خطاه، ــدد ليس احلاكم
احلاكم ــلطة بس تنفلت األحكام وجوه في ــيحة الفس الفقهاء
يقف كان اهللا، رحمه مرداس أبو كان وهكذا التنفيذ. سهولة إلى
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جتمع بها أن ــن م خوفاً ــكام احل أوامر يكبح ــذي ال ــف القوي موق
يقول الكرام من القراء قارئاً ولعل بها العلم، يجمح أو السلطة،
احلق، فكيف عن به ــرج فتخ بصاحبها جتمع قد ــلطة الس هذه :

؟ العلم يجمح

لهذين املاضية القصة في واضح ــأول هذا التس واجلواب على
التي من الوجوه وجهاً وعشرين ألربعة اإلمام معرفة فإن الرجلني،
؛ وإجراء ــم العل في ــاع يدل على اتس القبلة، أهل ــاء دم بها ــل حت
من جموحاً قد يكون وجهاً ــرين والعش األربعة على هذه األحكام
يجري أن اإلمام ــح إرادة يكب مرداس أبو ــد كان فق ولذلك ــم، العل
ــه نفس مرداس وأبو يعرفها. ــي الت ــع الوجوه جمي ــه على أحكام
تراق أن يريد ال ولكنه الوجوه، هذه من اإلمام يعرفه ــا م يجهل ال
من خوفاً الدماء بها حتل التي األوجه إلتماس على املسلمني دماء
املدققون يلحظها فروقاً دقيقة أن هناك على ــلطان. الس طغيان
وأبو اعتبار. كل املالحظات تلك يعتبرون فهم العلماء، ولذلك من
فهو الدماء ــل بها حت التي األوجه ــأن بعض ب يعترف ــرداس حني م
يجب على اهللا بها، التي أمر احلدود إلقامة الدماء ــة إراق أن يعنى
التي الوجوه تلك إلى يلتفت ال أن يجب ولكنه ينفذها، أن ــام اإلم
تركها في وليس اهللا، ــدود فيها إقامة حل ــس بها الدماء، ولي ــل حت

اهللا. بدين إخالل

ــكام، فكانوا باحل العلم وجمح ــالم، األق زلت ــذا املقام ه وفي
ــتغلوا واس الدم، ــتحالل فتاوي باس العلماء ــاف ضع يجدون من
الفتنة، فيها وزرعوا باألمة، فأضروا استغالل، ــع أبش الفتاوي تلك

… البغضاء نار وطوائفها أفرادها بني وأشعلوا

الرجلني ــب بخلق تعج أن الكرمي ــارئ الق أيها لك ــق وإنه ليح
يصدر ال ثم قارة سلطانه ربع يشمل الرجل الذي هذا العظيمني،
ارتضاه خيار إذا إال حكما ينفذ الصاحلني، وال العلماء برأي إال ــراً أم

املسلمني.

إمام ليحمل ــزة املؤمن ع يقف في الذي العالم ــل الرج ــذا وه
من ــاء األمة ــا يختاره علم م على ــه أحكام ــرى يج أن ــلمني املس
املباحث ــك تل جانبا يترك وأن ــريعة، الش ــني الفقه، وقوان ــوال أق
إراقة به إلى تؤدي قد التي ــريعة، قانون الش علم في ــيحة الفس
السياق هذا في الوجوب كلمة أسوق حني وأنا – إراقته ال جتب دم
حاكم من يريدون وأضرابه مرداس أبا فإن – احلرفي ــا معناه أعني
واجبا ــاء الدم هذه ــة حني تكون إراق ــاء الدم ــق يري أن ــلمني املس

يجوز التهاون فيه. ال شرعيا

إراقتها تكون ال ــني ح الدماء بإراقة ــمحون له يس ال ولكنهم
هذه إراقة ــو كانت ول ــرع، الش واجبات من وواجبا اهللا، ــة حلد إقام

صاحبها. ارتكب مبا مباحة الدماء

ــنوات حني س ــبع س عبدالوهاب ــام اإلم ــرداس م أبو ــب صح
في مركز حكمه إلى رجع ــا ومل ــه، نفوس جبل " في مبيرى " إقامته
وأبا عبيدة بن العباس، أيوب فصحب من بعده، عماله تاهرت، لزم
كصمام ذلك يقف جميع في وهو أيوب، بن ــد، والعباس عبداحلمي
املنكر، عن ــاه وينه يأمره باملعروف، ــلطة، الس صاحب من ــان األم
من واحلكم الراجح، ــة، الصادق بالنصيحة ويزوده خطاه، ــدد ويس

الشريعة. قوانني
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وأنفذ وحكمه، ــم احلاك كلمة من أقوى دائما ــه كلمت وكانت
حكمهم. من

املهازيل، وال ــاف، بالضع ــم ذكرته ــن الذي ــؤالء ه ــن يك ــم ول
من ــامخة ش قمم إنهم ؛ أخرى ــخصيات ش عليهم ــى فتعطغ
الرجل ــذا ــخصية ه ش احلق.فظهور والقوة في ــل ــم والعم العل

… والنبوغ العبقرية على دليل معهم

بن أيوب، العباس القوي احلازم العامل أيامه ــر أواخ في صحب
اجليش حتى في يفارق ال ولكنه وهرم، أبو مرداس حينئذ شاخ وقد
احلق، ومراعاة وإظهار اخلير عمل في يتردد املتأخرة، وال ــن الس هذه
فكان قصره، هامته على الكبر قد أحنى العامة، وكان ــة املصلح
لينطلق إلى سيفه يجر بن أيوب، وهو العباس جيوش ــير إمام يس
أولئك وعندما ينهزم ــكار، الن من املعتدين البغاة ــاح، كفاح الكف
األمر ــى ينس ال الذي مرداس أبو يصيح احلق، لواء ويرتفع املعتدون
هو احلياة كأنه ظروف من ظرف أي في عن املنكر والنهي باملعروف

! اجليش قائد

وال جريح.. على جتهزوا وال مدبراً، التتبعوا ..! األبطال أيها قفوا
! تستحلوا مال موحد

من نخرجهم ــى حت نتركهم : بل ال ــه يجيب اجلند أحد ــن ولك
فيذعن وحزماء، حقا رأي اجلندي في ويعرف أبو مراداس أن ــا، حوزتن

للحق، ويستجيب للحزم

رزق أوالداً ــو ل – مرداس ــي أوالد أب ــن س في العباس كان ــد لق
على يقدم وال ــه، رأي عند ويقف ويحترمه، ــرا، كثي يجله ــكان – ف

مبشورته ورضاه. إال عمل

دين اإلميان، وقويا في عميق ومؤمنا عاملا عامال، مرداس كان أبو
الذين املؤمنني كرم كرميا وكان املنكر، ناهيا عن آمرا باملعروف، اهللا،
منه يأخذ اهللا، مال إمنا هو املال أن ويعرفون الدنيا، حقيقة يعرفون
ــارع الش بينها التي الوجوه في باقيه لينفق احلاجة بقدر صاحبه

احلكيم.

على ينفقه ولكنه به، يحتفظ وال ــاال، م يتأثل فهو ال ولذلك
واجلفاف. اجلدب سنوات واملساكني، وال سيما في الفقراء

ينفق يستكبر أن فال منه املال، أن ينفذ احلال إلى به يبلغ وقد
كالتني، أو اففة الثمار بعض ــن م ذلك ــواء كان س به، يقتات مما
الكرم واملطبوع. هذا إلى األرض … وهو أعشاب من من يأخذه مبا
يبعث فكان ــه، وطن في الناس أحوال ــرف ويع عصره، ــش في يعي
الذين يسترون من الفقراء، من يستحقها إلى بعطاياه وصدقاته
من أغنياء ــاس الن ــبهم يحس حتى خصاصة، ــن عليه م ــم ماه
جوع واخلدم من ــرض له العمال يتع ما كان يعرف كما ــف، التعف
فيعطيهم رواحهم، أو غدوهم في طرقهم يعترض فكان وإهمال،
أو ــويقا، س الطعام هذا وكثيراً ما يكون طعام، من لهم ما أعده
الذي اجلاهز املستعجل، الطعام من ذلك أشبه ما أو " بَسِيسة "

… يسهل إعداده !

أمور ــوالة ل مالزمته ــم كل ذلك، ورغ ــم رغ ــرداس م ــو أب وكان
القلب موصول ــادة، العب كثير – ــم وينهاه – يأمرهم ــلمني املس
إلى الشعب هذا أجاوز ما ــالم أمور اإلس لوال " : يقول وكان ؛ باهللا
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هذا ".

القتال، ميادين في املتواصل والكفاح احلركة الدائبة، هذه ومع
احلكام، مجالس عند عن املنكر باملعروف والنهي األمر ــن مواط أو
ــاكلهم، مش ومعاجلة أحوالهم، ــة ومعرف ــلمني املس ومع تفقد
ــائخ املش قال فقد ذلك، كل ــع م يداه، ــه علي تقدر ــا ــم مب ووصله
ــي نفسي نفس : يقول مرداس : " أبو ــرق من املش اجلبل زاروا الذين
هو اجلبل، واجلبل هو ء زكريا وابو ــى. الفت والعباس نعم ــة، كالغزال

زكرياء" أبو

اخللق، ــهل س العريكة، لني غاضَّ البصر، ــا عاش م عاش فقد
ويدل فيثور، اهللا ــرم ح من حرمة ــم تنتهك ما ل الصوت، ــض خفي
الناس ــرج خ وقد ــر أيامه أواخ في أنه : ــون قصه املؤرخ ــا م ــذا له
بصره فرفع " ــت " تبرس ــد مبدينة أح يبق ولم ــع، الربي ــتقبال الس
واألبنية النواحي، جميع املمتدة إلى ــوارع ويرى الش املدينة يتأمل
حدثت ــى مت : متعجباً ــال فق ــواء، اله ــي ف ــة الضارب ــة املرتفع
ــواال، والواقع أن ط ــنوات املدينة س عن ؟..كأمنا غاب ــذه املباني ه
جسمياً طواال، غياباً ــنوات س املدينة غاب عن الكبير، قد العالم
وأحوال املدينة وجليل من أحوال ــق دقي كل يعرف فهو ــاً، معنوي ال
الشارع إال ــوارعها ش من ال يعرف نفس الوقت في ولكنه أهلها،
مبيدان بيته يربط الذي ــارع أو الش ــجد، واملس بيته بني يربط الذي

… كان أي نوع ومن أي كفاح الكفاح،

فال أعماله، جميع على نفسه ــبة محاس في دقيقا كان ولقد
بتجاوز احلق لنفسه وال يسمح اهللا، حكم منه يريده إال عما يصدر

لبعض عليها يركب يوماً أتانا ــتعار اس في بسائط األمور... حتى
دراهم صرة جيرانه أحد إليه ــد فم ااورة، القرى إحدى إلى ــأنه ش
التي يقصدها، ــي القرية ف الناس أحد إلى إيصالها ــه يطلب من
استعار األتان حني بأنه : املهمة عن القيام بهذه ــيخ فاعتذر الش
صاحب فصاح ــا، ــئ آخر عليه ش حمل في ــتأذن صاحبها يس لم
" : ــيخ الش فقال واعتذاره، ــيخ الش امتناع من متعجباً الدراهم

صار العلم عجباً ".

" ــيخ : الش له : فقال كافر : يا أبديالن من رجل يوماً ــه ل ــال وق
له بقرة على يحرث مرة وذهب ." زماناً منه هربت باسم سميتني
القحط، أحاط بهم ــد ق ــنتون، مس " والناس " إكراين بقرية فمر
من بهم ما رأى فلما ــوع، اجل بهم وأضر مبا ادخروه، اجلفاف ــب وذه
وفرق عليهم، ففرقها ــرة البق وذبح بالبذر، عليهم تصدق ــة احلاج
قريته، ــع إلى رج منه، فلما ــة بقطع احتفظ ــا، لكنه أيض ــد اجلل
؟ حرثت وأين ؟ البقرة أين : تسأله زرزرت الصاحلة زوجته إليه بادرت
ثم ؛ آفة تصيبه وال املطر، عن استغني حرثت حرثاً : لها … فقال

؟ إال هذا بقرتنا من علينا تردد لم لم : له فقالت فعل، مبا ــا أخبره
؟ هذا بقرتنا إال لنا : لها فقال

يعرف رجل ممن عليه فجاز فدادينه، من فداناً وذهب مرة ليحرث
الفدان إن ــيخ : للش فقال الدعابة، عليه ــب وتغل ــيخ، الش أخالق
ببعض الرجل الفدان، فأدركه وترك فخرج الشيخ منه، فاخرج لي
لي، ــي فاتركها ــي تقودها بقرت الت البقرة إن : ــه ل وقال ــق، الطري
مدخل عند كان فلما بقرة، أو ــرث ح دون ورجع إلى البيت ــا فتركه
املنزل هذا إن ؟ ــيخ الش أيها تريد أين : له الرجل وقال أدركه البيت
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! ــالحي يازرزرت س ناوليني : قائال ــه بزوجت ــيخ الش فصاح منزلي
البقرة حق، في الفدان وال لي في أمزح، وليس : إمنا أنا الرجل فقال
اهللا إال بعثك ما ــيخ : الش فقال فدانك، وارجع إلى ــك، بقرت فخذ
منذ عنها يده ورفع ــيئاً، فتركها ش والبقرة الفدان في علم ــد وق

اليوم. ذلك

القومي، العفيف الدين ــذا وه ــمح الكرمي. الس هذا اخللق ومبثل
؛ العالية الرتب إليه من وصلوا ما إلى ــرا به واض مرداس أبو وصل

الفانية. الدنيا رتب ال اخلالدة. احلقيقة ورتب

" : السير في ورد مبا الفصل هذا أختم ــب أن املناس من ولعله
كان حني إليه فيجلسون اإلمام، على يقبلون نفوسة أن مشائخ
رجل فقال – ً قصيرا وكان – قام إليه ــرداس أبو م قدم فإذا ــل، باجلب
ــمعهم، س حني فقال ؟ هذا اإلمام ــم يعظ ــرق لم املش أهل من

جتله املالئكة ". من أجل ال كيف

حازم، رجل مرداس أبو " : عنه حتدث الربيع فقد قال حني أبو أما
مجتهد رحيم فطن، ــل نبيه، وجيه، حاذق، عاق ــور، ورع لألم ممارس
في ال تأخذه ؛ املؤمنني على ذليل الفجار، على ــديد ش بالضعفاء،

." والصدق احلق يؤثر الئم، لومة اهللا

   

ــات العظمة، صف جتمع ــي الت ــخصيات الش ــخصية من ش
اجلميع. علي واحترامها محبتها فتفرض

معرفة صاحب أو بالسلطة، جاه صاحب يبلغها لم مرتبة بلغ
صاحب أو بالعبادة، زهد صاحب أو باإلنفاق، كرم صاحب بالعلم، أو
عظيمة، ــك ش جميعا وال الصفات ــذه ه إن ــدام، باإلق ــجاعة ش
؛ عميقة ــة، ذكي قوية، روح ــا أعوزته إذا ــيئا ــي ش تغن ال ــا ولكنه
الناس يحترمه الذي العظمة، ثوب الصفات هذه صاحب لتكسو

الشخصية. بقوة مجبرين ويحبونه،

ــروح القوية فوق هذه ال هذه ميلك التوكيتي ــاء زكري ــو أب وكان
بالعظمة ــرداً منف ــال ــك رج ذل منه ــل ــة، فجع الكرمي ــات الصف

واألعالم. بالعظماء بلد مفعم في واحلب واملهابة،

عبداحلميد، عبيدة عليهم أبا يولي أن اإلمام : الناس إلى طلب
أمام السبل ــد ويس عذره، بقطع اإلمام فبعث فاعتذر بالضعف،
أمور تولى إذا اهللا يقويه فإن البدن ضعيف كان إن : فقال ــه، تهرب
ويسع يسعه املال ما ففي بيت املال كان ضعيف وإن ــلمني، املس

التوكيتي. زكرياء في العلم فعليه بأبي ضعيفا كان وإن غيره،

أحوال الناس، ويتفقد اإلخوان، يزور وفد ــرق املش من أهل ووفد
ثم زار ــي، التونس باجلنوب ومر الليبية، اململكة بقية وزار اجلبل فزار
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" : قال ــه نفوس جبل في ــئل عن رأيه س وملا مركز اإلمامة، تاهرت
َفَكاْلَغزَاَلِة أبو مرداس وأما اجلبل، هو زكرياء وأبو زكريا أبو هو اجلبل
جندة صاحب أي – " مقرعي. ففتى العباس وأما نفسي. نفسي، :

عمران. بن مزور ووزيره اإلمام من تاهرت الوفد واختار وشدة.

من أي ــب، وأعظم املنص من أرفع ــا زكري أبي مقام ــد كان لق
الوفد هذا يجد لم عمل بعمله، ولذلك لو رجل بها يتصف صفة
اجلبل وأن اجلبل، هو بأنه ــه يصف أن الرجال إال اختيار في ــدد املتش
من عرفت ما مرداس على أبو يبلغه لم مقام … إنه زكرياء أبو هو
ــدته ش من ما عرفت على العباس أبو ولم يبلغه ــه، علمه وعمل
علمهما ــتهر من اش ما على وزيره وال ــام اإلم يبلغه ولم ــه، وقوت
اما عاديا، اختياراً ــخصيات الش هذه الوفد اختار لقد ــا، وفضلهم
أمة جعلوه ــد لق فريد. ــلوب بأس كان فقد ــاء زكري ألبي ــاره اختي

كاملة. أمة مقام في أو كاملة،

لذهب زكرياء ــي غير أب اجلبل في لم يجد ــو الوفد ل أن ــدوا ويب
ــم والفضل العل بأهل ــل آه عامر أن اجلبل ــاس ــر للن ــاً، وذك راضي

والصالح. والدين

البدر ــه قال ــل مبا ــذا الفص ه أختم ــب أن املناس ــن م ــه ولعل
على ال يخفى ــا وورعه مم وعلمه زكريا ــهرة أبي "وش : ــماخي الش
وعمال علما ــه جبل نفوس فيه في زمن امتأل أنه وكفاك احلفاظ ؛
هو اجلبل، ــاء زكري أبو " قيل: ــى حت جميعهم ــر من فأختي ــدال، وع

" زكرياء. أبو هو واجلبل

      

الغربية، ــال الرحيبات جب فوق ــط تنبس القرية التي هذه ــي ف
الشخصيات من ــخصية ش : جفعر بن موسى مهاصر أبو ــأ نش
يعيش يعيش كما والتدبير. والزهد ــرم والك العلم بني جتمع التي
لني والعمل، والعبادة العلم الوقت بني موزع الصاحلون، ــون املؤمن
عطوفا للمؤمنني محباً ــر، املعش لطيف اخللق، ــهل العريكة س
ــانية في اإلنس عليه تغلب الوقات، ــع جمي من الضعاف ــى عل
على بني كما يشفق احليوان صغار على ــفق فيش معانيها، أنبل

اإلنسان.

كانت ــان، فإذا الصبي على فيوزعها ــه مال من ــع الطرف يجم
أعطاها أو جروة، ــة قط أحدهم عند يؤكل وكان ــا مم هذه الطرف
طرف ومعه ــراء الصح من يعود وعندما ــا، يحرمه ولم ــا نصيبه
اجليران، على وغيرها، يقسمها وجنب وسمن وزبد من لنب الصحراء
في مراعيا ــران، اجلي من لغيره يعطى ــا م مثل ليهودي ــي فيعط
" في : ــلم وس اهللا عليه قولهصلى وممتثال ــانية، اإلنس جانب ذلك

." أجر رطبة كبد ذي كل

ــول اهللا صاحب رس به مبا أجاب ــك فأجاب ذل في له قيل ــد وق
الرأفة خلق اهللا إن " : t بن مسعود عبداهللا وسلم عليه اهللا صلى
قلوب وأسكنها واجلفوة القسوة وخلق املؤمنني قلوب ــكنها وأس
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" الكافرين.

ــه وعطفه قلب رقة ــون يعرف ــة قبيل ــل على أه ــوم ي ذات ــر م
التي أتانه راكبا وكان للخلق، وإحسانه الضعيف، على وشفقته
فقالوا يتبعها، صغير لها ــش جح ورائه مرة، ومن غير ــج عليها ح
فتقدم ألعطاه إياك ــيخ اجلحش من الش طلبت بينهم لو ليتيم
ولم الصغير، اجلحش يعطيه أن منه وطلب ــيخ الش الطفل إلى
ــش، ولكن اجلح فأعطاه ــل، الطف رجاء ــرد ي أن ــيخ الش ــتطع يس
ينهق املفصول ــش اجلح وجعل ــير، الس عن ــع متتن جعلت ــان األت
عن فيه إنسان يفصله الذي الظلم هذا ــتنكراً مس يصيح كأنه
الصحيح احلل ــرف ع تفكير وبعد املوقف، في ــيخ وحار الش ــه، أم
اجلحش منه ــترى واش اليتيم وكيل إليه ــتدعى فاس ــكلة، للمش

بأمه. اجلحش وظفر اليتيم بدينارين، ظفر وهكذا بدينارين،

ومشقة املرض ــافة املس بعد إليه ــتكوا واش غرباء قوم مر به
عليه زادهم، ويركبه يحملون له بغال فأعطاهم الظهر، وانقطاع

… اللقاء يوم : فقال لهم ؟ نرده : أين له فقالوا مرضاهم،

ــي، التونس اجلنوب بالد ــض ببع ــيخ كان للش أخا أن ــادف وص
: له فقالوا به، ــك فاستمس البغل، وعرف الركب، فالتقى بهؤالء
ذلك ؟ وكيف : لهم فقال إياه، أعطانا مهاصر أبو له يقال رجال إن
اللقاء، يوم آخذه : فأعطاناه،وقال الظهر قلة إليه ــكونا ش : قالوا

وتركهم. أخي. هذا كالم : صدقتم، الذكي األخ فقال

ال كان ــمح، الس اخللق وهذا ــة، الدماث وهذه ــني، الل ــع هذا وم
منكر. عن يسكت

له، محاباة لرجل ــر دناني بأربعة اليتيم يتيم زيتونة ــل وكي باع
وأنفق عليه اليتيم، غلة وحفظ وأبطله، ذلك فأنكر اخلبر، ــه فبلغ

السنة. كامل

املطر لقلة ــاره ــقط ثم أس قد فوجده ــتان تني، بس على ــر وم
ثمار جتني ال ملاذا له قال عرفه فلما صاحبه، عن احلر، فسأل وشدة
في أتأذن لي الشيخ فقال به، لي حاجة ال : الرجل فقال ؟ بستانك
مكان، وأسنت في الرجل، فجناه الشيخ وحفظه له ؟ فأذن أخذه
اجلدب، وعظم ــط، القح وامتد ــال اجلفاف، بعد ذلك، فط ــاس الن
وجاء يجدونه، ــال ــن الطعام ف م نوع أي ــون الناس يلتمس ــكان ف
الشيخ فقال الطعام، من شيئا منه يلتمس ــيخ الش إلى الرجل
له الرجل وباع به ــى فرض لألكل، ال يصلح ردئ تني إال لي ــس لي :

وأمرع األمطار، وهطلت ــال، احل وتغير الردئ، التني بذلك ــتان البس
ثماره، واينعت اخضر وقد متحسرا بستانه على الرجل ومر الناس،
نضجت مني اشتريته الذي بستانك إن : يقول ــيخ الش إلى فجاء
ألملكه فأنا لم أشتره منك بستانك اجن ثماره،فقال الشيخ له :
إلى تعود عساك ال ثمارك، فرطت فيه من ما وإمنا أعطيتك دونك،

منها. من نعمة، وال حتتقر الضئيل اهللا رزقك ما إهمال

والعزمية في ــدة بالش ــه نفس يأخذ مؤمناً، ــر مهاص ــو أب كان
عمروس معه وكان البادية، إلى الربيع ــن زم في العبادة. خرج مرة
للصالة، يتيممون ــوا فكان ماء غير على ــاً أيام فلبثوا ــاكني. املس
: ــاً عمروس يحادث احلال، فقال هذه من مهاصر أبي نفس وتكدرت
قلت الغبرة، تعلوها ووجوه سمنت، مما الشحم يربو عليها قلوب "

بنا يجمل واهللا ال املدر، في إمنا الدين الوبر، أهل مع الدين ــالمة س





288289

U اهللا عاب ممن نكون ألخاف أن وإنى شهواتنا، التباع الدين أن نترك
.] يَْلَقْوَن َغيا َفَسْوَف َهَواِت الشَّ َواتََّبُعوا الََة الصَّ أََضاُعوا [ بقوله :

تخافه، ما في ذلك ــس لي : فقال اهللا عمروس رحمه ــه علي ورد
لطلب األرض الضرب في ــاء، وأباح امل التيمم لعدم اهللا ــد أباح لق
: وقال ] اِهللا َفْضِل َواْبَتُغوا ِمْن ِ [ : حيث قال الرزق، وابتغاء الفضل،
َطيًِّبا[ َصِعيًدا ُموا َفَتيَمَّ َماًء َجتُِدوا َفلَْم [: وقال ] َسِبيٍل َعابِرِي إِالَّ [

منزله. إلى ورجع يقتنع لم مهاصر أبا ولكن

لفاقد صحة التيمم ــرى ي ال مهاصر أبا أن هذا معنى ــس ولي
ما ذلك ليس ــه، ل ــعي والس املباح يحرم ابتغاء الرزق ــه أن أو ــاء، امل
العبادة، أنواع على أشق ــه ولكنه يحمل نفس العالم الزاهد، يراه
وما ــهواتها ش من بحرمانها ــها التحمل. ويسوس على ويروضها
يعمل أن يستطيع دام برخصة ما يعمل يريد أن فهو ال تنزع إليه،
احلصول ومنعها من متعة، لذائذ ــه نفس على فوت ولو بالعزمية،

رغبة. على

ــرته وأس من أصدقائه يريد فإنه ــه، نفس في كرميا كان ــا وكم
بن يحيى ــه أخت إلبن يوماً ــال ق أيضاً، ــاء كرم ــوا ــه أن يكون وأقارب
ال فإنني مالك من أعطت إذا " ــارة تعاتب "س يايحيى ال : موليت

حمل جمل. أعطت " ولو "تَالُوَال أعاتب

 

جنوب ميتد الذي هذا الشريط الصحرواي " فزان " أقصد بكلمة
ــريط ممراً الش هذا كان اجلزائر، وقد حدود مصر إلى حدود من ليبيا
الدولة من هاماً جزاءاً صار ثم ــالمية الفاحتة، اإلس للجيوش هاماً
بعاصمة ــا إداري يتصل ــات األوق ــي كثير من ف وكان ــتمية. الرس
أصبح الرستمية، الدولة انقرضت وعندما ،" تاهرت " في اإلمامة
جهاته بعض ــتقلت اس ــة، نفوس جبل حاكم إدارياً ــه يتبع بعض
تدم لم احلالة ــذه ه أن على األخرى، احلكومات ــاع اتب عن ــرى األخ
أو طرابلس في احلكومات القائمة يتبع بعد ــح فيما وأصب طويال،
فقد من الناحية الدينية أما ــية ؛ السياس الناحية من هذا برقة.

