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 .1من كتــابات النامي ( مقدمة )

أ) ُم َق ّد َم ُة النَّامِي على ِكتَاب َقنَا ِط ِر ا َ
خل ْي َرات

•

 احلم ُد هللِ ،والصال ُة والسلا ُم على
ِ
اص َط َفى.
سيّدنا ُم َح ّم ٍد
ِين ْ
رسول اهلل ،وعبا ِد ِه الذ َ

ِم،
وبَ ْع� ُد؛ فَل َْم يَ ُك ْن
ٌ
ش�يء أَ َض َّر على املس�لمني م ْ
ِم وتَ َش�تُّتِه ْ
تفرقِه ْ
ِن ُّ
ِ
ِم عن إعداد القو ِة اليت تَ ْض َم ُن لَ ُه ُم
ِم بعضهم عن البعض ،وانش�غالِه ْ
وإعراضه ْ
الدنْيَا،
ِز َة ب َِما أ ْذ َه َب ِريْ َح ُه ْمَ ،
اع على ُّ
الص َر ِ
ال َغلَبَ َة والع َّ
وش�تَّ َت َش ْملَ ُه ْم ،من ِّ
بالس�لطا ِن فيها ،واتَّخا ِذ الْ َه َوى َم ِطيَّ ًة لَ ُه ْم فيما يَ ْر َكبُو َن،
والس ْع ِي لالستئثار ُّ
َّ
َ
َّ
َّ
ِ
ِم،
ه
ض
ع
ب
ِين
د
يف
وا
ن
ع
فط
األسباب؛
ِن
م
إليه
م
ه
غ
ل
ب
ي
ما
كل
لذلك
روا
خ
س
ِ
ُ
َّ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
حىت َ
ْ ْ
َ ْ
ْ
واتَّ َه َم ُّ
فريق غَيْ َره يف عقيدته ،واس�تَكبَ ُروا عن تَقَبُّ ِل الْ َح ِّق حينما يَبِنيُ ،بل
كل ٍ
ُربَّ َما َح َّر ُضوا على َط ْم ِس َم َعالِ ِم ِه وإخفائِ َها.
َت
وح َمل ْ
ِيَ ،
ُو ُة العظيم ُة  -اليت قادت َ
وص�ارت تلك الق َّ
الفتح اإلسلام َّ
ِم ،عندما
َاع ِ
األرض َ -س�بَبًا َ
أصق ِ
ُه َدى اهلل إىل ْ
لض ْع ِف املس�لمني وتَ َق ْه ُق ِره ْ
راع على السلطان وتنا ُز ِع
الص ِ
َص ُدوا بِ َها إىل ِّ
األو ِل ،وق َ
انصرفوا بِ َها عن َو ْج ِه َها َّ
ِن هذا الباب الْ َخب ِ
الْ ُمل ِ
الدنْيَا واالنْ ِش َغ ِ
ِيث ِ -
ال بِ َها،
باب التَّ َكالُ ِب على ُّ
ْك ،وم ْ
واإلعراض عن َمنْ َه ِج اهلل ال َقوِمي  -نَ َفذ ِ
ِي
ِ
َت الش�ياط ُ
ني لِتَبُ َّث ُس ُ
�مو َمها وتُْلق َ
ين وأ ْهلِهِ.
الد
هذا
ر
م
أ
ِن
م
ِف
ع
ض
ت
حىت
ِس َها َم َها،
ُ ْ َ ْ ِْ
ِّ ِ
وقد َ
ُرا
نال ذلك م ْ
ِن ق َُّو ِة اإلسلام واملس�لمني ،فأ ْعقَبَ ُه ُم انْ ِح َطا ًطا وتَ َق ْهق ً
ِم ِّ
الذلَُّة والْ َم ْس َكنَ ُة
فيهم األفَّاقِنيَ والْ ُم ْرتَ ِزقَ َة ،و َم ْن ُض ِربَ ْت عليه ُ
و َه ِزيْ َم ًةْ ،أط َم َع ْت ُ
ِن أعدا ِء اهلل ،فنالوا منهم ما ال يَ ْخ َفى َعلَى ُم ْسلِ ٍم.
مْ
الس�بِ َ
ِم ،وابْت َِع ِ
اث
َّ
يل َ
الو ِحي َد أ َما َم املس�لمني اليو َم الس�ترداد ق َُّوتِه ْ
وإن َّ
ِن هذه املقدمة مواض َع منها تُبَيِّ ُن ف ْ
أخ َر َج ُه
ِن ّأو ِل َع َم ٍل لَُه ْ
ِك َر عمرو النامي ورسالتَه اليت يدعو إليها م ْ
• اقتبَ ْسنَا م ْ

ُراءُّ ،
ٍ
تعليقات فهو للنامي.
وكل ما َو َر َد يف هامشها من
للق ّ
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وإقرار
ِم :هو
ُ
ِم ودنياهمُ ،
اإلخالص هلل س�بحانه يف دِينِه ْ
ِم ،وبنا ِء َد ْولَتِه ْ
َم ْج ِده ْ
ِين اهلل القومي كما جاء
العبوديّة هلل سبحانه عقيد ًة وش�ريع ًة ،واالستعصا ُم بِد ِ
ُ
ات اهلل عليه ،خاليًا من البِ ْد َع ِة
الوحي الكرميُ ،وأبا َن عنه
به
رس�ول اهللِ َصل ََو ُ
ُ
واألو َها ِم.
والْ ُخ َرافَةِ ،بعي ًدا عن األضال ِ
ِيل ْ

ِيل يَ ِج ُب ْأن يَبْذ َ
ُل ُك ُّل ُم ْسلِ ٍم يف ِّ
كل نَ ِ
احيَ ٍة من األرض َج ْه َد ُه
السب ِ
ويف هذا َّ
ِل ،حىت تتَ َس َاو َق هذه ا ُ
الكام َ
ِخ.
ِن هذا البُنْيَا ِن َّ
الشام ِ
ِي لِتَ ْرفَ َع م ْ
جل ُهو ُد ،وتَْلتَق َ
••••
ُ
الشيخ علي يَ ْحيَى ُم َع َّمر احلل َقتَيْ ِن األُولَيَيْ ِن
أص َد َر األستا ُذ
الفاضل ُ
وعندما ْ
123
َ
َ
ِيخ» ؛ فَكتَ َب احلل َق َة األولى َع ْن
ِن كتابِ ِه القيّم« :اإلباضية يف َم ْو ِك ِب التَّار ِ
مْ
124
َ
الطريق أ َما َم
نَ ْشأ ِة اإلباضيّة  ،واحللق َة الثاني َة عن اإلباضيّة يف ليبيا؛ َم َّه َد بذلك
َ
ِن املس�لمني لِيَقُو َم بِ َد ْو ِر ِه يف َهذَا اجلها ِد يف سبيل اهلل ،وتَ ْح ِكي ِم
هذا ِ
الفريق م َ
َ
دِينه وإعال ِء كل َِمتِهِ.

فاحلقيق ُة اليت ال َس�بِ َ
التعار ِف
يل إلَى إنكا ِر َهاَّ :أن املسلمني يف حاج ٍة إىل ُ
ُ
ألن يَ َّطل ُِعوا
الع ْص ِر الذي تَيَ َّس َر ْت فيه
وسائل اللقاء ،ويف حاج ٍة ْ
الكام ِ
ِل يف هذا َ
وحف َ
ِظ ُه
مجيعا على احلق الذي َح َم َل ُك ُّل ٍ
فريق منهم جانِبًا منه ،أو َح َملَ ُه ُكلَّهَ ،
ً
وصانَ ُه على َم َدى التاريخ.
َ
وقد َح َمل «اإلباضي ُة» الرس�ال َة اإلسالمي َة صحيح ًة كامل ًة ،كما جاء بِ َها
وحف ُ
حيث ُو ِج ُدوا -
ين ُ -
ِظوا ه�ذا ِّ
ُ
كتاب اهلل و َه ْد ُي رس�ول اهلل َ ،
الد َ
ُ
ييف والتَّ ْحر ِ
�ليما من البِ ْد َع ِة واخل َرافَة ،بعي ًدا عن التَّ ْز ِ
ِيف ،يف ُم ْجتَ َم ٍع ُم ْسلِ ٍم
َس ً
ُّ
ني فيما َم َضى من التاريخ ،عندما
ِن تَنَك ِر ِجريانِ ِه من املسلم َ
كان يُعانِي كثريًا م ْ
َ
َ
َب
كانت
األهواء َح َك ًما يف دين اهلل ،وعندما كان الس�لطا ُن واجلبَ ُر ُ
وت وطل ُ
ُ
 -123نش�ر :مكتبة وهبة بالقاهرة س�نة 1384هـ .وسيصدر الكتاب يف عدة حلقات عن اإلباضية يف كل
بالدهم.
ُ -124معظم الذين َكتبوا عن اإلباضية  -عدا اإلباضية أنفس�هم  -يعتربونَهم فرق ًة من فرق اخلوارج ،وهو
ض اختلقتْ ُه الدعاي ُة السياسية األمويةَّ ،
ِر ِق من بعد ،ويف هذا اخلطأ َوقَ َع ُّ
كل َم ْن َكتَ َب
خطأ َم ْح ٌ
وأك َدتْ ُه ُكتُ ُب الف َ
معمر فص ً
خاصا يف كتابه عن اخلوارج يف نظر اإلباضية .وستُ ْطبَع قريبًا  -إن شاء
عنهم ،وقد َع َق َد ُ
ال ً
الشيخ علي ّ
اهلل  -رسالة يف املوضوع للشيخ إبراهيم اطفيش.
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الدنيا َه ًّما و َه َدفًا للمنحرفني من الْ ُح َّكا ِم الْ ُمتَ َسل ِ
ني.
ِّط َ

ِ
ِم حىت
وإذا قا َم
«اإلباضيَّ ُة» بواجبهم يف حف�ظ هذا الدين يف ُم ْجتَ َم َعاتِه ْ
ُ
َحف َ
ِم اليَ ْو َم ْأن يَقُو ُموا
س�ليما
هذا اليوم
ِظ ُه ُم اهلل ب�ه  -فَإ َّ
صحيحا  -ف َ
ً
ً
ِن َعلَيْه ُ
َ
ِ
ِ
ني يف ُك ِّل َمكا ٍن بالْ ُه َدى الذي معهم ،والذي
ِم
ِم املسلم َ
لتعريف إخوانِه ُ
بواجبِه ْ
َحف َ
ِم يف كل العصور ،وذلك حىت
ِم ،و ُم َؤلَّ ُ
ِظتْ ُه لَ ُه ْم ِس�يَ ُر ر َ
ف�ات َّ
أئمتِه ْ
ِجالِه ْ
تَ ُز َ
ِم ،وحىت
ول تلك النَّ ْظ َر ُة َ
الغائم ُة اليت َخلَّ َفها ماضي املس�لمني بني َج َما َعاتِه ْ
يَ ْشتَ َّد سا ِع ُد اجلماعات اإلسالمي ِة الْ ُم َجا ِه َد ِة اليَ ْو َم ب َِما تَ ِج ُد ُه ِعنْ َد ُه ْم من ال َف ْه ِم
ِ
�را ِر تَ ْشرِي ِعهِ ،والقيا ِم الْ َج ِّاد
يح لقواعد اإلسال ِم،
الص ِح ِ
َّ
السلِي ِم ْ
واإلدراك َّ
ألس َ
ِم.
على تَ ْح ِكي ِم ِه يف َحيَاتِه ْ
والس�بِ ُ
�ور ِة ِ
الناص َع ِة اليت يُ ْع ِطيها
يل إىل تَ ْحق ِ
ِيق ه�ذا الْ َه َد ِف  -مع ُّ
الص َ
َّ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
النظيف  -هو
ِي
م
اإلسلا
ع
م
ت
ج
للم
ه
ن
ا
د
ل
ب
م
ظ
ع
م
يف
م
و
الي
ي
اإلباض
ع
ُّ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ِ
الْ ُم ْجتَ َم ُ
ِّ
االتِّ َجا ُه إىل نَ ْش ِر التُّ َر ِ
ِم على
ِي الْ َخ ْص ِب الذي أنْتَ َجتْ ُه ق ََرائ ُ
ِح ُعل ََمائِه ْ
اث اإلسالم ِّ
الع ُصورِ؛ فقد تَ َر ُكوا َ -ر ِح َم ُه ُم اهلل  -ثَ ْر َو ًة ال نَ ِظريَ لَ َهاَ ،س َو ًاء يف الْ َم ْشر ِ
ِق
َم ِّر ُ
( ُع َما َن و ِزنْ ِجبَ َار) أو فِي الْ َم ْغر ِ
ِس والْ َج َزائِر).
ِب (ليبيا وتُون َ
وس َة ب ُ
ِ
العلُو ِم والتَّْأل ِ
ِط ِ
وامتألت
ِيف،
ول البَ ِ
اع يف ُ
«وقد ْاشتَ َه َر ُعل ََم ُاء َجبَ ِل نَ ُف َ
الع ْقلِيّ ِة والنَّ ْقلِيَّ ِة
العلُ�و ِم َ
ِم ،فِي س�ائِ ِر ُ
الْ َخ َزائ ُ
ِن يف ُع ُص�و ٍر َمدِي َد ٍة ب ُِم َؤلَّ َفاتِه ْ
اضيَّةِ ،ما يَ ِص ُّح ْأن يُق َ
والريَ ِ
ِن األَنْ َدلُ ِس بِ ُدو ِن ُمبَالَ َغةٍ».
َال إِنَّها أَ ْغ َز ُر َم َّاد ًة م َ
ِّ
ِن ُم َؤلَّ ِ
فات ُعل ََمائِ ِه ما
« َولَ ْم يَ ُم َّر َع ْص ٌر ُمنْ ُذ الق َْر ِن الثَّانِي لله ْ
ِج َرةِ ،إِالَّ وتَ ِج ُد م ْ
العق َ
ُول ،وبني أيْدِينَا اليَ ْو َم ما يَ ُد ُّل على َ
ِيوا ِن
تلك الذ َ
ِر ُ
َّخائِ ِر الْ َهائِلَةِ؛ كـ (د َ
يُبْه ُ
ِيوا ِن
اخ) الذي ألَّ َف ُه َس�بَْع ٌة من العلماء يف َخ ْم َس ٍة
األَ ْش�يَ ِ
َ
وعشرين ُج ْز ًءا ،و(د َ
ِن ال ُف َق َهاءٌِّ ،
وكل ِمنْ ُه َما يُ ْعتَبَ ُر دائ َِر َة َم َعار ٍ
ِف فِ ْقهِيَّةٍ،
الع َّزابَةِ) الذي ألَّ َف ُه َع ْش َرةٌ م َ
َ
وناه َ
الع َد ُد من العلماء ِ
األج َّ
ِيك ٍ
الءِ.
بتأليف قد ْاجتَ َم َع على تَ ْحرِي ِر ِه هذا َ
اب يف ال َفتْ َوى بالْ َم ْغر ِ
األص َح ِ
ِب ،إِ ْذ هو
و ِمنْ َها
َ
اح) الذي هو ُم ْعتَ َم ُد ْ
(اإليض ُ
للعالَّم ِة الْ ُم ْجتَ ِه ِد َج َم ِ
ال
ِسلا ِم) َ
كثريًا ما يَ ْج َم ُع ال َف ْر َع إىل أَ ْصلِهِ .و(ق ََوا ِع ُد اإل ْ
ِي .ف ُ
وس�ى الْ ِج َ
ِس َماع َ
ِن ِ
الكتَابَيْ ِن فِي الْ َم ْرتَبَ ِة
ِيل ِ
الد ِ
ين َّ
ِّ
َك ٌّل م َ
بن ُم َ
الش�يْ ِخ إ ْ
يطال ّ
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اإلجا َد ِة والتّ ْحقِيقُّ ،
ِن ال ِع ْل ِم
ِن الْ ُم َؤلَِّفيْ ِن يف َّ
الد َر َج ِة الق ْ
ِن َ
ُص َوى م َ
وكل م َ
العلْيَا م َ
ُ
ِجا َدةِ».
إل
وا
ِيق
ِ
ق
د
ت
وال
ِيق
ِ
ق
ح
ت
وال
َّ ْ
َّ ْ
َ