قصير. غير زمناً معاقل اإلباضية معقال من كانت فزان

املتعاقبة التي تبحث عن من اجليوش فزان سكان ــى وقد قاس
أولئك احلكام يتخذ وكثيراً ما وأهواال، ــدائد ش ــلطة والس الثروة
والطغيان، للجبروت ــيلة وس اجلنس، املذهب، أو ــة قضي الظلمة
دون ويغنمون ــة، رحم دون ــون فيقتل ــدوان، والع ــاد للفس ــبباً وس

… بالد دين ويحكمون شريعة،

املعتدين، عدوان من قوة أوتوا ما يكافحون بكل السكان وكان
في ــأ الضالني، فنش وحتريف اجلاهلني، بدع علم من أوتوا مبا ويردون
يضربوا احلرص أن ــوا كل حرص أعالم، علماء ــزان ف من املدن ــر أكث
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حدوده، عند فيقف اهللا، دين يعرف الذي احلق ــلم املثل احلق للمس
للفرد ــالم ــرعه اإلس الذي ش املنهج الواضح ــالكني للس ويوضح
ــلك ــادة املنحرفني، املس الق ــون ألولئك ويبين ــة، والدول ــع واتم
عن كرامة ويذود اهللا، دين يحفظ الذي ــلم، املس للقائد الصحيح

األمة.

الزاهد ــة ــر إال العالم العص ــك ــي ذل ف ــزان لف يكن ــم ل ــو ول
… ً شرفاً ومجدا الفسيح القطر ذلك لكفى عبداخلالق الفزاني،

ــابقة الس األحاديث بعض في ــلفت أس كما مرداس ــو أب كان
في يتحدث ــكان ف العبادة، ــول موص املادة، غزير ــالع، االط ــع واس
وهذا ــام ووزيره اإلم ــرف إال أع ال : فيقول اهللا ــة ــه بنعم مجالس

بكتبه. أعرفه وإمنا الفزاني،

الكتابة ولكن ــني العظيمني، اللقاء للعامل فرصة تتح ــم ل إنه
الثاني… عظمة منهما واحد كل ليعرف كافية كانت بينهما

به، ألم مرض عن دواء ــأله يس عبداخلالق مرادس إلى أبو كتب
فأجابه عميم، ــث بغي اجلبل أهل يغني اهللا أن ــو يدع أن ــأله ويس
جناح اهللا ــد عن ــاوي ال تس الدنيا كلها يرى الذي ــد الزاه ــم العال
!! الذنوب " ؟ دواء ــن ــأل ع يس مرداس أبا يا ــك مثل " إن : ــة بعوض
اُهللا الرِّْزَق ــَط بََس َولَْو [ : تعـالى بقـوله الثاني املطلب عن وأجابه
أبو فقال ــاُء[ يََش ا مَّ بَِقَدرٍ ــزُِّل يَُن األَْرِض َولَِكن ــي ــْوا ِف لََبَغ ــادِِه لِِعَب

املوت. إلى ندماً األصابع الفزاني أعض مرداس لقد جعلني هذا

والتقوى العلم ذروة ــى إل يبلغ أن ــتطاع اس الذي الفزاني هذا
ــتطاع أن اس والذي بالعمران، الصلة ــوع مقط ــني الرمال، ب وهو

وأصوله، فزوع العلم في قيمتها لها من الكتب مجموعة يؤلف
يعض ــا مرداس أب يجعل أن ــتطاع الفزاني الذي اس العالم ــذا ه
إليه أن يبعث : فتح عمروس بن إلى طول احلياة، كتب ــان الندم بن
العالم ــه ودرس الكتاب ــا اطلع على ومل الكالم، في علم ــه بكتاب
ومع ــه املؤمن الصادق الصريح مع نفس اعتراف في قال الفاهم،

." أقوى مني النفوسي " : الناس

الفزاني علم، ويعترف من للفزاني مبا مرداس أبو يعترف وهكذا
مرداس وأبا ــاً عمروس الس يضم وعندما العلم، من لعمروس مبا
الترخيص، خوف مرداس أبو يتشدد الفتوى أو القضاء مجلس في

األحكام. بعض في يتساهل أنه يعتقد عمروساً حني وينتهز

الناس. ومع أنفسهم، ملؤمنني صرحاء مع سيرة عطرة إنها

األعالم،كالعالمة العلماء من عدد فزان بلدان مختلف في كان
جناو بن ــن احلس وأبي ــي، الفزان وإدريس ــف، خل ابن ــار القه ــد عب
العلماء ــؤالء ه كافح ــي وغيرهم، وقد الفزان احلميد وعبد ــى، فت
اهللا دين ــى عل وحافظوا ــراف، ــل والبدعة واالنح اجله ــم وأضرابه
ولم ــلم، وس عليه اهللا عبداهللا صلى بن محمد جاء عن نقياً،كما

والبدعة. اخلرافة عليه تزد ولم التضييع يتخونه

أبي نصر زار عن ــاورد املقام، م هذا في ــراده إي ــن يحس ولعل مما
ــتعاذة واس اخلير، في ــالة مس إال لغو ــكالم كله "ال : ــتنى التفس
املنكر،واحلمد والنهي عن باملعروف القرآن،واألمر وقراءة الشر، من

إال اهللا، واهللا أكبر". آله هللا،وال

أن يقصد احلقيقي، وإمنا احلصر ال يقصد نصر أبا أن ــى وطبيع
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هذه عن يخرج ال أجر، عليه ــون ويك بالعبادة، يلتحق الذي ــكالم ال
أو باملعروف، أمر أو هللا، ــر ذك أو اهللا، لكتاب ــالوة فهو إما ت ــوه، الوج
الدنيوية ملصاحلهم ــث الناس أحادي من وما بقى املنكر، عن ــي نه
كأنها أي اللغو، مكان فهي في عليها، ولذلك أجر ال أحاديث فهي
السابقة، األغراض عكس تكن لم إذا هذا صاحبها، عن تصدر لم

… لإلثم سبباً أصبحت وإال

العبادة، ــر كثي ــه، خلق ــعة وس علمه رحابة ــى ــر عل ــو نص وأب
محمد يطلب ــن ب ــر البش ــهل أبو س ورد عليه العمل، ــول موص
دروس من درس ــول في ــمع أبا نصر يق س الس حضر ــم، وملا العل
من ــلم يس ما الزمان إال قدر آخر ــن علماء م ينجو لن " : ــظ الوع
أصبح ريح"فلما ــت إلى بيت في يوم بي من رفعت التي املصابيح
عن السبب. ــيخ الش فسأله للوداع، ــيخ الش ــهل إلى س أبو أتى
العلماء... قال من ينجو ــن قلة م من ذكرت وما ــمعتك س فقال :

؟ بنجاة غيرهم فكيف العلماء شأن هذا كان نصر إذا أبو

على واحلرص ــم، طلب العل ــي ف اجلد بضرورة ــه طالب ــع وأقتن
وأصبح ــتاذه، رغبة أس عند ــكان العلم، ف ذلك ــى ــل مبقتض العم
يبكي … أخذ نصر أبا الوفاة حضرت وعندما العلماء، من فطاحل
ــه نفوس دور قلت : دار من الفتيا، من ؟ قال : خوفاً يبكيك :ما قيل

فتواي … لم تدخلها

الطــالب األذكياء ــن ع ــتخبر املديوني يس ــن احلس ــو أب وكان
نبعه ــوا من ويغترف عنه، ــوا ليدرس إليه ــتدعيهم فيس النجباء،
عبدالقهار إلى العالمة بعث اهللا، أيامه رحمه أواخر الصافي، وفي

غيره فهمه، يحسن ال رمبا علماً عنه يستقدمه ليتلقي خلف بن
على آخر ــك، ألني تعجيل ذل وأحب " : ــالته إليه رس في قاله ــا ومم

." أجلي واقتراب أيامى،

أن يريد إنه معه، ــه علم يأخذ أن ال اهللا رحمه ــرص يح وهكذا
… األجيال به تستضئ حتى القبس، هذا يترك
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اإلسالمية احلركة الثقافية أن إلى ــابق س حديث في ــرت أش
احلركة هذه ــر لنش األوائل الرواد وأن ــالمي، اإلس مع الفتح بدأت
تقهر الصعاب، إرادة ــوا ملك الذين األبطال، بعض هم ــة الثقافي
ــافر س الذي اجلناوني َمْغطير ابن هؤالء من وكان ــل العقاب، وتذل
البصرة، ــي ف ــلم مس عن أبي عبيدة العلم ــى وتلق العراق، ــى إل
من جمع ــن ع جابر ــذ وأخ ــد، بن زي جابر ــن ــدة ع عبي ــو أب ــى وتلق
الناحية ــذه ه من َمْغِطير ــن فاب عليهم، اهللا ــوان رض ــة الصحاب
وبني بينه ليس إذ ــني، التابع تابعي من الثانية ــة الدرج في ــر يعتب

رجالن. إال الصحابة

جناون ببلدة ــتقر واس رجع إلى ليبيا عندما ابن َمْغِطير ولكن
مرتبة ــم العل من وبلغ ــه، نفس ــى اعتمد عل ــر قد رجال آخ ــد وج
ولم معني، معهد ــى عل لم يعتمد ــته دراس مرموقة، ولكنه في
من الكرمي ــرآن الق إنه كان يحفظ ــروف، مع ــخص على ش يدرس
املارة، من عليه وسلم اهللا صلى الرسول أحاديث السابلة، ويتلقى
وأسس إلى بلدة فذهب على اإلفادة، املقدرة نفسه في حتى أنس
دين في الناس ــه اهللا، وتفقي ــاب ــة لتعليم كت مدرس أول هنالك
القرية هذه " : أفاْطَمان ــن ْم ميَْكنت بن عمرو هو الرجل ــك ذل ؛ اهللا
ولو كان ــيحة. الفس بالد الرَِّجيَبات في أطالال اليوم أصبحت التي

إذن حلق وعظمة مجد من ــا فيه يتولد مبا أن تفخر للبلدان ــق يح
أول إنها تقول : وأن الليبية، البالد في شامخة ترتفع للرحيبات أن
تعتمد أن دون " أفاطمان " كاملة في أنشأ مدرسة إسالمية بلد
من األمر يأتيها أن أو أمير، بذلك إليها يوعز أو دولة، على في ذلك
هذا وليس سلطته، مدى ــيع نفوذه، وتوس مبد ــلطان مشغول س
ليبيا إلى بالنسبة ال صوتها ترفع أن تستطيع ــب، ولكنها فحس
التي األولى البالد إنها : وتقول أجمع، العالم إلى ــبة بالنس ولكن
وعلم التربية ــن ــاس م أس على البنت تعليم قضية ــي ف فكرت
خاصة ــة مدرس فكونت ــم اليوم، العل وصل إليه ــذي النفس، ال
الفتيات إليه تأوي " بها قسم داخلي، " أمسني البنت في بتعليم
فيجدن ميمون، أبي زوجة هى أم يحى : قديرة مربية ــراف إش حتت
والعلم النظيفة، ــة والغذاء الكافي، والتربي ــني، األم املأوى ــا فيه

الصحيح.

: ــات القريبات الفتي أما ــدات، البعي ــات للفتي ــبة بالنس هذا
كانت أهلهن، كما ــى يرجعن إل العلم، ثم ــي يحضرن لتلق ــد فق
" "وِمتْيَجاْر " " ــْر وأيَن " ــال" ِجيَط " في ــاكنات الس الفتيات ــل تفع

َوَمرَساوَْن".

التي ــة األولى ــد املدرس وج البصرة من ــر مغطي ابن ــع رج ملا
وتكونت ثمارها، بن ميكنت في " أفاطمان " قد آتت ــها عمرو أسس
بعضه، أو كتاب اهللا يحفظون الذين الطلبة فيها مجموعات من
من ــراً كثي ــتظهرون ــراءة العربية، ويس والق ــة الكتاب ــون ويعرف
يكونوا أن يصلحون ــة الطلب ــريفة، وهؤالء الش النبوية األحاديث
في ذلك املعروفة العلم فنون بدراسة تهتم مدارس لتأسيس نواة
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اإلسالمية. في األوساط احلني

" أفاطمان في بسيطة ساذجة هذه احلركة العلمية بدأت لقد
إلى بتوجيهها البسيطة احلركة هذه مغطير توج ابن جاء فلما "

البصرة. في رآها التي الطريقة على العلمية الدراسة

وحفظوا والكتابة القراءة تعلموا ــن الذي الطالب أولئك ورجع
الرسول سيرة من وعرضوا شيئاً ــريف، الش الكرمي واحلديث القرآن
للتلقي، مستعدة مجموعات منهم بالدهم،فتكونت إلى الكرمي
في وتفرقوا ــر مغيطي ابن بعد ــة اخلمس العلم حملة ــاد ع فلما
واحد كل ــح فافتت ــاس، وقابلية، الن في ــتعداداً اس وجدوا ــالد، الب
ولعل اآلثار، ــن لها أحس كان من البالد، في ناحية ــة مدرس منهم
مدارس هى ــة العلم، حمل كونها بعض التي ــدارس امل هذه ــح أجن
القبلي ثم داود ــي وأب ــدراتي، وعاصم الس ــي، الغدامس درار ــن اب
اجلزائر، انتقل إلى حني طويل – بعد زمن ــتم – رس عبدالرحمن بن
ــم تطل به ول ــة، السياس بأحداث ــغل ش فقد ــاب أبو اخلط ــا أم

… احلياة

الذي الطويل، ــخ التاري هذا في ــدارس امل عن أحتدث حني ــي إنن
كلمة أطلق قد اإليطالي، واالحتالل اإلسالمي، الفتح ميتد ما بني
ــتعمار في االس اليوم ــدل عليه ت ــع مما أوس معنى على ــة املدرس
كلمة من ــرام ــراء الك ــم بعض الق وقد يفه ــاس، الن بني ــاري اجل
خاص نظام ــى عل التعليم، يجرى دور ــن م ــاً معيناً نوع ــة املدرس
ــة املدرس كلمة من ــت أقصد احلال لس ــداه، إنني بطبيعة يتع ال
تكن موجودة في لم ــة املدرس هذه ألن فقط، املعنى الضيق هذا

ــة: املدرس بكلمة أقصد وإمنا العالم، بالد بلد من أي في احلني ذلك
وهذا والتدريس، ــة لدراس كلمة من يشتق الذي ــع الواس املعنى

: مدلوالت على ثالثة أن يشتمل ميكن املعنى

وتربيتهم، وتتدرج الناشئة لتعليم أنشئت التي الدور األول : `

األزمنة، تلك في املعروفة ــوم العل ألنواع من املبادئ األولية ــم به
فيها ــهد لهم مرحلة يش ــي ف ببعضهم ــم أو به تنتهى ــى حت
أن بعدها من ــتحقون يس العلم من معينة ــوا درجات بلغ بأنهم
العلماء، وهذه بها التي يقوم باألعمال يقوموا وأن علماء، يسموا

وأنظمة معينة. ذات مناهج ومراحل تكون املدارس عادة

بها يقوم التي ــه، والتويج ــاد واإلرش الوعظ دروس : ــي ` الثان
ويقصد واملناسبات، واتمعات ــاجد املس العلماء في كبار بعض
معلومات وتنمية العامة، ــباه وأش تثقيف العامة الدروس بهذه
احلياة ظروف ــن لك ــة، بعض الدراس ــوا درس الطالب الذين أولئك
دينياً توجيهاً ــة األم توجيه ــم ث ــتهم، لدراس إمتامهم حالت دون

بينهم. الوعي صاحلاً، ونشر واجتماعياً

االجتماعي أو األثر الفكري، ــه ب فأعني : املدلول الثالث ــا ` أم
الناس، حتى فيستجيب له الكبار، العلماء أحد أولئك الذي يتركه
دروسه، يستمعوا إلى ولم حلقته، إلى ــوا يجلس لم الذين أولئك
األفكار ــريان س أو الرواية، أو الكتب، طريق عن إما وصلتهم ــا وإمن
اليوم باملدارس ــميه نس مبا جداً ــبيه ش األخير النوع وهذا واألراء،

الفكرية. املدارس املدارس الفلسفية، أو أو األدبية،

ألن أولئك ــكلياً، ش ــون يك ما غالباً ــيم التقس ــذا ه ان ــى عل
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من اجلوانب على جانب مقصوراً تأثيرهم يكن األعالم لم العلماء
ميادين جميع ظاهراً في وأثرهم ــاطهم نش يكون وإمنا املتقدمة،
أن العصر ــك ذل في للعالم ــة طبيعي ــوات ــا خلط وإنه … ــاة احلي
مختلف ــس للطلبة في ــته بالتدري يتم دراس بعد أن ــدأ عمله يب
زاد خطوة صالحيته، وثبتت مركزه، إذا متكن حتى الدراسة، مراحل
في الناس ــني ب والتوجيه ــاد واإلرش الوعظ ــى دروس فألق ــرى، أخ

مواسمهم. وفي وفي مساجدهم، العامة، اجتماعاتهم

توجيه مقدرة فائقة على وهبوا قد أن أولئك العلماء ــع والواق
كان سواء الناس، عاماً، ذا أثر في احلياة، حياة روحياً توجيهاً الناس،
خلقياً، اجتماعيا، أم ــاً توجيه كان أم صرفاً، ــاً علمي التوجيه هذا
في ظاهراً التوجيه ــذا ه جتد أثر أن ــك علي ــير اليس ومن دينيا، أم
في ــدرس، أو ال ــي حلقات ف العلم ــم عنه تلقى ــذي ال ــباب الش
في أو واإلرشاد، الوعظ دروس في إليهم ــتمع اس ــباب، الذي الش
ــلوكهم بس وتأثر واحد منهم، عصر كل في عاش الذي ــباب الش
ــت ولس للدين، وفهمهم للمجتمع، وعملهم احلياة، ــم في ورأيه
تزال األخير، ال ــا املدارس مبدلوله تلك بعض إن : ــت قل إذا ــاً مبالغ
العصر ــاة في احلي تغير رغم ــل، اجلب جهات بعض ــي ف ــة األثر حي
العصر في وماضيها حاضر األمة بني الصلة قطع التركي، ورغم
واخللق، ــا الدين، قضاي احلديث في العصر ــة فتن ورغم ــي، اإليطال
االجتاه اإلسالمي. عن املسلمني شباب تفكير وانحراف والسلوك،

أعمق كانت ــور، العص تلك في ــة املدرس ــالة رس أن واحلقيقة
كان ما أثرها ــإن ف احلديثة، ــة املدرس ــالة رس ــع من وأوس وأعظم
ميتد كان وإمنا ــة، الدراس فيها يتعاطى الذي اجليل على ــر ليقتص

يضئ ــعاع، اإلش مركز إنها ــق، الالح ــل ــابق واجلي اجليل الس ــى إل
القافلة فيها ــير تس أن يجب التي النبيلة، ــات االجتاه للمجتمع
مزايا املاضي، عن تكشف بذلك فهي ظلمة احلياة، في ــلمة املس
بكل اإلمكانيات جيل احلاضر تسلح املستقبل، ثم طريق وتوضح
من القوي اندفاعه ــرض يعت عما بها ــب يتغل أن ــتطيع يس التي

… صدمات

عن حديثاً مقتضياً ــدث أحت أن أريد الفصل هذا آخر ــي ف إنني
وللقاريء ؛ األول ــول باملدل أو الضيق، باملعنى ــة التعليمي ــدارس امل
الثالث الثاني أو مبدلولها ــة املدرس على اطالع زيادة أراد الكرمي إذا
هذه يعالج أكثرها فإن اتلفة، الكتاب هذا فصول إلى ــع يرج أن
"بأفاطمان ــة مدرس أول ميكــنت بن ــرو عم ــس أس منذ ــوؤن، الش
ثمارها وتؤتي جميع األنحاء في ــرعة بس ــر تنتش املدارس بدأت "

ــذه املدارس ه بني واجلزر املد ــة حرك أن ولو ــت ممكن، وق ــرع أس في
وذلك طبيعي، ــر أم اآلخر – البعض ــف ــّوى بعضها، وضع وتق –

املدراس هذه يكونون الذين الرجال وإمكانيات لشخصيات نتيجة
يديرونها. أو

إلى تكون اشير أن التعليمية املدارس عن أحتدث وأنا بي ويجدر
العصر. ذلك في التعليم ترافقان حركتني هامتني

بنظم ــبيهة ش نظما تلك املدارس أصحاب ــذ أتخ ــى : األول `

يفدون الذين الطالب إليها يأوي اليوم، املعروفة الداخلية األقسام
والتعليم، واإلشراف والغذاء املأوى فيها فيجدون بعيدة، أمكنة من
أما الفقراء، للطالب مجاناً واملأوى الغذاء ويقدم السليم، التربوي
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هذه ــتلزمها تس التي والنفقات ــهم، أنفس ــون فيمون ــاء األغني
ذلك ويقوم التبرعات، املدرسة من إدارة جتمعها الداخلية األقسام
الطلبة حياة املدرسة وحياة يسير له قانون، رتب خاص، نظام على
تغص وقد القومية، النظيفة اإلسالمية التربية ــاليب حسب أس
إلى األغنياء الطلبة بعض فيضطر بالطلبة، الداخلية ــام األقس
بعض إحدى هذه املدارس تنقل وقد االقسام، هذه خارج السكنى
أقسامها أخرى حتتمل مدارس إلى أمكنة لهم جتد لم الطلبة إذا

من التالميذ. املزيد

عرف ــتطالعية، وقد االس بالرحالت القيام : الثانية ــة احلرك `

على واطالع الطالب الرحالت املدرسية، قيمة احلني ذلك في املربون
ــتراك واش الطالب، من وتعرفهم على غيرهم غير بيئاتهم، بيئات
؛ فأعدوا مشاكلهم في ومناقشاتهم دراسة املناهج، في املدارس
يقود هذه وكان ــباب، األس لها ــروا ويس ونظموها، الرحالت، لهذه
تعليم فكانوا يتولون وكفاءتهم. عرفوا مبقدرتهم مربون الرحالت
الفوارق إلدراك اذهانهم وتفتيح مالحظاتهم، ــتثارة واس الطالب،
حريصون كل ذلك في ونقدها، وهم ــة بينها واملقارن اإلجتماعية،
سفرهم وإقامتهم، في وسلوكهم آداب طالبهم، مالحظة على
ــتفادة لالس ــع أوس مجاال تتيح للطالب ــالت الرح ــذه ه ــت فكان
ــح أفس فرصة للمربي ــح ــي، وتتي ــي واالجتماع اخللق ــن والتكوي

وسلوكهم. أخالقهم ومعرفة الطالب، نفسية لدراسة

تارة املدرسية، الرحالت بعدد من الذين قاموا األفذاذ املربني من
يجمعونهم وتارة ــم، وتارة يأخذون صغاره ــة، الطلب كبار يأخذون
العلم ــيخ ش " : الاللوتي هارون ابن ــليمان س الربيع أبو : ــا جميع

العباس أبو يقول ــا كم " والتوفيق التقى أهل ــق، وقدوة والتحقي
الفكرة ــذه ه ــهيد املربي الكبير ش ــذا ــد ذهب ه وق ــماخي، الش

القيمة.

إحدى " ــن تِيَج " بنو ــه هجم علي ــالت هذه الرح ــدى إح ــى فف
طالبه، وجميع ــو ه ــل فقتلوه اجلب حدود ــى عل الضاربة ــل القبائ
كتب القضية هذه باألرزاق. وفي محملة قافلة أنهم ظنا منهم
تتكافأ "املؤمنون ــول : يق جادو ــل إلى أه ــطائي الفرس يحيى أبو
األرض في يفسدون تيجن بنى من رهط تسعة أن بلغنا دماؤهم،

" الربيع. أبا قتلوا يصلحون، وال

بالرحالت ــون ــوا يقوم ــذاذ الذين كان األف ــني املرب ــن هؤالء وم
األسرة جد هارون امللوشائي، أبو العالمة طالبهم، مع ــية املدرس

الكرمية. البارونية

الرحالت هذه على ــرفون يش الذين األفذاذ املربني ــؤالء ه ومن
وليس غيرهم، ــرات امللوشائي وعش يونس النجاة أبو : ــية املدرس
قاموا بهذه الذين ــخاص نحصي األش ــذا البحث أن في ه املهم

احلني. ذلك في كانت موجودة الفكرة املهم أن احلركة، وإمنا

هذه احلركات ويشرفون على ينظمون ليبيا املربون في كان لقد
آخرون ويعتقد … العصر وليدة أنها الناس من كثير يحسب التي
كثير في اإلسالم علماء أن والواقع الغرب، إليه ــبق س نظام أنها
أعمال عمل من ــى إل ــبق يس اهول، كاجلندي كانوا اجلهات ــن م
. الغربيُّ الفكرُ ذلك إلى وصل فإذا أحد، به يدري واد، ال ــة البطول
واحلق إليه، ــرف الش ــب نس ما والدعاية اإلعالن ــائل وس وجد من
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اإلسالم على علماء لواجب وإنه حفه. من به، وأصبح االكتشاف
من البعيدة ــة ــد في األصقاع النائي اي تراثهم إلى ــوا يلتفت أن
ومن اــد والعظمة، من البقاع ــك تل في فإن ــهرة، الش ــائل وس
يربط لكي املسلم، الشباب بني ــر ينش أن يحق ما والنور، الهداية
جانب يخلو ال املشرق، الذي ايد ذلك املاضي وماضيه، حاضره بني
بعثها ــراقات وإش ومضات من أمكنته من مكان وال جوانبه، ــن م
فتركوا آثاراً هللا، ــن الدي وأخلصوا آمنوا الذين ــوب قل في ــالم اإلس
االقتباس إلى احلاجة في أشد يكون العالم قد اإلسالم هدي من

االعتماد عليها. أو إليها، االستناد أو منها

مدرسة في الاللوتي هارون بن سليمان الربيع أبو العالمة درس
فيها تخرج التي تلك املدرسة اجلالملي، يونس بن موسى هارون أبي
يكون ذو أن قل هارون وأبو األعالم، العلماء ــن م محصور عدد غير
فهو ينبوعه، من يغترف ــناه،ولم س من يقتبس لم وبصيرة ــم عل
أما الثالثة، مبدلوالتها كانت لهم مدارس الذين األفذاذ أولئك من
عدد عليه أيضاً فقد تخرج الاللوتي هارون بن ــليمان س الربيع أبو
ابراهيم التمصمصي، أبو محمد خصيب بن منهم األفذاذ : ــن م
بنى " ارمني من لكن أعظم، ــاره آث لكانت حلياة ا به امتدت ــو ول
من أجل يكافح وهو استشهد لقد العمر، ربيع في قتلوه تيجن "
… سنة سبع وعشرون املسلم وعمره من الشباب واع تخريج جيل

مع امتداداً وأطولها في حياة األمة، أثراً املدراس أعظم ــل ولع
مدرستان: الزمن

هذا وقد درس ــس، يان بن محمد املنيب ــي أب ــة مدرس : األولى

درار بن ــماعيل الزاجر اس العلم أبي على معدن ــر الكبي العالمة
جبل إلى رجع القيام بالتدريس، ــيخه ش له ــي، وملا أجاز الغدامس
الساطعة أنوارها امتدت العظيمة، التي مدرسته وكون نفوسة،
الفروع في ــن م مجموعة لها وتكونت ــر، عش احلادي ــى القرن إل
األحيان، بعض في وثيقاً بها اتصاال تتصل واملدن، القرى مختلف
املنيب أنشأه أبو الذي للجبل كان وقد األخرى. األحيان في ورقيقاً

االحتالل التركي… إلى الزمن مع امتد أثر

الطمزينى، بن أبي يونس ــعد س عثمان أبي ــة مدرس : الثانية
الوهاب بن ــد عب ــام اإلم على ــر ــة الكبي العالم ــذا ه درس ــد وق
اإلمام، اختيار ــه علي وقع وقد " بتاهرت " ــتم رس بن ــن عبدالرحم
اليوم، فكان فيها " " تيجي والها : وما والية قنطرارة إليه فأسند
ــتقامة من اس وحلقوه ــبقوه س الذين الوالة كان أولئك ــا م مثل

… ودين

املعروفة اليوم، القرية هذه " طمزين " الكبير العالم هذا ــد بل
وفضل علم برجال فيهم العامرة

تزل التي لم ــته مدرس الكبير العالم ــون ك القرية هذه ــي وف
الهجري، الثامن القرن إلى ــن والدي واخللق والثقافة بالعلم ــع تش
ويطاول ــان، الزم يتحدي قائما ــوم إلى الي ــة املدرس بناء ــزال ي وال

أطالله. ال تزال تيجي في أنشأه الذي الفرع أن كما التاريخ،

قرون امتدتا بفروعما ــني اللت ــتني املدرس إلى هاتني وباإلضافة
في ميكنت بن ــرو عم ــأها العلمية التي أنش احلركة وإلى ــة، طويل
ابن غذاها ــي الت الثقافية ــة احلرك ــى وإل جاورها، ــا ــان وم أفاطم
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جبل في اشتهر فقد احلركات، هذه إلى اجلناوني. باإلضافة مغطير
التعليم ــالة رس أدوا الذين املربني، عدد من األخص على ــة نفوس
ــأ ينش أن ؛ حرصوا ــامية س ــالة رس تؤدى ما خير ــى ــة، عل املقدم
ــالم، اإلس ــالة لرس العميق والفهم احلميد، اخللق على ــم طالبه
ــواع الثقافة أن وعلى ــريع، التش ــاس أس على ــع واالطالع الواس
احلنيف،وتطبيق ــن الدي مقاصد وعلى احلني، ذلك في ــانية اإلنس
أفق اتساع عن فضال العملية. هذا احلياة في األخالقية النظريات
الطبيعية املواهب العلم،وتنمية وغزارة العقل، ومدارك التفكير

اإلنسان... فطرة اخلالق في أودعها التي

أولئك بعض الفصل ــذا في ه أن نذكر من املفيد، يكون ــد وق
وبث املعرفة، في نشر العلم احلسن األثر لهم كان الذين العلماء،
اهللا، دين ــى عل احملافظة ــي ف ــبل، الس ــاس إلى أقوام لن ــةا وهداي
طويل.. زمن طيلة التعليم قامت مبهمة مدارس على واإلشراف

العلماء ــك أولئ ــماء أس بعض ــرمي الك ــاريء الق ــا إيه ــك وإلي
: األعالم

ْرَكلي  الدَّ خليل  أبو

ماطوس  يحيى سليمان بن  أبو

الَبْغطوري   أبوالقاسم

الدرفي  يحيى  أبو

خصيب  محمد  أبو

الاللوتي  هارون بن سليمان الربيع  أبو

اجلالَملِي  بن موسى هارون أبو

الكباوي  يَصليَنت محمد  أبو

الفرسطائي  يونس بن زكرياء يحيى  أبو

محمد  سهل البشر بن  أبو

الفرسطائي  صدوق ذر  أبو

ويَّار  بن جواد معروف  أبو

اجلناوني  اخلير بن يحيى زكريا أبو

الباروني  هارون سليمان بن الربيع  أبو

ليْش اْإلمليلي  يوسف وُْجَد  أبو

 داوود بن هارون 

اجلناوني  توفيق يحيى  أبو

إبراهيم  بن زكرياء يحيى  أبو

موسى عيسى بن عيسى الطرميسي   أبو

الشماخي  علي بن عامر ساكن  أبو

موسى  بن أحمد بن يعقوب يوسف  أبو

زكرياء  بن يحيى زكرياء  أبو

حازم املْرَساوُتي  بن  نوح

الشماخي  عبدالواحد بن عبداهللا محمد أبو

الباروني  يحيى بن عبداهللا
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كبير قام عدد احلصر، فلقد األسماء هذه بذكر أقصد ــت ولس
وإمنا منهم، بأقل هؤالء أو بأكثر، أو به قام ما آخرين مبثل علماء من

املثال. سبيل على هؤالء ذكرت

يجد الباحث ــال، الرج بتراجم تعنى ــي التاريخ الت ــب كت وفي
وأضرابهم ــاء العلم هؤالء ــن واحد م كل ــام بغيته. ق ــى املتقص
من فطاحل قليل غير عدد فيها تعليمية،تخرج ــة مدرس بتكوين
منها ــعاع تستمد إش مراكز كانت هذه املدراس أن العلماء،كما
ــور واحلق منها الن وتقتبس ــلوك، ــدى والس واله ــة الثقاف ــة األم
في آثارها، مختلفة املدراس هذه تكون أن الطبيعي ومن واملعرفة
سبيل من ويسرته فائدة، من للناس أتاحته ما مقدار في متفاوتة

الصافي. املمتع الروحي الغذاء إلى للوصول

بناحية األمر مهتمة مبدأ ــي املدراس ف بعض هذه كانت وإذا
ــة للناس، املعرف ــبل ــر س تيس فكانت ــلوك، الثقافة وناحية الس
كانت تقوم أخرى جهة ومن جهة، من التعليم فرص ــح لهم وتتي
اتمع، على ــهر تس فكانت والفردي، اجلماعي ــلوك الس بتوجيه
على احملافظة له إلى داعية ــاد، واالرش الوعظ بدروس فيه ــوم وتق
عن ناهية آمرة باملعروف، اإلسالم، انتهجها التي ــيرة النقية الس
بطالبهم إلى القرى، يبعثون فيها املربني بعض كان حتى ــر. املنك
القومي، اهللا سبيل إلى املنكر، ويدعون عن وينهون باملعروف، يأمرون
الذي هذا الواجب على بالطريقة العملية الطالب أولئك ليتدرب
حال أمة يستقيم ال التي اإلسالم أركان اعظم من يراه األباضية
عليه اهللا صلى لقوله ــتجابة اس العارفون، أفرادها يقم به لم إذا
جنود اهللا، من جندان املنكر عن والنهي باملعروف األمر ) : ــلم وس

.( اهللا خذله خذلهما ومن اهللا، نصرهما نصره من

فإن ــن االجتاهني، هذي اجتهت إلى قد ــض املدارس بع إذا كانت
له كان ثالثا، اجتاهاً هذين اإلجتاهني إلى اضافت ــرى قد مدارس أخ
بالتأليف االشتغال هو : التراث اإلسالمي، هذا اإلجتاه على أثر خير
الرائعة، فوجهت الظاهرة بهذه امتازت قد مدرسة ولعل أعظم ؛
وتشريعية قيمة، علمية ثروة لنا فتركت هذا املنحى، إلى طالبها

الطرميسي … عيسى بن عيسى موسى أبي هي مدرسة

بالتأليف، يشتغلوا لم السابقني أن العلماء أعني بهذا ولست
التي من الكتب وكثير أظن، فيما أحد ببال اليخطر رأي ــذا ه فإن
العلماء تأليف من كانت عيسى موسى أبي زمن في تدرس كانت
اجتاه املدرسة أن أعني وإمنا في غيرها ؛ أو جبل نفوسة، في الليبني
على حصلوا الذين الطالب كل ــتغال واش التأليف، ــها إلى نفس
جتد أن وقل ــة، املدرس هذه زمن في كان إمنا بذلك، علمية ــاءة كف

بالتأليف. من طالبها لم يشتغل طالباً

فيلسوف : االجتاه هذا واجتهوا فيها، تخرجوا الذين ومن الطالب
ومن ؛ اجليطالي بن موسى اسماعيل أبو طاهر العالمة ــالم اإلس
: اإلباضية ــند الفتوى،وس ومرجع ــالم، اإلس حجة الطالب : هؤالء
الطالب ومن هؤالء ؛ الشماخي على بن عامر ــاكن س العالمة أبو
وهو يحيى، بن ــم إبراهي عزير بن غالي أبو ــو : أب ــم العامل : العال
التي املدارس وإدارة بعد في التدريس من أستاذه مركز الذي شغل
وأْمِسْني " " عُورَه وَمْز من " َطْرِميَسه " " كل في أو أدارها، ؛ أنشأها
خاص فصل عنهم في حتدتنا رمبا كثير، هؤالء … وغير ــرن" "ويَْف "
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بالتأليف..

مكتبة : طاهر ــو أب ــالم العالمة ــوف اإلس لنا فيلس وقد ترك
حامد ــو أب ــالم اإلس ــوف فيلس تركه عما ــل قيمة تق ال ــرة، عام
عنايته أن إال ــان، األحي ــض بع في بالتدريس ــتغل واش ــي، الغزال
ــاد، واإلرش الوعظ دروس وإلى إلقاء التأليف، ــى إل منصبة ــت كان
ألن وذلك ؛ املنكر عن ــي والنه باملعروف باألمر ــه، والقيام والتوجي
من اجلانب ــذا ــتدعي منه ه يس كان ــه يعيش في ــذي ال ــر العص
والتفسخ الديني، اجلهات االنحالل من كثير في بدأ فقد الكفاح،
كفاح إلى جلأ نهم، كذلك إلى املادة في إقبال واالنصراف اخللقي،
عن املسلمة ويطغى،ويتحول باألمة يستعلن أراد أن الذي الباطل

وسلم. عليه اهللا الرسالة صلى صاحب دعاها إليه الذي االجتاه

وقد تأليف الرجال، فقد اجته إلى : ــماخي الش ــاكن أما أبو س
ــتغل ــل العلماء. ولم يش فطاح من قليل ــر عدد غي ــه عن ــرج تخ
ــمى املس القيم كتابه : القليل هذا ومن قليال، بتأليف الكتب إال
في املراجع ــم أه من ويعتبر ــرة، كبي ــزاء أج إربعة ــي ف ــاح، باإليض

مثيال. له جتد أن يندر اإلسالمي، التشريع

والتأليف بالتدريس اشتغل العز، فقد بن يحيى زكرياء أبو أما
العامرة. اإلسالمية إلى املكتبة قيمة تضاف آثاراً ترك وقد معا،

عيسى موسى أبو وجه منذ نشيطة التأليف حركة استمرت
طالب من القيمة، الكتب من مجموعة فألفت ذلك. إلى ــه طالب
الطالب، من غيرهم ــاكن، ومن س أبي طالب من ثم ــى. موس أبي
أن إلى االجتاهني، هذين في املباركة العلمية احلركة هذه وامتدت

الباروني، يحيى ــن ب عبداهللا الكبير املصلح ــة العالم إلى ــت وصل
أبو وضعه ــوال الذي علياملن أيضا ــار س قد الثالث االجتاه أن ــا كم
املنكر، عن ــي والنه ــر باملعروف األم حركة ــتمرت اس فقد طاهر،
أيضاً، العصر ذلك ــت بلغ أن إلى ــيطة نش االجتماعي، والتوجيه
التعليم رسالة فيها يسلم التي الفترات املتعاقبة هذه كل وفي
مؤمن ذلك إلى جانب يقوم كان وحرص، ــي أمانة إلى علم ف علم
حريص على ــالم، األس امانة آداء ــى عل قوي اهللا، دين ــديد في ش
بن عبداهللا العالمة كان ــذي ال الزمن وفي حدوده. على ــة احملافظ
التأليف، ــة حرك ويوجه التعليم، ــالة ــوم برس يق الباروني ــى يحي
األمر مبهمة ــوم يق التندميرتي ــى بن عيس ــرو عم ــة العالم كان
البدع، الدين، ومحاربة واحملافظة على املنكر، عن والنهي باملعروف
الرجلني كال أن ــذا، به أعني ــت ــدة ولس وش في صراحة واخلرافة،
وإمنا أعني ؛ لست أعني ذلك عمله، الثاني، بعيد عن عن مستقل
نهجهم، على ــار الذين س ــالفه وأس الباروني، عبداهللا ــام أن اإلم
مع ولكنهم ؛ ــم التعلي ــى ه : األولى بالدرجة ــم مهمته ــت كان
العالمة وأن ــاع، يض حق أو ــب، منكر يرتك عن ــكتون يس ال ــك ذل
مهمتهم كانت طريقتهم، على سار الذين وأسالفه التندميرتي
دين وعن احلق، عن اإلعراض ومحاربة الديني، التوجيه ــى ه األولى
في ما وكل كانوا يتولون التدريس، ذلك كثيراً ما مع ولكنهم اهللا،
إلى األمر أول من يتجهون األعالم ــاء العلم أولئك بعض أن األمر
… للشباب العلم سبل وتسهيل األجيال، األطفال، وتربية تنشئة

اتمع، إصالح إلى ــر األم أول من يتجهون اآلخر ــض البع وأن
؛ واامع ــاجد، املس في ؛ الكبار بني الديني واخللقي الوعي ــر ونش
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منهما واحدة كل تكمل متعاونتني، متساندتني احلركتان فكانت
من فراغاً ــدون يج األخير ــق من الفري العلماء أن ــى ؛ عل ــرى األخ
في طاهر أبي ــاج إنت كان ولذلك فقد ــن زمالئهم، م أكثر ــت الوق
في التندميرتي ــاج إنت وكان ــاكن، س أبي إنتاج من ــف أكثر التألي

الباروني. وزميله أستاذه إنتاج من أكثر امليدان هذا

ْركلي الدَّ خليل أبو

بني ــامخ جبل ش قمة تقع على قربة جميلة كانت " َدر ْكْل "
ــيح الفس ــفح إلى الس وإعجاب زهو في ــار، ترنو صف وأم ــرة اجلزي
كاألفاعي تتلوى خضر ــة أودي ــقه تش والبحر، اجلبل بني ميتد الذي
الدركلي! صال خليل أبو نشأ اجلميلة القرية املسحورة، وفي هذه

اجلزيرة إلى من أترابه الطالب، يرافق فتية أجنب من طالباً نشأ
أبي من السيرة العطرة ويأخذوا اخللق، ويقتبسوا العلم ليغترفوا
خرجت التي العظيمة املدرسة هذه وفي يانس، بن محمد املنيب

أبو خليل. اإلسالم تخرج أعالم من مجموعة

هو فأسس وسيرته وعمله علمه في بأستاذه خليل أبو اقتدى
أسسها املدرسة التي وفي هذه خيراً وبركة، كانت اآلخر مدرسة
ــرج العالمة تخ قصير غير زمناً ــا التدريس فيه ــى وتول ــي الدركل

النفوسي. وسيم بن أبان ذر أبو زمانه، نذير الكبير،

دونها ميلكون إرادة الذين األفذاذ أولئك صاْل من خليل ــو أب كان
اخلير. عمل متواصال في دون الغاية، وجداً ينتهى ال احلديد،وعزماً

حضرها فقد ــالى، ياكس االس احضروا : للطلبة يقول كان
حتى فزان، وبني بينه وما قابس وبني يعوقه مابينه ما من حضرها،

إلى والتجأ جرحاً، ــر عش ــبعة فجرحوه س عليه قطاع الطرق وقع
إال ــرب ش وال أكل ما جراحه، من ــفى فمكث فيهاحتى ش مغارة
طلبه للعلم، وواصل تلك، مغارته ــن م ثم خرج احللم، في يراه ــا م
ــم اس يذكر لم خليل أبا أن ؛ ومع مرجعاً وأصبح الغاية، بلغ حتى
القصة أن صاحب يعرفون كانوا ــة الطلب أن إال القصة وصاحب

خليل. أبو أستاذهم هو إمنا

ينطلق في ظالم للصالة، ومحبة عبادة أكثر الناس ــن م وكان
في ذلك، ويطيل يصلي اهللا ؛ ما شاء فيه املسجد ميكث إلى الليل
أحواله وإطالته اختالف ــن ع زوجته ــألته فس من قريب، وقد يعود
األخرى، الليالي بعض ــي ف وتقصيرها الليالي، في بعض ــالة الص
ــه نفس املؤمن في وجد فإذا وإدباراً، ــاال إقب النفس : إن لها ــال فق
بالفرائض ــك متس ــه نفس يجد في وإذا لم اغتنم واجتهد، إقباال

ميل. لئال ينشط، حتى وأداها

يجعل فقد غيره عليها يقوى ال العبادة من تكلف أنواعا ــد وق
… واحدة في سجدة يجعلها وقد واحدة في ركعة كاملة ليلة

الكلمات، هذه يقرأون وهم ساخرين الناس بعض ــم قد يبتس
البشر يكلف لم واهللا وملاذا هذا العذاب، ــهم : في أنفس ويقولون
تعرفه من الساخرة، على هذه اإلبتسامة واجلواب ؛ يطيقون ما إال
ــامهم أجس قوى يخضعون القوية، الذين اإلرادة أصحاب ــوال أح
األحوال جتده نحن من ما إال املشقة يجدون من ال ؛ فهم إلرادتهم
ملطالب ــا وأخضعوه ــامهم أجس ــم راضوا ألنه ــك ذل ؛ ــة العادي
هذا ــواب على اجل ــه ــيخ نفس الش هذا أخبار في إن ثم أرواحهم،
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فيتغلب القوة هذه اإلرادة عنده تقوى الذي فإن الرجل ــاؤل، التس
وبني ليبيا والقيروان، بني ويرحتل هذا التغلب، اجلسد مطالب على
العلم، ويقع ــب طل ألجل املرات من ــل قلي غير عدداً ــزان وف ــا ليبي
يصبر لها جرحاً، ــر عش ــبعة س فيجرحونه آثمون، عليه معتدون
بعد ثم يواصل عالج غذاء أو دون تندمل وتبرأ حتى ــراء الصح في

العلم. أجل من كفاحه العناء هذا

لو ونحن باألعاجيب، ــي يأت أن حقيق الروح ــذه ه ميلك ــال رج إن
تربى كيف نعرف أن ــتطعنا الوفية ألس ــع زوجه حديثه م ــا تأملن
الصالح، فعندما ــا في املؤمن أوقاته كله يغنم ــوس، وكيف النف
النفل بأعمال ــام القي عن مدبرة العمل عازفة عن ــس النف يجد
ويداعب فيحادث الزوجة ــرة، األس حقوق ليقضي إلى البيت يرجع
الكفاح الزوج واألب، وعندما تأذن ساعة واجبات يؤدي إنه األطفال.
بني ــاكل املش وفصل الفتاوى وإصدار الطــالب، بني ــر العلم لنش
حقوق يؤدي إنه ــزم، وع قوة وكله امليدان هذا إلى ــق ينطل ــاس، الن
ينطلق ربه مناجاة إلى تهفوا روحه الزكية وعندما واألمة، اتمع
درب التي الواجبات تلك التقي: املؤمن فيؤدي واجبات املسجد، إلى
السأم، أو معها بالتعب ال يحس فيه ملكة فكانت نفسه، عليها
ربه، ــإذا قضى حق ف له. ويقدس بحمده، ــبح هللا يس ــاجد س وهو
أو األمة، من اجل ؛ الكفاح الى الكفاح ــه. انطلق نفس واطمأنت

… األسرة أجل من الكفاح

الَبْغُطوري القاسم أبو

أراضي من ــهل س مرتفع على ــطة منبس " مدينة بغطورة "

هذه املدينة وفي " " بَقيقيلة ــْرْت ومتنك بني جريَجْن ــة اليوم، احلراب
ــخ مبا كان للتاري ــهد تش ــاجد إال أطالل مس لم يبق منها ــي الت
في البغطوري ــن احلس ــم سدرات بن أبو القاس نشأ – ــلف للس
االغتراف على حريصة ــه، ب عاملة، بدين اهللا، ــة، عاملة مؤمن بيئة

الصافية. العلم مناهل من

ــاد أهل الدنيا واعتم احلافظني، بقية " : ــاس العب أبو فيه ــال ق
." الراسخني كان من بل والدين،

تلقى ومنه ويغو " في " بن َوِسيم ذر أبَاْن مدرسة أبي في درس
املنبسطة املدينة هذه في ــته كون مدرس تخرج، ثم وفيها العلم
تزدان بأشجار شعاب منه الذي تنحدر الفسيح، املرتفع ذلك على

والنخيل. الزيتون

مانو وقعة ــد بع والتدريس ــوى الفت ــم مرجع القاس أبو ــار ص
فلم يحضر تلك هو الكفاح. أما ــم وأبطال العل رجال أكلت التي
اهللا وبارك حينئذ، وكان قد جتاوز املائة ــنه، س لكبر الضروس احلرب
فيها ضعف ــنة، س مائة وثالثني يقل عن ال ما ــاش فع عمره ــي ف
وعلمه استنارة كان يزداد النير ولكن عقله عظمه، ووهن جسمه
هذا العمر قضى طالقة. ولسانه الفصيح يزداد غزارة. يزداد الغزير
النشء، وتعليمهم املعرفة وتهذيب وبث العلم ــر نش في الطويل

الصاحلني. السلف سيرة

مانو وقعة بعد كافح وقد العلم، فنون جميع في مرجعا كان
ــالفه أس به يتحلى مبا جديد،يتحلى جيل ــون األبطال لتك كفاح
من األخيرة ــون الثالث ــنوات الس ولم متض ودين، ــم خلق وعل ــن م
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علما ــبقهم س عمن ال يقلون ــباب ش له كان حتى املبارك عمره
أبطال كان يشغلها التي األماكن اخلالية وتبوأوا وشجاعة، وخلقا

املسعورة. مانو حرب أكلتهم

من ينقلونه ــاد، كانوا الوعظ واإلرش لدرس الناس إليه وحلاجة
تتناقلها أخبار وال تزال إلى اليوم ــجد محموال، مس إلى ــجد مس
كانوا وإن مسجد، إلى مسجد من عن شيخ ينقل العوام ألسنة

فيه. الذي عاش العصر وال الشيخ يعرفون ال

اكتبوا " : فقال ــمعنا ؟ س ما عنك يوماً انكتب طالبه له قال
" سِمعْت ما نِسَيْت أذن ْت : ُصمَّ النحاس بأقالم ولو

والتاريخ ــير رواية الس ميل من وال التعليم، من ميل كان ال ــد لق
يذوق وال ــى، معن ــرف للتعب يع ال ــة الدراس عهد في كان ــا كم
النوم، إلى الناس فيها يأوي األوقات التي غراراً في إال للنوم طعما

املضاجع. في تقلبا ويشبعون

دروس ــى حت ــان أب ــتاذه دروس أس ــه تفوت ال أن ــاً كان حريص
ــجد املس في الكبير العالمة ذلك يلقيها التي ــاد واإلرش الوعظ
كل وويغو ــورة بغط بني الطويلة ــافة املس يقطع فكان ــر، العام
العام ــدرس ال إلى ــتمع يس اآلخرة، ــاء العش ــر صالة ليلة،فيحض
عن تأخر أن ــدث يح ولم ــالة، ــجد بعد الص في املس ــي يلق ــذي ال
ــبقه س واحدة، إال مرة العام الدرس ــذا ه وحضور اجلماعة ــالة ص
تخرج قط حتى احلادثة تلك تتكرر ولم املساجد، إلى شيخه فيها

الَبْغطوري واشتغل بالتدريس.