وس َة ِ
وش َّد َة اهت َِما ِم أ ْهلِ ِه بِهِ :ما قالَُه
ِما يُ َص ِّو ُر
انتش�ار ال ِع ْل ِم فِي َجبَ ِل نَ ُف َ
َ
وم َّ
ُ
َ
ات َ
وس َة َعلى الكرا َم ِ
الش َّم ِ
وكثْ َر ِة
البَ ْد ُر َّ
اخ ُّي َ -ر ِح َم ُه اهلل ْ :-
«احتَ َوى َجبَ ُل نَ ُف َ
الصال ِ
وج ُد بِ َغيْ ِرهِ ،حىت إنّه بَلَ َغ يف بعض األ ْز ِمنَ ِة إِلَى أنّه ال
ِح َ
َّ
والعل ََما ِء ما ال يُ َ
ني ُ
اج فيها
�اج فِي ِه ق َْريٌَة إِلَى ق َْريَ ٍة لل ُفتْيَا؛ َع َدا َجنَّ ْاون ووِي ُغو وتِنْد ِّ
ِمريَة :ال تَ ْحتَ ُ
تَ ْحتَ ُ
دار إِلَى َدا ٍر لل ُفتْيَا!! .وقد ذ َ
َك ُروا َّأن َجنَّ ْاون َو ْح َد َها ْاجتَ َم َع فيها سبعون عال ًِما
ٌ
ْ
ِ
ً
وس َة».
ف
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م
ح
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م
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ال
جلي
َ
ُ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َْ
ُّ ْ ِّ
ِن هذه
ونَ ْح ُن نُق ِّ
َد ُم اليَ ْو َم إلَى املس�لمني َعل ًَما من هؤالء األعالم ،وكتابًا م ْ
ِن اهللِ ْأن تَت َِّم هذه البِ َدايَ ُة ،فيَتَ َع َّر َف املسلمون على
الكنوز الْ َمذ ُ
ورةِ ،ونَ ْر ُجو م َ
ْخ َ
ِّ
َّخائِرِ ،فيَ ُكو َن ِ
اإلباضيَّ ُة بذلك
كل هؤالء األعالم ،ويَ َّطل ُِعوا على َجمِي ِع هذه الذ َ
ِين اهلل س�بحانه ،وب َِما
ِن د ِ
ِم ،وأبْ َرأُوا ذ َّ
ِمتَ ُه ْم ب َِما بَلَّ ُغوا م ْ
قد أَ ْحيَ ْوا ِج َها َد أئ َِّمتِه ْ
ِن تُ ِ
راث اإلسالم.
نَ َش ُروا م ْ
••••
وإ َِّن الْ ُمتَأَ ِّم َ
�ل يف املكتبة اإلسلامي ِة اليَ ْو َم يَل َْم ُح ألوانً�ا َغرِيبَ ًة من الثَّقَافَ ِة
ِي األَ ِص َ
وحدِيثَ ًة  -تُ َز ِ
يل ،وتُنَا ِز ُع ُه
اح ُم التُّ َر َ
الْ ُم ْس�تَ ْو َر َد ِة  -قَ ِديْ َم ًة َ
اث اإل ْ
ِسالم َّ
ِم.
َعلَى أ ْذ َها ِن الْ ُم ْسلِ ِم َ
ِم وأَذ َ
ْواقِه ْ
ني و ُعقُولِه ْ
ني قائ َِم ٌة
َّ
للم ْسلِ ِم َ
والش ْ
�خ ِصيَّ ُة اإل ْ
ِسالمِيَّ ُة األَ ِصيلَ ُة الْ ُمتَ َميِّ َز ُة  -الَّتِي لَ ْن تَقُو َم ُ
حال من األحوال على ه�ذا الْ َخل ِ
�ن تَنْبَنِي بِأَ ِّي ٍ
ِن
ِيط ال َغر ِ
ِيب م َ
بِ ُدونِ َها  -لَ ْ
َات الْ ُمتَبَايِنَةِ ،والَّتِي أَ ْصبَ َح ْت تَ ِج ُد الْ َم َج َ
ال ِ
الثَّقَاف ِ
الواس َع يف َم ْكتَبَاتِنَا و َم َج َّ
التِنَا
و َم َجا ِم ِعنَا ال ِع ْلمِيَّةِ ،بل وتَ ِج ُد الْ َمبَالِ َغ َّ
إلخ َر ِ
اج َها أنِي َق ًة
ِن أ ْم َوالِنَا نُنْ ِف ُق َها ْ
الطوِيل َة م ْ
وس أبنائِنَا ،وهي تَ ْحم ُ
الز َع َ
والش َّر
ُم َحبَّبَ ًة إلَى نُ ُف ِ
افَّ ،
�م ُّ
الس َّ
ِل بَيْ َن َص َف َحاتِ َها َّ
والض َ
الل الْ ُم ْظل َِم.
الْ ُم ْستَ ْح ِك َمَّ ،
ِي األَ ِص ُ
َّ
الش ْخ ِصيَّ َة اإلسالمِيَّ َة الْ ُمتَ َميِّ َز َة إِنَّما
يل الَّذِي يُ َك ِّو ُن َّ
والذ ْو ُق اإلسالم ُّ
ُ
�ح ويَتَ َجلَّى عند هؤالء الكتَّ ِ
اض القرآن الكرمي،
ِين تَ َخ َّر ُجوا فِي ِريَ ِ
اب الَّذ َ
يَتَّ ِض ُ
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الع ِظيمِ ،
الر ِ
وس ُه ْم
سول َ
وسريَ ِة الْ َم ْد َر َس ِة اإلسالميّ ِة األُولَى ،و َه َّذبَ ْت نُ ُف َ
و َه ْد ِي ُّ
الس ِّر والعالنِيَةِ.
وص َقلَتْ َها عبا َد ُة اهلل َ
َ
وخ ْشيَتُ ُه وتَق َ
ْوا ُه يف ِّ
ِن ُ
�ذا ِّ
إ َِّن َه َ
الكتَّ ِ
ِي
اب الَّذ َ
الط َرا َز م َ
ِين يَ ْص ُد ُرو َن ف َ
ِيما يَ ْكتُبُو َن َع ْن فِ ْق ٍه َحقِيق ٍّ
َ
الع َش َر ِ
ونَ ِظ ٍ
ات
ِن النُّ ْد َر ِة ب َ
ِحيْ ُث يَ ْص ُع ُب أ ْن يَتَ َجا َو َز َع ُّد ُه ُم َ
ِسال ِم َص ُاروا م َ
يف لإل ْ
الع ْصرِ ،ولَ ِكنَّ ُه ْم فِي تَا ِريْ ِخنَا الْ ُمتَ َط�او ِ
ورةٌ
يف َهذَا َ
ِل َكثْ َرةٌ َكثِريَةٌ ،لَ ِكنَّ َها َم ْغ ُم َ
َم ْج ُهولٌَة قَ ْد ِح َ
يل بَيْنَ َها وبَيْ َن ِجيلِنَا الْ َح ِ
اضرِ.
ِيق  -الَّ ِ
�ذي َض َر َب أَ ْر َو َع أَ ْمثِلَ ِة
العر ِ
ِي َ
الو َط ِن اإل ْ
وفِي لِيبيَا َ -هذَا َ
ِسلام ِّ
البُ ُطولَِة فِي ِج َها ِد ُ
الع ِظي ِم َم ْدفُو ًعا
الك ْف ِر َوأَ ْجنَا ِدهِ؛ إِنَّ َما قا َم بِذَلك َّ
الرائِ ِع َ
الد ْو ِر َّ
اإلسالمِيَّ ِة الْ ُم ْس�تَْعلِيَ ِة الَّتِي ال تَقْبَ ُل ِّ
ني لِل ُْع ْد َوانِ ،وال
الذلََّة ،وال تَ ْستَ ِك ُ
ِالر ِ
وح ْ
ب ُّ
تَ ْس ُ
للظ ْل ِم ،واليت َحف َ
�ك ُن ُّ
ِسال ِم
ِظ َها عليه الْ ُم ْؤ ِمنُو َن الْ ُم ْخل ُ
ِصو َن م ْ
ِن ُعل ََما ِء اإل ْ
و ُد َعاتِهِ.
كا َن َذل َ
ِ�ك ِ
ِي
واض ًحا َجلِيًّا؛ َس َ
�و ًاء يف ِج َها ِد َّ
الرايَ ِة التي َح َملَ َها البَ ُارون ُّ
ِخ َوانُ ُه
الشر ُ
السيِّ ُد أمح ُد َّ
ِيف وإ ْ
ِي وإ ْ
الرايَ ِة اليت َرف ََعها َّ
ُّ
ِخ َوانُ ُه ْم ،أو فِي َّ
والس َويْ ِحل ُّ
ْ
ِ
ِ
ِيعا.
م
ج
اهلل
ة
م
ح
ر
ِم
ه
َي
ل
ع
،
ِين
د
ه
ا
ج
م
ل
ا
م
ال
اإلس
د
ن
ج
ُ
ِ
َ ً
مْ
ِن ُ ْ ْ
َُ َ َْ ْ ََْ
«الو َط ِن
ِيب ما لَ ِح َ
�ق إ ْ
الو َط َن الْ َحب َ
ِخ َوتَ ُه يف َجمِي ِع أنْ َحا ِء َ
وقَ� َد لَ ِح َق هذا َ
َ
ِي» من ُم َؤا َم َر ٍ
ْسا ُد هذه األصالَِة اإلسالمي ِة
ات َخبِيثَ ٍة ُم ْحك َمةٍ؛ َه َدفُ َها إف َ
اإلسالم ِّ
ْ
يف ُسل ِ
قاو َم ْت
َوقِ ِه وفِك ِرهِ ،حىت تَتَ َميَّ َع َّ
الش ْخ ِصيَّ ُة اإلسالمي ُة الصلبَ ُة اليت َ
ُوك ِه وذ ْ
مؤا َم َر ِ
بص ُمو ٍد وإصرا ٍر ال نَ ِظريَ لَ ُه َما.
الصلِيبِيَّ ِة ُ
ات َّ
ال  -ال يستطيع ْأن يَنَ َ
الع ْد َوا ُن  -طوي ً
الش َّما ِء
ِن تلك ال َقل َْع ِة َّ
ال م ْ
و َظ َّل ذلك ُ
َّط ُ
الْ ُم ْمتَن َِعةِ ،واليت وإ ِْن ُغلِبَ ْت على أَ ْم ِر َها ،وتَ َسل َ
ِن
الك ْف ُر علَى ْأر ِضها َز َمنًا؛ فإ َّ
َّت َطلِي َق ًة ُح َّر ًة تُ َر ْفر ُ
الصافِيَ ِة النَّ ِظي َفةِ.
وح َها َظل ْ
اإلسال ِم َّ
ِف يف ْ
ُر َ
أج َوا ِء ْ
ِب للف ْ
�ح الْ َخ َط َر يَ ْز َح ُف يف غَيْ ِر َما
�ر َّأن الْ ُم َراق َ
الو َط ِن يَل َْم ُ
ِك ِر يف َهذَا َ
غَيْ َ
�ب الْ ُمنْ َحر ِ
الر ْك ِ
أجيَالِنَا النَّ ِ
ِف إِلَى الْ َها ِويَ ِة
اش�ئَةِ ،لِيَل َ
َر ْح َم ٍة على ْ
ْح َق بِ َها إِلَى َّ
ِم.
ِجمِي ِع ْ
الس ِحي َقةِ ،اليت يُع ُّ
ِدها لَُه أ ْع َد ُاء اإلسال ِم ب َ
أش َكالِه ْ
َّ
••••
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عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

اش ِئْ :أن يُ ْدر َ
يل الْ ُم ْسلِ ِم النَّ ِ
ِ
ِك أنَّ ُه على َم ْف ِ
رق
األو ُل على هذا الْ ِج ِ
والواج ُب َّ
ِي�ق ،وأنَّ ُه بَيْ َن َطرِيقَيْ ِن ُمتَ َميِّ َزيْ َن؛ ل ُ
َّ
الطر ِ
ِيق اإلسلا ِم
ِج َهتُُه َو ُح ُدو ُد ُهَ :طر ِ
ِك ٍّل و ْ
وطريق ُ
الض ُ
الل ؟!
ِ
َماذَا بَ ْع َد الْ َح ِّق إِالَّ َّ
الك ْفرِ ،ف َ
ِف َّأن َو َس�ائ َ
يل أيْ ًضا ْأن يَ ْعر ُ
ِ
ِل أ ْع َدا ِء اإلسلام يف
وواج ٌب على هذا الْ ِج ِ
ِن َحبَائِلِ َها
وخبِيثٌَةَّ ،
السب ِ
�عبٌَة َ
وأن َعلَيْ ِه  -لِيَ ْسل ََم م ْ
ِيل أ َما َم ُه َكثِريَةٌ و ُمتَ َش ِّ
تَ ْعمِيَ ِة َّ
ْ
وس ً
بإسال ِم ِه اعتصا ًما كام ً
وأن
لوكا وفِك ًراْ ،
ال عقيد ًة ُ
وأَ ْش َر ِاك َها ْ -أن يَ ْعتَ ِص َم ْ
الو َسائ َ
ِل لِ َذل َ
ِك فِي َع ْز ٍم وتَ ْصمِي ٍم وبِ ُدو ِن تَ َر ٌّددٍ ،و ُه َو ِعنْدما يَتَبَيَّ ُن َطرِي َق ُه
يَتَّ ِخ َذ َ
ِح ْو ِل اهلل إِلَى َما َو َع َد
َّ
يح ،ويَتَّبِ ُع دِينَ ُه القَوميََ ،ويَنْ َه ُج َمنْ َه َج الْ َح ِّق؛ َصائ ٌِر ب َ
الص ِح َ
ِزةِ.
ِن النُّ ْص َر ِة والع َّ
اهللُ ُجنْ َد ُه م َ
للم ْع َر َك ِة بِتَ ْح ِص ِ
عن ُك ِّل
يَ ِج ُب على َهذَا الْ ِج ِ
ني نَ ْف ِس�هِ ْ
يل ْأن يَتَّ ِخ َذ أُ ْهبَتَ ُه َ
فْ
اك َر ٍة تُ َحاو ُ
يل َعلَيْهُِ ،
ِيب عن دِينِهُِ ،
وك ِّل ُش�بَْه ٍة َم ِ
ِل
ِك� ٍر َغر ٍ
وك ِّل تَ َص ُّو ٍر َد ِخ ٍ
ِسلا ِم الْ ُمتَ َمثِّلِنيَ فِي أَ ْج ِه َز ِة
َز ْع َز َعتَ ُهْ ،
وأن يَ ُكو َن على َح َذ ٍر م ْ
ِن ُك ِّل أَ ْع َدا ِء اإل ْ
ِي�دةِ ،الَّتِي ال تَ ُك ُّف عن ابْت َ
اليَ ُهو ِديَّ ِة الْ َم ِ
ِكا ِر
العن َ
�رةَِّ ،
والصلِيبِيَّ ِة الْ ُمتَ َع ِّصبَ ِة َ
اك َ
ِن
ِل لِ َه ْد ِم اإلسال ِم وتَ ْح ِطي ِمهِ،
الو َسائ ِ
ِسال ِم م ْ
ً
س�واء ب َِما تُ َر ِّو ُج ُه فِي ْأو َطا ِن اإل ْ
َ
َ
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َ َ َ َ ْ
أَنْ َ
ِف عن اهلل ،أنْبَتَتْ ُه تَ َص ُّو َراتُ ُه ُم َ
تَ ْف ِكريٍ َزائِ ٍغ ُمنْ َحر ٍ
وح َملَ ُه إِلَى أَ ْر ِضنَا
الك ِس َ
�يح ُةَ ،
اقَ ،و ُه ْم كذل َ
ِك
الع ِّ
ُع َم ٌ
ِن أبنائِنَ�ا ،ف ُه ْم يَقُو ُمو َن بِ َد ْو ِر االبْ ِن الْ َحاقِ ِد َ
الء لَ ُه ْم م ْ
أَ ْشبَ ُه ب َِما يُ َس ُّمونَ ُه َّ
ِس» الذي يُ َع ْرق ُ
ِل َز ْح َف الْ َجيْ ِش ،ويُ ِشي ُع فيه
«الطابُ َ
ور الْ َخام َ
اب.
ال َف ْو َضى ْ
واالض ِط َر َ
ات َوأَف َ
ِن نَ َظ ِريَّ ٍ
ْكا ٍر
ِع بِ ِه أبْنَ ُاء َهذَا الْ ِج ِ
أو فيما يَنْ َخد ُ
العالَ َم م ْ
ِما يَ ُس�و ُد َ
يل م َّ
َجا ِهلِيَّ ٍة ُمل ِ
ِم الذي
ْح َد ٍة َه َّدا َمةٍ ،و ُه ْم غَيْ ُر ُم َح َّصنِ َ
ِم ،و َم ْع ِرفَ ِة َد ْو ِره ُ
ني بِ َف ْه ٍم دِينِه ْ
ِسالَتَ ُه.
تَنْتَ ِظ ُر ُه البَ َش ِريَّ ُة م ْ
ِم ْن يَ ْح ِملُو َن ُه َدى اهللِ ُسبْ َحانَ ُه َور َ
ِم م َّ
ِن أَ ْمثَالِه ْ
ات اليهو ِديَّ ُة العالَمِيَّ ُة
اع الْ َمرِي ِر  -الَّذِي تُ ْكب ُِر نَ َار ُه الْ ُم َخ َّط َط ُ
الص َر ِ
وفِي َهذَا ِّ
الْ ُمتَنَ ِّو َع ُة اليت تسعى لِ َد ْف ِع البشرية َجمِي ِع َها إىل َمتَا َه ٍ
الشقَا ِء وال َف ْو َضى،
ات من َّ
ُ
حىت تَ ْر ِج َع َمنْ ُه َ
ِس� ًة ،والذي تزي ُد ُه أ َو ًارا َع َصبِيَّ ُة
وك ًة َم ْك ُدو َد ًة ُم ْستَ ْس َ
�لِم ًة يائ َ
ِق يف هذا الصراع ِ
ِي»
الع ْميَا ِء الْ َحاقِ َد ِة – يَ ِج ُب ْأن يَنْ َطل َ
َّ
الصلِيبِيَّ ِة َ
«جي ٌل إ ْ
ِسالم ٌّ
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ب َِم ْعنَى َه ِذ ِه َ
اإلسال َم ِسريَ ًة
الكل َِمةِ ،فَيُ َحق َ
ِي الذي يُ َج ِّس ُم ْ
الو ُجو َد اإل ْ
ِّق ُ
ِسلام َّ
�دو َد ُة اليَ ْو َم أَ َم ً
ال َحقِيقِيًّا واق ًِعا
ِس فيه البَ َش� ِريَّ ُة الْ َم ْك ُ
وعقِي َد ًة َ
وحيَاةً ،حىت تَْلم َ
الشقَا ِء يف بَيْ َدا ِء التِّيهِ.
ِن َّ
ِما تُ َعانِي ِه م َ
يُنْ ِق ُذ َها م َّ
ِب اإل ْع َدا ِد اليت تُ َميِّ ُز هذا الْ ِج َ
ِب
ِن أ َه ِّم َج َوان ِ
َّ
وإن م ْ
يل وتُ َؤ ِّك ُد حقي َقتَ ُهَ :جان َ
واج ُه الْ ِج َ
أخ َط ُر ما يُ ِ
يل الْ ُم َع ِ
ِن َغ ْز ٍو
الثَّقَافَةِ؛ وهو ْ
ِب م ْ
اص َر ،ل َِما يُ َعانِي ِه هذا اجلان ُ
ْ
ُم ْح َك ٍم نَ َف َذ إِلَى َجمِي ِع َم َر ِاك ِزهِ ،فَل َْم يَ ْسل َْم ِمنْ ُه إِالَّ ال َقل ُ
ِن قا َد ِة الفِكرِ ،الذين
ِيل م ْ
َص َفى ف ْ
ِن ُك ِّل َك َد ٍر وغَبَ ٍش.
ِك ُر ُه ْم َوذ ْ
َوقُ ُه ْم وإِيْ َمانُ ُه ْم م ْ
الز ِ
الز ِك ِّي الْ ُمبَ َار ِك ،مع ذلك التُّ َر ِ
اخ ِر يف الْ َم ْكتَبَ ِة
ِن َهذَا ال َقل ِ
ِي َّ
ِيل َّ
و ِم ْ
اث ال َغن ِّ
ِي
ِي ثَقَافَ ُة الْ ِج ِ
يل الْ ُم ْسلِ ِم الَّذِي يُ َحق ُ
الو ُجو َد ْ
ِّق ُ
اإلسالم َّ
اإلسالمية يَ ِج ُب ْأن تَنْبَن َ
ِن َجدِيدٍ ،حىت ال تَ ُكو َن فِتْنٌَة
الْ َح َّق ،والذي نَ ْر ُجو ُه ل َ
ِح ْم ِل راي ِة اإلسال ِم َعالِيَ ًة م ْ
ين ُكلُّ ُه هللِ.
ويَ ُكو َن ِّ
الد ُ
والَّذِي َحف َ
ِي -
األم ِة اإلسالمِيَّ ِة  -يف َجمِي ِع ْ
ِظ على َّ
الو َط ِن اإل ْ
أج َزا ِء َ
ِسالم ِّ
وح َها على ُط ِ
ول تاريخ اإلسالم الْ َم ِجيدِ :قا َدةٌ أئ َِّم ٌة ُم َجا ِه ُدو َن؛
ور َ
َش ْخ ِصيَّتَ َها ُ
�دوا ،ف َ
ِم
ِب َء الْ ِج َها ِد يف َس�بِ ِ
يل الْ َح ِّق َحيْثُ َما ُو ِج ُ
َكا َن نَت َ
َح َملُوا ع ْ
ِيج َة ِج َها ِده ْ
َذل َ
يب ،الذي َظ َّل يُ َعانِ ُد ُك َّل ُم َؤا َم َر ِ
ات األَ ْع َدا ِء فِي
ِك هذَا البِنَ ُاء َّ
الش�ام ُ
ِخ َ
الع ِج ُ
ثَبَ ٍ
وخ.
واست ِْعال ٍء ُ
وش ُم ٍ
ات ْ
وفِي ُك ِّل ُر ْك ٍن ُ
ِل ُش ْعلَ ًة إِثْ َر ُش ْعلَةٍ؛ تُنِريُ َّ
ِيق ْارتَ َف َع ِت الْ َم َشاع ُ
ِيق
وك ِّل َطر ٍ
الطر َ
َ
ين َعلَى َم ِّر األيَّا ِم ،وفِي ُك ِّل َو َط ٍ
للم ْدل ِ
�ن َكا َن ُد َعاةٌ و ُعل ََم ُاء و ُم َجا ِه ُدو َن،
ِج َ
ُ
َ
وسا َه ُموا فِي تَ ْر ِكي ِز َها...
َد َع ُموا رايَ َة اإلسالم وأ ْعل َْو َهاَ ،
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 .1من كتــابات النامي ( مقدمة )

ب) ُم َق ّد َم ُة النَّامِي على كتاب ال َع ْدل واإلنصاف

•

وصلَّى اهللُ على سيّدنا ُم َح ّمدٍ.
َ 

ِي عند اشتغالِي بتَ ْحقِيق
الع ْد ِل واإلنصاف
ْ
بَ َدأَ ْت ِصلَتِي بكتاب َ
للوارجالن ّ
قرأت يف تَ ْر َج َم ِة اجليطايل أنه كان
كتاب القناطر للجيطايل س�ن َة 1963م ُ .
كتاب العدل واإلنصاف يف أصول الفقه يف ثالثة أجزاء...
يَ ْح َف ُظ ويَ ْد ُر ُس َ
وكنت
ْت بالكتاب النعدام ُكتُ ِب هذا ال َف ِّن يف املكتبة اإلباضية،
ُ
وقد تَ َعلَّق ُ
ْت
�ر اهلل وصا َدف ُ
دائ َِم البَ ْح ِث عنه فيما أبْ َح ُث عنه من ُكتُ ِب التراث؛ حىت يَ َّس َ
احلاج إبراهيم ،فقد
نسخ ًة منه عند أخينا يف اهلل الداعية املؤمن األستاذ اهلادي ّ
التقيْ ُت به يف ِج ْربَ َة ،و َعل َِم باهتمامي بالكتاب ِ
�د ِة تعلُّقي به ،وكانت لديه
وش َّ
فطلب إليه ْأن يُ َسل َِّمها
أعار َها إىل األستاذ الصادق بن َم ْر ُزوقَ ،
نسخ ٌة منه قد َ
لِي ،وكان ذلك سنة 1968م.
اس�ةً ،ثُ َّم
وم ْ
ِر َ
ِن ذلك احلني وأنَا على ِصلَ ٍة وثيق ٍة بِ َهذا الكتاب ُم َطالَ َع ًة ود َ
ُ
َ
ْت نفسي بإعداد هذا الكتاب وتَحقيقه منذ أوائل السبعينات ،ول ْم تَك ْن
َش� َغل ُ
َ
أمور
أيامي طوال هذا الوقت على َوتِريَ ٍة واحدة من االس�تقرار ،فقد َش َغلَتْنِي ٌ
التفر ِغ الكامل لل ِع ْل ِم وال ّدراسة  ،على َّأن ر ْف َقتِي لِ َهذا ِ
الكتَ ِ
اب لَ ْم
ّ
متش�عب ٌة عن ُّ
وأش�دها ،وأنا ِ
ِ
دائما إىل
أص َع ِب الظروف
ِّ
تنقط ْع حىت فِي ْ
أج ُد نفسي مدفو ًعا ً
ُ
ُ
َ
أجل كتاب [كذا] فَلِك ِّل
تقدميه على غَيْ ِر ِه من األعمال وامل َها ّم ،وكما َّأن لِك ِّل ٍ
ٍ
أجلٌ ،وهذا أوان فراغي من إعداده للنشر.
كتاب َ
رأيت أ ّن
الع ْز ُم ْأن أُ َض ِّمنه ِّ
موس َع ًة عن الكتاب واملؤلِّف ،ثُ َّم ُ
وكان َ
مقدم ًة َّ