ومع أميال. ــتة س عن تقل ال ــورَة وويغو بني بَغط ــافة املس إن

ينقطع لم ــة بهذه املدرس ــق التح عندما ــوري الَبْغط فإن ــك ذل
بلغ حتى وهبوط األدوية اجلبال تسلق يتكاَءْده ولم ــة، الدراس عن

باملراد. وظفر الغاية

النفس على حتمل الصادقة التي والعزمية القوية اإلرادة وهذه
وال اهللا، دين في ألئم لومة تخاف ال التي اإلرادة نفس هى ماتكره

واملالبسات.. الظروف كانت مهما اهللا، أعداء من عدوا نهادن

ــير معه فكان يس عنده، ليبيت ــرت ِمتَْنك ــل أه من رجل ــاه دع
وأطهر مرحبا ــا، مرحب له الِتَمنكرءتي : ــال فق يهوديا، لقى ــى حت
اهللا. بعدو من الترحيب الَبْغطوري ــة فغضب والبشاش الفرح له

راجعا.. قفل ثم به، وال ال رحب اهللا بك وقال لصاحبه :

وال يعمل إال ــى اهللا، إل إال ــر ينظ ال ــذي ال ــف املؤمن موق ــه إن
هللا. بكتاب ا

اَهللا َحادَّ َمْن ــَوادُّوَن يُ اآلَِخرِ َواْلَيْوِم بِاِهللا ــوَن يُْؤِمُن َقْوًما ِــدُ َجت الَ [

َعِشيرَتَُهْم[ أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو أَْبَناَءُهْم أَْو آبَاَءُهْم َكانُوا َولَْو َورَُسولَُه

قوياً في ــه، أخالق في قويا ــه، إميان في قوياً ــم ــو القاس أب كان
" واحتماله صبره

أبي على ــواردوا ــو، فت مان وقعة ــد بع العلماء ــاس الن ــد افتق
صبر ألسئلتهم، ولكنه هرما شيخا وكان مكان من كل القاسم
توجه التي األسئلة على يحيب وهو ــه مجلس يتململ في فكان
فدخل وقعة مانو في ولده نعي ــه : الِكَبر عيب، وبلغ ويقول ــه إلي
ى، فاَعتدَّ صدقته ــي كما الناع صدقت إن لها : وقال زوجته ــى عل

واألسف. احلزن من بأبداه ما كل ذلك وكان
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ــيخوخته، ش عليه أن حتفظ يأمل امرأة كان ــره عم آخر ــزوج وت
ابنة أخيه جانا، وحفظته هللا فاحتملها سوء، امرأة كانت ولكنها
حتى ذلك، وغير وطعام ــيل من غس لوازمه بكل له تقوم فكانت

… بربه حلق

الفرسطائي يحيى أبو

عال كأنها صدرجبل قرية صغيرة ناتئة في اليوم فرسطاء هى
منازلها تتناثر مدينة كبيرة – ــل قب من – كانت عمالق، وقد ــدى ث
يهدهدها القرية التي هذه وقمته، وفي صدر اجلبل وجوانبه ــى عل
أبي بن زكرياء أبو يحيى ــأ نش وحنان حب ــامخ في الش هذا اجلبل
أهل هذه من زمالؤه عليه ما نشأ على الفرسطائي يونس قاسم
أخذ مبادئ فيه، وملا مجتهداً للعلم، محباً باإلميان، العامرة القرية
عاصمة إلى ذهب دراسته، يتم أن ورغب مدينته شيوخ عن العلم
ماطوس، ابن العظيمة مدرسة ــة باملدرس ليلتحق ــروس ش اجلبل
الداخلية األقسام امتألت فقد به ضاقت الكبرى العاصمة ولكن
أهل املدينة إلى مكان، ورجع بها يبق حتى لم ــة، للمدرس التابعة
جميع ألن ــة، ــة بجبل نفوس مدين أكبر ــي ــكناً ف يجد مس ــم فل
من العلم ــراف اغت على ــون يقبل الذين بالطــالب غصت ــازل املن
ابن إلى وذهب مصيره، ــي ف الذكى الطالب وحار العذب. ــه منبع
هذا يحرم أن الكبير الشيخ فأسف أمره، في يستشيره ماطوس
مسكناً يجد لم ألنه مدرسته في الدراسة الطالب النجيب من
على أدلك إني : ناصحاً له وقال املنازل، آالف على حتتوى مدينة في
أبي باب على تزاحموا كما على بابه لتزاحموا الناس عرفه لو من

اجلالملي !... هارون بأبي عليك البصرة، في عبيدة

ــئة ناش تزل لم التي ــة املدرس بهذه الطالب الذكي ــق والتح
أعظم من أصبحت أن ما فتئت ــال، ولكنها اإلقب عليها يكثر لم
فراسة الكثير وصدقت اخلير لألمة املسلمة قدمت التي املدارس
كما اجلالملي، ــارون ه ــى باب أبي عل الناس فتزاحم ــوس، ــن ماط اب
وكما ماطوس، ــى بن عل تزاحموا وكما عبيدة، أبي ــوا على تزاحم

… كل مكان في العلم منابع تزاحموا على

تخرج وكون مدرسته ومنها ــة، املدرس هذه في يحيى أبو درس
ــة هذه املدرس اجلبل. وفي صدر على القائمة اجلميلة القرية ــي ف
محمد أبو بينهم ــن األعالم م العلماء من قليل ــر غي عدد تخرج

ابراهيم. بن خصيب

خلقه، في قويا ــي علمه، ف قويا دينه، في قويا يحيى ــو أب كان
كل في ــوة الق نعمة ــى عليه املول ــى لقد أضف ــه، في بدن ــا قوي
حقوله في ــل يعم يفتر، وال ــل مي ال ــاح ــم الكف دائ وكان ــه، أحوال
في ويعمل ــم، ملهنته الصون ــون الفالح يعمل ــا كم ومزارعه
لربه ويعمل لرسالتهم، الصون املدرسون يعمل كما ــته مدرس

عبادتهم. في الصون يعمل كما

إلى اهللا، الدعوة ــن وال ميل ع يكف ال ــر وهدى، خي ــة داعي وكان
بهدي والتمسك اهللا فهم دين الى املسلمني دعاهم بني كان فإن
الصاحلني ــيرة وس ــلم وهدي أصحابه، وس عليه اهللا صلى محمد
اإلميان إلى يؤمنون باهللا دعاهم ال أقوام بني كان املؤمنني، وإن ــن م

اإلسالم. إليهم وحبب

فلم يزل – وثنيني وكانوا – السودان بالد بعض إلى يوما ــافر س





318319

وملا فاستدعاه، ملكهم، إلى أمره بلغ حتى ــالم اإلس إلى يدعوهم
فسأله القوة، ضعيف اجلسم، ناحل ألفاه على امللك يحيى أبو ورد
فدعاه املوت ــوف من خ هذا إن : امللك ــال فق ؟ به ــى عما يحي ــو أب
أحوال له ووصف والنار، ــة باجلن وأخبره باهللا، اإلميان إلى ــو يحيى أب
أرتاب ولكن امللك خير، من لهم اهللا اخللود وماأعد دار ــني في املؤمن
بلغت إلينا ــا م ما تقول صح عندك ــو : ل وقال له ــر، األم ــي أول ف
ونعمه، ويذكر اهللا آالء أبو يحيى يذكره يزل فلم الدنيا، طلب ــي ف
اآلفاق، ــير في الس األرض، إلى الضرب في املؤمنني دعا اهللا أن ــه ل

إسالمه. وحسن أسلم حتى الرزق، طيبات من والنيل

مجتمع أي في اهللا ــى الدعوة إل ال يكف عن الصادق ــن واملؤم
الذي إال الضعيف ــر ال يف إنه ــاس، الن ــه عن بنفس يفر ــال ف كان،
أو ــالة، رس يؤدى أن ــتطيع يس ال والضعيف ــه، على نفس ــاف يخ

… دعوة يبلغ

التَّمْصمصي محمد أبو

عفى وقد ــا، منه قريبا ــن َطْمزي ــوب قرية تقع جن ــص متصم
إال يخلدها التاريخ وأنقاضها،ولم ــا أطالله وامحت الزمن عليها

إليها. أجنبتهم، الذين األعالم من عدد بنسبة

هذه التمصمصي في ــم ابراهي بن ــب خصي محمد أبو ــأ نش
ــا غابات به حتيط األرض، ــن م ــط على منبس تقع ــي ــة الت القري
من األولى املبادئ ــى تلق وفيها والتني. الزيتون ــجر ش من كثيفة
كان الفرسطائي، ولكنه يحيى أبي ــة مبدرس التحق ثم ــته، دراس
اللوت " فذهب إلى مزيد من املعرفة، ظمأ إلى ــه في نفس يحس

والتحق مبدرسة العباس، أبو يقول كما والعلم، األشياخ موضع "

وتخرج دراسته، هناك فأمت الاللوتي، هارون ــليمان بن س الربيع أبي
وسنداً الثقافة، مراجع من ومرجعاً اإلسالم، أعالم من منها علما

القومي. اهللا طريق إلى والهداية االهتداء للمؤمنني في قوياً

مدرسته ــس أس متصمص، وهناك بلده إلى رجع تخرج أن بعد
أنها ــبها وحس العلماء، ــل فطاح ــا منه تخرج ــي الت ــهيرة الش
التي ــوس، ماط البطلة أم ــة العامل ــا ــت فيه ــة التي درس املدرس
والتحقت بهذه ــم، طلب العل أجل إرادة البيئة من ــى عل ــت تغلب
واملسافة " َ إْصرا َجاْر " من إليها ــة العظيمة، فكانت حتضر املدرس
االس في ــرأة للم ــت ممثلة أصبح ثم قريبة، ــت احمللني ليس ــني ب
مختلف في والدراسة املشائخ للمناقشة يعقدها التي العلمية
تَْنُدِوزيْع " في جناون أو في انعقدت سواء عنها – تغيب فال احملال،

… من األماكن في غيرها أو – "

ما بكل – ــاً ومدرس ــا دارس – العلم أجل محمد من كافح أبو
إلى كفه يصل ما يبذل كرميا، وكان وإخالص، وقوة جهد من ــى أوت
للمال قدراً، وال يعرف ــابا، يجعل للدنيا حس ال كان مال، فقد من
أو كانت نقوداً هذه الثروة كانت ــواء س من ثروة يديه دخل ومهما
من تبقى عنده أكثر لن فإنها زراعية، أو كانت محاصيل ــية ماش
احلبوب، من مودى ألف السنوات بعض في يده يدخل وقد ــنة، س
احلبوب وال من ــة الثروة الطائل ينفق هذه ــى ــنة حت الس تتم فما
زوجه وعاتبته ــده، ول عاتبه وكثيراً ما ــال، امل من ــئ ش عنده يبقى
كالمهما، فإن من إلى ليستمع يكن لم ولكنه اإلنفاق، هذا على
البذل عن ــه نفس ميلك ال اإلنفاق، ــود وتع الكرم على خلق ــع طب
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األمالك يشتري أن ولده طالبه وكم املعروف. عندما تتهيأ ظروف
ولكن ألبنائهم، ــاء اآلب ــا يخلفه كما ــه ل يخلفها ــى حت ــة الثابت
طبعه، وال يوافق ــذي ال ال الطلب ــذا له ــتجب يس محمد لم أبا
! ياأبتاه بكيس ــت إنك لس : يوما له ولده قال خلقه، ــري على يج
أن ومعروف اإلسالم، عدوة يابني ــة الكياس : ــيخ الش فأجابه …

واإلدخار والتقتير الشح تعني احلوار هذا املقصودة في ــة الكياس
األموال. وتأثيل

تصل التي األموال ــع جمي ينفق ألنه فقيراً، محمد أبو ــاش ع
وضعف عن ــاة، احلي به ــر وامتدت كب وعندما ــر الب وجوه في ــده ي

املساعدة. إلى احتاج الكسب،

لقى هذا باملعروف، األمر عن ــون يغفل ال الذين من رجٌل ــى ولق
زكريا فقص عليه أبي ــب كات جنون بن ــل أبا عبداهللا محمد الرج
إليها وصل التي ــفة املؤس التمصمصي واحلالة محمد أبي أخبار
إنا : وقال عبداهللا أبو ــف فأس ــيخوخة. والش من الفقر والضعف
جرثومة هو الذي الشيخ هذا ومثل مال لي ..! راجعون إليه وإنا هللا
جيبه في يده وضع ثم ــة. الضيع تصل إليه ــالم اإلس من جراثيم
أن منه وطلب للرجل فأعطاها ــاراً دين ــرين وعش واحداً فوجد فيه
يخبر أحداً ال أن إليه، ورجاه رجع فإذا نفذت ــيخ، الش على ينفقها

له. عبداهللا أبي مبساعدة الشيخ، وال بحاجة

ينس أبو فلم ــد، محم أبي إلى الصديق ــل بهدية وذهب الرج
ولذلك فما ــر، والش اخلير عرف منذ دأب عليه الذي طبعه محمد
اهللا، وما سبيل في أنفقهما دينارين منه أخذ حتى املبلغ ــلم تس

إليه. اهللا توفاه حتى املبلغ من أمت الباقي

وبراعة وفصاحة ــم عل ذا جنون ــن ب محمد عبداهللا ــو وكان أب
إذا ــاء، ولكنه العلم من ــه أحد نقاش على يقوى ال ــاش، النق ــي ف
منه ــف وق التمصمصي ــب خصي ــد محم ــي ــر مجلس أب حض
ــه يناقش بصره، وال إليه ــع يرف ــتاذ، ال األس من ــذ التلمي ــف موق
ــيخ الش عليمكانة يدل عبداهللا أبي املوقف من ــؤال.وهذا س في

الكبرى.

العلماء. كبار من قليل غير عدد خصيب محمد أبي على درس
فتاواه ــا أم الاللوتي. ــفيان س بن يحيى ــاء زكري أبو ــم أجنبه ــن وم
مكان، كل بلغت فقد ــه الفق في وأقواله وتوجيهاته ــه ومواعظ

بطون الكتب. وامتألت بها

َوْجدليش يوسف أبو

متجه شامخ جبل من زاوية مثلث واقعة على قرية " "يُوِجلني
الشامخ اجلبل لهذا ــرى القدم اليس وعلى ــمس. الش إلى مغرب
قمة على اجلميلة. والواقف جناون ــتلقى تس في الهواء الضارب
األجداد هنالك سواعد شادتها التي املتينة األبراج فوق اجلبل هذا
" "مزُغورَْة ــاهد مدينة يش جناون مدخل منها ــوا القوية ليحرس
عيناه انحطت فإذا املقابل، اجلبل من منبسط فسيح فوق رابضة
كأنها " ــوك َشكُش قرية " ــفح الس رأى في قليــال ــمال الش إلى
وهناك حول ــا هن ومن ــن نخيل، م بها هالل أخضر ــط يحي ــة جنم
وتتباعد تتقارب ملتوية، خضراء أودية تنحدر اجلميلة القرية ــذه ه
القمح منها حقول تتكون التي املبنسطة األرض في تذوب حتى
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والشعير.

ــف أبو يوس ــث، ولد رأس هدا املثل ــى وعل ــة. ــذه القري ه وفي
باجلمال صغره ومتتع منذ النور، عيناه وصافحت بن ِفي، ــْش وَجدلي
من أجمل وهل ــة. املنطق هذه طبيعة على اخلالق ــاه اضف ــذي ال
إلى اليمني من ــتدير ببصره ويس " يوجلني " ــان في اإلنس يقف أن
فيمتد املشرق إلى يرمى ببصره اليمني ؟ إلى ومن اليسار اليسار،
فإذا ــة، ــون األرض بخضرة داكن ل ــل حتجب ونخي زيتون ــة غاب ــني ب
" وجادو وأشبارى، للقصير، املبانى العالية " طالعته ــتدار قليال اس
ينزلق هناك ومن اخلالق، صنع من سحاب ناطحة كأنها متراكبة
العمالق العظيم، ــذا ه ــرة التي تقع فوق س " " متوقت إلى بصره
ــجر، وعلى قدمي والش الناس يروي الذي اخلالد النهر ينبع ــا ومنه
واألعناب النخيل ــجر ش مالءة خضراء من الصغيرة القرية ــذه ه
حلم تغط في كأنها استرخاء في جناون ــتلقي تس وحتتها والتني،
فيكون اجلميل، ــاون جن وادي اجلنوب ــى إل أمامها يتصاعد ــذ، لذي
البحيرة التي ومن هذه بحيرة في الزرقاء، َماَصرء، وينعقد ثالال في
الذين للسواح ومقصداً اجلبل ــكان لس مصيفا اليوم تزال إلى ال
الناظر عينا وترتفع ــوادي البحيرة ينحدر ال هذه من ــا. ليبي يزورون
جدة ــكنها تس التي " جمارى " ــة مدين فيجد ــل املقاب اجلبل ــع م
ثم " مزغورة نصر، أبو فيها " التي يقع ونْدبَاْس " " املشائخ " مارن
فإذا احلدباء، املنارة ترتفع كما زيد، أبي صومعة ترتفع منها التي "

الفسيحة جلفارة ا أرض على عيناه انحطت الشمال إلى ــتدار اس
أيام في اخلالق قدرة هنالك ــطتها بس زربية تكون ــبه أن تش التي

الربيع.

ــف أبو يوس ــأ نش الفاتنة، املناظر هذه وبني هذه القمة ــى عل
على ــتولي يس للحق حب الكبير قلبه ميأل حنوناً، صريحاً، جميال،
ينطبق ــني الذين املؤمن أولئك من مؤمنا ــك بذل فكان ــاعره، مش
اْلَكاِفرِيَن[ َعلَى ــزٍَّة أَِع اْملُْؤِمِنَني ــٍة َعلَى أَِذلَّ [ : تعالى قوله ــم عليه
الئم. لومة اهللا ــي ف تأخذه ال ــار س معه أنى ــير ويس احلق ــرف يع
بهذه فقام املنكر. ــى عن وينه باملعروف يأمر أن ــه على نفس أخذ
ال الدين، ــن واجبات بواجب م يقوم مؤمن ما ــن كأحس الفريضة
إذا قام ــن اهللا،حتى دي املداهنة في وال ــايرة املس وال الغفلة يعرف
ــه، نفس اهللا، لزم أمر وغلب الطريق. ــى ــتقام الناس عل احلق واس
وحناناً حبا ــم وأكثره ــاً، نفس وأطيبهم خلقا، الناس ــني أل فكان

وعلياملسلمني. للمسلمني

أولئك أن يقصده " خوفا من " جادو ــوق في الس إليه أمر جعل
يبتزها التي املغصوبة ــوال األم من الريبة اموالهم دخلت ــن الذي
ــرقها يس التي املنهوبة ــوال األم أو وأتباعهم، ــون الظامل ــكام احل
ــع جوارحهم تخض ولم ــالم. باإلس ــم قلوبه ــن تطمئ لم ــوام أق
اجلبل مدن في شيئا يبيع أن أحٌد ــتطيع ال يس اهللا،فكان ألحكام

املال. أن يعرف مصدر ذلك بعد إال

يستطيع أحد فما سوق جادو في رقيباً فطنا يوسف وكان أبو
من إذا حتقق إال ــف يأذن أبو يوس ــه، وال ل أذن إال إذا ــيئاً ش ــع يبي أن
ريبة، ولم تدخله ــم ل املال هذا أن وعرف ــاس، الن مايبيعه ــدر مص

الشبهة. مع أصحاب يتعامل من حرام،ولم صاحبه ميلكه

أبا في " جادو" فأستأذن ليبيعها له " إيَنر " بغنم من رجل جاء
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غنمه،وملا نسبه ونسب عن يوسف أبو البيع، فسأله في ــف يوس
ــبهة إليهم الش ال تتطرق ممن الغنم هذه صاحب أن إلى ــأن اطم
ــتأذنه في يس رجل من "أَغل" ــده بع من وجاءه بالبيع، ــه ل ــمح س
يتعامل مع ــه أن وحتقق عرفه ــا ــن أبيه، فلم ع ــأله فس غنم، بيع
حرام وتبيع جادو سوق أفي قائال : وانتهره عليه غضب املشبوهني

… ؟! أبيك

إلى ولم يتركه حتى أوصله جادو ــى أخرجه من حت به يزل ولم
ماَطس.

اهللا،واحلب بدين العلم اهللا، ــر أم في القوة هذه إلى جمع ــد وق
معه يأخذ للعمل ذهب إذا فكان كبير، وهو حتى ازياد املعرفة في
ــات من الوقت وهو حلظ فيختطف لوح، أو ــاب من كت ــم العل أداة
من فنون استظهاره يود مما شيئا يردد أو مسألة، ليراجع ــتغل يش

العلم.

فقد أما هو كثير، العلم خلق وأخذ عنه جلس للتدريس، ــد وق
ــر زار بن نص وأبي الدرفي، ــد زي بن ــف يوس يحيى ــي أب ــى عل درس

وغيرهم. التََّفْسِتي، يوسف

فإذا جادو، بني عبداهللا في دار ــم في مجالس العل يحضر كان
ممن قوم وحقد عليه يُوْجلني "، " في منزله رجع إلى الس ــى انته
فكمنوا جادو، ــوق س في ــترابة املس يبيعون إموالهم يتركهم لم
من عليه خرجوا منزله، أراد وملا إحدى الليالي، ــي ف الطريق في له
في إليه املشائخ حضر وملا جرحاً، بضعة عشر مكمنهم فجرحوه
عن امتنع القوم املعتدين ــماء أس منه يعرفوا أن وحاولوا الصباح

هللا. بفتنة، واحتسبها فتنة يداوي يرض أن ولم ذلك،

باألمر القيام من ــيخ الش مينع لم الظالم املوقف هذا ــن ولك
العلم مجمع حضور من مينعه ــم املنكر، ول عن والنهي ــروف باملع
الذي اجلامع " ْ ــراَتن "إَمْس في الصالة من وال عبداهللا، بني ــي دار ف
حز بهم إذا فيه اجتماعاتهم والذي يعقدون كلها، ــة نفوس بنته

… أو أهمهم شأن أمر

اجلناوني اخلير يحيى بن زكريَاء أبو

ــم أش جبل أقدم على ــتلقي في دالل مدينة غناء تس ــاون جن
وجتم " متَُوَقْت " ــة الضاحك الظريفة ــة القري ــرته على س وتلعب
هامته أما " اجلميلة، القصير " بلدة اجلانب األمين من صدره ــى عل
جادو، العظيمة مدينة ــا فتتوجه ــحب الس تناجى التي املرتفعة

احلديثة.

وعلى " َمزُو " إحداهما ــى عل وقفت فقد كتفاه القويتان ــا أم
" الثانية ــم وتبتس ارى " لِْلُجمَّ " األولى تصفق " ــني "يوجل ــرى األخ

." ملِْزُغورَة

اجلبل متلفعة أقدام على ــترخية احلاملة املس املدينة هذه وفي
تخترقها جداول الساحرة، الطبيعة يد ــجتها نس خضراء بغاللة
" من نهر " نابعة ــْن إيَغانِيَم " القصب ــالل مع ش املنحدرة ــاه املي
زيتون من الكثيفة ــقة الباس ــجار األش بها وحتيط " الثرَّار، َمتُوقْت
أبي زيد، صومعة على ــمس الغاربة وتناجيها الش وكروم، ــل ونخي

الدافئة.. الصفراء املساء مع األشعة قبالت إليها فتبعث

من منبعاً ــت كان ــيحة التي الفس اجلميلة املدينة ــذه ه في
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الرجولة إلنتاج ــا وحصن مراكز اإلميان، ــن م ومركزاً العلم، ــع مناب
قوى ــتعصمت على اس التي املدينة هذه والفداء، في ــة والبطول
ما القوة ــن م أوتي ــه أن وظن الغضب، ــه ب طاش ــني ح ــى امليُّوْرِف
يحيط وما املدينة هذه ليحرق النار فأضرم احلياة، به على ــي يقض
ألفا من ــر عش إثني عن فاحترق ما يزيد ــاتني، ــا من أجنة وبس به
أحرق وقد وللتاريخ، له بقيت صامدة جناون ولكن الزيتون، ــجر ش
عليهم أحصى أن ــد بع الظلمة، ــن م وأضرابه ــي امليورق ــخ التاري

… للحياة تبتسم جناون وبقيت جرائمهم،

أبي اخلير بن يحيى بن زكريا أبو نشأ املدينة العظيمة هذه وفي
جببينه على ــطع وتس النجابة، مخايل عليه تظهر اجلناوني، اخلير
والعبقرية ــذكاء ال على وكلماته حركاته ــدل وت الصالح، ــعة أش
عقله ــر، فغذى ــده أبي اخلي رعاية ج حتت ــى وقد رب ــر، الصغ ــذ من
ــالم، هدى اإلس على ــير الس وعوده باإلميان، قلبه ــأل وم ــة، باملعرف

جده. إليها علمية لم يصل شهرة فبلغ

بعدد ــالمية اإلس املكتبة فزود الكتب، تأليف على عكف وقد
يقبس مرجعا ولقد أصبح العامرة، رفوفها تزدان بها النفائس من
إلى واملتطلعون ــون الباحث ــه إلي ويرجع والطــالب، العلماء ــه من

املزيد..

الربيع أبي العالمة ــى " عل " إبََنايِْن العلمية ــة املدين ــي ف درس
بلده ورجع إلى دراسته هناك وملا أمت الباروني، هارون أبي بن سليمان
بجواب، ال يعيا ــى، املفت نعم فكان الفتوى، ــه إلي ــندت اس جناون،
مشاكل من ــكلة مش ــر عليه حل يعس وال ــؤال. س في يقف وال

املعرفة.

مع هذه ولكنه ــد، الي كرمي ــة، العريك ــمح اخللق، لني س وكان
الئم لومة اهللا في تأخذه احلق ال في ــديدا ش كان اللينة الصفات
العباس الشماخي أبو فيه يقول املواقف، موقف من عليه يؤثر وال
أودع وفتيا،لكونه حفظا على كتبه، ــة نفوس أهل كان اعتماد " :

مفيدة كتب وهى ــالف، اخل ذكر ورمبا األقوال، من ــه ب املأخوذ ــا فيه
دينها في كتبه ــد فتعتم يجوز ثِقة أمة رجال وإن " ــكام. ــي األح ف

الغاية. بلغ رجل وأحكامها،

التأليف، في املتواصل ــع، والعمل الواس هذا االطالع إلى وهو
املعرفة، وبث ــم ــر العل اجلهد في نش موصول ــاط، النش جم كان
ويرجع بالبنان، إليهم يشار الذين العلماء من كثير عليه درس وقد

ومعضالت املشاكل. املسائل، عويص في إليهم

على ــه. وإقباله الدراس ــي ف وجده ــم التعل على ــه حرص ــا أم
بقى ويكفى أنه ــران األق بني مضرب األمثال كان ــد فق اإلطالع،
فراغاً وقته من يجد ــم الربيع، ل على أبي ــته دراس مدة إبنائن في
البيئة على ــالع أو اإلط املدينة، ــاء أحي بني ــول النج في ــه يقضي
من استأذن بلده، إلى الرجوع وأراد ــته أمت دراس فلما به، حتيط التي
من البيئة يعرفه لم ما على فيها يطلع بجولة أن يقوم ــيخه ش
يدخل إلى املبارك، وأن عمره من قصير غير زمنا قضى فيها ــي الت
محال كان الذي العامر. ــجد في املس ــاء للنس ــم اصص القس
كان ــار، كما النه ــراف وأط الليل ــاء آن بذكر اهللا ــراً عام ــادة، للعب
واإلرشاد، الوعظ دروس في للكبار التعليم ــالة رس تؤدي ــة مدرس
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من ــروف احلياة ظ حرمتهم ــن الذي ــاس أولئك الن ــول عق ــف تثق
مبا وتنور قلوبهم التعليم، سبل لهم فتيسر في الصغر، الدراسة

… وحكمة هدى تلك الدروس من عليهم تضفيه

امللوشائي نوح بن فتح نصرُ أبو

شامخ، قمة جبل مدينة فسيحة تنبسط على متلوشايت " "

اجلاثمة على فرسطاء وتناجي زميلتها ــمس مغرب الش إلى ترنو
املقابلة. الوادي ضفة

ــروس " ش " اجلبل عاصمة تنافس كانت التي املدينة ــي هذه ف
ــائي، امللوش نوح بن فتح نصر أبو ولد األيام. من يوم في العظيمة
ــجر بش يزدان الذي ــامخة الش فوق القمة ــط املنبس هذا ــى وعل
في كان يثب ــامخ الش اجلبل حوافي درج، وعلى ــر األخض الزيتون
وعيناه شاهق ارتفاع على تتأرجحان يجلس ورجاله أو الوعل، خفة
يجد، وخياله ال الذي اجلفارة سهل في البصر مدى على تنطلقان

… الغيوم فوق حراً منطلقاً سابحاً يذهب

الطفل هذا على الساحر أثره ــاعري الش املوقع كان لهذا لقد
املباديء ــى تلق أن وبعد ؛ ــال واجلم ــة العلم مدين في ــب ش الذي
خاله عليها يشرف كان التي الكبرى، ــة املدرس إلى انتقل األولية،

لنعم األستاذ. التلميذ نعم فكان إبراهيم، بن يحيى زكرياء أبو

عباد اهللا ــن م القليل إال ــه اليصل ــاً مبلغ ــة الدراس في ــغ بل
دين في ــدة وش قوي، وإميان رضى، وخلق ــعة، واس ثقافة : اتارين
املبدأ ــاب أصح ضئيل من ــدد إال ع به يقوم ــق ال باحل ــام وقي اهللا،
بينه جعل ــة ــه الناس للخصوم إلي ترافع إذا ــر. ــن والضمي والدي

يغلبه احلياء فيميل ال حتى أو غيره، جدار أو باب من ستراً وبينهم
أحدهما. مع

ــع، كان الواس والعلم القومي، والدين ــوي، الق اإلميان هذا ــى وإل
؛ تطالع ــعراء ــن العلماء الش م نظير له ــس ــاعراً مطبوعاً لي ش

لفظة. وجزالة املتنبى حكمة فتجد شعره

تخلو التي ــاعر العلوم، فتجد في نظمه الش في ينظم ــد وق
ما ــاً غالب ــعراء الش كان وإذا ــة، واللغوي ــة ــون الفقهي املت ــا منه
املنازه، في ــكعون ويتس األودية، ــي ف يهيمون أعمارهم ــون يقض
ومن كان عامال ــري العبق ــاعر هذا الش الباطل، فإن في ــون ويلغ
الكفاح، دعاة ــن وم ومكافحاً اجلد، ــاة دع ومن العمل،وجاداً ــاة دع

: واد السمو لك طريق يصف إليه فاستمع

والتهجر والسرى الليالي وسهر

والعزم والصبر باجلد سما من سما

املكاره، ــى عل والصبر ــة، الصادق ــة والعزمي ــة، القوي اإلرادة إن
ترتفع التي ــائل الوس لهي والنهار ــل اللي في الكفاح ــة ومواصل
الذي الرجل لنا يصور والشاعر والكمال. مراتب اد إلى باإلنسان
بيتني في ويبتعد عنه يزدريه ــذي ال والرجل وحبه، بإعجابه ــر يظف

القوي: الشعر من رائعني

بالتشمر وأخرى، عامال لدنيا

حازماً ماضى العزائم الفتى أحب

املتدثـر الراكد باجلثـوم وال
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به ال مرحبا النومات أخو وأما

ــر إلى هذا ــن البيتني، انظ هذي في ــة الثالث ــال الرج بني ــارن ق
ساعد اجلد، الذي يشمر عن املاضية، العزمية صاحب احلازم، الفتى
صورة إنها ؛ واآلخرة الدينا ــي ف ــعيدة، الس احلياة أجل من ويكافح
احلياة، في به املنوطة ــالة الرس قيمة يعرف احلي الذي ــلم للمس
آخرته ال ينسى فهو القيامة، يوم عنه ــأل يس الذي العمل وقيمة

وال ينسى دنياه بآخرته فيعيش عالة على الناس. بدنياه،

فهو بالنومات، يومه يقطع الذي ــالن هذا الكس إلى انظر ثم
وتعود البطالة، استمرأ كفاح، في ــتمر يس عمل، وال يدأب على ال

الدين. وال لدنيا يصلح ال اإلمتداد على

زاوية في يقبع ــذي ال الرجل لهذا فهي : ــة الصورة الثالث ــا أم
أن ــب حتس ركود الصخر، وركد بثوبه تلفع ــجد. قد املس ــت أو البي
ــه وال حركة، ل روح ال ــوم اجلماد جث فهو جاثم ــه، قد فارقت ــاة احلي
الذي يعيش للكسالن الرائعة الشعرية الصورة معي هذه وتأمل
الفكر ــغول مش مهموماً ليله يبيت العمل، على ال األمل ــى عل
ــيئاً، يعمل ش لم أصبح فإذا الكفاح، طريق في أوجه الرأي ــب يقل
كان ما فيعاود مقبلة، ليلة إلى الدائر السائر الزمن به يأوي حتى
من ذهب فيمن التاريخ به ويذهب العمر، منه ينصرم حتى ــه، علي

: الناس

والفكر والوساوس ِحبال األمانى

ليلــه الرأس د وسَّ هموم سمير

معركة ــان في لإلنس احلية الصورة هذه ــئت ش إن معي واقرأ
: احلياة

في جلج البحر األمواج به أحاطت

كناٍعس إال ديناه في وما املرء

الناس،  ــع لواق الرائعة ــورة الص ــذه ه أردات إذا ــي مع ــل وتأم
إليه، ــون اهللا، ويفزع ــرون فيذك ــوت ؛ امل ــم أحده ــم يده ــا عندم
عنهم وبعد ــت ؛ املي ــى إذا توارى أعمالهم، حت ــة عاقب ــون ويخش
الدنيا، على ــب عليه من تكال ــوا كان ما رجعوا إلى ــر، القب ــبح ش

: وشهواتها لذائذها على ونزاع

عن الصبر االنتقال الطباع وتأبي

نفرة للنفس املوت ذكر ترى عند

املنور القتطاف وغاب فعادت

فأرَزت حي خرفان دهى كذئب

إليهم ويبعث ــوان، اإلخ القلب، يحب ــر كبي العالم ــاعر والش
: بتحاياه في كل مكان

كل موطن... في اإلخوان على سالم

العتاب ــة كلم ــم يوجه إليه ــه أن مينع ال ــب احل ــذا ه ــن ولك
التي ــرب الغاية وق العمل، ــة وضآل الفكر جمود ــى عل ــح والتوبي
من معينة إلى أنواع يتجهون بدراستهم إذا كانوا إليها ــعون يس
في ميادين بهم تسمو ال ولكنها مادية، أباحاً عليهم تدر املعارف
احلريص املسلم إليه يدعى الذي املثمر، العالية، والكفاح الثقافة
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… أداء رسالة اإلسالم على

بالسن املعاش مولعني بفقه

فوجدتهم قرائنا إلى نظرت

القاصرين أن ــني املتعلم ــؤالء ه ــى عل ــد ينتق ــا م ــّر أم ــن وم
أن يصلوا إلى لم إنهم ألسنتهم، تتجاوز ال ــطحية، س معارفهم
يعملون عليها القلوب، في ــخة وعقيدة راس مبدأ، علمهم يكون

يصدرون. وبها

يصوره ال ــادة امل اجلوانب، غزير ــر عام العالم ــن املؤم ــاعر والش
إليه أعود ــوف فس اهللا ــر يس وإذا كتاب، من في فصل عابر حديث

الشعراء. بعض كبار أدبية تتنازل دراسة في

ــمال، الش إلى متجهاً اجلبل، على حافة يجلس ــر نص كان أبو
ما بني متتد التي الفسيحة، السهول عينيه أمام ــط تنبس حيث
منه يطل ــذي ال املوقع اجلميل ــذا ه وفي ــر، والبح ــة نفوس جبل
ألَّف وفيه مَتونه، وأكثر ــعره، ش أغلب نصر أبو نظم العالم، على
ما ــبة إلى بالنس جديداً منحى فيها نحا التي الرائعة، ــه مقامات
ذلك إلى ــأوي ي كان لقد وأغراضها، ــات املقام ــاليب أس من عرف
ــمس الش عندما تخف حرارة الفجر، صالة بعد ــاعري الش املكان

األصيل. نسيم ويرق الغاربة،

يلقيها في ــي الت الدروس ــة نهاي ــدئ بعد يبت الذي ليله ــا أم
ــمه يقس كان فقد الناس، ــوم لعم ــاء العش صالة بعد ــجد املس
ــفار الضخمة األس ومراجعة ــوم العل ملذاكرة ــم قس : ــمني قس
فخاص اآلخر ــم القس أما ؛ إليه يحتاج الذي العلمي ــق والتحقي

والبركة، ــة والتوفيق الهداي ــتلهمه ويس فيه، يناجيه ربه، بعبادة
الشباب من جيال لينشئ بالتدريس، ــتغل يش الصباح كان وعند

اإلسالم. رسالة عنه يتحمل الواعي

متواصلة حلقات بني األعالم أولئك كانت متضى حياة وهكذا
ميلون … يفترون وال ال الكفاح، من

املتدثر الراكد باجلثوم وال

به مرحباً ال أخو النومات وأما

الطرميسي عيسى موسى أبو

في ضاربة قمة على جاثمة صغيرة قرية : اليوم " "َطرِْميَسْة

وكر أو سحاب، ناطحة أن تكون ــبه تش عميقني واديني الهواء بني
يصل عميق، جهة اجلبل خندق من اجلبل بقية عن يفصلها عقاب،
القرية هذه األقوياء ليحفظوا ــال العم أيدي حفرته الواديني، بني
تكالب عندما املغيرين، ومفاجآت ــن، املعتدي عدوان من الصغيرة
أن ــبه تش بذلك فكانت ؛ اهللا دين عن وبعدوا الدنيا، ــى ــاس عل الن
القدمي " ــة "طرميس موقع أما ؛ ــماء الس في جزيرة معلقة تكون
الذي اجلميل، ــوادي ال ــني على حافة ميل اجلنوب بنحو ــى إل فيقع
يخطئها احلمام من اليوم أسـراب ترد " حيث َقلُّو عني " تنبع منه
التي كانت ــني، الع هذه على تطل التي ــة هذه القري وفي ــد، الع
ــى عيس ــى موس أبو الزرقاء، ولد بعني ــبيهة ش من األيام يوم في
أبي مبدرسة التحق الدراسة سن بلغ وملا الطرميسي، وفيها نشأ،
ــس أس ــته دراس أمت وعنه درس، وفيها تخرج، وملا وجدليش، ــى يحي
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األعالم. من قليل عدداً غير خرَّجت مدرسته العظيمة التي

الطرميسي عيسى ــى موس أبو ــة التي أسسها تقع املدرس
اختار أنه ويظهر بني جادو وطرميسة، ــطة متوس عالية ربوة فوق
إليها يأتي القرى، من مجموعة بني وسطاً يكون املكان حتى هذا
لهم أعدتها التي الداخلية ــام األقس في الذين يقيمون الطالب
مختلف من ــال امل من مبالغ ــا إليه تبعث ــد كانت فق ــة، املدرس

املدرسة. طالب هذه على منها لينفق اجلهات

عنه ــغله يش التعليم، فلم إلى ــر الكبي العالم ــذا ه انقطع
العزوبة ولكنه آثر يتزوج، أن ــاؤه أصدق نصحه وطاملا ولد، وال ــال م
في شريكة له يتخذ فلم والعبادة، العمل إلى فيها ينقطع التي

حياته لربه وطالبه. احلياة، ووهب كل

أسسها التي ــة املدرس هذه تنظيم في قصير غير زمناً قضى
أركانها، ــتقرت اس من القرى، فلما بني عدد يجمع ممتاز، مركز ــي ف
فيها، ــم والطلبة التعلي أمر وانتظم ــالتها، رس آداء على ــت وقوي
التعليم قضية ويسير أمرها، يتولى النجباء طالبه لبعض تركها
زيد أبو ــها التي أسس العظيمة ــة املدرس تلك إلى وانتقل فيها،
العظيمة ــة املدرس في هذه التعليم أن أمر ــعر ش املزغورتي، حني
الكبرى املدرسة هذه املقدسة في الرسالة بهذه وقام يتدهور. بدأ
عليه كانت ما إلى السيرة فيها وعادت التعليم، حركة فانتعشت
هذه بقى في وقد العظيم، العالم زيد أبو عليها ــرف يش كان يوم
من الهجرة وسبعمائة عشرين ــنة س املنية حتى وافته املدرسة

وأزكى التحية. الصالة أفضل صاحبها على النبوية،

الصورة، نبيل ــة، البني قوي ــة، ــى جميل الطلع موس أبو كان
األجل، أحس بدنو ــا ؛ ومل الصالح ــيماء س عليه تبدو اللون، ــض أبي
ــة نفوس طلبة على ــا وقف ــرة العام ــه مكتبت ــون تك أن ــى أوص
أبي من املوقف ــذا املقام أن ه هذا في ــت أدعى ــم، ولس وعلمائه
فأنا ــعبية، الش ــى لتكوين املكتبات األول الفكرة يعتبر ــى موس
التي جتمع املكاتب ــون تك األوان كانت ــذا ه قبل الدول أن ــرف أع
فيما أنني وقفت ال أزعم ولكنني ــس نفائ من العالم في ما ــدر أن
أن وكل ما عرفت : املسلك هذا ــلك ــخصا س أن ش عليه أطلعت
على وقفا ــه، فيجمعها نفائس بعض على يحرص قد ــخص الش

ذلك. أو ما يشبه أبنائه،

األولى ــرة الفك صاحب ــون يك ــى قد موس أبا أن : رأيى ــي وف
اعتماد دون للناس االطالع تيسر التي املكتبات الشعبية، لتكوين

احلكم. سلطة أو الدولة أموال على

مدرسة أن : السابقة الفصول بعض في ــرت أني أش أحسب
جديداً تكون اجتاها ــي الطرميس عيسى بن ــى عيسى أبي موس
علمية نهضة مبدأ ــر تعتب أن ويصح العلمية باجلبل، ــاة في احلي
ما هو االجتاه ــذا ه األمة. على وبركة ــراً خي كانت ــلكت وجهة س
هذه الكتب، إلى تأليف من توجيه طالبه ــى أبو موس عليه حرص
األفذاذ، إال بعض بها ــتغل يش ــبق ال فيما س كانت التي الناحية
الرواية على كانوا يعتمدون وإمنا ــم، وقته في فراغا يجدون الذين
ــتجاب اس وقد فنونها. ــف مبختل ــريعة علوم الش في ــيما س وال
يفوقون ــد ــد علماء ق بع فيما ــوا أصبح ــن الذي الطــالب ــك أولئ
على التحرير، مجموعة منهم وعكف … استجابوا له، أستاذهم





336337

التي القيمة، ــب الكت من مجموعة ــر قصي زمن في ــا لن ــزوا فأجن
ويكفي أن العصور، كل اإلسالمية في املكتبة بها أن تفخر يحق
اجليطالي " ــالم اإلس ــوف فيلس مؤلفات القائمة رأس على نضع
هذه لنا تركتها ثروة أي ــالمي اإلس التراث عن الباحثون ليعرف "

ربوة عالية، فوق مسجد إال منها يبق العظيمة التي لم املدرسة
التاريخ. ويتحدي يصارع الزمن، وجادو طرميسة، بني

التأليف حركة أن ــذا ه حديثي ــن م الكرمي القارئ ــم قد يفه
ضئيلة، كانت الطرميسي موسى أبا ــبقت في العصور التي س
فليعلم مثل هذا اخلاطر الكرام القراء ألحد خطر فإذا أوضعيفة،
يوماً تتوقف لم ــف الكتب تألي حركة فإن ؛ أبداً أقصده لم ــي أنن
االهتمام كان وإمنا ــالم، باإلس البالد هذه ــرفت تش منذ األيام من
فقد وجه ــى موس أما أبو ــيا، مدرس ال فرديا املنحى اهتماما بهذا
أحد يبق ــم فل ولذلك بالتأليف، ــة ــها إلى العناي ــته نفس مدرس
إلى يقدم دون أن املهمة ــذه به القيام يقوى على ممن طالبه ــن م

نتاج. من يستطيع ما املكتبة اإلسالمية

ــة، أو هذه املدرس اجلبل، هذا منذ ــة ــتمرت هذه احلرك وقد اس
الثمار. أحسن تؤتي نشيطة جادة

العصر ذلك في العلم إلى ــب ينس ممن ــخص ش يوجد يكاد ال
قليل غير عدد فيها تخرج ؛ وقد موسى أبي مدرسة في يدرس لم
ــوفا طالبها فيلس يكون من أن ــبها وحس األعالم، ــاء العلم ــن م
بن ــماعيل اس طاهر ــو أب : ــان العامالن العامل ــان املؤمن ــالم اإلس
وحسب علي الشماخي. بن عامر ــاكن س وأبو اجليطالي، موسى

من طالبه... العاملان هذان يكون أن شرفا موسى أبي

اجليطالي إسَماعيل َطاهر أبو

ربوتني على وإيَِنْر، أْمسني بني تقع فسيحة مدينة : " جيطال "

جميع من بها حتيط ــناء، على صدر حس نهدان متقابلتني كأنها
والتني. الزيتون كثيفة من غابات اجلهات

أبي صنو اإلسالم فيلسوف نشأ ــيحة الفس وفي هذه املدينة
… اجليطالي موسى بن اسماعيل طاهر أبو الغزالي: حامد

ومن ــي، ــى الطرميس عيس ــى أبي موس على طاهر أبو درس
الشريعة وأسرار اإلسالم وبلغ من فهم تخرج، ــته العامرة مدرس
العارفون. اشتغل بلوغه دون وتضاءل الطالبون، عنه مبلغاً قصر
وفاة بعد فيها التقى وقد املزغورتي زيد أبي مدرسة بالتدريس في
انتقل ثم عزيز، أبي العالمة وصديقه بزميله أبي موسى ــيخه ش
وأخيراً ؛ كاملة سنوات تسع بالتدريس فيها فقام اء، ــطَّ َفرس إلى
احملتوم، األجل وافاه أن ــى إل فيها وبقى " جربة " جزيرة إلى ــل انتق

بربه. فحلق

في اإلسالمي عمالقة الفكر من عمالق : اجليطالي أبوطاهر
وعمق العالم، ــد وج املؤمن، بإخالص ــالم اإلس خدم العصر، ذلك
العناية من مزيد إلى حتتاج تركها التي القيمة الفيلسوف، واآلثار
املكتبة ــى إل اليوم ــار اآلث تلك ــت قدم ــو ول ــث، ــة والبح والدراس

مرموقا. مكانا بينها الحتلت الغنية اإلسالمية

: األخالق اإلميان وفلسفة معاني عن كتب ما أعظم من ولعل
واجليطالي ضخمة، أجزاء ثالثة " في " قناطر اخليرات القيم كتابه





338339

تكون من قد مقارنة بينهما أن ــي، إال الغزال عن ــراً متأخ وإن كان
بني واملقارنة ــالمية، اإلس املكتبة حتتاجها التي املمتعة ــث املباح
نير، صاف، وفكر إلى ذهن العظيمني حتتاج املسلمني الفيلسوفني

العقيدة والسلوك. في وأثرها اإلسالم، لروح عميق وفهم

الكتاب، اإلسالمية إال هذا املكتبة إلى يقدم لو لم واجليطالي
في الكفاح حب على، ــوع مطب الرجل ولكن الكفايه، فيه ــكان ل
ــانه ولس ــلوكه بس ذلك إلى يدعو ــو والعلم، فه ــان اإلمي ــبيل س
فيما وقد ترك ــاهللا. ب حلق حتى الكفاح ــذا ه يفتر عن ــه، لم وقلم
القناطر، عن روعة الكتاب ــذا ه يقل وال " ــالم قواعد اإلس " : ترك
ــريعة للش ــفية الفلس بالناحية يعن لم كتاب القواعد كان وإن
والتعليل والتدليل، ــل بالتحلي فيه عنى املؤلف ــالمية، وإمنا اإلس
اخلمسة، ــالم اإلس قواعد ملراجع في ا من أهم الكتاب ويعتبر هذا

مثله. موضوعه في جتد ضخم قل أن كتاب وهو

املسماة نصر امللوشائي، الشاعر العبقري أبي قصيدة ــرح وش
مطلعها. والتي بالنونية،

موطن ….. كل في على اإلخوان سالم

نصر ألبي ــعراً ش تقرأ والفكر والعقل أن للنفس ملتعة ــا وإنه
لك. ويشرحه طاهر أبو إليك يقدمه

ــقها فنس العلم أئمة بني تدور كانت التي ــات املناقش وََجمع
… أجزاء ثالثة على يشتمل قيم، كتاب في وقدمها

فريد بكتاب فأفردها خاصاً، اهتماماً احلج بفريضة ــم أهت وقد
أبي بروح كتب أنه أن تعرف ــبك وحس ــلوبه وروحه، وأس نوعه في

اجليطالي. طاهر

إلى هي القصائد، ــن عدداً م ــائل، ونظم الرس من كثيرا جمع
الشعر. إلى أغراض منها الفلسفة أقرب معاني

حقل العمل في أن ــب يحس ــابقة الفقرات الس يقرأ الذي إن
يعمل مجاال أو الكبير وقتاً للفيلسوف لم يترك واإلسالم العربية
هذا يظنه هو غير ما الواقع ــن …ولك احلقل هذا غير ــا في فيهم
املعروفة الرياضية العلوم ــوف بلغ في الفيلس فإن الكرمي، القارئ
ــاب احلس في ألف األقران، وقد عنه يقصر ــاً احلني مبلغ ذلك ــي ف

والهندسة.