• َعثَ ْر ُت على نسخ ٍة مرقونة باآللة الكاتبة من هذه املقدمة يف إرشيف مكتب اإلفتاء بوزارة األوقاف والشؤون
نش�رها هنا ألول مرة؛ خوفًا عليها من
رأيت
َّت مفقود ًة م ّد ًة من الزمن ،لذا ُ
الدينية بس�لطنة ُع َمان ،وقد ظل ْ
َ
أتصر ْف فيها بش�ي ٍء س�وى حبذف املواصفات
َم
ل
و
كمله.
ي
و
هذا
ِه
ل
م
ع
على
الضياع ،لعل اهلل يقيّض َم ْن يَبْنِي
َ
ُ
َ
ْ َّ
اعتم َدها يف التحقيقُّ .
ٍ
تعليقات فهو للنامي.
وكل ما َو َر َد يف هامشها من
الدقيقة للمخطوطات اليت َ
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كتاب ُم ْس�تَق ّ
املقدمة إىل ٍ
أي
ِلَّ ،
ذلك إ ِْن َوفَّيْـتُُه َحقَّه َخ َر َج عن َح ْج ِم ِّ
وأن َّ
�ي ٍء غريَ ذلك تقصريٌ ُم ِخ ّل ،فآثَ ْر ُت أن ألت ِز َم بتحضري دراس�ةٍ تفصيلية عن
َش ْ
املؤلف والكتاب يف غَيْ ِر هذا املكان ،وأ َملِي يف اهلل تعاىل أن يُيَ ِّس�ر لِي ذلك،
وأن يَ ْج َع َل البَ َر َك َة يف جهدي ووقيت حىت أقُو َم به وبِ َغيْ ِرهِ.
ْ
َّأم�ا ِ
َد ْم ُكتُ َب
ِن ال ُغ َرر يف موضوعه ،وه�و إ ِْن لَ ْم يَتَق َّ
الكتَ ُ
ُرةٌ م َ
اب فهو غ َّ
ِ
اتس�اق التبويب ،و ِدقَّة
األص�ول يف املكتبة اإلسلامية  -ل َِما يتميّز به من
وج َم ِ
ال
التفصيل ،واس�تقصا ِء البَ ْحث ،واس�ت ْ
ِج َماع األدلّةَ ،وبَ َرا َع ِة البَيَانَ ،
التناول  -فإنَّه فِي َص َد َارة تلك الكتب بِ ُدون َش ّك ،وسيُ ْدرك
وس ُهولة ُ
العبارةُ ،
ض حقيق ِة هذا الكتاب اجلليل.
ُ
القارئ أ ّن هذا الكال َم بَ ْع ُ
أج ِّل ما أُلِّ َف فِي موضوعه عند قُ َدماء إباضية املَ ْغرِب،125
وهذا
ُ
ِن َ
الكتاب م ْ
وشرحا وتعليقًا ،فقد
تدريس�ا
الدوائر ال ِع ْلمِيّ ُة عند اإلباضية
َت به
وقد ْاحتَ َفل ْ
ً
ً
ُ
ذِ
ُك َر أن اإلمام اجليطايل (متوفَّى سنة 750هـ) كان يَ ْح َف ُظه بكامله ويَ ْد ُر ُسه،
َ
ش�رحا دقيقًا
الش�يخ الربّادي (من ُعلماء القرن الثامن للهجرة)
وكتَ َب عليه
ُ
ً
الشم ِ
شرحا على اختصاره.
عميقًا ،ولَ ْم يُت َِّمهْ ،
اخ ُّي َو َو َض َع ً
واختَ َص َر ُه البَ ْد ُر ّ
أهم
ونَ ْح ُ
�ن بتَ ْقدِميه للنَّ ْش� ِر اليَ ْو َم نُ ِح ُّس أننا نُثْرِي املكتبة اإلسلامية يف ِّ
املتخصصة .و َم َج ُ
ال أصول الفقه َم َجا ٌل بالِ ُغ األ َه ّمية شدي ُد
َم َجاالت الدراسة
ّ
اَ
منهجه املُ ْح َك َم يف مواجهة مشاكل
حليَ ِويَّة ،حيث يرس�م للفقه اإلسلامي َ
ِن خالل أصوله الواضحة
احلياة من خالل موازين اإلسالم احملكمة الدقيقة ،وم ْ
أج ِّل امليادين اليت َحف َ
ِظ ْت لإلسلام ش�خصيّته واستقالله،
ِن َ
الثابتة ،وهو م ْ
وأ َم َّدتْ ُه ب َِمنْ َه ِجه الثابت يف تقرير أحكامه.
وإذا كانت أُ ُص ُ
�و ٍر متع ّددة منذ ظهور
�ول هذا ال ِع ْل ِم قد َظ َه َر ْت يف ُص َ
الرسالة ونُ ُز ِ
الع َملِيّة؛
الو ْحيَ ،
وش ِه َد َّ
صورا عديدة لتطبيقاتِ َها َ
الص ْد ُر األول ً
ول َ
ودونَ َها يف كتاب هوُ :م َح َّمد
َّ
فإن اإلما َم الذي أرس�ى قواع َدها وقنَّ َن أصولَ َها ّ
َ -125ظ َه َر َ
كت�اب جلي ٌل يف أصول الفقه ،على طريقة املذهب اإلباضي ،ل ُِمؤل ٍ
ِّف حديث وهو إما ُم
قبل اآلن
ٌ
علماء ُعمان املرحوم الشيخ عبداهلل الساملي ،بعنوان( :شرح طلعة الشمس) واعتم َدتْ ُه َم ْشيَ َخ ُة األزهر للتدريس
مرات.
يف تلك اجلامعة اإلسالمية العريقة لبعض الوقت ،و ُطبِ َع ع ّدة ّ
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126
اص َل َم َد ُد
بن إدريس الش�افعي يف كتاب «الرسالة»  .و ُمنْ ُذ ذلك احلني تَ َو َ
موس�وعات قيّمة يف هذا ال ِعلْم؛
أعالم اإلسلام لِ َهذا احلقل اهلا ّم ،و َظ َه َر ْت
ٌ
ِي و ُموافقات الشاطيب
كإحكام ِ
ابن َح ْز ٍم وإحكام اآلمدي و ُمس�تصفى الغزال ّ
وأعالم املوقِّعني البن قَيِّ ٍم وغريُها كثريٌ ،فبَ َس َ
�ط ٌّ
ِن هؤالء العلما ِء أصولَه
كل م ْ
ِن ذلك املَ ْج ُموع
وتكونَ ْت م ْ
على طريقة مذهبه وأس�لوب أئمته وش�يوخهَّ ،
ِرةٌ واسعة من مجيع املذاهب اإلسالمية.
مكتب ٌة عام َ
وقد كان ُ
احلال بالنسبة للفقه اإلباضي كذلك ،فقد كانت قواع ُد أصول
أمره إال
الفق�ه إحدى أدوات ال ِعلْم اليت ال يَت ُِّم
ُ
تكوين العالِ ِم وال يَ ْس�تَ ْح ِك ُم ُ
بِ َها ،وكانت سليق ًة يف تكوين العالِ ِم و َم ْن يتص ّدى لإلفتاء ،شأنُها شأ ُن سليقة
َرات منها يف أق َدم الدواوين عند اإلباضية ،مثل ُم َد َّونة
وتناثر ْت َش�ذ ٌ
البَيَانَ ،
أيب غانِم ا ُ
خلراس�انِي وغريها من الكتب األوىل اليت تُنْ َس ُب إىل مؤسسي هذا
والربيع بن
املذهب من أمثال جابر بن زيد ،وأبِي ُعبَيْ َد َة ُم ْسلم بن أبِي كرميةَّ ،
َحبيب ،وعبداهلل بن عبدالعزيز ،وأبِي املُ َؤ ِّرج وغريهم.
كتاب
ِن ُم َصنَّفات املغاربة يف ه�ذا املوضوعُ :
وأقْ� َد ُم َما َو َص َل إلين�ا م ْ
الربيع ُسليمان بن يَ ْخلِف (متوفَّى
«التُّ َحف املَ ْخ ُزونة واجلواهر املَ ُصونَة» ألبِي َّ
ِن بُح�وث أصول الفقه وأصول
مزيج م ْ
س�نة 471هـ) فِي ُجزأين ،وهو ٌ
127
ال ّديانات.

وتَذ ُ
آخ َر فِي هذا ال َف ِّن للش�يخ تَبْ ُغورِين بن
ْك�ر ُ
بعض املص�ادر تصني ًفا َ
عيسىِ ،
ولك ْن لَ ْم يَ ِص ْل إلينا مع األسف ،فكتابُنا هذا يأتِي فِي الترتيب الزمين
بعد كتاب أبِي الربيع ُسليمان بن يَ ْخلِف بِق َْر ٍن من الزمان ،ولكنه يَبُ ُّزه ويَ ُفوقُه
يف ّ
كل َو ْجهٍ ،وهو يستفي ُد منه وينظر إليه يف كثري من مسائله وبُحوثه.
ومؤلِّ ُف الكتاب هو الش�يخ أبو يعقوب يوس�ف ب�ن إبراهيم بن َمنّاد
ِي ،عاش يف الس�بعني األوىل للقرن السادس اهلجري،
الس ْ
الوارجالنِي ِّ
�د َرات ّ
الدكتور
أح َمد ُم َح ّمد شاكر ،وتَ ْر َج َمها إىل اإلجنليزية
�رها املرحو ُم األستاذ ْ
ُ
َ -126حقَّقها تَحقيقًا علمِيًّا ونَ َش َ
َمجيد َخدُّوري.
هذا
من
خطوطات
م
الس ْف ِر النفيس ،ونَ ْح ُن بصدد تَحقيقه وإعداده للنشر.
لدينا
توج ُد
ٌ
َ
َ -127
ِّ

170

الشيخ
وتوفّي سنة 570هـَ 128.د َر َس يف وارجالن ،وكان أ َه ُّم ُشيُوخه فيهاَ :
ِسماعيل ،وقد َرثَا ُه فِي قصيد ٍة طويلة ،والشيخ أبا َع َّمار عبد الكايف،
أيّ َ
وب بن إ ْ
ور َحل فِي شبابه إىل قُرطبة حاضرة األندلس،
َ
والش�يخ يَ ْحيَى بن أيب زكرياَ .
و َد َر َس فيها ُعلو َم اللسان والتفسري واحلديث والتنجيم وغريها.
السفر والترحالَ ،و َّزع رحالته على طلب العلم وعلى االتّجار،
وكا َن كثري َّ
شأ َن أ ْهلِ ِه ُس ّكان وارجالن .وقد أ ْم َضى بقيّة حياته يف وارجالن مشتغ ً
ال بالعلم
والتدريس والتأليف ،وذ َ
ٍ
سنوات لَيْ َس لَُه
اخي أنه ا ْعتَ َك َف ُم َّدة َسبْ ِع
َك َر َّ
الش َّ
�م ُّ
َه ٌّم إال التأليف والنسخ واالشتغال بشؤون الكتاب وما يتعلق به.
ِح منها
وقَ ْد تَ َر َك ثَ ْر َو ًة هائلة من املؤلَّفات؛ فُ ِق َد ُ
بعضها ،وال يزال َع َد ٌد صال ٌ
موجو ًدا؛ وهذه قائم ُة مؤلَّفاته:
غزير َو َخيْ ٌر
األسف ،وقد َض َ
( )1التفسري :وهو َم ْفقُو ٌد مع َ
اع بِ َف ْقدِه ِعل ٌْم ٌ
ِن َو ْصفِه ما ذ َ
«رأَيْ ُت ِمنْ ُه فِي
َك َر ُه البَ َّراد ُّ
ِي لنا م ْ
ِي يف َج َوا ِهرِه ،قالَ :
َوفِريٌ ،وبَق َ
بِال ِد أَرِي َغ ِس� ْف ًرا َكبِريًا؛ لَ ْم أَ َر َوال َرأَيْ ُت ق ُّ
َط ِس ْف ًرا أَ ْض َخ َم ِمنْ ُه َوال أَ ْكبَ َر ِمنْ ُه،
َو َح َز ْر ُت أَنُّه يُ َجا ِو ُز َسبْ َعـ ِمئَ ِة َو َرقَ ٍة أَ ْو أَق َّ
َر ِة
َل أَ ْو أَ ْكثَ َر ،فِي ِه تَ ْف ِسريُ ال َفات َ
ِح ِة والبَق َ
ِ
�ر الق ُْرآ َن فِي ثَ َمانِيَ ِة أَ ْس� َفا ٍر ِمثْلِهِ ،فَل َْم أَ َر َوال
وآل ع ْ
ِم َرا َنَ ،و َح َز ْر ُت أنَّ ُه ف َّ
َس َ
للص ُدو ِر فِي لُ َغ ٍة أ ْو إِ ْع َر ٍ
اب أ ْو ُح ْك ٍم ُمبِنيٍ أَ ْو ق َِر َاء ٍة
َرأَيْ ُت أَبْلَ َغ ِمنْ ُه وال أَ ْش� َفى ُّ
�اذ ٍة ْأو نَ ِ
الش ّماخي:
ِر ٍة ْأو َش َّ
العلُو ِم» .وقال َّ
اس ٍخ ْأو َمنْ ُس ٍ
وخ ْأو فِي َجمِي ِع ُ
َظاه َ
أن�واع ال ِع ْل ِم من القراءة واللغة
ض تفسير كتاب اهللْ ،أو َد َع ُه
«ورأيت لَُه بَ ْع َ
َ
ُ
129
والنحو والتصريف وا ُ
حل َج ِج وغريها».
الش�يخ أبو
وح املَْغرِب» :وهو َم ْفقُو ٌد .قال
ُ
(ُ )2
كتاب التاريخ أو « ُفتُ ُ
ِما بَقِي فِي ِح ْف ِظي
اليقظان إبراهيم رمحه اهلل يف رس�ال ٍة عن أبِي يعقوب« :وم َّ
علي َعنْ ُه وأنا بتونس يف غُضون س�نة 1914هـ أستاذُنا َح َسن
عنه ما ق َّ
َص َّ
ُح ْسنِي عبدالوهاب؛ أس�تاذُنا يف التاريخ باملدرسة اخللدونية قالَّ :إن له (أي
رأيت نسخ ًة منه
�مى فتوح املغربُ ،
ِي) كتابًا كبريًا يف التاريخ يُ َس َّ
للوارجالن ّ
 -128الشماخي؛ السري.443 :
 -129الشماخي؛ السري.443 :

171

عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

وج ُد ذلك
يف تركة املستشرق الفرنسي الكبري مس�يو منتسكيو .ثُ َّم قال :ويُ َ
130
الكتاب فتوح املغرب اآلن يف بعض خزائن ألْ َمانيا».
ُ

ترتيب ُم ْس�نَد الربيع بن حبيبَ :رتَّب فيه ُم ْسنَ َد الربيع بن حبيب،
(ُ )3
َ
ِ
مرات.
وأضاف لَُه
داو ُل اآل َن ،و ُطبِ َع ع َّ
روايات ِض َمام ،وهو املُتَ َ
ِدة ّ
ِجال املس�ند :وقد ذ َ
الشم ِ
ِي ،وهو
اخ ُّي والبَ َّراد ُّ
أس َما ِء ر َ
(َ )4ش ْر ُح ْ
َك َر ُه ّ
مفقو ٌد مع األسف.
كتاب الدليل والبُ ْر َهان :يف علم الكالم واملنطق ،ثالثة أجزاء ،و ُطبِ َع
(ُ )5
خطوطات عديدة.
وج ُد منه َم
ٌ
طبع ًة حجريّة بالقاهرة ،وتُ َ
( )6وذ َ
ِ
رأوا له كتابًا يف الفقه.
َكر
الشماخ ُّي عن بعض الطلبة أنّهم ْ
وجبَ ِل
( )7أجوب ٌة متع ّددة لرس�ائل من ُمختلف البالد ،من إِْفرِيقيّة وغَانَ َة َ
وس َة.
نَ ُف َ
ديوان ِش ْعرٍ ،ولَ ْم يَبْ َق منه غريُ قصيدتَيْ ِن:
( )8ولَُه ُ
احلج.
وس َّجل فيها رحلته إىل ّ
أ .احلجازيّةَ ،

ِس َماعيل بن أيوب.
ب .مرثيّته يف أستاذه أيب سليمان إ ْ

املتنو َع ُة من التآليف َع ْن َس َع ِة باعه و ُعل ُِّو َك ْعبِه يف
وتَ ْك ِش ُف لك هذه القائم ُة ِّ
العلوم ،و ُمسا َه َمتِه الكبرية يف ُمختَلِف َمجاالت املعارف املطروقة يف وقته.
ُ
ّ
قوي
َو ِل فيه أنه إما ٌم ُمجتهد ُم ْطلَ ٌق،
ُ
مس�تقل الش�خصيةّ ،
وخ َ
الص ُة الق ْ
ُ
اُ
عميق ال َف ْهم ،ناف ُ
ِ�ذ البصرية ،قَيَّ َض ُه اهلل
النظرة،
دقيق
ُق،
ف
أل
ا
واس�ع
ة،
حل َّج
ُ
ُ
ُ
وج َّدد َمعال َِمه ،وفَتَ َح فيه آفاقًا واس�ع ًة َر ْحبَة ،نرجو
آثاره َ
منارا لل ِع ْل ِم ،فأحيا َ
ً
ِده عن أيب يعقوب
ع
ن
الذي
كتابنا
يف
والدراس�ة
العرض
من
َّها
ق
ح
ها
وفي
ن
ُ ُّ
أن ُ َ َ
الوارجالين وأثره يف الدراسات اإلسالمية.
الع ْد ِل واإلِنْ َصاف:
■ نُ َس ُخ َ
 -130أبو اليقظان إبراهيم :حياة أيب يعقوب الوارجالين؛ خمطوط .ص.31
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ْك ُر ع�ن املؤلف أنّه كان ش�دي َد االحتفال ُ
يُذ َ
بكتُبِه ،ق�ال أبو العبّاس
ِخ ِّطه أو
«ح َّدثَنِي الثِّ َق ُة أنه َوق َ
َّ
الع ْد ِل ب َ
ِيَ :
َف على َسبْ ِع نُ َس ٍخ من كتاب َ
الد ْر ِجين ّ
فرأيت ثالثًا».
ثَ َمانٍ ،فأ ّما أنا ُ
ِي فقد رأيتُه يف شرحه يُكثر الشكوى من النُّ َّساخ املُ َّساخ ،ويقف
أ ّما البَ َّراد ُّ
فِي مواضع كثرية على ُص َو ِر ذلك التحريف فيما بني يديه من نُ َسخ الكتاب،
أش َك َل
وهو يذكر أ ّن َجمِي َع ما رآه من نُ َس ِخ العدل «متف ٌق يف اإلشكال ،فما ْ
َح ْص ُت عن
يف واحد ٍة ْ
أش َك َل يف اجلميع» .قال« :فاست ْغ َربْ ُت َ
تاريخ النسخ ،وف َ
األم َو ُه َّن
ميعها ُم ْس�تَْكتَبٌَة من نسخ ٍة واحدة ،وهي ُّ
فتو َّه ْم ُت أ ّن َج َ
النُّ َّساخَ ،
فتوه ْم ُت
ُرية ُ
بَ ٌ
بعضها من بعض ،وهلل املَثَ ُل األعلى وهو العزيز احلكيمَّ ،
نات ذ ِّ
أ ّن َّأو َل نسخ ٍة َوق ََع ْت يف هذا األفق نسخ ٌة بيد الشيخ ّ
األجل أبِي عمرو ميمون
املدرس باملسجد
الو ْرغَمي الغفويل الس�اكن ببلد أبديالنَّ ،
املقدم ّ
بن يتيتس َ
الكبري ،وهو قا َدةٌ بِ َها ،أعين جبربة َح َر َس�ها اهلل ،وقد ُكتِبَ ْت هذه النسخة من
َخ ِّط املؤلف رمحه اهلل س�نة ثالثني بعد ِستِّ ِمئَ ٍة ببلد َد ْر ِجني .»...إىل أن قال:
ِجمي ِع أو ألكثر النُّ َس ِخ املوجودة يف هذه اجلهات ،و ُه َّن بَنَاتُها،
«فصار ْت أًُّما ل َ
َ
131
َ
َ
َ
َ
مجيعهن».
يف
ح
ص
فيها
ح
ص
ا
م
و
،
مجيعهن
يف
ل
ك
أش
فيها
ل
ك
أش
ْ
فما ْ
ّ
َ َّ
ّ َ َ َّ
َ
ِن نُ َس ِ
�خ الكتاب ،وعلى طول
ولكن عواد ّ
ِي َّ
الوف َْر َة م ْ
َّ
الز َمن لَ ْم تُبْ ِق هذه َ
البَ ْح ِث والتنقيب وش� ّدة االهتمام لَ ْم نَ ْعثُر لَ َها إال على نسختني يف كل بالد
اإلباضية بشمال إفريقياُ ،
ِما تَ َم َّكنْ ُت
وك ِّل املكتبات العالَمِيَّة العا ّمة
ّ
واخلاصة م َّ
ض
حاشا ُع َمان ،وهي َم ِظنٌَّة ل ُِو ُجو ِد بَ ْع ِ
من ُمراجعة فهارسه أو االطالع عليه؛ َ
�خ الكتاب فيها ،إذ لَ ْم أتَ َم َّك ْن من زيارتِ َها ،وال بلغين عن ُوجو ِد نُ َس ٍخ من
نُ َس ِ
هذا الكتاب فيها.
َولِ َذل َ
فإن اعتمادي يف تَحقيق الكتاب كان على نُسختني فقطُ ،كتِبَ ْت
ِك َّ
ص املُ ْد َرج يف اجلزء
أقد ُمهما سنة 1209هـ ،والثانية سنة 1294هـ ،مع النّ ِّ
الصادق واالستكش�اف يف شرح معاين
املوجود من كتاب الربادي «البَ ْحث ّ
 -131البَ َّرادي :البحث الصادق واالستكشاف عن معانِي كتاب العدل واإلنصاف ( َمخطوط) ج100 :1و-
ظ.
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كتاب العدل واإلنصاف».
وإليك َو ْص َف هذه النُّ َسخ اليت اعتم ْدناها يف تَحقيق هذا الكتاب:

 .1نس�خة «األصل» أو (أ) وهي نس�خة األخ الفاضل اهلادي احلاج
وأعارنِي هذه النسخة عند
إبراهيم – حومة والغَ /جزيرة جربة  .وقد تَ َف َّضل َ
زيارتِي جلزيرة جربة سنة 1969م  .وهي يف ُم َجلَّ َديْ ِن .....والناسخ هو حيىي
َ
بن سليمان بن إسحاق ،وتاريخ النسخ صبيحة يوم األربعاء قبل طلوع الفجر،
لنيف بقي من صفر  1209بعد هجرة سيد األنام.....
 .2نس�خة (ب) يف َم ْج ُموعة الشيخ بَبَانُو ُم َح َّمد بن احلاج يوسف (بين
مر ٍة يف رحلَتِي
يَ ْز ِج�ن -مزاب) وقد ُ
كنت ا ّطل َْع ُت على هذه النس�خة َّأو َل َّ
األوىل إىل وادي ميزاب سنة 1968م يف مكتبة الشيخ الفاضل ببانو ُم َح َّمد بن
ْت
احلاج يوسف يف بين يزجن ،ولَ ْم أتَ َم َّك ْن من تصويرها أو
ور َحل ُ
استعارتِ َهاَ ،
َ
َارنَتِ َها مع َم ْخ ُطو َطتِي اليت أع َد ْدتُ َها
وتفرغ ُ
ْت ل ُِمق َ
مر ًة أخرى سنة 1978مَّ ،
لَ َها َّ
اعتما ًدا على األصل (أ) وعلى أصل البَ َّرادي يف شرحه (بص).....
واس�م الناسخ َم ْج ُهو ٌل ،ويَذ ُ
الناسخ يف آخر النسخة أنه نسخها ُلع َمر
ْكر
ُ
ُ
بن محو بن حممد قاس�م بن احلاج القراري مس�كنًا اإلباضي مذهبًا ،وتاريخ
النسخ  28شعبان 1294هـ.
ير هذا الرم ُز إىل األصل يف ش�رح البَ َّرادي على كتاب
( .3بص) ويُ ِش ُ
�ر ِح
العدل واإلنصاف .ففي النس�خة اليت َح َصل ُ
ْت عليها من املوجود من َش ْ
ْ
الصاد ِ
واالستِك َش�اف َع ْن َم َعانِي ِكتَ ِ
اب
البَ َّرادي املع�روف بـ «البَ ْح ِث َّ
ِق ْ
ص
الع ْد ِل واإلِنْ َصاف» َد َر َج
ُ
الناس�خ فِي قس� ٍم من املخطوطة على إثبات نَ ِّ
َ
َ
ُ
ِن نسخة
األصل يف صلب الشرح ،ث َّم يواصل الشرح ،فتَك َّو َن من هذا ٌ
بعض م ْ
ِ
النص عند
أثناء الش�رح من
عبارات ِّ
أصليّ�ة للمقارنة ،باإلضافة إىل ما يَ ِر ُد َ
َ
الناس�خ لألسف ل ْم يَْلتَ ِز ْم بِ َهذا يف كامل املوجود
ولكن
َ
تفصيل الكالم عليهاَّ .
من الشرح.
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والذي َعثَ ْر ُت عليه من شرح الربادي قطعتان:.....

البارونية با َ
حل َّشان-
 القطعة األوىل من الش�رح :وهي ضمن َم ْج ُموع ِة ُِي َجمِيل واضح ....الناس�خ َم ْج ُهو ٌل وكذلك تاريخ
جربةَ ....
وخ ُّطها مغ ِرب ٌّ
النسخ.
يوسف أمحد
 القطعة الثانية من الشرح يف حيازة األستاذ الفاضل السيد ُالبارونِي،
البارونِي -كاباو .وهي ب َ
ِخ ِّط املرحوم الش�يخ عبداهلل ب�ن يَ ْحيَى ُ
ُ
وتاريخ النسخ 1265هـ.....
الو ْس ِ
�ع يف استخراج
َّأما َع َملِي يف تَ ْحقِيق هذا ّ
النص فقد اجته ْد ُت قَ ْد َر ُ
�ر لِي من هذه األصول .وما كان من زياد ٍة
ص
ٍ
نَ ٍّ
صحيح ُم ْعتَ ِم ًدا على ما َّ
تيس َ
نقص يف بعض النُّ َس ِ
ووضعت ذلك بني معقوفتني هكذا [
�خ نَبَّ ْه ُت عليه،
أو ٍ
ُ
أصولِ َها،
تضمن م�ن نُ ٍ
]َ .
وخ َّر ْج ُ
صوص على ُ
�ت آياته وأغلب أحاديثه وما َّ
غامضا من ألفاظه .وقد َو َض ْع ُت أرقام الصفحات على
تص َّو ْرتُه ً
ُ
وش�رحت ما َ
ُ
َ
الع َم َل
هذا
ل
ع
ج
ي
أن
تعاىل
اهلل
وأسأل
األصل.
ترقيم
ا
د
معتم
الصفحة،
يس�ار
ً
َ
ََْ
ُ
خالصا لوجهه الكرمي.
أعم ُل ً
وك َّل ما َ
ِرفانِي ل ُ
ِك ٍّل من السادة :اهلادي
أس ِّ
وال يفوتين ُهنا أن َ
�جل ش�كري وع ْ
احلاج إبراهيم ،والشيخ ببانو ُم َح ّمد ،والشيخ يوسف ُم َح ّمد الباروين ،والشيخ
يوسف أمحد الباروين؛ الذين َم َّكنونِي من أصول هذا الكتاب ،وس ّهلوا أمامي
ِي
إمكاني َة االستفادة من مكتباتِهم القيّمة .وأشكر ً
أيضا األخ الفاضل فؤاد الثَّْلث ّ
النص على اآللة الكاتبة ،واألخ عبداهلل علي حبيح الذي تولّى
ال�ذي َطبَ َع هذا َّ
طباعة هذه املقدمة.
أخص بالش�كر كذلك أستاذَنا الفاضل الشيخ بَ َكلِّي عبدالرمحن بن
كما ُّ
أش َ
علي من بُحوث هذا
عمر ،والذي
كثيرا ما ألْ َجأُ إليه يف بعض ما ْ
ً
�ك َل َّ
بالع ْو ِن ُدو َن تَ َر ُّددٍ .واهلل تعاىل املس�ؤول أن يُجازي ُك َّل
الكتاب ،فكان يُبادر َ
َّق.
َم ْن س�اهم يف إخراج هذا الكتاب إىل النور .واحلمد هلل على ما أعان و َوف َ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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وكتب د .عمرو خليفة النامي

دهلي اجلديدة  17إبريل 1980م
[  1مجادى اآلخرة 1400هـ ]

 .1من كتــابات النامي ( تذكار )

ِم ُة النامي يف ِس ِج ّل ُز َّوار املكتبة البارونية /جربة
ج) َكل َ

•

لألس َرة البا ُرونِيَّة )
( تَ ِحيَّة َم َو َّدة ْ
يف ا َ
حل َّشان

السل ِ
ِر ًة
َف األطها ِر َم ْعذ َ
يَا ِجـريَ َة َّ

َو ُل َع ْن ُش ْك ِر املَبَ َّر ِ
ات
إ ِْن ق َّ
ـر الق ْ
َص َ

جلمِي ُع ب ُ
الع ْه َد فا ْعتَ َّز ا َ
َحف ْ
ِك ْم
ِظـتُ ُم َ

للكر ِ
امات
َوقَ ْد َرف َْعـتُ ْم َمنَ
ً
ــارا َ

هــارو َن بَ َار َك ُه
َر ٌس نَ َما ُه أبو
ُ
غْ

ماض وفِي ِ
آت
ِن اهللِ فِي ٍ
فْ
َضـ ٌل م َ

بَنَ ْت ُج ُدو ٌد ل ُ
َت
َما َض ُعف ْ
َك ْم ْجم ًدا ف َ

ِمنْ ُكم َعـزائ ُِم َع ْن َد ْر ِك املُ ْه َّم ِ
ـات

فَبَ َارك اهللُ ما شــا َد ْت َعزائ ُِم ُك ْم

َو َزانَ ُك ْم باملََعـــالِي واملَ َس َّر ِ
ات

وكتب :عمرو خليفة النامي
اللوت -جبل نفوسة -ليبيا
 7مجادى الثاين 1388هـ
 31أغسطس 1968م

• مصدر الكلمة :نسخة ُم َص َّورة من ِس ِ
ِح ْو َزة الباحث).
�ج ّل الز ّوار باملكتبة البارونية -جربة /تونس (ب َ
ِما يَ ْج ُد ُر اإلشارة إليه هنا :تَ َعلُّق النامي الكبري باملكتبة البارونية ،واستفادتُه فائد ًة ُجلَّى من مكنوناتِ َها ،حىت
وم َّ
صار خبريًا بِ َها عا ِرفًا ب ُِمحتوياتِ َهاً ،
تاركا بَ َصماته على ُجمل ٍة وافر ٍة من ذخائرها .وال يكاد يَ ْخلُو عم ٌل من أعماله
النصيب األ ْوف ََر من تَحقيقاته .انظر مث ً
ال إشاراته
من إحالة على شي ٍء من َم ْخطوطاتِ َها ،بل حازت َم ْخ ُطوطاتُها
َ
إليه�ا يف أعماله التالية :مقال وصف َمخطوطات إباضي�ة حديثة (يف صفحات متعددة) .وأطروحة الدكتوراه
ص( 133 ،44مع قائمة املصادر واملراجع) .وأجوبة ابن خلفون ص .113 ،65 ،64 ،42وأجوبة علماء فزان
ص .42والعدل واإلنصاف (مقدمة احملقق) وغريها كثري.
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وسلَّم
َ
وصلَّى اهللُ على سيّدنا ُم َح ّم ٍد َ

عمرو خليفة النامي -نالوت /ليبيا
السبت  7مجادى الثاين 1388هـ
 31أغسطس 1968م

ِي بع َده .وبَ ْع ُد؛ فقد
احلم ُد هلل َو ْح َده ،والصالة والسلام على َم ْ
�ن ال نَب َّ
حيث
َّق اهللُ تعاىل إىل زيارة الديار العامرة باآلثار اجمليدة ألسالفنا األ ْم َجادُ ،
َوف َ
ْت بزيارة
وتشرف ُ
َر ْو َض ُة العلماء األعالم من رجال الدعوة َ
وح َملَة اإلسلامَّ .
املكتبة الباروني�ة الزاهرة العامرة ب ُ
ِك ِّل أفنان ال ِعلْ�م وأ ّمهات الكتب ونوادر
ني بِ َها ،ومنارةٌ ألهل هذا املذهب
املخطوطات ،فهي بذلك زِينٌَة ألهلها القائم َ
و َم ْف َخ َرةٌ َ
وكنْ ٌز.

أنس
َضيْ ُت فيها أكثَ َر من
كامل يف ٍ
أسبوع ٍ
وبِ َهذِه املناس�بة الكرمية اليت ق َ
ٍ
ْ
َ
الشك َر الكثري لألب الفاضل ال َغيُور
أس ِّجل ُّ
�رنِي أن َ
َو ِو َدا ٍد ال نظريَ لَ ُه َما؛ يَ ُس ُّ
احلاج حممد الباروين ،وابنه البار املؤمن األستاذ يوسف ُم َح ّمد الباروين ،على
ّ
ومقرا للمكتبة
كرمهم وتضحيتهم وحس�ن س�عيهم ،الذي أقام ً
دارا للندوة ًّ
عل�ى هذا ّ
الطراز اجلميل املتقن ،وذلك ُ
ِم وحرصهم على سيرة
دليل غَيْ َرتِه ْ
فج َزى اهلل َ
أه�ل اخلري ب َِما ُه ْم أهلُه،
الس�لف ،وحفا ًظا عليها واعتزا ًزا بِ َهاَ ،
ورزقهم اجلنة.
َس َم َها اهللُ لِي بَيْ َن
أس ِّجل مشاعري اليت ع ْ
ِشتُها يف َّ
وال يَ ُفوتين أن َ
املدة اليت ق َ
ِش ُت بينهم كما يعيش
ص يف أنين ع ْ
مجيع أفراد هذه األسرة الكرمية ،واليت َّ
تتلخ ُ
واألخ بني إخوانه ،يف َج ٍّو غامر باأللفة واملودة والسعادة.
االبن يف أس�رتهُ ،
ُ
ُ
ص اللقاء والتعاون على
ُر
ف
لنا
ر
س
ي
ي
وأن
السعادة،
دار
يف
نا
ع
م
ج
ي
أن
اهلل
أسأل
ََ
َْ ََ
َُ ِّ
الرب والتقوى ،إنه َسمِي ٌع ُمجيب.
ْحوظة :كانت زيارتِي ل َغ َرض تَجميع موا ّد الدراسة ألطروحة الدكتوراه
َمل ُ
تطور الفكر اإلباضي ،ودراسة نظام الوالية
اليت أقوم بتحضريِ َها ،يف موضوعُّ :
والرباءة عند اإلباضية ،يف جامعة كامربدج بربيطانيا.
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 .1من كتــابات النامي ( حماضرة )



احلمد هلل
للم َّر ِة
َوفَّ َقنِي اهللُ تَعالَى لزيارة األس�رة البارونية العزيزة ومكتبتها العامرةَ ،
ني ،واستَ ْمتَ ْع ُت
وس� ِع ْد ُت بلقاء أفرادها املُبَ َّجلِ َ
الثانية يف َر َم َضان 1389هـَ ،
بس�هرات رائعة يف ُم ْختَل ِ
ِما تَ َر َك يف نفس�ي أَ ْج َم َل األثر.
ِف ق َُرى اجلزيرة ،م َّ
أج َم ُل األثر يف
للع ْط ِف األَبَو ِّ
ِي والرعاية األَ َخ ِويَّة من األسرة الكرمية ْ
كما كان َ
أتيحت لِي ُك ُّل التسهيالت
نفسي ،وكذلك من ناحية البحث والدراسة فقد
ْ
ِن غَيْ َرتِهِم العظيمة على العلوم اإلسلامية ،اليت بذلوا يف
اليت َطلَبْتُها ،وهذا م ْ
سبيل حفظها الكثري ،ويبذلون يف سبيل نشرها الكثري.
فج َزا ُه ُم اهللُ خريًا ،وبَ َع َث فيهم َم ْن يَ ِس�ريُ على َه ْد ِي هذه األسرة املبارك
َ
وج َم َعنا يف دار الكرامة .وأس�أل اهلل أن يُ َوفِّ َقنِي ويُعينين
�متِ َها املستقيمَ ،
َ
وس ْ
ِن َع َم ٍل يف سبيل
على أداء بعض َّ
الديْ ِن لِ َه ُؤالء اإلخوان األحباب ،ب َِما ِّ
أؤديه م ْ
ور َزقَنا
إعالء كلمة اهلل ،وإحياء تراث املذهب الش�ريف .ثَبَّتَنَا اهلل على احلقَ ،
الصدق.
َ
وكتَ َب بيده الفانيةِ:

عمرو خليفة النامي

ليلة الثالثاء  21رمضان 1389هـ
 21ديسمرب 1969م

ِح عن ا َ
ِجالن ونَواحيها
حل َركة ال ِع ْلمِيَّة ب َوار ْ
د) َمالم ُ

•

منذ انتهاء الدولة الرستمية حىت أواخر القرن السادس اهلجري

والسالم
 احلم ُد هلل وح َده ،والصالة َّ
وسلَّم.
علي َسيِّدِنا ُم َح َّمد وعلى آلِِه َ
وص ْحبِ ِه َ
وات
السا َد ُة واإل ْ
ِخ َو ُة واألَ َخ ُ
أيها ّ
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أُ َحيِّيكم بتحيّة اإلسالم؛ ّ

الد ُخول يف موضوع هذه ا ُ
َ
أود أن أتق ّدم أوالً بالش�كر لألخ
قبل ُّ
خلالصة ُّ
اح لِي هذه الفرصة
األس�تاذ مولود قاس�م نايت بلقاس�م؛ الذي َّ
تفضل فأتَ َ
للمش�اركة يف هذا امللتقى احلافل ،وكذلك فإنّي َأو ُّد أن أشكر السادة الذين
ِم َة تَ ْح ِضري هذا احلديث ب َِما فتحوه أمامي من أبواب بُيُوتِهم
َّ
علي ُمه َّ
س�هلوا َّ
تكرموا به من مالحظاتِهم وتوجيهاتِهم.
وما
وخزائنهم،
ِهم
ت
ومكتبا
َّ
وأخص منهم بالذكر السادة :الشيخ بَ َكلِّي عبدالرمحن بن عمر ،واألستاذ
ُّ
الشيخ سليمان احلاج داود ،والش�يخ احلاج ُم َح َّمد بن يوسف ببانو ،واألخ
َخار َح ُّمو ،والسادة :موسى بن احلاج يامي ،واألخ جهالن أمحد،
األس�تاذ ف َّ
فق�د هيَّأوا أمامي ُك َّل األس�باب للفراغ من كتابة ه�ذه اخلالصة يف املهلة
وح ْس ِ
ِم،
القصرية اليت َّ
حد َدها نظا ُم امللتقى ،فأنا َمدي ٌن لَ ُه ْم ولكرمهم ُ
�ن عونِه ْ
أحسن اهلل جزاءهم.
َ