بالتدريس، يشتغل كان التأليف في املتواصل هذا اجلهد وإلى
األمر عن ــف يق وال ــاد الوعظ واإلرش دروس ــن ع ــف يتوق وكان ال
عيشة مجتمعه يعيش في كان فقد املنكر، عن والنهي باملعروف
كان فقد ولذلك ــالل، وظ من هدى فيه ــا يقع م ــة، يعرف حقيقي
ــواء س تهادن، وال تتوقف ال متصلة حرباً ــباب الضالل أس يحارب
العمل، أو ــي ف انحرافاً أو ــدة، العقي ــي ف زيفاً ــالل ــذا الض ه كان
ــى كان يغش وقد دين اهللا، ــكام بأح جهال أو ــب، بالواج ــتهانة اس
واحلالل الباطل من ــق احل للناس يبني ويدخل اتمعات ــواق، األس
التجار علم قد طاهر ــا أب إن العابثني : بعض قال حتى احلرام ــن م

منه. فتعلموها عنها أنه ينهاهم يعنون الغش، وسائل جميع

وهؤالء ــد، ح ــف عند وال تتوق ــف ال تضع ــال األبط ــم عزائ إن
ويخدمون الوطن، األمة، ويخدمون اإلسالم يخدمون حني األعالم
قلم القوى واإلمكانيات، وبجميع جميع الوجهات، في يخدمونها
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يحيد ال وسلوك الهداية، عن يكف ولسان ال الكتابة، يكف عن ال
إنها ــأم … الس أو التعب ال تعرف وجوارح ــوي، الس اهللا صراط عن
طرابلس إلى ــافر … س متعاونة متواصلة متتابعة جبارة ــود جه
من له األمير عدداً فجمع اآلفاق، بلغت ــهرته ش في جتارة، وكانت
عن فعجزوا ــاش، والنق للجدال ــة، املدين ــم قاضي ــاء، فيه العلم
فيه، الذي يحلق السامي األفق إلى والتطلع ــأوه، ش الوصول إلى
فحقد فتخرجوه لنا. ــم عل من هل عندكم : فقال حتداهم ــى حت
وبقى ــجنه، وس ماله ــلبه س باألمير حتى ولم يزالوا القوم، عليه
فأطلق ــر قابس، أمي " مكي ــن اب " ــفع فيه حتى ش ــجن في الس

… سراحه

فيها يقوم سنوات، تسع الزمن، تبلغ من مدة بفرسطاء أقام
ويكافح املنكر، عن والنهي باملعروف األمر ــن رك ويقيم بالتدريس،
حتى خفية، بطرق األمة إلى ــرب تتس التي االجتماعية األمراض
أحد خمراً عند بأن يوماً ــمع ــت  ! …س وفش ــتعلنت اس كثرت إذا
والعلماء وأهل الصالح الفقهاء من جمع في ــاس، فخرج إليه الن
أن ــالم حلرمة اإلس املنتهك ويطلبوا من هذا املنكر، هذا ــروا ليغي
غلبتهم العاصى أهل ــوب إليه، ولكن ويت اهللا معصية عن يكف
معارضة ــدم إلى ــاقتهم عصبية ال وس أمر اهللا، عن القرابة ــوة ق
وامتنعوا عن ــه، وأصحاب ــيخ الش طريق فاعترضوا الدين، ــم حك
الشيخ فرجع ؛ املعصية وأعلن احلرمة، انتهك الذي ارم ــليم تس
الرحيل، من مينعونه الناس به تعلق االرحتال،وملا على وعزم ــفا، آس
ومينع احلق، فيه يقام بلد ال في أقيم ال : ــال لهم ق دونه ــون ويحاول
انتقل وهكذا … املنكر ــن ع والنهي باملعروف من األمر ــون املؤمن

من أكبر النتقاله ذلك أثر وكان جربة، جزيرة إلى نفوسة من جبل
براءتها املدينة أعلنت ــد فق العاصى بالعقاب، وأخذ احلد. ــة إقام
املصاب ينبذ كما ونبذوه معه، التعامل وقطعوا وأهله، ارم ــن م
وأعلنوا توبتهم، األرض، وأهله بالرجل فضاقت السارية، باألمراض
وطأطأوا اهللا، حكم ــماح، ويطلبون تنفيذ يلتمسون الس ورجعوا
جرميتني في أكبر فارتكبت الشيطان فيها نفخ التي الرؤوس تلك
… اجلاهلية ودعوى اخلمر شرب أكبر من وهل والدين، األخالق شرع

علي بن ــر ــاكن عام س أبا ــة العالم ــد ــال فوج جيط ــده زار بل
العشاء. صالة بعد يدرس بعض الكتب ــجد املس في ــماخي الش
الطرميسي موسى أبي مدرسة خريجي من ساكن أبو والعالمة
من أبي ــبق أس ــي اجليطال كان وإن ــي، اجليطال ــا فيه درس ــي الت
املعهد وإن إلى ــبة بالنس فهما زميالن الدرس حلقة ــاكن في س

الدراسة. في عهد يجتمعاً لم

بينهما وجرى ــر، الكبي العالم إلى الكبير ــوف وجلس الفيلس
ــتمر واس عاملني، ذكيني صديقني بني ــذي يجري ال املمتع ــاش النق
الكبير العالم وأجاب صالة الصبح، إلى قاما أن إلى احلديث بهما
فلم الكبير، ــوف الفيلس إليه ــا وجهه التي ــئلة األس جميع عن
بعد يقول طاهر أبو ــكان ف بجواب، ــة، ولم يع في مناقش يتوقف
" وحيد دهره ــر عام " ــماخي : ــاكن الش أبي س عن ــئل س إذا ذلك
فيه ويناقشه طاهر، أبو له يعقده امتحان في ينجح الذي والرجل
خلفها التي اآلثار أن على دهره وحيد يكون أن كاملة حقيق ليلة

مكانته. وارتفاع منزلته، سموق على للداللة الشماخي كافية
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ميأل الدنيا ــابع والثامن، الس القرنني في اجليطالي ــاش ع لقد
بعد وسبعمائة، خمسني سنة وتوفي ودينا وحكمة، وخلقا، علماً،
عن ــيء ش يعوقه ال الذي املكافح ــلم رائعاً للمس مثال ــرب ض أن

… واسمى املقاصد أنبل الغايات بلوغ

ساكن عامر الشماخي أبو

متجاورة، القرى من مجموعة على اآلن أسم يطلق : " يفرن "

ــمى عظيمة تس ــة مدين ــون يك ــال متص ــا منه ــدد ع كان ــد وق
الغربي ــمال قرية إلى الش تنتأ اموعة ــذه ومن ه ــاء "، البيض "

الذي احلصن العظيم لها تاريخ حافل، وبها كان " ديسير تسمى "
خربته بعض، فوق ــا بعضه غرفة ــو ألف وثمامنائة نح من يتكون
غيره كثيراً ــت خرج كما للجبل، ــا احتالله عند التركية ــة الدول
ومخازن للتحصن ــل معاق ــي تعتبر الت ــاهقة الش القصور من

للحفظ.

ــط على منبس التابعة لها بقراها املدينة الكبرى ــذه ه وتقع
عميق، غير واد فيها أو ينحدر عالية ربوة غير فيه تنتأ قد اجلبل من
مناطق أجمل من ــر املدينة تعتب هذه فيها ــع تق التي ــة واملنطق
وأعذبها ــواء، ه وألطفها تربة، ــا وأجوده أراضاً، ــا وأخصبه ــل اجلب

ماء.

عامر ساكن ــأ أبو نش الغنية اجلميلة الكبيرة املدينة هذه في
بَِسيَفاْو الشماخي. بن بن عامر علي بن

على ــر النجابة وتظه ــه، من عيني ــذكاء ال يطل طفال ــأ نش
أبوه ــله أرس صغير وهو ــلكه، مس على ــالح الص ــرى ــه، وي مخائل

ــن برس ــكا فمر بهم أعرابي وجد عامراً ممس مع رفاقه له ــى ليرع
وتختار أنواع ــاب األعش هى تنتقى خطوة، يتتبعها خطوة البقرة
هال رفاقك دون البقرة ــك برسن : ملاذا متس األعرابي له فقال الكأل،
أن ــى أخش فقال عامر ؟ أقرانك مع ــترحت ولعبت ــلتها واس أرس
الصغير الطفل هذا من خلق األعرابي الناس. وعجب زروع تغشى
يصلح إن ولدك : يقول له عامر أبي إلى املدينة ذهب دخل ــا ؛ فلم
حياة في حتول نقطة هذه احلادثة ال لرعي األبقار، وكانت للدراسة
ــة إلى املدرس أبوه ــله أرس الثاني اليوم وفي النجيب، هذا الطفل

… البقرة مرعى من بدال

التي الَبخابَِخة " ــة " مدرس في األولى املباديء أن تلقى ــد وبع
ــة باملدرس طويلة، التحق ــرون لق التعليم ــالة برس ــوم تق كانت
املدرسة هذه الطرميسي، عيسى موسى أبي مدرسة العظيمة،
درس، وفيها والفكر ــالم الدين أع من غير قليل عدداً خرجت ــي الت
عنده، وآثرهم الشيخ الكبير إلى الطالب أحب وكان ومنها تخرج،
فقال له ــل األمانة، الطالب النجباء يحم ــة بقي دون خصه ــى حت
أو اخلرافة ــوهه تش أن دون ــاملاً الدين س هذا إليك ــت أبلغ ــد لق :

ضاع وإن أهملته بقي، عليه فإن حافظت البدعة

ــته مدرس هناك وكون يفرن " " ــى رجع إل ــته دراس أمت أن ــد بع
ــطة متوس في نقطة هذا، يومنا إلى قائمة ال تزال التي ــرى الكب
باألمر ــم، والقيام العل ــر نش في كفاحه وبدأ " ــرن يف " قرى ــني ب
واخللقي الديني والوعي الثقافة ونشر املنكر، عن والنهي باملعروف
املزغورتي، زيد أبي مدرسة إلى انتقل ثم الزمن، من مدة الناس بني
ــالة الرس حمل في أبي عزيز ــيخ الش وصديقه زميله مع ــاون وتع
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من طالبهما ــن م ــز عزي أبو ــد ووج ــتقامت، اس ــى حت ــة املقدس
"ِميتيَوْن ــاكن إلى س أبو فانتقل الواجب، هذا أداء على ــاعده يس
ــتطاع اس ــنة، س ــرة عش ثالث بقى وهنالك الرحيبات، أرض في "

والفضل العلم في الزاهر تلك البالد عهدها إلى يرجع ــا أن خالله
إلى بها وبقى " يفرن " مدرسته العظيمة في إلى رجع ثم والدين،

األعلى. اهللا للرفيق اختاره ان

جهداً حسن أستاذه، فبذل عند أن يكون أبو ساكن حرص لقد
اليوم. إلى يزال ماال األثر من شيخه، وترك عن جهد يقل ال

ملاذا ــول : فيق الكرام ــراء أحد الق بال ــى عل ــؤال يخطر س قد
في مدرسة يؤسسون مكان إلى مكان من العلماء هؤالء ينتقل
آخر بلد إلى ــون ينتقل قصير أو طويل زمن ــدان وبعد البل من ــد بل

منها. ينتقلوا أن ال يلبثون ثم الرسالة، بنفس فيقومون

العلماء أولئك فإن املذهب، قواعد من معروف ذلك واجلواب على
ال وهم املنكر واجبان، والنهي عن باملعروف األمر أن يؤمنون األعالم
عن أو اإلنحراف الفساد أو املنكر أو يحاربوا اجلهل أن ــتطيعون يس
جوانب ويعرفون اتمع ــون يدرس فهم ــلة.ولذلك أو باملراس بعد،
تصيب التي األمراض ــون ويلمس من جهاته، جهة كل احلياة في
بعض ظواهر تبدو احملل الذي وفي خلقها. ــي ف أو دينها في األمة
حتى كفاحهم، وينطلق ــم، علمه مراكز يتخذون األمراض ــذه ه
علموا فإذا باألمة، تفتك التي جراثيمه ويبيدوا الداء ــتأصلوا يس
والدينية الفتاكة، ــة اإلجتماعي األمراض هذه ــوا على قض أنهم
إلى انتقلوا آثار أعمالهم، ورأوا األمة، من اجلانب ــذا ه على وأمنوا

بنفس العمل. ليقوموا املركز ذلك غير

رسالة إبالغ على محاسبون أنهم يرون كانوا األعالم أولئك إن
يعذرهم ولن بها، جاء كما وسلم عليه اهللا صلى محمد إلى اهللا
أن قادرون ــم وه واحد ــي مكان ف ــوا على تبليغها يعمل أن ــم ربه
؛ األمراض ــذه ه يالحقون ــم ــددة، إنه متع أمكنة ــي ف ــا يبلغوه
كما اإلهمال، أو ــغ بالزي اهللا ــن دي عن ــل، واالنحراف ــراض اجلهـ أم
كبيرة بغارة يسمعون فما ؛ هجوم األعداء يحارب أبطال السيف

إليها. حتى ينطلقوا الوطن أطراف طرف من في صغيرة أو

اجليطالي، طاهر سار أبو ــيرة وبهذه الس يفعلون، كانوا هكذا
سار السيرة وبهذه الشماخي، عامر ساكن أبو سار السيرة وبهذه
من األعالم املشائخ عشرات سار السيرة وبهذه الباروني، عبداهللا
إعراض عزائمهم ال يفتر عصورهم، وفي ومن بعدهم هؤالء ــل قب
أو أو األهل ــال امل حب بهم يقعد وال ــزء املتكبرين، ــني وال ه اجلاهل
إال نظرهم احلياة في فما ؛ واإلقامة االستقرار يألفون القرابة. وال
سواء فيه، يبيت الذي ــافر فيها املكان املس يهم ال رحلة متصلة،
اليريد أن أنه ــك ذل " بِاللُوت أو ــاوَن ِمبْرس أو أو ِمبْزغورُة بيفرن ــات " ب

ورفاهية. ليعيش حياة رغد أو أو يبني قصوراً ماال يتأثل

من ــه ليرجو وإن لها، ــتعد يس ذلك وهو إلى لتتوق ــه نفس إنَّ
يتم هذه أن ــد بع ــتهي، يش ما وفوق ــتهي مايش له يكون أن اهللا
نقله التي ال اآلمنة احلياة الوادعة إلى ويستقر الطويلة الرسالة

انتجاع.. وال فيها

ال متواصل كفاح حياة طاهر أبو عاش كما ــاكن س وعاش أبو
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أبو – أي " وكان : فيهما أن يقول العباس ألبي صح حتى ينتقطع،
." في ميدان يتسابقان رهان كفرسي طاهر مع أبي – ساكن

ميدان جلى في طاهر أن أبا أن أزعم لي يحق أدرى هل ــت ولس
معنى وليس ــس، التدري في ميدان جلى ــاكن س أبا وأن ــف التألي
عمل أن أو ضئيــال، كان التديس ــي ف طاهر أبي ــود مجه أن ــذا ه
أبا أقصد، فإن ــا ليس هذا م قليال، كان ــف في التألي ــاكن س أبي
التدريس، ولم عن ينقطع لم عنه احلديث في أسلفت كما طاهر
فكرية ثروة ــا لن قدم ذلك مع ولكنه ــام، الع ــاد اإلرش يتوقف عن
وجهده العامرة، اإلسالمية املكتبة هاماً من حيزاً ــغل قيمة، تش
أبو أما التعليم، ــدان ــراً من جهده في مي أث أكثر امليدان هذا ــي ف
كافحوا ــن الذي األعالم العلماء ــن م عدداً ــا لن ترك ــاكن فقد س
الكتب من مجموعة ــاد، وألفوا والفس واالنحراف والبدعة اجلهل
إليها ــوا التي تدع ــة، التعليم املقدس ــالة برس وقاموا ــة، القيم
املكتبة إلى قدم قد اهود العظيم هذا إلى النبوات، وهو ــع جمي
القيم كتابه ــن فيها غير لم يك رائعة ولو قيمة آثاراً ــالمية اإلس
الكتاب عن هذا العباس أبو يقول ــاً. كافي لكان ذلك ــاح " " اإليض
جمعاً وتعليال، مثله، ــب املذه في ألف أظن ما التأليف ــذا وه " :

أهل اعتماد وهو مكرر، وال ــل مم غير وتطويال مخل، غير ــاراً واختص
عن العباس أبو يقوله هذا ما خصوصاً نفوسة " وقتنا، في املغرب
نفسي، الكتب إلى أحب : فإن اإليضاح أنا أما القيم، الكتاب هذا
جميع وفي الشريف، احلديث وصحاج اهللا كتاب بعد وآثرها عندى
أي قبل إليه أرجع نطاق أبحاثه تدخل في التي العلمية مشاكلي

… وأعالق املذهب من نفائس في ألف ما كثرة على كتاب،

منهم العمالقة العظام، من قليل غير العلم عدد ــه عن أخذ
مصباح، يونس بن ــوب يعق وأبو ــليمان، س وحفيده ــى، موس ولده
يحيى بن زكرياء، وأيوب وأبو زكرياء محمد بن الشيخ، والشيخ بن
وأبو ــاوني، املرس حازم بن ونوح ــرَّادي، الَب ــم القاس ــي، وأبو اجليطال
أولئك وغير ــي، الطرميس وأبو الضياء الّتْفَجاني، محمد عبداهللا

املقام … هذا العد في مثل ال يستقصيهم الذين األعالم من

األجل، بدنو ــة في الدراس ــاكن س أبي صديق عزيز ــو أب ــس أح
زيارة ــرر ق قد ــاكن س أبو وكان إليه ــوه يدع صديقه ــى إل ــث فبع
الصديقان وحتادث احلياة الدنيا، أيام آخر في فوافاه العزيز، صديقه
في افترقا ثم املؤمنون املتقون، ــه ب يتواصى مبا ــزان، وتواصيا العزي
في مبا وقد أفضى أبو عزيز في اآلخرة سعيد، لقاء إلى الفناء دنيا
ــاكن، أبي س إلى طلبته انتقل بربه حلق وملا صديقه، إلى ــه نفس

العامرة. مبدرسته وحلقوا

واخللق احلميد، والعمل اجلد في به يحتذي مثال ساكن أبو كان
على احلجة ــم اهللا به يقيم الذين ــداة اله الدعاة اولئك من ــه إن
جده عن رائعة أمثلة يروون األزمان، واملؤرخون مختلف في ــاد العب
في ــالمي اإلس والوعي الثقافة ــر على نش وحرصه في التعليم،
ــير للس والتزامه لربه، املتواصلة اخلالصة بالعبادة األمة، وقيامه

لسيرة الصاحلني... وإحياء القومية، الطريقة في

ولكنه مع ــرم، اله أعياه اخلير، حتى ــره عم في اهللا أطال ــد وق
ــاد وإرش إلقاء الدروس من ــه نفس به أخذ ما ليترك يكن لم ذلك
مصلى في بالناس ــى صل أنه ذكر وقد ــجد، املس ومالزمة الناس،
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منه نزل ــاء الدع في وملا أخذ – ــاً ــت صيف الوق وكان ــجده – مس
يخبروه، الناس فلم ووقره حتته، من ظهر يشعر حتى أن دون البول
يطهر اهللا أن من أطمع وقال: اهللا رحمه بكى ورآه إليه فلما فطن
مطر ونزل ــحاب، س تكون حتى قليال فلم يلبث إال ــى، املصل منه

املصلى. طهر غزير

" عليه ألبرهم أقسموا لو هللا عباداً إن "

املؤمنني، ومكافحاً في أصدق ــن م مؤمنا اهللا رحمه كان لقد
ــرآن، حكيما، الق متخلقاً بخلق ــني، وكان املكافح ــد أش ــن م اهللا
ويحبونه، ــب الناس يح اخللق، ــهل س العريكة، لني عفيفاً، ــوراً، وق
يقر ال فإنه اهللا، حرم من حرمه ــك إال أن تنته ويألفونه، ــم ويألفه

اهللا. بأمر فيها يقوم حتى قرار له

موسى أحمد بن بن يوسفيعقوب أبو

التي تتكون املدينة العظيمة هذه : " يفرن " مدينة في ــأ نش
من ولعل ــل. علم وفض من إحداها ــو تخل ال قرى ــة مجموع ــن م
العالمة ــس إليه جل عنه، فقد عيان يتحدث ــاهد ش أدع أن ــر اخلي
قال يتكلم. وناقشه فلندعه منه ــمع وس الشماخي العباس أبو
محققاً، وغيره، وكان ــماخي الش عبداهللا عمنا العلم من أخذ " :

بتونس العلوم، وكنت سمعت في إماماً العصر، فريد الدهر، وحيد
العلوم كلها في ــاً محقق وكان الَبْيَدُمورِي، من ــة أفريقي حاضرة
أبي ــيخ الش عن ــألني وقد س أقرأ عليه، وكنت – يدعى ما ــى عل
في ما يؤمئذ حياً فقال : بخير. وكان : وعن حاله فقلت له يوسف
من العلوم أقرأ بها وكان منه بالنحو : أعلم أي منه، أنحى ــس تون

أخبارا تونس فقهاء وسمعت من واألصول، واملنطق النحو والبيان
منه يفتخر أخذ ومن طلبته بها العلم، وكان ــي درجته ف في علو
ــألة مس في بها ــياخ بعض األش اختلف مع أنه على غيره، وذكر
ــاهداً ــرين ش عش على إثباتها ما يقرب في ــر فأحض النحو، ــي ف
ــة، نفوس من قرية " ــْني أْمِس " إلى ثم انتقل ــرب، الع ــعار أش من
وثمامنائة، ــعني وتس عام أربعة ــوال ش في توفى إلى أن بها ــام وأق
أكثر من القيت جميع في ــت رأي فما وباحثته مراراً ــته وقد جالس
فيها ــرت بكلمة حلن ماظف يومك ــته جالس لو ــحضاراً منه ؛ اس
علم كالمه فكل هنيهة، ولو ــكت يس وال تصريف، وال إعراب في
أن إال منها ينفصل ال ــألة مس عن سألته إن ــان، لس ــرعة س مع
يدخل كيف يعرف الذي ــه فعش أما النحو آخر، ــؤال بس تعارضه
التفسير فلو وأما للعجب، فيا والتصريف اللغة وأما فيه. ويخرج،
وعلم كذب، ما ــير من التفس ــيء ش عليه ــذ ش ما أنه أحد ادعى
ــون بضبطه واملوافق االفون رواه ــا م يحفظ ــه أن أظن ــث احلدي
فكأنه والعلماء ــرواة ال ــمية وتس التاريخ ومعناه،وعلم ــكله وش
فآية، والتذكير من الوعظ وعلم الرقائق وصحبهم، معهم حضر
الناس بني ــراراً يحكم م عنده حضرت والفقه علمه، ــزع وهو مف
إال بني الناس أن يحكم ال ينبغى فقلت: ــه، من تفصيل فتعجبت
فألقيته يدرس حتت ــر، كبي ــيخ ش وهو زائراً يوماً واتيته ــل هذا. مث
املنطق، اخلوجنى في يقرأ مقدمة فإذا هو فتسمعت شجرة التني
فهما واألصول والبيان بالسبع. اهللا كتاب يقرأ فأظنه القرآن وأما

عينيه. نصب

فلم مسألة ــكال مستش قبل وكنت ــه يوماً مجلس وحضرت
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أسال أن غير من عارضة الس في إشكالها فوقعت أجد من أزال
في البحث وأودعت بعض أبهرني ــا م منه فرأيت ــا، فباحثته عنه
وذكر وغيرها، اجلنائز قصيد في أول الدعائم، ملشكل كتاب إعرابي
وضع ما أعوام ــة عمره خمس آخر بقى في أنه ــض طلبته بع لي
وكانت الدهر، صائم وكان الفراش، طوى نائما، األرض على ــه جنب
يقرأ أو إليه، اجلالس يعظ وعادته الصالة، كثير صدقاته سراً، وكان
وإذا الكتب، ــي ف ــن العلوم، أو ينظر م حفظ ما يدرس أو ــرآن، الق

كذلك. النعاس تناوم قليال أخذه

وكان يوماً، في خمسني اللغة في ابن حريق حفظت : لي قال
أن كدت : يوماً له قلت احلفظ. كثير املقامات، وكان يدرسه ويدرس
بن عبداهللا عمنا قال ..! مارأيت احفظ منك القرآن، ترجمان تكون
محمد احلاج ومعي وزرته مريضاً احلفظ. في له أِصُ ال ــد عبدالواح
فتكلما محمد، بن يونس ــمائلي وعمنا العماني الس عبداهللا بن
ابن ــاب إذا ش يونس : عمنا وقال فأفحمهما، في علم الطب معه
تشب األمل، فضم شني وطول احلرص : خصلتان معه ــب آدم تش
ــا بلغاتها ومصادرها،فكأنه تصريفه في وأخذ عليه، فأنكر ــن أظ
وباجلملة ثعلب، فصيح أو السكيت، البن املنطق إصالح في ينظر
ومات ولم يترك العلماء، أخبار في به يتحدث ما ير لم يره لم ــن م
أراد، خصوصاً ــم عل في أي التأليف ــى عل ذو قدوة أنه ــع م ــاً تأليف

." واحلديث التفسير

العمالق هذا عن ورواه ــماخي الش العالمة مبارآه اكتفى ــي إنن
والدين. العلم عمالقة من

الشماخي العبَّاس أبو

أبي اسحاق لألمام القدوة ألدع احلديث هنا أقف أن ــرفني يش
إسحاق أبو قال – ذخراً لإلسالم عمره وأبقاه أطال اهللا – اطفيش
بدر العباس ــو أب اتهد ــام اإلم فهو ــماخي ــدر الش الب ــا وأم " :

ــعيد س عبدالواحد بن ــعيد بن س بن عثمان أبي بن أحمد ــن الدي
يحيى بن بن عمر بن محمد ــليمان س ــم بن الفضل قاس أبي بن
بن عامر ــاكن س أبي اإلمام جد عامر ــن ب ــى بن موس إبراهيم بن
في اإلمام يجتمع بهذا فهو الشماخي، بن عامر علي بن ــى موس
زكرياء أبو العالمة ذكره ما على اهللا رحمه : توفي فيما يتبادر جده

هـ. الباروني سنة 928

عظيم ــأن لهم ش نبه الذين ــم العل أعالم من ــاس العب ــو وأب
بها كانوا ــم، العل قصوى في ــوا منزلة وبلغ واجتهادهم ــم جلده
وصنف ألف إذا ــه. إلي ويلجأ به، يُعتصم وعلماً ــه، ب يهتدى ــاراً من
حضر وإذا ــة، في حلها غاي كان ــكلة مش ــه إلي ردت وإذا ــة، آي كان
من التصانيف النهاية، له فيه كان من مجالس العلم ــاً مجلس
مقدمته ــاً ــات، خصوص األمه ــن م تعد ــا كله ــوم عدة عل ــي ف
العدل كتاب ــن م املقدمة اختصر ــرحها، وش الفقه ــول أص ــي ف
أجمل فكانت الوارجالني، ــوب يعق أبي الدين ــمس واإلنصاف لش
ملن يريد ــاده م وأجدى عنه، وأمنت ــه، الفق أصول في ــنت م ــي وأنق
وايجازاً، شموال ــن متونها ألراها أحس وأنى قواعد األصول، حفظ
من كبير ــب جان على ــه أن إال ــداً ــراً ج مختص وإن كان ــرحها وش
احلق أهل وتاريخ ــال الرج تراجم مراجع ــن والتحقيق،وم ــة النفاس
من لهم ــظ الحَّ الذين ــن يظ ــه، ل ــير الس ــاب كت : ــتقامة واالس
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إنه : ميادينه ــول ودخ ــوب مراحله ج على لهم ــدرة وال ق ــخ، التاري
من ــروة ومادة أخذت أنه ث يعلمون ال ــم ولكنه مفيد، غير ــاب كت
وأتت والدين. العلم ــاطني أس بذكر ــبب، واختصت ناحية بس كل
املشحون، املكنون، والفلك الكنز هذا ألطالع وأني بعجب، منهم
ومفاتيح ما ــخ األئمة، وجالئل تاري االعالق فيه ــف اكتش وال أزال
غلقمن تاريخ اإلباضيةوسطاألمةاإلسالميةبشمالإفريقية…
على ــية احلاش وهذه واإلميان، الدين وازدهار العلم والعمران، تاريخ
في وتبحره مادته، ــرة علمه،ووف غزارة لك تبدي ــة التوحيد مقدم
لك وضعت حجمها، وقد صغر العربية مع الشريعة وعلوم فنون
يلفتك سطراً اجلمل السامية املعنى بعض حتت الكرمي القارئ أيها
املعربة ونظرياته املصنف اجلليل، هذا ــات لتحقيق إليها. كأمنوذج
املصنف عن يحدثنا وبينهما ما ــمو نظره، وس ــالمة ذوقه، عن س
ما وبينها وسمو نظره، سالمة ذوقه، عن املعربة ونظرياته اجلليل،
اإلجتماعية، نظراً إلى احلياة حيث نظره املصنف من عن ــا يحدثن
العزائم وأوهنوا األوساط، اضعفوا الذين من الفقهاء كثيراً يباين
الدعائم إعراب اجلليل من مصنفات هذا اإلمام عليه ــا وقفت ومم ؛
محمد الشيخ من خزانة وهو " ــكل الدعائم مش إعراب " ــماه س
على شرحا له رأيت أني صوابه ازباره. وأظن ولعل أزبارة، عيسى بن
كتابة وقت عليه احلصول في واجتهدت جداً، نفيساً الديانات منت

به. أفز فلم هذا

في إليها ــة باإلحال ــه ــض مؤلفات بع ــف عن املصن ــا ويحدثن
له إن ــول يق فيها، فهو ــول ــط الق أو إلى بس ــائل، املس ــات مهم
املنطق، في يعقوب، الدين أبي البحرين لشمس مرج على ــرحاً ش

مقدمة ــرح ش خطبة ــي ــت تكلم ف حي ــة، ــاب، والهندس واحلس
في ذلك بسطنا قد : فقال واشتقاقه ــم اجلاللة اس على األصول

الراغب. فلينظره البحرين مرج شرح

فقال عليه يقف أن اهللا رحمه الثمينى الدين متنى ضياء ــد وق
علق الشماخي أن البدر سمعت أني غير البحرين : مرج شرح في
ثم إنه مصيباً، له كنت فياليتني ضاع، ولكنه عجيباً، عليه شرحا
فإنه العمر له اهللا أنسأ إن أنه مقدمته على ــرحه ش آخر في وعد
ثمامنائة ــنة س وذلك مباحثه، جميع ــتوعب يس ــرحاً ش له يحمل
ــعمائة تس العمر إلى ــي ف ــأ اهللا له أنس وقد ــعني. وتس ــة وأربع
ولم كما وعد مبسوطا شرحا لها وضع ولعله وثمامنية وعشرين،
ــرحه ش أرخ ــماخي الش التاريخ أن البدر عليه، ومن لطائف نقف
منه فرغ : ــث يقول حي هامة تاريخية بحادثة ــة ــذا على املقدم ه
من الثاني العام وهو وتسعمائة، أربعة سنة ــعبان أوائل ش بتاريخ
األسبانيني إخراج به ويعني " جربة ". من النصارى املسلمني إخراج
اململكة ــطوط احتلوا ش ــتولوا عليها، كما اس أن بعد من اجلزيرة
ولم الواقعة منذ سنني، هذه تفاصيل على التونسية، وقد وقفت

… لي قيدها يتيسر

ويظهر املكثرين، املؤلفني من ــماخي الش البدر أرى فإني وبعد
بل إلينا تصل لم أنها بيد الفقهية، الفروع في ــات أن له مصنف
فكانت ــى، الغواش عوداى بها وعبثت ــى، التالش أيدي بها لعبت

عني. بعيد أثراً

928 هـ. سنة نفوسة من جبل " يفرن " ببلدة اهللا رحمه توفي
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الطبقة في الباروني زكرياء محمد بن عبداهللا أبو ــده العالمة وع
طبقة. سنة كل خمسني : حسب ترتيبه عشر الثامنة

: ذكر ــم منه ــا بعض ــه تاريخ ــي ف ــد ذكر ــيوخة فق ــا ش وأم
وعن ــوري، البيدم ــيخ الش عن ــة املؤنس بتونس ــم أخذ العل ــه أن
التندميرتي زكرياء بن نوح بن صالح عفيف أبي ــيخ الش العالمة
البدر عهد العلوم،وكان بعض أخذت عنه : البدر قال ــي، النفوس
والدين، ــالمية اإلس نواحي الثقافة من كل ازدهاراً بالعلم مزدهراً
ــف وأبي يوس البرادي ــم القاس أبي مثل فخام، أعالم ــه في ظهر
العلوم جميع في اهللا ــات آية من آي ــى موس بن أحمد بن يعقوب
بتونس رجل أعلم وكان والتاريخ، والفلسفية والعربية ــرعية الش
ساكن أبي تالميذ اإلمام علمائها، وكثير من ــهادة بش النحو في
الذروة ــغ كل منهم بل ــع منهم جم نبغ ــه ــماخي، فإن الش عامر

." بالبنان، فرحمهم اهللا إليه يشار وعمال علما : العليا

ــحاق اس أبو العالمة القدوة ــام اإلم قاله ما هنا ــى إل ــى انته
يقول،ولكنني بعده أن لقائل فليس إسحاق قال أبو وإذا اطفيش،
بعد إليه ما أريد أن أشير وكل استسمحه أن أزيد كلمة، ذلك مع
العالمة إلى أن ــير أش أن احملق اجلامع. الصادق، املمتع احلديث هذا
عليهم قامت األعالم الذين أحد نظري في يعد ــماخي الش البدر
ــى موس أبي طالب اجتهه الذي االجتاه اجلديد منذ التأليف حركة

الطرميسي. عيسى بن عيسى

تراثا لنا وتركت طيبة، املباركة أتت ثماراً احلركة تلك وإذا كانت
في العباس أبي طريقة فإن ــالمية اإلس املكتبة به تفتخر مجيداً

عرفناه مثيل فيما ليس لها فريدة " طريقة ــير "الس القدمي كتابه
تتخطفهم ما غالبا ــخ التاري في املؤلفني فإن التاريخ. ــب من كت
االنقالبات حوادث من اخلادعة املظاهر ويتتبعون السياسة، حوادث
بذلك أنهم ويعتقدون واحلكام، امللوك ــكرية وسير العس واملعارك
من قليل لعدد ــوا أرخ أنهم هو والواقع واألمم، ــعوب للش ــد أرخو ق
وأموال اهللا ــاد عب في وتصرفوا احلكم، ــي كراس إلى وثبوا ــاس، الن
أمة تاريخ ــن ع صحيحة ــك صورة ذل ولن يعطي ــق، ح دون ــة األم
والقواد، األجناد وحتركات واملعارك اجليوش ــار أخب أبداً، فإن األمم من
فيهم، والتحكم الناس على السيطرة ثم احلكام الظاملني، أعمال
والسلطان القوة من مظاهر ذلك يتبع املعاقل، وما املدن وحتطيم
الصحيحة الصورة ــت هى ليس اهللا، غير أمر في ــتعمل تس التي

… أية أمة لتاريخ وحياة

فلم احلقيقة هذه ــماخي الش العباس أبو العالمة أدرك ــد وق
الصورة احلقيقية لنا قدم وإمنا مبقدار، إال السياسة تيار ينجرف مع
" سرت بني " تسكن ما التي األمة املسلمة، هذه من األمة جلانب
األمة هذه لتاريخ املادة احلقيقية لنا يقدم وهو األقصى، ــرب واملغ
صورة وفي ــاد، واإلرش الوعظ دروس يلقي الذي العالم ــورة ص في
األرض. ليقلب ــة إلى احلديق يحمل الفــأس ويذهب الذي ــل الرج
املطر ينزل أن بعد القدوة الذي يسوق بقرته العالم ــيخ الش وفي
يستوهب الذكي الذي اليتيم الطفل وفي احلرث، بعملية ليقوم
االس وفي له، فيبيعه صاحبه على يتحايل ثم صغيراً ــاً جحش
جتمع التي املبالغ وفي أو ذاك، اتمع هذا تنعقد في التي العلمية
وفي ــرة، املنتش في املدارس ــام الداخلية األقس على لينفق منها





356357

لصديقها، لزوجها أو الصة تقدمها املرأة التي النصيحة صورة
عليها ـــو يقس أو يتخذ عليها الزوج ضرة ــا ــلوكها عندم وفي س
أبيها – إلى تزف عندما – ــاذجة الس البنت وفي حديث احلياة، في
وفي وإدَاللِهاَ عليه، ألبيها ملتعلمة ــت البن نقاش وفي زينتها، عن
واآلراء واملشاورات صورة األحاديث العلم، وفي أجل من كفاح املرأة
عيشة الشعب ــها يعيش التي املظاهر وكل واألعمال، والفتاوي

وفرد.. تمع وأسرة حقيقية

كتب من ــراً كثي ــخ، وقرأت التاري ــن كتب م كثيراً ــرأت ق ــد لق
كتابه ــك في ذل أجد كما ــتهويني، يس ــا م أجد فلم ــاع، األجتم
متتد واقعية ــاة حي أعيش يجعلني الذي ــاب الكت هذا " ــير الس "

قرون. عشرة

في احلياة يبعث أن ــتطيع يس ــق الذي ــت القصصي املوف أرأي
؟ أنه بأعمالهم ــا مهتم بهم معجبا ويجعلك أبطاله ــخوص ش
خالل أمة حياة ــة هي قص هذه ــماخي، وقصته الش ــو العباس أب
مبا احلياة حقيقة اخليال، ال احلقيقة أبطال وأبطالها قرون، ــرة عش
وصراع حركة من فيها وغني، مبا فقر فيها من مبا متعة، فيها من
في ــالمية اإلس واألمة فردي وجماعي، عمل من فيها مبا ــال، ونض
كما هو، الواقع ــورون يص الطراز هذا من كتاب ــى إل ــة كبرى حاج
في فلك الواقعي التاريخ ــه ب وكما يجري احلياة، به ــهد تش وكما
واألطماع املغرضة، ــة السياس توجيه عن بعيداً الطويل ــان الزم

غير مقصودة. أو مقصودة اخلارجية، واملؤثرات الزائفة،

الباروني يحيى بن عبداهللا

احلديثة النهضة ألبي احلديث أقف ألدع هذه املرة أن يشرفنى
وشيخى أستاذي املصلح العالم ــاعر الش األديب املؤرخ اجلزائر، في
ورزقه عمره، اهللا أطال عيسى، احلاج ابراهيم بن احلاج اليقظان أبي
اخلير، بعمل ــة بحياته احلافل ــلمني ومتع املس والعافية، ــة الصح
الصاحلني. واملصلحني الهداة ــيرة س إلى ــاد واإلرش املعروف، وقول

: اليقظان أبو العالمة قال

احمد بن ــى يحي بن ــداهللا ــيخ عب اجلليل، الش العالمة ــو ه "

بعض في ــيخ اطفيش الش األئمة قطب ــه وصف وقد ــي، البارون
نفوسة، ووارع عالم يحيى هو عبداهللا بن والشيخ : بقوله رسائله

تربى ". وأظنه قال :

أبي ــيخ الش الكبير اإلمام العالمة عن ــة الديني العلوم ــذ أخ
منيته وافته الذي جربة، الباروني، نزيل ــى عيس بن سعيد عثمان

هـ. 1282 عام في بها

وال ــريف، الش األزهر لإلغتراف من مناهل مصر إلى انتقل ثم
منها. العقلية العلوم سيما

واخللق والعفة والنزاهة والتحصيل، ــد والك للجد مثاال فكان
ــاء وأدباء علم بني ممتازاً ــزا مرك بهذه الصفات ــب فاكتس ــرمي، الك
ــيني خاصة، التونس من وبني رفقائه العصر عامة، في ذلك ــر مص
قاسم سعيد بن الشيخ العالمة املاجد ــري الس بينهم ذلك من
مصر التونسية في للدولة وكيال كان ــهير، الذي الش الشماخي

فيها. توفي أن إلى سابقا

زكرياء أبو ــيخ الش اجلليل، العالمة : الكبار أصدقائه ــن م كان
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من بلدة كاباو. هو الذي بن أيوب الباروني، يحيى

: مآثره *

وطنه إلى رجع ــر، مبص العربية العلوم ــذ حظه من أخ ــد أن بع
العلم من كبير جانب على وهو اُطو، بفسَّ فاستقر نفوسة، جبل
وأسلوب جذاب، فائق، وشعر رائق نثر له وكان واالستقامة، والورع
الدولة ــاء ورؤس واألدباء العلماء من ــوب القل مجامع بها ــك امتل
بهذه ــه ل ــه فكان ــرب، الغ ــس بطرابل ذاك إذ ــا ــة ووالته العثماني
واالحترام، ــدر والق الوجاهة ــن م موفور ــظ ح احلميدة ــات الصف
لإلسالم ودفع ضر نفع، جلب من الكبيرة نتائجه فيما بعد ظهرت
ــليمان س العزيز ابنه محنة إزاء ــيما س وال طرابلس، وطنه وألبناء
ــاد، واإلرش والوعظ العلم ــر تصدى لنش وقد بيانه، ــي مايأت على

أمته. أبناء بني واألمية اجلهل ومكافحة

: * تالمذته

املتواصل تخرج عنه تالميذ والدأب والنصح اجلد ذلك أجل من
الباروني، سليمان باشا الشيخ العظيم ــبله ش بينهم من نبهاء،
جريدة مدير ــية التونس الصحافة ــيخ ش اجلليل العالم ــم ومنه

اجلادوي. سليمان الشيخ األمة، مرشد

التندميرتي ــى عيس بن عمرو ــيخ الش الالمع األديب ومنهم
ــكب فيه س الذي " الدرية " القالئد : ــهير الش ــوان الدي ــب صاح
ــيخ الش النجيب ومنهم ــه، وأهل ــالم اإلس على ــخينة دموعاً س
أبو – – فيما عبد وهو ــى عيس ــيخ الش أخيه بن زكرياء يحيى أبو
ولداه ــم ومنه 1324 هـ، ــام ع في ــي اللوت وتوف ــى ــاء، مفت زكري

… وغيرهم الشيخان أحمد ويحيى الذكيان

: مؤلفاته *

كذلك من حظه أخذ فإنه الرجال، تأليف من حظه ــا أخذ كم
" : في التاريخ ــة ــالة قيم رس تأليفه من وقد رأينا الكتب، ــف تألي
العامة سلم – حقا – سمها كما وهى " واملبتدئني العامة سلم

الكبار. الرجال بهم إلى شواهق للعروج واملبتدئني

،" ــداهللا الباروني عب ــيخ بديوان الش " ــهير الش ديوانه ــا ومنه
وخلقه وثقافته انعكست فيها أشعة علمه وأدبه لعمرميرآة وهو

حياته. أطوار سائر في الكرمي

والفضيلة، الدين روح به وأنعش وذكر، ونصح وأرشد، فيه وعظ
نحو امللتهبة عواطفه فيه وأجج ــخينة، الس دموعه فيه سكب
ــوه بالعلماء الكرمي، ون ــول الرس ــه في امتدح ــن، الدي في ــه إخوان
القضاة من والنزاهة ــة والعف ــى العدالة بأول ــاد وأش والصلحاء،
العلم أهل من ــني احلارة الراحل بدموعه ــى ورث ــاء، والرؤس واألمراء

إنتهى " واإلصالح. والصالح

فيها ــة النهضة احلديث ــا وأب ــة، اجلزائري ــة ــيخ الصحاف ش إن
ترجمة ــن م احلد ــذا عند ه ــف يق ــم ــان، ل اليقظ ــا أب ــة، العالم
األديب طبع عليه ــب وإمنا غل الباروني ــى يحي عبداهللا بن ــيخ الش
الكبير، املصلح ــذا حلياة ه اإلطار كاملة ــورة الص فأخرج ــان، الفن
يتحدث عن ــتمر اس فقد ولذلك منها، األدبي اجلانب ــم يهمل ول
عازم أنني ــة. ولوال العظيم ــخصية الش هذه من الناحية األدبية
فأقدم أن اهللا ــاء إن ش املوضوع من قريب ــذا ه الرجوع إلى ــى عل
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عبداهللا، الشيخ عدد من األدباء أمثال عن متواضعة أدبية دراسة
على عازم لوال أنني وغيرهم، نصر وأبي عيسى، بن عمرو والشيخ
الذي الفصل الرائع هذا بقية الكرمي أيها القارئ لك ــت لنقل ذلك
ــعرائها ش وإمام ــيخ صحافتها، وش اجلزائرية النهضة أبو ــه كتب
أطوار في ــا باش ــليمان الباروني س " ــم القي كتابه ــي ــا ف وأدبائه

حياته".

لن فإنه أسحاق، أبي بعد للحديث القائل مجاال ال يجد وكما
مقاال اليقظان ــو يترك أب وهل ــي اليقظان أب بعد يقول ــد ما يج

… ؟ لقائل

ــيكون س حديثي ــأن ب يقيني ــع ــك، وم ذل كل ــم رغ ــي ولكنن
الصحافة ــيخ ــن قلم ش م الرائع ــل ــذا الفص ه بعد ممال ــا تافه
الغاشم، االستعمار ناضلت ــالمية التي اإلس اجلزائر في العربية
الديني وناضلت اجلمود املستحكم، االجتماعي الفساد وناضلت
ألن عليها، متظافرة، وانتصرت القوى كل تلك ناضلت ؛ املتعصب
قوى الباطل كانت مهما الكفاح – طال أمد وإن – ال ينهزم احلق
ال ولكنه معارك، أو معركة في ينتصر قد الباطل إن ــان.. والطغي
املبادئ مع واحلرية، والعدل احلق مع الدائم نضاله في ــر أبداً ينتص
لها واستجاب ــتها األديان، وقدس ــرائع الش بها نزلت التي واملثل

والطبع. العقل

كان مثال ــي البارون عبداهللا ــة العالم إلى أن ــير أش أريد ــي إنن
بهذه الروح وهو أجل العقيدة، يكافح من الذي ــادق الص للمؤمن
وال تضعف وال تنثني ال التي واإلرادة ــة، الصادق والعزمية ــة، القوي

جهل صورة في الباطل كان سواء كان، أينما الباطل يتعقب تخور،
استعالن صورة في ناحية من الوطن، أو كان ــكان س على مطبق
أو املؤمنني، من حياء أو اهللا، من خوف بها، دون ومجاهرة للعاصي،
مقدرات األمة، أيديهم حكام، وضعت بني طغيان صورة ــي ف كان

باألمانة.. عبثوا فاستذلوا الناس، البطر، فاطغاهم

غيرها أو في ــور الص هذه في كان ــواء الباطل س يتعقب ــه إن
الصور. من

والتعليم ــة، الصاحل ــيرة والس ــنة، احلس باملوعظة ــا يتعقبه
منكر عن والنهي ــالم، اإلس إليه يدعو ــر مبعروف واألم الصحيح،

الناس. ألفه ولو

ــه، وأن أهل ــى عل ــب يغل ــالح الص أن ــكان م ــي ف ــس أن ــإذا ف
استجابة ورأى الناس، عليها يسير التي الطريق هي ــتقامة االس
ليبدأ املكان ذلك إلى غير انتقل وسلوكا للمحجة، للحق، وإذعانا

الكفاح من جديد.