***

�ق ب َِمكان هذا اللقاء،
لقد
اخترت ه�ذا العنوان لِ َهذا احلديث ألنه ألْ َص ُ
ُ

• املصدر :عدد َم َج َّل ِة «األصالة» رقم  43/42اخلاص بفعاليات امللتقى الصادر يف :صفر  -ربيع األول
ِدة
أصلح ُت ع َّ
 1397هـ /فرباير  -مارس 1977م عن مطابع البعث بقسنطينة /اجلزائر ص  .33 – 14وقد ْ
ِ
تعليقات النامي.
أخطاء وج ْدتُ َها يف احملاضرة األصل ،ومجي ُع ما هو وا ِر ٌد يف حواشيها من
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َص ْد ُت إليه هو مس�امهة وارجالن وما حولَ َها يف الفكر اإلسالمي؛
َّ
وألن ما ق َ
امتد واتَّ َص َل بعد غياب الدولة الرستمية من الوجود السياسي يف َش َمال
كجز ٍء َّ
سيم وتعبريٌ عن عمق التأثري
إفريقيا ،فكان الدور الذي لعبته وارجالن هو تَ ْج ٌ
آثارها العلمية والفكرية
استمر ْت ُ
الفكري واحلضاري للدولة الرس�تمية؛ اليت َّ
الو ُجود السياسي تَ َما ًما ،فبَ َعثَ ْت وارجالن ذلك
قرونًا متصلة ،بعد غيابِ َها من ُ
الدور يف صورة جديدة ،وأعطته دفع ًة قوية حفظت لَُه نصاعته وحيويته.
َ
ِ�ن وارجالن وحركتها انْبَثَ َق العمرا ُن واحلرك�ة العلمية يف ديار بين
وم ْ
واستمرت بدورها يف احلفاظ على ذلك األثر
قصور ِم َزاب،
مصعب ،فنشأت ُ
َّ
وحافظت عليه ولفتر ٍة
احلضاري العلمي الذي بدأتْ ُه دول ُة بين ُر ْستُم من قَبْ ُل،
ْ
طويلة عاصم ُة الصحراء وجوهرتُ َها «وارجالن».
املذهب اإلباضي كغريه من املذاهب اإلسلامية على هيئ ِة حركة
لقد بدأ
ُ
التابعي
علمية تربوية تأسس�ت يف البصرة جنوب العراق ،فكان َعل ََمها البار َز
ُّ
ِن بعده ُم ْسل ُِم
الشهري أبو الش�عثاء جابر بن زيد (متوفَّى سنة 93هـ) ،ثُ َّم م ْ
ب�ن أيب كريْ َم َة أب�و عبيدة الذي توفِّي على أيام اخلليفة العباس�ي أيب جعفر
املنصور.
اتسعت هذه احلركة العلمية يف صور ٍة دقيقة التنظيم
وعلى أيام أيب عبيدة
ْ
ٌ
أصناف
على هيئة « َم َجالِس» علميّ�ة تنعقد حول علماء معروفني ،يقصدها
شىت من الناس بني طلبة متخصصني ،إىل آخرين يطلبون املوعظة والْ ِه َداية ،إىل
علماء ُم َميَّزين يتدارس�ون شؤون األمة ،ويناقشون مسائل العلم وأمور األمة
يج هذه
عمو ًما ،وقد كان عب ُدالرمحن بن رس�تم
مؤسس الدولة الرستمية ِخ ِّر َ
ُ
أسس�ها اإلباضي ُة يف مراكز العمران بني القريوان والبصرة ،ومن
اجملالس اليت َّ
تالميذ أيب عبيدة ُم ْسلِ ٍم املباشرين.
ونَق َ
وانتظمت حلقاتُها ما
َل التالمي ُذ نظا َم املَ َجالِ�س العلمية إىل املغرب،
ْ
بني ف ََّزان وقَابِس وبني اجلبل وتا َه ْرت ،وبعد ازدهار تاهرت واس�تتباب األمر
حرصت عليها وعلى
دورها العلمي من أبرز املظاهر احلضارية اليت
ْ
فيها كان ُ
ألخ ِذ
رس�التها ،وكان طلبة العلم يقصدون تاهرت من كل حدب وصوب ْ
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ض العلم ،فكانت تصل املشرق باملغرب والشمال باجلنوب.
ال ِع ْل ِم أو ل َِع ْر ِ

وتَذ ُ
الروايات التارخيية َّأن عبدالوهاب بن عبدالرمحن بن رس�تم قد
�ر
ُ
ْك ُ
أَ ْر َس َل ألْ َف دينار إىل إخوانه بالبصرة أن يشتروا له الكتب ،فأوفدوا له أربعني
َج َم ً
�ر ب�ن أيب غامن َح َض َر من البصرة إىل
ال ُكتُبًا .وكذلك فإ ّن أبا غانِ ٍم ب ْ
ِش َ
ور َواها اإلما ُم
تاهرت ومعه مدونته املشهورةَ ،فع َرضها على اإلمام عبدالوهاب َ
عنه.
وكانت عاصم ُة الدولة الرستمية «تاهرت» مرك َز حرك ٍة علمية مزدهرة
يتولَّى األئم ُة بأنفس�هم اإلشراف املباشر عليها واملسامهة فيها ،وتَذ ُ
ْك ُر الكثريُ
من الروايات وفو َد املشايخ إليها وتلقّيهم العلم على األئمة بتاهرت.
ات يف التأليف ،وتَذ ُ
ْك ُر
وكذلك فقد كانت لألئمة الرس�تميني ُم َس�ا َه َم ٌ
كتاب التفسري لعبدالرمحن بن رستم ،وكان موجو ًدا حىت أواخر القرن
املصادر َ
ُ
الراب�ع للهجرةَ .
وكتَ َب اإلما ُم عبدالوهاب أجوب� ًة فقهية ال تزال موجودة،
وكذلك اإلمام أفلح بن عبدالوهاب ،وكان أكثر كتابتهم يف الفروع ،واشتهر
اإلمام أبو اليقظان ب ُِمسامهة يف البحوث الكالميةَ ،
فكتَ َب يف االستطاعة َو ْح َدها
أربعني رسال ًة ،حسب ما يَذ ُ
السيَر.
ْك ُر ُه ُروا ُة ِّ
وال أُرِي ُد أَ ْن أُط َ
ِم ْن
ِيل
َ
احلديث يف هذا ،وأرجو ْأن أَ ُكو َن قد ُكف ُ
ِيت أَ ْم َره م َّ
َص ْدتُُه هنا هو َد ْو ُر وارجالن
ولكن ما ق َ
تع�رض للحديث عنه يف هذا املُْلتَقَىْ ،
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
الر ْستُمِيَّة ،فهي
ة
العاصم
ُوط
ق
س
بعد
ة
العلمي
احلركة
هذه
ة
ل
واص
م
يف
ونواحيها
َ
ُ
ُ
َّ
ُّ
يف الواقع اليت َح َملَت الراية بعد تاهرت و َذ َه ِ
اب َم ْج ِد َها.
َّ
وكمحط ٍة رئيسية حلركة
ِجارِي ها ّم
وكان يف ازدهار وارجالن َك َم ْر َك ٍز ت َ
القوافل اليت تنطلق منها إىل اجلنوب وإىل الشرق والغرب والشمال ،وكذلك
ل َِما تتمتع به من األمن النِّسيب الذي تفرضه أمهيتُها التجارية وانعزال موقعها،
مع قوة أهلها واتس�اع العمران حولَ َهاُّ ،
كل ه�ذا جعلها مكانًا مثاليًّا للقيام
بدور البديل املباشر لتاهرت.
ٍ
ورقات قديْ َم ٍة
«ووجدت يف
ُص ِن البان يف تاريخ وارجالن:
ُ
قال صاحب غ ْ
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العبَّاد
من تواريخ وارجالن َّأن فيما بني حاسي بغلة ويَ ْف ِر َن ووارجالن ِ
وجبل ُ
وسدراتة مائة ومخس وعشرون بلدة كلها عامرةٌ باإلباضية».
وقال اإلدريس�ي« :هي (أي وارجالن) مدين ٌة فيها قبائل مياسري وتُ َّج ٌار
يتجولون يف بالد السودان إىل بالد غانة ونقارة – هقارة – فيخرجون
أغنياء ّ
منها الترب ويضربونه يف بالدهم باسم بلدهم ،وهم إباضية َو ْهبِيَّة».
وم�ن مظاهر قوة وارجالنَّ :أن أهلها حين لَ َجأ إليهم يعقوب بن أفلح
َع َر ُضوا عليه البيعة ،وأن يقوموا بأعباء اإلمامة وتأس�يس الدولة من جديد يف
أس�باب ذلك لن تكون مكتمل ًة
وارجالن ،ولكنه اعتذر عن ذلك؛ لِ ِع ْل ِم ِه َّأن
َ
رغم هذا االستعداد الظاهر عند أهل وارجالن.
***
الز َمنِيَّة
ال شك أن
استقرار يعقوب بن أفلح يف وارجالن يُ َح ِّد ُد من الناحية َّ
َ
ُ
كبديل لتاه�رت ،ولَ ْم يَك ْن ذلك هو بداية تلك
انطلاق احلركة ال ِع ْلمِيَّة بِ َها
َ
ٍ
احلركة ،فقد كانت هذه الديار تزخر بالعلم والعلماء.
الشيخ أبو يوسف يعقوب
ومن الشخصيات العلمية الرئيسية يف وارجالنُ :
�د َراتِي املعروف َّ
بالط ْريف« ،وكانت قراءتُه على
الس ْ
بن يوسف بن َس ْه ُلون ِّ
الدرجيين بقول�ه« :ذو اجلها َديْ ِن األصغ ِر واألكرب،
األئمة بتاهرت»َ .و َص َف ُه
ُّ
الشماخي« :كان قاضيًا ،وهو النهاي ُة
واالجتهادين الْ ُم َصلَّى َّ
والدفتر» .وقال َّ
يف الفتيا يف وارجالن».
ووارث
ِن أَلْ َم ِع تالمذته فيها
ُ
كون َح َر َك ًة ِع ْلمِيَّ ًة طيّبة يف وارجالن ،م ْ
وقد َّ
الش�يخ أبو صاحل َجنُّون بن يَمريان ،وكان عال ًِما
علمه والقائم باألمر بعده:
ُ
زعماء
َو ِر ًعا س�خيًّا حاز ًما ،وكان واس�ط َة العقد يف وارجالن ،وإليه التجأ
ُ
أح َس َن قِيَا ٍم ،وهيّأ لَ ُه ْم من
اإلباضية من نواحي تاهرت واحلامة ،فقام بأمرهم ْ
أسباب االستقرار والتعليم ما ساعد على ازدهار احلركة العلمية بِ َها.
اضطره احلجاين
كان َّأو ُل ذلك ب َِمجيء أيب يوسف يعقوب بن أفلح ،حني ّ
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فلما بلغه�ا هو وأصحابه تلقَّاهم أبو صاحل جنون
إىل اللجوء إىل وارجالنَّ ،
فأكر ُموه ورفعوا درجته وأحسنوا القيام
بن يَمريان يف ُج ُموع أهل وارجالنَ ،
حبوائجه.
وس َف
َّر ْت
ُ
أسباب إقامة الدولة وجتديدها بعد ورود الشيخ أبِي يُ ُ
وإذا تَ َعذ َ
فإن ُم َس�ا َه َمتَه يف ميدان التعليم كانت
يعقوب ب�ن أفلح بن عبد ال َو َّهاب َّ
ذا ش�أن كبري ،فقد كان من فُحول العلماء على عادة بيت الرستميني ،قال
الدرجيين« :وكان يعقوب يَ ْحم ُ
ِل أنوا ًعا من العلم ،بَلَ َغنَا أن سائ ً
ال سأله ذات
ُّ
يو ٍم؛ أتَ ْح َف ُظ القرآن؟ فقال :أس�تعي ُذ باهلل من أن يَنْز َ
ِل على موس�ى وعيسى
عليهما السلام ما لَ ْم ْ
أحفظ وأعر ْ
ِف معناه ،فكيف بالكتاب املنْ َزل على نبينا
حممد  ؟!».
وقد أقام أبو يعقوب بوارجالن حىت توفّاه اهلل بِ َها ،ونبغ بَ ْع َد ُه ابنُه سليمان،
َ
املشهور من املذهب و ُعر َ
وجر ْت
مس�ائل َخالَ َف فيها
غري أنه انتَ َح َل
َ
ِف بِ َهاَّ ،
فح َر َم ُه ذلك من مسامهة مؤثّرة فعالة يف
عليه
َ
اعتراض املش�ايخ وإعراضهمَ ،
احلركة العلميّة هناك.
أما الش�خصية الثانية بعد يعقوب بن أفلح فهو الش�يخ أبو نوح سعيد
شار َك يف الثورة ِض َّد
بن زنغيل ،وإليه انتهت َ
رئاس� ُة اإلباضية يف العلم ،وقد َ
ِي أبو تَمِيم التَّ َح ُّو َل إىل مصر
العبَيْ ِديِّ َ
العبَيْد ُّ
ني ،وعندما َع َز َم السلطا ُن ُ
ُس�لطان ُ
ِث بعده ش�يئا ،وأراد ذلك من
أخ َذ معه أبا َخ ْز ٍر يَ ْغال بن َزلْتَاف حىت ال يُ ْحد َ
َ
َص َد وارجال َن
ق
و
«فهرب
ميم،
ت
أيب
عن
َّ�ف
ل
خ
ت
و
ارض
م
ت
ولكنه
نوح،
ِي
أب
َ
َ
َ
َ
َ
َ
بأهله ُم ْس�تخفيًا خشي َة أن ينتقل إىل مصر ،فلما بلغ خربُ وصوله إىل مشارف
وارجالن وجاء البشريُ باخلري إىل أيب صاحل َجنُّون َ
أرسل إليه يقول﴿ :ال تَ َخ ْف
ِن ال َق ْو ِم َّ
الشيخ ومجاع ُة أهل
الظالِ ِمنيَ﴾ .ولَ َّما وصل وارجالن أنزله ُ
نَ َج ْو َت م َ
وارجالن وأحس�نوا نزوله ،وجتاوزوا ا َ
حل َّد يف اإلعظام ،وأكرموا مثواه غاية
اإلكرام».
اآلمن يف ورجالن س�ببًا يف اتّجاه أنظار
اجلو الكرمي املضياف ُ
وكان هذا ُّ
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ِ
والز َعماء إليها واالس�تقرار بِ َها وتنشيط احلركة العلميّة
أمثال هؤالء العلماء ُّ
فيها.
رحب أبو صاحل جنون بالش�يخ أبِي نوح سعيد بن زنغيل ،وأجرى
وقد َّ
علي�ه األرزاق الكثرية وأمده بكل ما حيتاج إليه من أموال ،وأجرى لَُه يف كل
يو ٍم مائد ًة وأخرى َع ِشيَّ ًة ،وباختصار  :يَ َّس َر لَُه كل سبل االستقرار اليت جتعله
يأنس إىل وارجالن كقاعدة جديدة لنشاطه العلمي.
الد ْر ِس يف مسجد الشيخ جنّون« ،وكانت
و َع َق َد
الش�يخ أبو نوح حلق َة َّ
ُ
َج َما َع ُة أهل وارجالن تَ ْجتَ ِم ُع عند مسجد الشيخ جنّون ،فمنهم املستفيد منه
علما ومنهم املستربك ب ُِمشاهدته ،واملشارك فيما يعرض من أمور دنياه ودينه،
ً
واملقتين منه ُخلُقًا يتحلّى به» .قال الدرجيين« :و َم َك َث أبو نوح يف وارجالن
على هذا احلال زمانًا».
ِح جنون كانت مسؤول ًة يف املكان األول عن
ويظهر َّأن َش ْخ ِصيَّة أبِي صال ٍ
ازدهار احلركة العلمية وانتظام احلياة الدينية واالستقامة ا ُ
خللُقِيَّة يف وارجالن،
وذلك ل َِما لَُه من نُ ُفو ٍذ واس ٍع وتأثري مباشر ،ول َِما يبذل من املال الطائل يف دعم
تلك احلركة العلميّة والنفقة على الش�يوخ والطلبة ،هو وأمثاله من أهل املال
والفضل كالشيخ أبِي عمرو التناوتِي.
هام من أركان هذه احلركة ،فَنَ َج َح ْت
َوب َِوفَ�اة أبِي صال ٍ
ِح تَ َض ْع َض َع ُر ْك ٌن ٌّ
وأئمته،
مظاهر التها ُون بالدين واالس�تخفاف بأحكامه ،بل َ
والتج ُّه ِم لعلمائه َّ
ُ
وهذا أبو نوح سعيد بن زنغيل  -بعد خروجه عن وارجالن وتقلُّبه يف مواطن
ِن إفريقية  -يَ ُعو ُد إىل وارجالن من جديد ،ويف ُم َخيِّلَتِ ِه تلك الصورة القدمية
مْ
ِح جنون بن
املش�جعة املؤنسة ،فإذا به «يَ ِج ُد البل َد بعد موت الشيخ أبِي صال ٍ
ّ
َسد ،واألحوال على غري ما عهد».
يَمريان قد ف َ
ص أبو نوح مآخذه على احلياة الدينية واالجتماعية يف وارجالن
وق�د لَ َّخ َ
يف اآلتِي:
السر.
 )1انتشار نكاح ِّ
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ِق عبيده فال يعولُ ُهم وال يَ ُمونُهم وال يكفيهم
 )2والثانية «أن أحدكم يُ ْطل ُ
طلب معاش�هم ،فينطلقون يف أموال الناس على غري رضى أصحاب األموال
َ
ِح َرابِ ِه جالس».
م
يف
وهو
ًا
ق
سار
كم
د
أح
يكون
فيكاد
ِهم،
ن
إذ
غري
وعلى
ُ
ْ
التح�ز َب والتفرق ،فطائف ٌة منكم
 )3والثالث�ة أنكم أظهرتُ ْم فيما بينكم
ُّ
يقولون مسجدنا ومسجدكم ،وطائفة يقولون حضرينا وحضريكم ،ويهودينا
ويهوديكم».
�ج َع على حركة علميّة دينية
واقعا كهذا لَ ْن يُ َش ِّ
وق�د أدرك أبو نوح أن ً
خاص ًة بعد أن بذل جهده يف َو ْع ِظهِم ونَ ْهيهم ،ولكنهم ّ
الر ّد
ملتزمةَّ ،
تلكأوا يف ّ
عليه واالعتذار عن تلك احلال أو اإلقالع عنها ،فارتَ َحل عنها نِ َهائيًّا.