إلى وذهب " إلى " جادو انتقل ثم " في " كاباو كفاحه بدأ وقد
" " يفرن ينتقل من ولم العظيمة، البخابخة ــرن" فجدد رأية يف "

ــن احلبيب، ويحتلون أراضيه الوط على يزحفون الطليان بدأ ــى حت
وجوه يرى ال الدعاء أن ــح في ويل يدعو اهللا ــة بعد رقعة، وكان رقع
" من اهللا، فلما اقتربوا ــداء أع يحتله بلد ــون في يك ال ــدو، وأن الع
جادو رجع احتالل في يفكرون بدأوا ــا فلم " جادو " رجع إلى " ــرن يف
أولئك أقدام تدنس أن قبل اهللا رحمه إلى توفي وهنالك كاباو إلى
إليه فتوفاه الشيخ، اهللا دعاء واستجاب البلد الكرمي، هذا العلوج
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الوطن، ــداء أع اهللا - أعداء ــرأى الكرميتان مب عيناه ــذى تق أن ــل قب
… األمة وأعداء

الطريقة نفس الباروني هي عبداهللا سلكها الطريقة التي إن
العلم ــن لم يكن الذي ــائخ املش من كثير من قبله ــلكها س التي
تطبيقاً عندهم العلم كان ــا وإمن وأقواال، نظريات مجرد ــم عنده
موسى، أبي سيرة قبل رأيت من وقد ــيرة به، وس ملقتضاه وتنفيذاً
األعالم، من ــير كثير وس ــاكن، س أبي ــيرة وس طاهر، أبي ــيرة وس
عن صاحب ــا جاء كم نظيفا، نقياً ــالم اإلس على حافظوا ــن الذي

والسالم. الصالة الرسالة عليه

  

هما قسمني كبيرين إلى اإلباضي اتمع في الناس ــم ينقس
أربعة إلى ــمون ينقس واملتعلمون " طلبة أو " ــوام، ومتعلمون ع :

: أقسام

العزابة. - 1

العرفاء. - 2

التالميذ. - 3

املستمعون. - 4

ال ــال احلياة، ــتغلون بأعم يش ــن الذي ــاس الن ــم ه ــوام فالع *

من كانوا ــو ول مبهام دينية، ــام القي أو التعليم ــدان ــون مبي يرتبط
متثل خيرة محدودة العدد، هم هيئة ــة والعزاب * العلماء. فطاحل
ويجب معينة، شروطاً ــترط فيهم ويش وصالحاً، علماً البلد أهل
باملنهج الدراسي، مروا اهللا، وأن يكونوا كتاب حملة من يكونوا أن
الهيئة وهذه – ذلك تعذر إذا مرحلة، إال ــوا مراحلة مرحلة فقطع
األمور وعلى ــة، لألم اإلجتماعية ــؤون الش ــراف على باإلش تقوم
الصالة، كاإلمامة بوظائف والقيام ــاجد، املس رعاية الدينية، من
إلى وما التعليم، ــى عل ــراف واإلش األوقاف، في والتصرف واألذان
ــورى الش مجلس تكون الدفاع زمن أو الظهور زمن في وهي ذلك.
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اإلمام، ويختار سلطة متثل الشراء أو الكتمان حالتي وفي لإلمام،
غالباً أعلمهم، وإن يكون بينهم، من لهم ــيخاً ش العزابة مجلس
أعمالها، جميع الهيئة في هذه ميثل الذي ــنهم، وهو أس يكن لم

… باسمها ويتكلم قرارتها، وينفذ

عن أحتدث ــوف س عقد للجانب العلمى الفصل ــذه ه أن ومبا
الهام. اجلانب هذا

: ممن يأتي التعليم هيئة * تتكون

عنه. ينوب من أو العزابة شيخ وهو : الشيخ - 1

عريف أوقات اخلتمات. - 2

عريف الطعام. - 3

الكرمي. تعليم القرآن عريف - 4

الدراسة. أوقات تنظيم عريف - 5

: يأتي ممن التالميذ ويتكون *

قرآن. طلبة - 1

واألدب. فنون العلم طلبة - 2

مستمعون. - 3

ــاً رئيس باعتباره ــيخ الش مهام إلى باإلضافة ــيخ : الش مهام
العامة – ــد البل ــئون ش في تنفيذيه ــخصية ش وأقوى ــة، للعزاب

عن قضية التعليم. املسؤول األول فإنه واخلاصة –

: يلي فيما التعليمية أعماله وتتلخص *

أوقات له تخصص أن ويجب ــة، ــير الدراس س اعتماد عليه - 1

مهمته ــاعده في ويس التالميذ، من العليا للطبقات فيها يدرس
الطالب عدد ــون يك ــيما حينما الس اآلخرين العلماء بعض هذه

مختلفة. العلمية ومستوياتهم كثيراً،

من وظائفهم. وفصلهم العرفاء يتولى تولية - 2

سواء ــة، املدرس في تقع التي ــاكل جميع املش في يفصل - 3

وفصله التالميذ، وبني بينهم أو العرفاء، بني أو التالميذ بني كانت
… فيه يطعن نهائي ال

املناقشات، فيها ختمة ويدير كل ثقافية بعد ندوات يعقد - 4

بعض إلى إليه ــه توج التي ــئلة األس على اإلجابة أن يحيل ــه ول
الندوات. هذه بإدارة غيره يكلف أن له كما الطالب،

يستفتح ثم كاف، بوقت قبل الفجر يقوم أن عليه يتحتم - 5

هذا ــروا أن يحض الطــالب ــع جمي ــى وعل ــرمي الك ــرآن الق ــالوة لت
الفجر. بصالة ينتهي الذي االستفتاح

ــبوع، يخصصهما األس ــني في درس أو بدرس يقوم أن عليه - 6

ــة الدراس ــير س ــتعراض واس ــات اإلجتماعية، ــالق والدراس لألخ
أن ــتوياتهم مس مبختلف التالميذ ــع جمي وعلى ؛ ــبوع األس ــي ف
من الدرس موضوع ــتوحي يس أن له الدرس. ويحق ــذا ه يحضروا
ما أحدهم من صدر إذا خالل األسبوع أو العرفاء الطالب ــلوك س

ميدح. مما أو يذم سواء كان ذلك مما النظر، يستلفت

الدراسية أو ــام االقس في اجلدد الطلبة قبول حق وحده -له 7

في أمره، العرفاء نظر جديد طالب املدرسة على ورد فإذا رفضهم،
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باملأوى له ــمح فس الضيف، معاملة عومل ــبيل س عابر كان فإذا
ونظامها ــة باملدرس كان يريد االلتحاق ــافر، وإذا حتى يس واألكل
أنه حسن السيرة ثبت لديه فإذا على الشيخ، الداخلي عرض أمره
محمود غير ثبت أنه وإذا بقبوله أمر ــك بدينه ــلوك، متمس والس
يترك حاله فإنه يعرف ولم بعيد من جاء فإن أمر برفضه، ــيرة الس
حاله حتى يعرف مؤقتاً بالسكنى واألكل له ويسمح الوقوف، في

يرفض. أو فيقبل

: باخلتمات املكلف العريف *

أقوى شخصية وهو املدرسة، ضابط تطلق عليه أن نستطيع
املهام في عمله ويتلخص التربية، في عنصر وأهم ــيخ، الش بعد

: اآلتية

الطالب جميع يدعو بأن وذلك : الصباحية الدورة انتهاء إعالن
قام الدعاء انتهى وإذا القوم، أسن فيدعو اخلتام، دعاء إلى حضور

الطالب.

حتمي. اخلتامي الدعاء وحضور هذا

ــرب ينادي املغ صالة بعد : ــرب املغ ختمة حضور ــى إل ــوة الدع
استداروا فإذا ــناً، س أكبرهم إلى فيجتمعون إلى اخلتمة، الطالب
كتاب من ــر تيس قارئان ما فيتلو ــتفتحوا للقراءة، احللقة اس في

دعاء اخلتام. بينهم فيدور العشاء األخيرة، صالة وقت إلى اهللا

حتمي. واجب هذه اخلامتة وحضور

يترك الطالب ــاء العش صالة ــد بع : الليلية ــرة املذاك ــام اختت

اخلتمة، إلى ــم يدعوهم ــت طويلة، ث ليس مدة حرية مذاكرة في
ثم يلقي ــاء خفيفاً، دع ويدعو اهللا، كتاب آيات من ــرأ أحدهم فيق
كتوجيه ــاد، التوجيه واإلرش ــي ف ــبة مناس كلمة املقتدرين أحد
الكلمة من تلك تستوحى أن ــن ويستحس يوم كامل، كفاح بعد
بالدعاء يختم ــة الكلم هذه وبعد ؛ ــت قرئ أن ــبق س ــات التي اآلي
حتمياً، واجباً ليس اخلتمة وحضور هذه النوم، إلى الطلبة ــوم ويق

بعض الطالب. حضور فيه يكفي كفائي هو واجب وإمنا

الطالب ــاول يتن ــد أن بع : الظهيرة ــي ف ــداء النوم ابت ــالن إع
العريف هذا وعلى يناموا، يجب أن الداخلي القسم في غذاءهم
نوم أن يتخلف عن منهم ألي واحد يحق وال ذلك، إليهم ــن يعل أن

الليل. في القيام لعدم ذريعة يكون قد ذلك ألن القيلولة،

إلى العريف يعلن اخلتام : بعد كلمة الليلي النوم ابتداء إعالن
منهم واحد ألي يحق وال مضاجعهم، إلى ذهابهم وجوب الطلبة
ــمح يس اآلخرين، وقد راحة على تؤثر ضوضاء يحدث أو ــكأ يتل أن
كتبهم يأخذوا أن ــة النهائي املراحل ــي املتعلمني ف كبار ــض لبع
يؤثر ال أن ــريطة ش على مذاكرة، ليزدادوا النوم عنابر عن ويبتعدوا

الطالب. في راحة بقية مطلقاً ذلك

تعبيرنا ــب حس على األكل ــرف املش وهو : الطعام عريف *

يأتي : فيما مهماه وتتلخص احلاضر، الوقت في

كان ــواء س األكل وتنظيمهم، عند الطالب ــب جلوس ترتي - 1

كانوا في إذا كما خارجه، كان أو العادي ــة املدرس مطعم في ذلك
الناس. استضافهم أحد مدرسية أو رحلة
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وهو الكامل باللباس ــروا إلى األكل يحض أن الطالب على - 2

ذلك. مراقبة املسؤول عن هو الطعام وعريف بهم، اخلاص الزي

أسبابه. ومعرفة الطعام عن الغياب تسجيل - 3

األكل تطبيقهم آلداب ــدى وم الطالب ــلوك س مالحظة - 4

حينئذ. املعروفة

يقوم من أن طالب ألي يحق فال من األكل، االنتهاء ــالن إع - 5

وذلك الطعام عريف ذلك بعد أن يعلن إال يديه ــل يغس مكانه،أو
ورفعوا الطالب اكتفوا جميع أن ــق حتق إذا ينظر حتى ــف أن العري
وبعده ينصرف ــوم، الق أكبر ــو فيدع اخلتام، بدعاء ــادى ن ــم أيديه

الطالب.

الطرف. أو والفاكهة الطعام توزيع على يشرف - 6

من الفاكهة الطرف، أو الهدايا يشاء من مبساعدة يقسم - 7

وجميع والعرفاء املدرسني املدرسة بالسوية بني إلى بها يؤتي التي
طالب منازل. كانوا أو األقسام الداخليه في كانوا سواء الطالب،

لهذه وذلك أن : اإلضافيتني الوجبتني على تنظيم ــرف يش - 8

إحداهما : خفيفتني وجبتني تقدم أنها وذلك ؛ رائعاً تقليداً املدارس
بعد املسائية االستراحة عند واألخرى الصباحية، االستراحة عند
فاكهة، تكون أن اخلفيفة الوجبة هذه في العصر، ويكفي ــالة ص
عند الطالب أن فيها ــف والطري ذلك. ــابه ما ش أو بلحا أو ــاً تين أو
ــمون ينقس ــاء أو في املس ــي الصباح ف ــواء س ــتراحة االس ــدء ب
أنبه يكون ــب، نقي أو مجموعة عريف كل ــى عل مجموعات، ــى إل
فرقة قدمت فإذا أسنها، يكون أن ــن وأذكاها، ويستحس اموعة

من الفنون أي مسائل في أن يلقي ثالث فرد كل تعني على التوزيع
اخلفيف الواجب بهذا قام فمن النقيب، أو العريف من ابتداء شاء،
هذه الوجبة ودون حيل دونه ــتطع يس ومن لم نصيبه، له ــى أعط
التوزيع فرقة ــرف تنص أن قبل موضوعه يهيئ أن ــتطاع ــإذا اس ف
وال اليوم، ذلك في منه حرم وإال نصيبه، أعطى له ــائله وذكر مس

زمالؤه. ما يقوله أن يعيد واحد منهم ألي يجوز

حتى الوجبتني، هاتني تنظيم عن املسئول هو الطعام وعريف
اموعات يجعل وذلك بأن وقت، ــرع اس في الطالب منها ينتهى
يجعل ثم ــية، ــنة الدراس الس أول ــن م نقباءها ــني ويع ــرة، صغي
يوم كل الفرق من عدد يقوم بحيث التوزيع، لفرق ــادال متب نظاماً
تقوم ــها نفس هى أن اموعات التبادل، أعني بهذه املهمة على

عريف الطعام. يضعه يومي جدول بالتوزيع حسب

ــميه اليوم بعريف مبا نس قريب : الدراسـة أوقات عريف *

: يأتي فيما مهامه وتتلخص الفصل،

احلفظ. بدء أو الدروس بدء وقت عن التأخر تسجيل - 1

الدراسية. في الفصول النظام حفظ - 2

أوقات املدرس وفي غياب عند بواجباتهم الطالب تشغيل - 3

املذاكرة..

بغير فيها يتخلف أن للطالب ال يجـوز التي األوقات *

شرعي: عذر

الفجر. قبل للتالوة االستفتاح - 1
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الظهر. صالة وتبتدئ بعد املسائية، الدورة دروس - 2

املغرب والعشاء. بني ما تالوة - 3

الصباحية. للدروس املعينة األوقات - 4

املسجد. في العامة واإلرشاد الوعظ دروس - 5

واالجتماعيات. األخالق دروس - 6

يتحتم أن : الصباحية ــدورة ال انتهاء بعد ــدوة اخلتامية -الن 7

ً عددا أو أكبر مساعديه، وقد أعدوا ــيخ الش على الطالب يجتمع
مسائل األسئلة تلك تناول الشيخ، وقد على لتلقى األسئلة من
في تقع التي ــداث باألح تتعلق أو ــة، اجتماعي ــائل علمية أو مس

البلد.

من ــاء يش من إلى ــا أن يحيله أو ــا ــب عليه يجي أن ــيخ وللش
واالشتراك املالحظة حق الس في من ولكل الطلبة، أو العلماء

كاف. اجلواب غير أن رأى إذا والشرح اإليضاح وزيادة في احلديث

: الكرمي القرآن حفظ * عريف

في العرفاء وهؤالء ــب اللزوم، حس وقد يتعدد واحداً، يكون قد
العريف هذا في ــترط ويش القرآن، بتعليم ــم القائمون ه الواقع
ــم املصحف، عارفاً برس جيداً حفظاً اهللا لكتاب ــون حافظاً يك أن

يلي: فيما مهامه وتتلخص

القرآن ــون يحفظ الذين الطــالب من حلقة ــه علي ــون تك - 1

من أكثر تكون ــد وق اثنني، عن تقل وال ــرة، عش عن تزيد ال ــرمي الك
قليال. العرفاء عدد كان إذا ذلك

وأن ــة، الكتاب ــني ح ــم عليه ــالء اإلم ــى يتول أن  ــه علي - 2

ــد بع ــم ألواحه ــح ــتظهار، وأن يصح االس ــد عن ــتعرضهم يس
الكتابة.

وبني بينه اتصال ــطة واس يكون نقيباً الفرقة على يجعل - 3

الطالب كل أن النقيب أخبره أذا إال ــتعراض االس يبدأ فال الفرقة،
أن النقيب أخبره إذا إال التصحيح يبدأ وال ــم، ألواحه حفظوا قد

جفت. قد جميع األلواح

آخر إال ــف عري إلى عريف ــن ينتقل م ــب أن لطال ــق يح ال - 4

مبوافقته.

ــبوع أس من فيما حفظوا طالبه يختبر أن ــف العري ــى عل - 5

ألسبوع.

أوقات في عرفائهم الشراف يخضعون القرآن الكرمي طلبة - 6

األكل، ويخضعون ــي ف ــام الطع لعريف ــون ويخضع ــة، الدراس
النوم. في اخلتمات لعريف

ــالق دروس األخ ــور حض ــم عليه ــم يتحت ــرآن ــة الق طلب - 7

فقط. األسبوعية

اخللقية ــة الناحي عن ــئول املس هو ــرآن حفظ الق ــف عري - 8

ال التي املستعصية احلاالت ــيخ الش إلى يرفع أن وعليه لتالميذه،
عالجها. من يتمكن

: مرحلتني تنقسم الدراسة إلى الدراسة : * نظم

ويتعلمون القراءة الكرمي، القرآن الطالب فيها يحفظ األولى :
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احلساب. ومبادئ والكتابة

ذلك املعروفة في ــارف الطالب أنواع املع ــا فيه يدرس ــي: الثان
اهللا، كتاب حفظ إذا إال الثانية املرحلة في يقبل الطالب احلني، وال

اليوم. شهادات مبثابة الكرمي القرآن فحفظ

: أقسام ثالثة إلى الطالب : ينقسم الطالب أقسام *

القرآن طلبة - 1

علوم طالب - 2

مستمعون. - 3

لكنه ــوق احلق من ــر بكثي ــع يتمت كان وإن ــرآن الق ــب طال - 1

الكرمي، ــرآن ــتظهر الق يس أن ــد بع إال ــميا رس ــذاً ــر تلمي يعتب ال
يحق وال للطالب، ــد املوح ــمي بالزي الرس يطالب ال فهو ــك ولذل
املأوى ــة له املدرس توفر وإمنا الطلبة، خصائص من ــتفادة االس له

الدراسة. وأوقات واألكل

للقرآن ــا ــون حافظ يك ــه أن في ــترط ــوم يش العل ــب طال - 2

ً دين اهللا، معمرا على محافظا ــلوك، والس السيرة ــن حس الكرمي،
املوحد للطالب. بلبس الزي الرسمي ملتزماً للمسجد،

منها لغيرهم. ــى تعط ال ــوق وامتيازات حق ــؤالء الطالب وله
يدخلها، أن لغيرهم ــوز ال يج لهم تعتبر كناِد خاصة بهم ــة صال
في تعقد التي الندوات ومنها ــا، أيض بهم خاصة ــا مكتبة ومنه
ــيخ الش عليهم يلقيها التي ــدروس اخلاصة ال ومنها ــم، صالته
بعض ناديهم ــي ف ــتقبلون يس أنهم ــا ومنه ــة، العزاب ــض بع أو

وهذه حضورها، لغيرهم يحق منها وال ليستفيدوا ــخصيات الش
أن قبل العزابة ال تتناول العزابة، ألن احلال بطبيعة ــتثناءات االس
من ثم هم املراحل، هذه بجميع ومروا تالميذ كانوا عزابة ــوا يكون

على اجلميع. مشرفني يعتبرون األدبية الناحية

ــب فرق حس ــمون إلى ينقس العلمية ــتهم ــي دراس ف ــم وه
الفرق ــذه ه ــني لبعض ــني مدرس يع أن ــيخ وللش ــتوياتهم، مس
والدروس اخلتمات العامة يحضروا أن جميعا عليهم يحتم ولكن

العامة.

طالب من ــا ــم غالب القس هذا ــون ويتك املسـتمعون : - 3

بعدم إما يسايروها، أن يستطيعوا فلم ــة الدراس مراحل فاتتهم
ذلك من غير أو املواظبة، من التمكن عدم أو الكرمي القرآن ــظ حف
حق الطالب ولهؤالء بالدراسة، مشغوفون ذلك مع األسباب، وهم
ولهم يتقيدوا بنظام، أن دون شاءوا التي من الدروس ــتفادة االس
أو الصباحية، ــتراحة االس عند اخلفيفتني في الوجبتني حق أيضاً
الذي النظام في الفئة ويطلق على هذه ــائية، املس ــتراحة االس
العجزة – ــة بكر كلم ــن ب محمد ــداهللا عب أبو ــة العالم ــه وضع
كل ــاعدتهم ومس هؤالء على بالعطف العالم الكبير – ويوصي
بسبب ــتهم دراس عن تعطلوا الذين أولئك ــيما الس ــاعدة، املس
هؤالء بعض كان وإذا ــراض. األم ــن م غيره أو ــى كالعم ــات، إصاب
والعجز العقلي ــب، عن الكس ابتلى بالعجز البدني قد ــزة ا لعج
ينفق كما االنفاق عليه من مانعاً أبو عبداهللا يرى التعلم، فال عن
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التعليم نظام ــن ع الكرمي صورة القارئ أعطيت ــى أنن أعتقد
وإن كانت ــرة، الزاه العهود ــك تل ــام الداخلية في ــام األقس ونظ
كثير ــون هنالك تك وقد جدا ــرة، مختص أعطيتها التي ــورة الص
منها فائدة كبير أرى ال ــهواً وإما ألنني س إما تركتها اجلوانب من
ومن ذلك. والعقاب وغير التأديب ــواع أن مثل وذلك الكرمي، ــارئ للق
ــير س أوال يقرأ أن ــام فعليه النظ لهذا الكاملة ــة الدراس ــاء ش
أبو وضعه الذي العزابة ــام ثم نظ يخلف، بن ــليمان س الربيع أبي
يتوق ما فيهما ــد يج فإنه ــاطائى الفرس بكر محمد بن عبداهللا

والتوسع. التدقيق من إليه

اآلتية الفصول ــي ف الكرمي ــاريء الق فإليك أيها : ــذا ــد ه وبع
فيها عاش التي ــق للمناط طبيعية وصورة ــاً، جغرافي ــاً تخطيط

يزالون يعيشون. وال اإلباضية

زُوَاَغة

ــني بنحو خمس طرابلس غربي تقع عظيمة مدينة ــة " زواغ "

صبرانه اليوم اسم " البحر، ويطلق عليها مترا على شاطى كيلو
ــهل الس في ــكان البداة يرجع أكثر الس كان املدينة هذه ــى وإل "

الزراعية بالثروتني الغني السهل هذا البحر واجلبل. بني ــط املنبس
العلماء ــن م قليل غير ــدد ع ــأ نش املدينة هذه ــي وف ــة، واحليواني
دعوة ويبلغون رسالة اإلسالم، على كانوا يحافظون الذين األعالم،
فيواصلونهم الفسيح السهل في ذلك الضاربة األحياء إلى اهللا،
أبي أمثال من يفترون يكلون وال اهللا ال دين والتفقيه في بالدروس
موسى وأبي يحيى، بن وأبي بكر بن يزيد، سنتني بن وسيل اخلطاب
وعشرات يزيد، بن ويخلف يخلف، بن ويزيد ــمح، الس ابن ــى عيس
العلماء من كبار العظيمة املدينة هذه في ــأ ينش لم ولو غيرهم،

لكفى … أبو اخلير إال

كانت وقد ــع، القرن الراب ــي 55ف الزواغ ــن توزي اخلير ــو أب عاش
فقد ــة نفوس جبل أما ــة، العبيدي ــة الدول ــت حكم حت ــس طرابل
املدن من كغيرها ــة ــت مدينة زواغ وكان بحكمه، ــتقال مس كان
الباهظة، الضرائب اعباء حتت ترزح الظاملة ــة الدول لتلك التابعة
يأبه ال ودين علم رجل الزواغى أبو اخلير وكان املشني، ــتغالل واالس
الظاملة ــة 56احلكوم عامل ــاً يوم ــاءه فج منها ــك ميل وال ــا للدني