وهكذا – ولفتر ٍة وجيزة – لَ ْم تس�تطع وارجالن أن تس�تقطب عناصر
احلركة العلمية اإلباضية اليت رفع مش�علها بعد ه�ذه الدور فيما حولَ َها من
َم من أعالم القرن الراب�ع ؛ هو أبوعبداهلل حممد بن عبداهلل بن
األصق�اع َعل ٌ
بكر الفرسطائي.
وصل بني مرحلتني م�ن مراحل احلياة العلمية
يُ َمثِّ ُل هذا الش�يخ حلق َة ٍ
والسياسية يف اجملتمعات اإلباضية باملغرب .
فإذا كانت جهو ُد َم ْن قَبْلَ ُه قد اجتهت إىل حماوالت سياس�ية وعس�كرية
العبَيْ ِديَّة  -كما
إلعادة بناء الدولة اإلباضية وترس�يخها عل�ى أنقاض الدولة ُ
حاول أب�و يزيد َم ْخلَ ُد بن كيداد ،وبعده أبو َخ� ْز ٍر يَ ْغال بن َزلْتَاف ورفيقه
فإن أبا عبداهلل حممد بن بكر قد انصرف
وتلميذه أبو نوح سعيد بن زنغيل َّ -
جبهوده كلي�ةً إىل بناء حركة علمية تربوية ؛ َّ
تنظيما دقيقًا ،للمحافظة
منظم ٍة ً
على استمرارية البناء االجتماعي والديين والعلمي للمجتمعات اإلباضية ،حني
احملاوالت السياس�ية قَبْلَ ُه م�ن إنْ َه ٍ
اك لأل ّمة وتبدي ٍد
َخبَ َر ما انتهت إليه تلك
ُ
ٍ
وإضعاف إلمكاناتِ َها.
لطاقاتِ َها
ُولِ َد الشيخ أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل بن بكر حوايل عام 345هـ على
ما حقَّقه الشيخ بكلي عبدالرمحن ،وتويف سنة 440هـ باتفاق املصادر ؛ بِتِيين
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ِن فيها ،وهو نَ ُف ِ
وس ُّي األصل من ( ف َْر َس َّطاء )
يَ ْس�لِي (بليدة اعمر) اليوم ،و ُدف َ
جببل نفوسة بليبيا  .وقد تنقَّل يف بالد اإلباضية ما بني ليبيا واملغرب يف رحالت
أهم وأكرب شيوخه :الشيخان أبو
عديدة وتلقى العلم على شيوخ عدة ،ولعل َّ
ِس َور .قال الدرجيين« :وكانت لكل
نوح سعيد بن زنغيل وأبو زكريا بن أيب م ْ
�ن نظر» .وقص َد مدينة القريوان وأقام بِ َها
واح ٍد منهما به عناي ٌة ،ولَُه فيه ُح ْس ُ
مدة يتلقّى علوم اللغة والنحو.
وبعد دراسة عميقة مستوعبة ألحوال ُم ْختلف الديار اليت تنق َ
وبناء
َّل فيهاً ،
أيضا – على أمر شيخه وتوصيته لبعض تالميذه ؛ استقر رأيه على االنتقال
– ً
َاق القلوب ،أرجو أن
ن�اس ِرق ُ
إىل مغ�راوة ريغ (وغالنة اليوم) وقال :هاهنا ٌ
ينتجع فيهم اإلسالم ،ويتلقوا ما حنن عليه بالقبول ،ويكونوا لِ َهذا اخلري أهال.
وقد عقد احللقة وجلس للتدريس يف أريغ س�نة 409هـ ،مث انتقل عنها
وأس َس بِ َها احللقة وأرس�ى قواعد نظام العزابة،
إىل تِينيَ ْس�لي (بليدة اعمر) َّ
وصاغ�ه يف صيغته النهائية  .ويَذ ُ
ْكر الش�يخ بكلي عبدالرمحن أن أبا عبداهلل
ودون قواعده ُفعرِف
حممد بن بكر قد ُسب َ
حرره وكتبه َّ
ِق إىل هذا النظام ولكنه َّ
ٍ
دراس�ات ومداوالت بينه وبني شيخه أيب
به ،وإمنا كانت هذه الطريقة نتيج َة
ويؤكد هذا الكالم ُ
�ورِّ .
قول الدرجيين يف كتاب الطبقات:
ِس َ
زكريا بن أيب م ْ
«فهذا َسبَ ُب قعو ِد احللقة املباركة ،الصادرة عن أكرم مشاركة ،بني الشجرتني
ِس َو ِريَّ ِة والبَ ْك ِريَّة ،خبطب ٍة وإجاب ٍة كانتا يف اهلل فتولَّدت بينهما األنوار
َّ
الصلِيبتني امل ْ
البهية».
أهم إنْ َجا ٍز يف إطار احلركة العلمية يف هذه الديار
ونستطيع أن نَ ْج ِز َم بأن َّ
ويف هذه املرحلة – نِ َهاية القرن الرابع وبداية القرن اخلامس – كان َو ْض َع هذا
َّ
وإرس�اء آدابه وقوانينه وترسيخها يف أوساط
املخطط املُ ْح َكم لنظام احللقة،
َ
ِما أعان على دعم احلركة العلمية على أس�س ثابتة
اجملتمعات اإلباضي�ة ،م َّ
ومنظمة.
�م َح اجملال ْأن أَذ ُ
ْك َر طرفًا من هذه اآلداب والقوانني اليت
ُ
وكنت أَ َو ُّد لو َس َ
188

تتعرض لنظم الدراس�ة واحلياة يف احللقة وما يتعلق بِ َها من السلوك والعبادة،
وحسيب أن أشري هنا أنَّها َج َم َعت بني التعليم والتكوين وبني التدريس والتوجيه
ُ
وبني الش�كل والروح واجلوهر واملخرب...
وتفاصيل هذه التراتيب مذكورةٌ
تناولَ َها
يف الطبق�ات للدرجيين ،وهي كذلك عند البرادي يف اجلواهر ،وقد َ
دارسون معاصرون بدراسات ومناقشات مفصلة.
كان يت�وىل التدريس وإعداد الطلبة يف هذه املرحلة ثالث ُة ش�يوخ فكان
ش�يخ كان بنفوسة امس�نان  -مقص ًدا للمبتدئني ،فإذا
أبو يعقوب  -وهو
ٌ
انتظموا يف حلقته علَّمهم السير وآداب الصاحلني ،ثُ َّم ينقلهم إىل ُم َح َّمد بن
س�ودرين فيجرون قراءة القرآن ويتعلمون اللغ�ة واإلعراب ،ثُ َّم ينتقلون إىل
أَبِي عبداهلل بن بكر فيُ َعلِّمهم أصول الدين والفقه« ،فكانوا يش�بّهونَ ُه ْم بثالثة
�ن ق ْ
َط َع اخلشب ،والثاين يش�قها وينشرها ،والثالث
نَ َّجارين؛ أحدهم يُ ْح ِس ُ
ويسمرها فيما يصلح من األدوات».
يركب األلواح ّ
الش�يخ يَ ْخ ُر ُج للحلقة يف أوان الربي�ع إىل بادية بين مصعب،
وقد كان
ُ
استمالَ ُهم إىل طريقته ،وأصبحت ديار بين مصعب
وبفضل جهوده ومس�اعيه َ
ترس�خ ُمثُ َل
مظهرا متصال لتلك اجلهود املثمرة اليت اس�تطاعت أن ِّ
فيما بعد ً
اإلسلام وقِيَ َمه وحتافظ عليها على َم ِّر الزم�ان ،وكان يو ّزع تالمذته على
يوسع آفاق حركته
األحياء يف إفريقيا للتعليم واإلرشاد  .وبذلك استطاع أن ّ
يف كل الديار اإلباضية بني جربة ووارجالن ،وأن حيافظ على مثل اإلسلام
وأخالقه بني الناس مبا أويت من ُح ْس ِن التدبري ومجيل الرأي .

يش�جع طلبته على مطالعة الكت�ب وتأليفها ،وقد نبغ منهم عدد
وكان
ّ
مجة ذات قيمة كبرية،
آثارا علمية ّ
كبري س�اهم يف الكتابة والتأليف ،وتركوا ً
َوا يف ذلك حذو شيخهم أيب عبداهلل ،وقد نَ َص َب من نفسه قدو ًة لَ ُهم .قال
َحذ ْ
فن تآليف كثرية».
الشماخي« :وله يف كل ٍّ
َّ
الربِيع
العل ََماء الذين َس�ا َه ُموا يف حركة التأليف ُ :
ِن هؤالء ُ
وم ْ
الشيخ أبو َّ
ْ
بن يَ ْخلِف ال َم َزاتِي املتوفَّى سنة 471هـ ،تَلَقَّى ال ِعل َْم عن أيب عبداهلل
ُس َل ْي َم ُ
ان ُ
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حممد بن عبداهلل بن بكر ،مث رحل إىل ِج ْربَ َة الس�تكمال تعليمه بِ َها على أيب
َّ
حممد ويسلان بن أيب صاحل وزكريا ويونس ،وهن�اك عقد احللقة لتدريس
نفيسا
أصول الدين ،ووفد عليه الطلب ُة من كل ناحية ،وألَّ َف يف العقائد كتابًا ً
�ماه « التُّ َح َف املخزون�ة واجلواهر املصونة »
جليل الفائدة يف جزأين ؛ َس َّ
وتوج ُد نسخ خمطوطة منه .

أكثرها فائد ًة فقرأتُها حينئ ٍذ » .
فإذا هي حنو  33ألف جزء ،فتَ َخيَّ ْر ُت َ

أيضا أبو العباس أمحد بن ُم َح َّمد بن بكر املتوىف س�نة 504هـ،
ومنهم ً
تلق�ى العلم على أبيه وعلى أيب الربيع س�ليمان بن خيلف ،وألَّف الكتب يف
أكثر من ميدان ،ومن ُكتبه  :كتاب «اجلامع» يف الفروع ويُعرف بأيب مسألة،
كتبه بناء على طلب أيب عبداهلل حممد النفوسي األبديالين يف جزأين ،وقد طبع
ب ِزنْ ِجبَ َار ،وله كتاب «القسمة» ،وكتاب «أصول األَ َر ِضني» يف عدة جملدات،
وكتاب «تبيني أفعال العباد» يف علم األخالق على أس�س إسالمية حمضة يف
ثالثة أجزاء ،و«مسائل التوحيد» رس�الة خمتصرة فيما ال يسع جهله ( ُم َع َّدة
للنش�ر) ،وكتاب «مسائل األموات» وكتاب «الدماء» وكتاب «األلواح»،
وهذه الكتب كلها موجودة يف خزائن املخطوطات يف مصر وجبل نفوس�ة
وجربة ووادي ميزاب .

كتاب «اجلهاالت» وهو رس�الة صغرية يف مسائل الكالم
ومن مؤلَّفاتهُ :
ش�رحها أبو عمار عبدالكايف يف جملد متوس�ط ،وله كتاب «أصول الدين»
تكل ََّم فيه يف مس�ائل العقيدة وناقش األصول العش�رة  :التوحيد ،والقدر،
والع�دل ،واملَنْ ِزلََة بني املَنْ ِزلَتَيْ ِن ،وأال َمنْ ِزلََة بين املَنْ ِزلَتَيْ ِن ،والوالية والعداوة،
واألمر والنهي ،واألمس�اء والصفات ،واألمساء واألح�كام ،مث عقّب عليها
مبناقشة مسائل الرؤية والشفاعة والصراط وامليزان وعذاب القرب و غريه .

�ت وفاتُه ْأو َد َع علو َم�ه ُ
الكتُ َب ،فصنَّف
ق�ال الدرجيين « :إنه لَ َّما َدنَ ْ
ٍ
تصنيفات مخس ًة وعش�رين كتابًا ،وكتابًا آخر تركه يف األلواح »  .وتذكر
ض مجي َع ما َصنَّ َف غريَ ٍ
كتاب واح ٍد تركه يف األلواح يف
الرواي�ات أن قد َع َر َ
ُ
ورغب األشياخ يف وصولِ َها إليهم بإيفران من قرى وارجالن فعرضها
أجلو .
َ
عليهم ول ُده ،وهؤالء األشياخ هم إمساعيل ومحو بن املعز وأيوب بن إمساعيل
واسالن ،وأبو سليمان الزداغي .
وداود بن ْ
خصيصا إىل
ح�رص على العلم واهتمام باملكتبات ،وقد ذهب
وكان له
ٌ
ً
جبل نفوسة للمطالعة يف مكتبة قصر «ولْم» الشهري ،ويقع يف قمة جبل مرتفع
يشرف من ناحية الش�رق على مدينة َش ْر َوس ،ومكث يف تلك املكتبة أربعة
هنارا إال فيما بني أذان الصبح إىل طلوع الشمس  .قال :
أشهر ال ينام ليال وال ً
وصلت من املشرق،
فنظرت يف أثناء ذلك فيما هناك من كتب املذهب اليت
«
ُ
ْ
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ِمن ساهم يف حركة التأليف من هذه الطبقة :الشيخ تبغورين بن عيسى
وم َّ
قدرا ،ومن
الشماخي « :-مِن أعظم الناس ً
املَْل ُش�وطي ،وكان  -كما يقول ّ
علما ،ومن أشدهم عمالً» .قال« :وله تآليف يف العقائد ،تدل على
أكثرهم ً
نباهة شأنه ورفيع درجته».

حق ْقتُه
�ن التبويبَ ،س ْه ُل العبارة ،وقد َّ
وهو ٌ
كتاب جيد التصنيفَ ،ح َس ُ
حتقيقً�ا علميًّا ،وترمجتُ�ه إىل اللغة اإلجنليزية بالتعاون مع األس�تاذ الدكتور
 Trover Le Gassickأس�تا ِذ األدب العريب احلديث يف جامعة متشجان
 ،Michiganوهو ُم َع ٌّد للنشر.
وقد ذ َ
الشيخ عبداهلل الس�املي  -من علماء ُع َما َن َّ -أن لتبغورين بن
َك َر ُ
عيسى رسال َة «األدلة والبيان» يف أصول الفقه ،ولَ ْم َأرها ولَ ْم أ ّطلع عليها.

وعرفَ�ت احلركة العلمية يف هذه البلاد ويف هذه املرحلة صور ًة جديدة
من التأليف املش�ترك ،وهو يش�به إىل ح ٍّد كبري ما يُعرف اليَ ْو َم باملوسوعات
ال ِع ْلمِيَّة ،حيث يساهم العلماء ٌّ
كل يف تَ َخ ُّصصه الذي يُحسنه يف كتابة ٍ
كتاب
وخ وجعلوه
كتاب ِّ
«الديوان» الذي ألّفه ثَ َماني ُة ُشيُ ٍ
ِن هذا الل َّْونُِ :
متكامل ،وم ْ
جزءا.
مخسة وعشرين ً
وشبي ٌه بِ َهذا العمل اجلماعي« :ديوا ُن األشياخ»؛ الذي ألَّفه ُعل ََم ُاء اإلباضية
يف غار أ َم ْج َماج جب ِْربَ َة ،وقد ُعرضت تلك األجزاء ُكلُّها  -أجزاء ديوان العزابة
 على لَ ْجنَ ٍة ُعليا تتألف من املش�ايخ الثالثة :أبو العباس أمحد بن ُم َح َّمد بن191
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بكر ،وأبو الربيع ،وأبو حممد ماكسن بن اخلري.
ِمن ق َ
َط َن وارجالن وأقام فيها فتر ًة طويل ًة يُ َو ِ
اص ُل
وكان
ُ
الش�يخ ماكسن م َّ
فإن الشيخ أبا
ُجهو َد َم ْن س�بقه يف إحياء احلركة ال ِع ْلمِيَّة بوارجالن .وكذلك َّ
سليمان داود بن أيب يوسف ترك بِ َها (بوارجالن) َج َماع ًة من التالميذ ،وإليهم
استرد ْت وارجال ُن مكانتها ال ِع ْلمِيَّة من جديدٍ.
ِم َّ
َر َج َعت الرئاس ُة يف العلم ،وبِه ْ
يَذ ُ
الناس من
ْكر الدرجيين رواي ًة عن أيب الربيع سليمان بن يَ ْخلِف قال« :فَ َق َد ُ
ِما فقدوا من مسائل علم الكالم واجلدل ،وال
أكثر م َّ
مس�ائل احلالل واحلرام َ
علم الفروع إال أن يكون أح ًدا من تالمذة أيب سليمان
أ ْعل َُم اليو َم َم ْن يُقرأ عليه ُ
داود بن أيب يوسف ،فإ ّن منهم مجاع ًة بوارجالن».
وبع�د هذه املرحلة نَبَ َغ يف وارجالن عال ٌِم جلي ٌل أ ْع َطى دفعة قوية للحركة
الد ْو َر الذي رأينَا ُه
ِن جدي ٍد ذلك َّ
العلمية فيها ب ِع ْل ِم ِه وماله وس�خائه ،وأحيا م ْ
ِس َماعيل
من قَبْ ُل على أيّام أبِي صاحل جنون بن يَ ْم ِريّان .هذا الش�يخ هو أبو إ ْ
ِس َماعيلَ ،ع َق َد حلقة الدرس يف وارجالن ،وكان الطلب ُة يقصدونه
ُ
أيوب بن إ ْ
بِ َه�ا من كل جهة ،وق�د كان كثريَ اإلبرار لطلبته؛ يؤاس�يهم ويُنفق عليهم
ُم َس ِّخ ًرا لذلك َّ
كل ماله.

الد ْر ِجيين َج ُّد
الشيخ أبو سعيد ُسليمان بن علي َّ
ِن بَيْ ِن تالميذه النابِهِنيُ :
وم ْ
السوفِي ،وأبو َع ّمار عبدالكايف
مؤلِّف الطبقات ،وأبو عمرو عثمان بن خليفة ُّ
بن أيب يعقوب التناويت ،وأبو يعقوب يوس�ف بن إبراهيم بن مناد السدرايت
شأوا يف العلم والتأليف؛ لَ ْم تُسبَ ْق
الوارجالين ،وهؤالء األعالم من طبق ٍة بلغت ً
ْح ْق يف مضماره ،فأغنوا بتآليفهم الكثرية املكتب َة اإلسلامية عمو ًما
إليه ولَ ْم تُل َ
خصوصا.
واملكتبة اإلباضية
ً

وإذا كانت مس�امه ُة هؤالء األعالم يف هذه احلرك�ة ال ِع ْلمِيّة من أزهى
العصور التي َرف ََع ْت مكان وارجالن وأَ َحلَّتْها َم ِح َّل الصدارة من جديد؛ فإن
ِس َماعيل أيوب
فْ
َض َل ذلك يرجع يف املكان األول إىل شيخهم وأستاذهم أبِي إ ْ
ِس َماعيل ،فقد تَ َر ْع َر َع ْت هذه احلرك ُة وازدهرت بفضل توجيهه ورعايته،
بن إ ْ
وح ْس ِن قيامه بشؤون الطلبة وإبرار ِه لَ ُه ْم.
ُ
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وتَذ ُ
ُّق طلبته به وش�دة ارتباطهم بِ َهذا الشيخ،
الس�يَِر مدى تَ َعل ِ
ْكر ُكتُ ُب ِّ
ِن ُص َو ِر ذلك :قصيد ُة أبِي يعقوب الوارجالنِي البائية يف رثاء الشيخ أيّوب،
وم ْ
ِس منها األبيات التالية .يقول:
ونَ ْقتَب ُ
العـلى ونُ ُجو ُمها
الس
ُ
ـموات ُ
بَ َكت َّ

وب
والر ُ
ُح ْزنًا عليه والفَـــــال ُّ

واستوح َش ْت منه املساجـــ ُد كلُّها
َ

النيب
وح
لَ َّما َخل ْ
َت منه َ
َّ
ـــــن ُ

خالصا
واستشع َر التقوى
شعـــارا ً
َ
ً

والترهيــب
الترغيـــب
فَ ِدثَ ُاره
ُ
ُ

ويقول فيها:
يا غائبًا ما تنقــــضي حسراتُنا
ـــن الثرى فِي حفرة
يا غائبًا َس َك
َ
ـماعنا
إن َ
غبت عن أبصــارنا َ
وس َ
لسائل
قد كان آ َن لك الْ َج
ـــواب ٍ
ُ

نداءه
َ
ـــت َ
ما كان َض َّر َك لو أَ َجبْ

يؤوب
والت حــــ َ
أب ًدا عليه َ
ني ُ
فـَـــائح قَبْ َره ُّ
وب
الص
والط ُ
تَ ْعلُو َّ
ُ
ُيوب
لَ ْم تَ ْحتَ ِجبْ َك عن القــلوب غ ُ
كنت تُجيب
يدعو ،ويسأل ،كيف َ
َّإن ا َ
ِيب
حل َشا ضر ٌمَ ،
وأنت قَـــر ُ

صاحب الطبقات كامل ًة.
وهي قصيدة طويلة ْأو َر َدها
ُ

ص هذا القسم األخريَ ألربع ٍة من أعالم احلركة العلمية يف
وأُ ِح ُّب أن أُ َخ ِّص َ
وارجالن ونواحيهاُ ،ه ْم:

وإن كان من
ِي :وهو ْ
 -1أَبُو َع ْمرو ُع ْث َمان ُ
بن َخلِيفة الْ ِم ْريغنِي ُّ
الس�وف ّ
جزء من هذه احلركة
ُس�وف إال أنه قد تلقّى ُعلو َمه يف وارجالن ،فهو لذلك ٌ
الشماخي« :كان إما ًما وال سيّما
ال ِع ْلمِيّة ونَبْ ٌت من نباتِ َها َّ
الز ِك ّي املبارك .قال ّ
تأليف مفي ٌد ْأظ َه َر
الس َؤاالت وهو ٌ
العلوم» .قال« :ولَُه من التآليف ُ
يف ُ
كتاب ُّ
فيه َمنْ ِزلَتَه من العلم».
ٍ
مالحظات أخرى حول كتاب الس�ؤاالت ال بأس
الش�ماخي
ويُورد
ُّ
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بإيرادها هنا ألنَّها تُ َص ِّور لن�ا لونًا من ألوان التآليف املعلومة عند علماء هذه
الديار .قال الش�ماخي« :وأبو موسى عيس�ى بن عيسى النفوسي هو الذي
ِن إمالء
ألَّ َف كتاب الس�ؤاالت اليت ُر ِويَ ْت عن أيب عمرو عثمان بن َخلِيفة م ْ
وعرض الكتاب على الشيخ أيب صاحل
الش�يخ أبِي يعقوب يوسف بن حممد،
َ
نوح بن الش�يخ إبراهيم وعلى الشيخ املُِع ّز بن جفاو (من أئمة الكالم واللغة
والفقه)».
مزيج من البُ ُحوث الكالمي�ة واللغوية ،غاي ٌة يف
ُ
وكتاب «الس�ؤاالت» ٌ
التحقيق والتفصيل ،وتوجد منه َم ْخ ُطوطات عديدة يف جبل نفوس�ة وجربة
تآليف
ش�روح
ومزاب ،وعليه
ٍ
اخي« :وله ُ
وحواش للمتأخرين .قال َّ
ٌ
الش َّ
�م ُّ
غريُها» يعين الس�ؤاالت ،ويوجد منها «رس�الة خمتصرة يف فرق اإلباضية»
جمموع بدون تاريخ.
ُطب َِع ْت يف اجلزائر ضمن
ٍ
أخ َذ
 -2الشخصية الثانية :أبو َع َّمار عبدالكايف بن أبِي يعقوب التناوتِي؛ َ
ال ِعل َْم بوارجالن ،ثُ َّم ْارتَ َحل إىل تونس ،وأقام فيها أعوا ًما يتلقّى علوم اللس�ان
واملنط�ق ،ورجع منها بعد أن قضى نَ ْه َمتَ ُه من العلم ،فاس�تقر بني وارجالن
وجبال بين مصعب.
وجز»
ولَُه أجوبة
ومراسلات ومؤلَّ ٌ
ٌ
فات لَ َها ش�أن ،أَ َه ُّمها :كتاب «املُ َ
«ش�رح اجلهاالت»؛ وهو
يف مقاالت اإلسلاميني وغريهم يف جزأين ،ولَُه
ُ
�ن التصنيف جيّد البحثَ ،ش َر َح فيه بعض املسائل الكالمية اليت
كتاب َح َس ُ
الش�يخ تبغورين بن عيسى يف كتاب «اجلهاالت» ،ولَُه « ُم ْختَ َص ٌر يف
أمجلها
ُ
ٍ
قس َمها على
الفرائض» .وهو الذي َرتَّ َب إس�ناد الطريقة اإلباضية يف
طبقات َّ
سنوات التاريخ؛ تَ ْش َغ ُل ُّ
ني سن ًة ما بينه وبني هجرة رسول اهلل
كل طبق ٍة َخ ْم ِس َ
يين يف ّأول اجلزء األول من الطبقات.
الشيخ َّ
ضمنها ُ
الد ْر ِج ُّ
 .وقد َّ
ف�رغ ُك َّل جهده لل ِع ْل ِم
وكان أبو َّ
عمار رمحه اهلل س�خيًّا جوا َد النفسَّ ،
والتأليف ،ف�كان َك َما قال عنه الدرجيين« :س�ببًا يف بعث احلركة العلمية
وتصدر بوارجالن للتدري�س والفتوى ِّ
وحل ما يَ ِر ُد إليه
اإلباضية وإحيائهاَّ ،
من املعضالت».
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وذ َ
َك َر عيسى بن أمحد أن أبا عبدالرمحن الكرثي َكتَ َب إىل مجاعة الشيوخ
َ
ور َد عليهم كتابُه لَ ْم
يسأَلُ ُهم
س�ؤال مسترشد ،قال« :فلما َ
بوارجالن كتابًا ْ
وس�هم أهال ل ُِم َجاوبته إال أبا َع ّمار ،فجاوبه عن مجيعها» .وقد ْأو َر َد
يَ َر ْوا نُ ُف َ
نص األسئلة وجوابَه عليها يف الطبقات.
الدرجيين َّ
وكذلك بَ َع َث إليه رج ٌل من غَانَ َة يُ َس َّمى عبدالوهاب بن ُم َح َّمد بن غالب
ِّي رمحه اهلل
بن تَمري األنصاري رسال ًة يسأل فيها عن مسائل علم الكالم ،فتُوف َ
ضمنة يف كتاب «الدليل والربهان».
وأجاب عليها أبو يعقوب ،وهي ُم َّ
يوس�ف بن َخ ْلفُون امل َزاتِي ،وكان
 -3الش�خصية الثالثة :أبو يعقوب ُ
حققً�ا بَلَ َغ الغاي� َة يف علم األصول والفروع ،كثريَ االطالع على مس�ائل
ُم ِّ
االتفاق واالختالف ،وله مسا َه َم ٌة طيّبة يف التدريس والتأليف ،واملوجو ُد من
َصل فيها
مؤلَّفاته رس�التان؛ إحدا ُه َما رسال ٌة جيّدة التأليف يف الفقه املقارن ،ف َّ
ور فيها اخلالف ،وذ َ
ِب
َ
َك َر فيها مذاه َ
اجلواب على عد ٍد من املس�ائل اليت يَ ُد ُ
ّ
صاحب ِّ
ِ
كل
به
احتج
وما
ة
ل
األد
فيها
وساق
األئمة،
ِف
ل
خت
م
و
األمصار
ُعلماء
ُ
ُ
َّ
مذهب يف صورة تدل على سعة اطالعه ورحابة صدره وصدق منهجيته .وقد
نُ ِش َر ْت ُمحقّق ًة سنة 1972م .ولَُه رسال ٌة أخرى تشتمل على مواعظ وتنبيهات
فقهية ها ّمة َكتَ َب بِ َها إىل جبل نفوسة .وهي مفقودة مع األسف.
العلمي وكثر ُة مطالعاته يف ُكتُب اخلِالفِيَّ ِ
وقد َج َّر عليه تفتُّ ُح�ه
ات الكثريَ
ُّ
ولكن َم ْس َ
أج َد َر
�لَك ُه ال�ذي نَ َه َج ُه كان ْ
من األَ ْعنَات من بعض معاصريهَّ ،
لتجاوزِه ُحدو َد التقليد اجلامد إىل األصول األولَى ،ولنفاذه
بالظهور والقَبُول؛ ُ
من األحكام املُ َج َّر َدة إىل مناقش�ة األدل�ة يف مصادرها األصلية ،وأصبح هذا
�م ُح َ
ِمن َكتَ َب يف
سبيل َم ْن جاء بع َده من علماء املغرب اإلباضية م َّ
الس ْ
الطاب ُع َّ
الفروع واألصول.
يوسف
َسوفُها الكبري فهو أبو يعقوب ُ
 -4أما شخصية وارجالن الفذَّة وفَيْل ُ
بن إبراهيم بن مناد الس�دراتِي الوارجالنِي (الذي توفّي س�نة 570هـ)؛
إس َماعيل
إس َماعيل أيوب بن ْ
روسه األوىل يف وارجالن على شيخه أبِي ْ
تَلَقَّى ُد َ
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وطريقته ،ثُ َّم رحل إىل قرطبة باألندل�س ،فاغترف من علومها ومعارفها يف
بالعلوم واملعارف ،فصار كم�ا قال الدرجيين« :له
ْأو ِج ازده�ار جامعاتِ َها ُ
فِ�ي كل جو ُمنْـتَ َف�س ،ويف كل نار ُم ْقتَبَس ،له يَ� ٌد يف علم القرآن ويف
السيَ ِر واآلثار ،وعلم النظر
علم اللس�ان ،ويف احلديث واألخبار ،ويف رواية ِّ
والكالم ،والعلوم الشرعية عباداتِ َها واألحكام ،وعل ِم فرائض املواريث ومعرفة
الع على علوم األقدمني».
الرجال ،ولَ ْم يَ ْخ ُل من ا ّط ٍ
السنَّة ق ْ
املنجمني» .ولَُه
ِطع ًة من ِع ْل ِم احلُكماء ّ
قال« :بل َح َّصل مع مالزمة ُّ
أسفار كثرية ورحالت ومغامرات يف َم َجاهل إفريقيا وغريها من البالد ،يُشري
ٌ
خصوصا كتاب «الدليل
يف ثناي�ا كتبه إىل بعض ما وقع له فيها من غرائب،
ً
والربهان».
تفرغ للتأليف والتعليم ،وذ ِ
ُك َر عنه
واستقر أبو يعقوب يف وارجالن حيث َّ
َّ
أنه أقام فيها س�بعة أعوام مالز ًما داره ،ال ينصرف ،يشتغل بالنسخ والتأليف،
«حدثين
شيء س�وى قيامه ألداء فرضه .قال
الدرجيينَّ :
ُّ
ال يَ ْص ِرفُه عن ذلك ٌ
وسوف وأريغ ووارجالن على سبع
ُ
بعض الثقاة قالَ :وقَ ْف ُت ببالدنا قسطيلية ُ
َ
ِخ ّط يده».
ب
ُّها
ل
ك
واإلنصاف
العدل
كتاب
من
ان
م
ث
أو
خ
َ
نُ َس ٍ َ

َ
جلي�ل القدر ،وهو مفقو ٌد مع
أما مؤلَّفاتُه فقد َكتَ َب يف التفسير كتابًا
الربادي ما رآه منه وص ًفا ي�دل على القيمة العلميّة الرفيعة
األس�فَ ،و َص َف
ُّ
لِ َهذا التفسري.
يبَ ،رأَيْ ُت ِمنْ ُه يف بال ِد أَريغ ِس ْف ًرا َكبِريًا؛
قال الربادي« :وهو ِكتَ ٌ
اب َع ِج ٌ
َ
سبعمئة
لَ ْم أَ َر وال َرأَيْ ُت ِس� ْف ًرا أَ ْض َخ َم ِمنْ ُه وال أ ْكبَ َر ِمنْ ُهَ ،
وح َز ْر ُت أنَّه يُ َجا ِو ُز َ
َس�ر الق ُْرآ َن يف
َو َرقَةٍ ،فيه
ِم َرانَ ،
ُ
َر ِة وآل ع ْ
وح َز ْر ُت أنَّ ُه ف َّ
تفسير الفاحتة والبَق َ
َ
َ
للص ُدو ِر يف لُ َغ ٍة أو
أس� َفا ٍر مثله ،فَل َْم َأر وال َرأيْ ُت أبل َغ منه وال أ ْش َفى ُّ
ثَماني ِة ْ
ْ
اس ٍ
�اذ ٍة أو نَ ِ
إِ ْع َر ٍ
وخ أو فِي
ِر ٍة أو َش َّ
�خ أو َمنْ ُس ٍ
اب أو ُحك ٍم ُمبَيِّ ٍن أو ق َِر َاء ٍة ظاه َ
العلُوم .»...قال الربادي« :ولَ َع ْمري إ ّن فيه لَ ُعلو ًما َج ّمة».
َجمِي ِع ُ
ترتيب املسند «مسند الربيع بن حبيب»،
َّأما فِي ُعلُوم احلديث فقد أعاد َ
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وترتيبُه هو املتداول اليو َم ،وألَّ َف رس�ال ًة يف التعريف برجال املس�ند ،وهذه
الرسالة مفقودة.
كتاب جلي�ل؛ هو كتاب« :العدل واإلنصاف» يف
وله يف أصول الفقه ٌ
ثالثة أجزاء ،وقد أَتْ َم ْم ُت تَ ْحقيقَه وإعدا َده للنشر ،وهو من ِخرية املؤلفات يف
بابه ،لَيْ َس يف املكتبة اإلباضية فحسب ،بل يف املكتبة اإلسالمية كلها.
وله كتاب «الدليل ألهل العقول» يف أصول الدين ومباحث علم الكالم
وج ُد منه
واملنطق والفلس�فة يف ثالثة أجزاءُ ،طبِ َع طبعة حجري�ة بِم ْ
ِص َر ،وتُ َ
بعض الدارسني املعاصرين وتَ ْر َج ُموا فصوالً
اهتم به ُ
َم ْخ ُط ٌ
وطات عديدة ،وقد َّ
منه.
الش�ماخي« :وال أُ ْح ِصي ما
ولَ� ُه أجوبة كثرية يف ُمختلف الفنون .قال
َّ
رأيت له من األجوبة َكثْ َرةً».
ُ

ِع ْت فيه قصائ ُده ،واملعروف منها اليوم قصيدتان :القصيدة
وله ديوا ٌن ُجم َ
الدرجيين كتابَه
ضمنه�ا
ُّ
البائية يف رثاء ش�يخه أيُّوب بن إ ْ
�ماعيل ،وقد َّ
ِس َ
الطبقات ،والقصيدة احلجازية ومطلعها:
ات املََع ِ
َو ِ
اج ِر
ِن ذ َ
َعذِيـري َعذِيـري م ْ

ِيـض املَ َح ِ
َو ِ
اج ِر
العيُو ِن النُّ ْجِـل ب ِ
ذَ
ات ُ

ـس ّ
َذ َو ِ
بالظلم واللمى
الشفَا ِه الل ُّْع ِ
ات ِّ

َرائِر خـرق الصــنع سود الغدائر
غَ

وه�ي قصيدةٌ طويلة على َع َد ِد أيَّا ِم الع�ام ،بدأ فيها ب َغ َز ٍل رقيق ،ثُ َّم ذ َ
َك َر
الرحلة على وارجالن:
َخ َر ْجنا نَ ُؤ ُّم ا َ
ِجال
ِن َحيْ ِز َوار ْ
ــج م ْ
حل َّ

الع َشائِ ِر
ِن ُو ُجـو ِه َ
بِ ِفتْيَا ِن ِصــ ْد ٍق م ْ

الطريق َمنْزِل ًة َمنْزِل ًة يف سيرهم حىت وصلوا ،وذ َ
َك َر املناسك ،ثُ َّم
وو َص َف
َ
َ
طريق الع�ودة حىت وصوله إىل ورجالن،
ف
ص
و
و
خرج،
حىت
كذلك
فع�ل
ََ َ َ
َ
وشدتَه :
ُ
حيث يقول وقد خلَّف َخ ْل َفه َه ْو َل الطريق َّ
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َحلَْلنَا ب َِوا ِد ا َ
ِرى
خلــيْر والل ْ
َّح ِم والق َ

الص َحــارِي املَنَ ِ
اك ِر
بِ َهاتا و َهاتا يف َّ

َج َزى اهلل َعنَّا َو ْر َجـال خريَ ما َج َزى

ِب ا َ
خلـــريِ َصائِ ِر
به بَلَ ًدا عـن طال ِ

الدنْيَا وأَ
هو ا َ
بْــواب َم َّك ٍة
جلنَّــ ُة ُّ
ُ

والدنَانِ ِر
اب تِبْ ٍر غـــــان ٍة َّ
وأبْ َو ُ

خر َج إىل ش�يء من ِع ْل ِم ا ِ
أح َس َن َو ْع ٍظ وتذكري...
حل ْدثَانِ ،ثُ َّم وعظ ْ
ثُ َّم َ
وج ُد منها نُ َس ٌخ َمخطوطة يف مكتبات جربة وميزاب.
وتُ َ
ويُذ َ
َّق من ذلك،
�م أَتَ َحق ْ
�ر َّأن أبا يعقوب َكتَ َب كتابًا يف التاريخ ،ولَ ْ
ْك ُ
َّ
والبحث يَ ْك ِش� َفا ِن عنه من بَ ْع ُد ،على َّأن املوجو َد من كتابات
ِيب
َ
ولعل التَّنْق َ
أيب يعقوب وتآليفه يَ َض ُع ُه فِي َم َص ِّ
اف أعالم اإلسلام الذين رفعوا راية ال ِع ْل ِم
وأَذ َ
ْو َة املعرفة.
ْك ْوا َجذ َ
الع َجالة قد تَ َع َّم ْد ُت ذكر مشاهري
وال بُ َّد من اإلشارة هنا إىل أنّين يف هذه ُ
ِمن نَبَ َغ بِ َهذه الديار يف الفترة الزمني�ة اليت َح َّد ْدتُها يف ُعنوان هذه
العلم�اء م َّ
ِم ْن هم يف درجته�م يف كفاحهم العلمي
اخلالصة ،وهناك الع�دد الكبري م َّ
والديين.
وإذا كان ضيق املَ َج�ال يَ ْمنَ ُعنَا من التفصيل والتطويل فال بُ َّد من إدراج
آخ َريْ ِن بني هذه املشاعل الوارجالنية ،وإليهما يَ ْر ِج ُع الفضل يف حفظ
ْاس َميْ ِن َ
دونَاه
هذه اآلثار ونش�رها وإبرازها؛ ب َِما َكتَبَاه من ِسيَ ِر أئمتها وعلمائها وب َِما َّ
ِي
الس�يَر،
من أخبارهاُ ،ه َم�ا :أبو َز َك ِريَّا يَ ْحيَى الوار ْ
ُ
صاحب كتاب ِّ
ِجالن ّ
الد ْر ِجيين صاحب كتاب الطبقات.
والش�يخ أبو ال َعبَّاس أَ ْح َم ُد بن س�عيد َّ
ُ
وإن كان من احلام�ة من جنوب الق ْ
ً
ُط ِر
ِي
أصلا ،والثانِي ْ
َّ
ف�األو ُل وارجالن ٌّ
وج ُّده،
التونسي إال أنه َد َر َس فِي وارجالن وتلقَّى بِ َها ُعلو َمه ،وكذلك وال ُده َ
فهو أثَ ٌر من آثار تلك احلركة ونَبْتٌَة زكية منها.
  
ونَ ْخت ُِم هذه اخلالصة باملالحظات التالية:
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ِجاري كبير ،و َم َح َّط ٍة حيوية
• لق�د كان لوارجالن وبيئتها كمرك ٍز ت َ
لرحالت القواف�ل اليت تربطها ب َِما حولَ َها من كل اجلهات ،وما تتمتع به من
أمن نسبي؛ كان ُّ
املقومات اليت جعلتْ َها ملجأ لزعماء اإلباضية
ٍ
كل ذلك من ّ
وعلمائهم ،يَفِيئُو َن إليها يَنْ ُش ُدو َن االستقرار فيها ،ويتَّ ِخذُونَ َها قاعد ًة لنشاطهم
ِم املتصلة إلحياء احلركة العلمية ونشرها.
وحماوالتِه ُ
ِما يدل على أن
الس�ري م َّ
• بالرغم من ُو ُرو ِد بعض اإلش�ارات يف كتب ِّ
وارجلان لَ ْم تكن يف َمجموعها تُ َر ِّح ُب باحلركة العلمية ومس�ؤولياتِ َها؛ إال
أن املنطق�ة كلها ب َِما يف ذلك وارجالن لَ ْم تَ ْخ ُ
�ل يف أية مرحلة من مراحل
هذه الفترة التارخيية من ش�خصيّ ٍ
ات ذات أث ٍر ونُ ُفوذٍ ،دعمت احلركة العلمية
وآزرتْها باملال والعلم وأسباب النمو واالزدهار.
َ
ِ�ي تَ َج َاو َزها إىل بالد بعيدة مثل
در
ٍ
• كانت وارجال ُن َم ْص َ
إش�عاع ِع ْلم ّ
غانَ َة وجبل نفوسة وجبال بين مصعب ،وتَمثَّ َل هذا يف الرسائل واألجوبة اليت
كانت تَ ِر ُد على علمائها من هذه األصقاع ،فكانوا يكتبون بأجوبتهم عليها،
وقد َحفظ لنا التاريخ عد ًدا من هذه الرسائل واألجوبة واملؤلَّفات.
• على أن طبيعة وارجالن كمركز جتاري ها ّم يفتح أبوابه للوارد والصادر
ويفتح صدره لكل مغامر يَنْ ُش ُد الثراء ويستكشف جماهل الصحراء ،هذا الطابع
كان ذا أثر واضح يف توسعة آفاق احلركة العلمية فيها واخلروج بِ َها إىل آفاق
اهتم بِ َها علماء وارجالن وقد َش ِملَت
َر ْحبَ ٍة َس ْم َحةٍ ،سواء يف أنواع العلوم اليت َّ
الفلس�فة والنجوم  -وهي علو ٌم ال جتد تشجيعا يف األوساط اإلباضية احملاف َ
ِظة
عاد ًة – أو يف طريقة البحث والتناول اليت خرجت من إطار الدراسة للمذهب
الواحد إىل دراس ٍة ُش ُمولي ٍة للفكر اإلسالمي يف جمموعه ،كما ظهر يف كتابات
عمار وغريهم ،أو يف االتصال مبراكز الدراس�ة
الوارجالين وابن خلفون وأيب ّ
ومعاهد العلم اإلسلامية خارج بالد اإلباضية ،كقرطبة يف األندلس كما هو
احلال مع أيب يعقوب الوارجالين ،وكذلك تونس والقريوان كما هو األمر مع
عمار عبدالكايف.
أيب عبداهلل حممد بن بكر وأيب يعقوب ّ
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�مها هن�ا يف هذه اخلالصة العابرة هي يف
فهذه املالمح اليت
ُ
حاولت َر ْس َ
استطعت أن أضع أمامكم صور ًة عامة لتلك احلركة
الواقع قلي ٌل من كثري ،وإذا
ُ
اتصلت وامت ّد ْت وما تزال فإنين آ ُم ُل ْأن يُ َو ِّج َه الباحثون
العلمي�ة املزدهرة اليت
ْ
بعض جهودِهم إىل الكشف عن
من الشباب اجلزائري وغريهم من العلمـا ِء َ
هـذه الكنوز ،وإحيائِها ونَ ْش� ِر حماسنها ،لِيَ ْعل ََم العالَ ُم كلُّه أ ّن َّ
كل َح ْفنَ ٍة من
ٍ
نداء ال إله إال اهلل حممد
تراب يف أرض اإلسالم قد تَ َشبَّ َع ْت منذ ارت َف َع يف األفق ُ
جنب مع مداد العلماء ،وأ ّن هذه األمة
رسول اهلل بدما ِء الش�هداء َجنْبًا إىل ٍ
َ
تستعد للقيام بذلك الدور من
املشعـل أمام اإلنسانية يف املاضي
اليت أضاءت
ُّ
النصيب الكبريَ الوفريَ .
نصيب اجلزائر يف ذلك
َ
جديد ،وحنن نرجو أن يكون ُ
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

 .1من كتــابات النامي ( تقدمي تارخيي )

هـ) تقدميٌ لكتاب « ثورة أيب يزيد »

•

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وسلم

شرفين العالم ُة اجملاهد الشيخ
لقد تَ َر َّد ْد ُت كثريًا قبل كتابة هذه األسطر اليت َّ
سليمان بن احلاج داوود بن يوسف بكتابتها...
حيث ع َ
ِظ ُم
أمر ال يَقُوم لَ�هُ مثلي ،من ُ
أوالً  :ألن تصدير كالم الش�يخ ٌ
وتبحرِه وضآليت ،وإذا كان لِ ِمثْلِي أن يأخذ
مقامه يف نفسيُّ ،
لتقدمِه وحداثيت ُّ
الحق للجيل
جيل ٍ
ِش ْي ٍء واحد فقط وهو أداء واجب الوفاء من ٍ
هذا املكان فَل َ
يس�جل ُ
اجليل اجلديد جليل السلف واس َع
الس�ابق ،وفاء األبناء لآلباء ،وأن
ِّ
كرمه ،وصدق ثبات�ه ،ونبل جهاده ،وعظيم ق�دره ،وجليل دوره يف تَ َمام
القيام على حفظ األمانة وحس�ن تأديتها ،واحلدب الكامل على مصاحل األمة
وأبنائها ،واألخذ بأيديهم إىل َم َص ِّ
اف اجملد واملكانة الالئقة يف التاريخ.
فالشيخ سليمان بن احلاج داوود بن يوسف – حفظه اهلل – باإلضافة إىل
ٍ
كباحث وحماضر يف التاريخ اإلسالمي أفنَى ُج َّل ُع ُمرِه املبارك
مكانه املرموق
حقيق غوامضه ومشكالته
يف التنقيب على آثاره والبحث يف زواياه وخباياه وتَ ِ
وتصحيح مالم ِ
ِح ِه  -وهذا البحث ص�ورةٌ من ذلك  -فإنَّه باإلضافة إىل ما
مداره اإلصالح
دؤوب أفىن عظم أيامه يف عم�ل ٍ
َّ
تق�دم جماه ٌد ٌ
دائب متصل ُ
يف دائرة العمل اإلسالمي ،مبعىن ترس�يخ قِيَ ِم اإلسالم و ُمثُلِه ،وبَ ْع ِث ُروحه،
ً
فكرا وعقيدة ،يف
وجتديد ش�بابه ؛ بااللتزام به
س�لوكا وعمال والدعوة إليه ً
التحجج واالس�تبداد حني أراد
فترة كان العدو
الصلييب احلاقد قد بلغ ذروة ّ
ُّ
أن يسلخ بالد اإلسالم عن اإلسالم ،ولسا َن العربية عن أهله ،وأن جيعل األمة
• املصدر  :كتاب ثورة أيب يزيد  ..جهاد إلعالء كلمة اهلل ؛ لسليمان بن احلاج داود بن يوسف ،الصفحات
. 16 - 7
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اإلسالمية من بع ُد َم ْس ًخا ُم َش َّو ًها ينسى َم ْج َد أجداده ويقصر عن أسياده.

ش�يخنا الكرمي ضمن الرعيل األول الذي انتدب للقيام بواجبه يف
فكان
ُ
بعث حركة التجديد اإلسلامي يف اجلزائر ،فكان يف صدارة مجعية العلماء،
ونَ ْج ًما من نُ ُجومها ،وقائ ًدا من قا َدتِ َها ال ُغ ِّر امليامني .
وكان كذل�ك ويف ضمن هذا اإلطار أح َد أركان اإلصالح اإلسلامي
يف وادي ميزاب ،وأَ َح َد ُع ُم ِد ِه الراس�خة الثابتة ،مع مسامه ٍة متصلة يف ميدان
ِن
الكفاح السياسي مث يف اجلهاد من أجل التحرير ،وقد َح َم َل ُع ُم ُره املبارك م ْ
ِم ْن لَ ْم تتوف َّْر لَُه ما توفر للشيخ الفاضل من صدق
ُك ِّل ذلك ما يَنُ ُ
وء به الكثريُ م َّ
العقيدة ومضاء العزمية وصدق اجلهاد وطول النَّ َفس .
دوره يف جمال املال واألعمال ما يضرب املثل العملي للحرص
وله إىل ذلك ُ
ِن بين وطنهُّ ،
كل ذلك إىل دور
ين م ْ
على االستقالل االقتصادي ش�أ َن املُ ِج ِّد َ
ِي
رجل األس�رة املسلم املثايل الذي يرى َّأو َل واجباته العظمى حنو أمته أن يَبْن َ
البيت املسلم الذي تترعرع فيه الذري ُة الصاحلة ،فتَ ُكون هديتَه الرائعة إىل وطنه
َ
املتعطش للجند الصاحلني ،ويكونون ذخره للثواب املتصل الذي يرجوه .
ويس�عدين أن ألتقي بك أيها القارئ الكرمي وبأستاذنا الفاضل يف صدر
تصدى فيه لعالج قضيتني
رس�الته هذه ألُنَ ِّوه بقيمة هذا البحث النافع الذي َّ
تارخييتني ُه َما َما ُه َما يف خطورهتما وأمهيتهما :
�مال إفريقيا
• األوىل قضية الدولة ُ
العبَيْ ِديَّة ؛ أم ِر قيامها وانتصارها يف َش َ
وعقائ ِد القائمني هبا ،ومتكنهم من التسلط على هذه الرقعة الكبرية من األرض
أمر حيتاج إىل كثري من الدراس�ات والتحاليل
ولتلك الفترة من الزمن ،وهذا ٌ
لسرب أغوار حركة التاريخ ومعرفة أبعادها .
ِج ثانيًا تاريخ حركة أيب يزيد َم ْخلَ ِد بن كيداد ،وهي أظهر
�م هو يُعال ُ
• ثُ َّ
ِ
ربوع الش�مال اإلفريقي ،لنفي
اجلادة اليت تَ َح َّر َك ْت بِ َها ُ
حركات املقاوم�ة َّ
ه�ذا الثقل الدخيل ،وبالرغم من هذا الدور البط�ويل الرائع الذي انْتَ َد َب له
أب�و يزيد ،وبالرغم مما حقَّقه من انتصارات باه�رة عصفت بالدولة العبيدية
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وكادت تقض�ي عليهاَّ ،
وأك َد ْت لَ َها اس�تحال َة اس�تتباب األم ِر لَ َها يف ديار
الش�مال اإلفريقي ؛ بالرغم من ذلك فإن التاريخ يف أكثر من َو ْج ٍه لَ ْم حيتفظ
أليب يزيد بتلك الصورة الناصعةَ ،فع َر َض ُه يف أُ ُط ٍر قائمة من ّفرة ،وذلك ما انتدب
أمر هذه الدولة الدخيلة،
له الشيخ سليمان ليصححه ّ
ويوضحه ،ليكشف أوال َ
وليُنصف ه�ذا الثائر اجملاهد الذي قام إلزالة هذه الدولة ولتغيري ما جلبته من
مناكر وما فرضته من األباطيل .
َسم حبثه إىل شطرين
بدأ
ُ
الكاتب دراستَه ب ُِمق ّدم ٍة صغرية عن أبِي يزيد ،مث ق َّ
رئيسيني:
الش ْ
�ط ُر األَ َّو ُل من هذا البحث فهو يَ ْك ِش ُف للقارئ عن حقيقة
َّ أما َّ
ين ؛ أَ ْصلِهم وتصوراتِهم وأفكارِه�م وأعمالِهِم اليت جاءت تتحدى
العبَيْ ِديِّ َ
ُ
مألُ َ
وف املس�لمني وما توارثوه من عقيدهتم الصحيحة ودينهم القومي وسرية
السلف الطاهرة النقية .
خالفت
بتصورات
جاء بِ َه ِذ ِه الدولة
ْ
عناصر مش�بوه ُة األصل ،وجاءت ّ
ُ
َت لِ َهذه العقائد اخلبيثة بتغيُّ ٍ
رات بَنَتْ َها على ما أَ ْس َمتْ ُه
�وغ ْ
عقائد اإلسالمَ ،
وس َّ
َج َّملَتْ َها َّ
كل ما شاءت من
ِعل َْم الباطن !! ودعوى نسبتها إىل علم األئمة !! ف َ
وح َملوها عليه بقوة
األمة َ
الباطل ،مث ما زالوا بباطلهم ذلك حىت َح َملُوه على َّ
يكررها ،وال يزال
الس�يف ومظاهرة األعوان  .وهذه صورة ال يزال التاريخ ّ
ينال األمة من مكروهها يف فترات خمتلفة من التاريخ !!
والتنبُّ�ه إىل جذور ه�ذه الظاهرة وأبعادها وكش�ف خباياها وأصولِ َها
من أساسيات اجلهاد اإلسلامي ،ومن جالئل أعمال الفكر اإلسالمي َّ .إن
وو ْض ِع َها يف موضعها
ِّ
التصدي لكشف هذه األفكار الشاذة والضالالت الزائفة َ
الصحي�ح من تارخينا من أوجب الواجبات جتاه هذه األمة ؛ لتصحيح تارخيها
أوالً ،ولوضع أجيالِ َها على الطريق الصحيح ل َِما يَ ْس�تَْقبِلُها من الزمان ،وحىت
ال يتكرر عليها مآسي هذه النماذج الكريهة .
وقد بَذ َ
َل أس�تاذُنا الفاضل جهده يف إظهار حقائ�ق الدولة العبيدية يف
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تصوراهتا اليت تصادم أساس�يات العقائد اإلسلامية ،ويف وسائلها البشعة يف
األمة وقتل العلماء
فرض تلك التصورات على الن�اس ؛ يف التنكيل بقيادات َّ
والصاحلني من دعاة اإلسلام احلق ،ومزاولة صنوف القهر والبطش للتمهيد
ألمرهم .
سواء ب َِما نَ َج َم
وقد نال األُ َّم َة من ش�رور تلك املوجة ُّ
أشد اجلهد والبالء؛ ً
من شرور القرامطة وفتنتهم باملشرق ،أو ما اتصل على املغرب اإلسالمي من
ولكن
ش�رور العبيديني وفتنتهم ،واحلركتان من ٍ
أصل واحد ومصد ٍر واحدَّ ،
الش ِّر؛
اهللَ سبحانه وتعاىل َوقَى أمة اإلسالم من هذا َّ
ُ
التبديل والتغيري
ِما ال يناله
 َّأوالً :ب َِما َر َس َ�خ وثَبَ َت من عقيدة َّ
األمة ،م َّ
ُ
األصول الصحيحة الثابتة
َر ُره
الستناده إىل نصاعة احلق ووضوحه ،وإىل ما تُق ِّ
لِ َهذَا الدين القيّم كما جاء به الرسول الكرمي  ،وكما بلَّغه السلف الصاحل،
ِما اعتمد على ٍ
كتاب ناطق وس�نة ماضية وسرية طاهرة نقية .وستظل هذه
م َّ
ِر َع هذه األمة ضد كل التص�ورات الباطلة ،واألفكار الضالَّة اليت
�س د ْ
األُ ُس ُ
يلتمس أصحابُها إقحا َمها على املسلمني وعقي َدتِهم الصحيحة.
حتر َك ْت َع َملِيًّا لتغيري هذا الباطل واجتثاث
 وثانيًا :بتلك االنتفاضة اليت َّجذوره م�ن األعماق معتمد ًة على القيادة احلكيم�ة اجلا ّدة واجلهاد املتصل
املصممة املاضية .
الدؤوب والعزمية ِّ
الش ْ
�ط ُر الثاين من هذا البح�ث القيم ،فهو حتلي ٌل دقيق
 وهو ما بيَّنَ ُه َّ
تصد ْت لتغيري مناكر العبيديني ،ولتصحيح مسار
حلركة اجلهاد الرئيس�ية اليت َّ
واستَ ْعلَنَ ْت يف ظل حكمهم،
األمة وختليصها من تلك الشرور اليت استفحلت ْ
وقد قاد هذه احلركة أبو يزيد َم ْخلَ ُد بن كيداد اإلباضي ،واستطاع أن يَ ْج َم َع
وأن يُ َو ِّحدها حتت رايته ،وأن ينتصر هبا للعقيدة
حوله
مش�اعر األمة كاملةْ ،
َ
أنصاره من أخراق
الصحيحة والسرية احلميدة والدين القيّم ،وقد مجع أبو يزيد َ
َّف عنه أح ٌد ،وكانت َهبَّ�ةً ْأر َج َع ْت للحق َهيْبَتَه،
األُ َّم�ة ومذاهبها ،لَ ْم يَتَ َخل ْ
وأزعجت الباطل أيّما إزعاج .
َ
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أفهمت أصحاب
ذوره ،وهي إ ِْن لَ ْم تَ ْف َع ْل فقد
ْ
وق�د كادت أن تَ ْجتَ َّث ُج َ
هذا الضالل ْأن ال َم َج َ
ال لَ ُهم يف هذه الديار من بالد اإلسلام ،فرحلوا عنها
بعد فترة ليُقيموا دولتهم يف مصر ،ورحلت معهم عقائ ُدهم وسريهتم ،وكانت
ُ
ُ
�جلَ ُه التاريخ من
أباطيل
منها يف مصر وديارها
وأضاليل ،كان أَ ْظ َه َرها ما َس َّ
َ
احلق الذي أذاب باطلهم يف َش َمال إفريقيا أ ْز َه َق
سرية احلاكم بأمر اهلل ،ولكن َّ
التاريخ
َص ًصا يرويها
ُ
بقيَّ َة ذلك الباطل يف مصر وغري مصر ،وصار كل ذلك ق َ
عرب ًة وذكرى .
دقيق عن مسار حركة أيب يزيد وجهاده،
وقد أفادنا أستاذُنا يف استقصا ٍء ٍ
ورا جليلة من البطولة احلقَّة واجلهاد الصادق ،مث جتاوز ذلك إىل
�ر َز لنا ُص ً
وأبْ َ
التعصب عن حركة أيب يزيد ،فأزال
ُزبْ َد ِة حبثه وغايته ،فأزاح الكثري من غبار ُّ
َ
َق بِ َها من ِد َع ٍ
والتقليل من شأنه،
ِض ٍة أرادت انتقاص هذا اجلهاد
ايات ُم ْغر َ
ما َعل َ
فنس�بت فيه إىل أيب يزيد ما يَ ِشني جها َده ويُظهره يف مظه ٍر ُمنَ ِّف ٍر ُم ْستَ ْه َج ٍن،
ْ
وقد أفاد وأجاد .
ِّق يف سيرة أيب يزيد مبا يُل ِ
ِش
ْص ُق به ما يَ ْخد ُ
ولَ َع ْمرِي إن التاريخ الذي يُ َدق ُ
�و ُهها لَيَتَ َج َاو ُز لِ َغيْ ِر ِه عن الكثري من املََع َّر ِ
ات ،فال يرويها إال
هذه السري َة ويُ َش ِّ
وإن َر َواها فَبِ ُدو ِن نَ ِكريٍ أو تنديد .
رواي ًة عابرةْ ،
واضح،
وال نَتَ َع َّر ُ
ظاهر ٌ
فاألمر فيها ٌ
ض لدعايات أع�داء حركة أيب يزيدُ ،
ُ
والسبب فيها ال َغيْظ والعصبية ،وقد كشفها أستاذنا الكرمي الشيخ سليمان بن
ُ
يوس�ف مبا ال مزيد عليه  .ولكين أريد أن أشير هنا إىل َّأن مصادر اإلباضية
وج َر ْت على نفس س�بيل املصادر األخرى،
نفس�ها َح َطبَ ْت يف ذلك احلبلَ ،
َ
َشنَّ َع ْت على أيب يزيد ،وال بُ َّد من وقف ٍة عابرة هنا ،فنحن ال ننفي أن تُ َو ِاك َب
فَ
ْ
بعض ال َهنَ ِ
ات ،ولكننا نس�تبعد أن تَبْلُ َغ تلك
حرك ًة ضخمة كحركة أيب يزيد ُ
الصور َة املَ ُهولََة الصارخة اليت َس َّجلَتْها أقال ُم املؤرخني .

الع َم َريْ ِن أو ُجنْ ًدا
ويُ ْخ ِط ُئ ُك َّل اخلطأ َم ْن يُ َكل ُ
ِّف أبا يزيد ً
جيش�ا كجيش ُ
الص َو ُر اليت يضع
كجند أيب اخلط�اب عبداألعلى أو أيب منصور إلياس ،وهي ُّ
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مقياسه للصراع بني أبناء األمة على ِمثَالِ َها الفريد النادر .
املؤرخ اإلباضي َ
س�واء بقيادة أيب اخلطاب
فجيوش اإلباضية يف إنكارهم على دول اجلور
ُ
ً
و َم ْن جاء بعده و َم ْن س�بقه وأيب منصور ومن تبعه كانوا يلتزمون التزا ًما دقيقًا
اخللف عن السلف ،والتز َم ْت
بسيرة الصحابة ،اتصلت عليه سريتُهم فورثها ُ
بِ َها أجيالُ ُهم فال يُ َف ِّر ُطون فيها وال يقصرون عنها .

ِم ألهل القبلة أال يتبعوا
فقد كانت سيرتُهم  -رمحهم اهلل  -يف حروبِه ْ
جريح وال يأخذوا س�لبًا وال َسبْيًاَّ ،نزهوا أيديهم عن
ُم ْدب ًِرا وال يُ ْج ِه ُزوا على ٍ
كل ذلك يف التزا ٍم صار ٍم ،وإنَّما كا َن َه ُّم ُه ْم َ
إبطال اجلور وإقامة احلق ،وليس
ٌ
مسلك مثايل
مج َع الغنائم واألسلاب أو االتس�اع يف امللك والدولة ،وهو
ِم ُم بَ ْع َد ُهم ،ومضى َمثَ ً
ال َش ُرو ًدا يف التاريخ ال يتكرر بِيُ ْسرٍ ،وقد
قُ
َص َر ْت عنه الْه َ
إمجاع من املؤرخني يف نقل تلك الصورة الناصعة العظيمة .
جاء ٌ

فأب�و اخلطاب يف حربه لورفجومة قد غ�ادر قتلى األعداء يف املعركة لَ ْم
سوء غري الس�يف !! حىت قال فيهم َم ْن رآهم  « :كأنَّ ُهم ُرقُو ٌد »
يَ َم َّس� ُه ْم ٌ
وع القوم ِ
وأشجارهم
وأجنَّتَ ُهم
ْب أو نَ ْه ٌب ،ولَ ْم يُ ِص ْب ُز ُر َ
!! لَ ْم يُ ِصبْ ُه ْم َس�ل ٌ
َ
جيش
ِن َم َع َّر ِة اجليش ،وكان ذلك شأنَ ُه يف كل حروبه ،فهو ٌ
ورهم ٌ
شيء م ْ
و ُد َ
الو َر ُع .
َربَّتْ ُه التقوى َ
ووقَ َذ أهلَه َ
وأما أبو منصور إلياس فقد قاد َح ْملَ ًة تأديبية َص َّد فيها ُجموع ابن طولون
الغازي ،وبقي
اجليش
اليت جاءت إىل طرابلس تَع ُ
ِيث فيها فس�ا ًدا ،ف ََر َّد ذلك َ
َ
يف ميدان املعركة بعد هزمية ابن طولون مثانُمئة ِح ْم ٍل َذ َهبًا لَ ْم يَ َم َّس َها أح ٌد من
جند أيب منصور !!
احا،
فهذا ٌ
أصفر َرنَّانًا ُمبَ ً
جيش ما جاء يف طلب الدنيا ول�و كانت ذهبًا َ
رجاء ما عنده ،وبعد ذلك يس�توي َّ
والتراب،
الذ َه ُب
ُ
ينتصر هلل َ
ولكن�ه جاء ُ
جيش َربَّتْ ُه التقوى و َوقَ َد ُه الورع .وهي طالئ ُع ُم َص َّفاةٌ ُم ْص َط َفاة ال
أيضا ٌ
وهذا ً
دائما.
يَقُو ُم هبا
ُ
التاريخ ً
َّ
مؤرخي اإلباضية يُريد ْأن يُ َكلِّ َف ُه ما
ولعل الذي انتق َد سيرة أيب يزيد من ِّ
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وح َّق لَه – وقد قال أبو القاس�م َم ْخلَ ُد بن يزيد أس�تا ُذ أيب
تَ َكل َ
َّف لِ َه ُؤالء – ُ
َخ� ْز ٍر ُم َعلِّقًا على حروب أيب يزيد خملد بن كيداد  « :لقد فَتَ َح فيهم أبو يزيد
وتقدير وانتقا ٌد ،أما
وعتاب،
إعجاب
السريَ َة » وهو كال ٌم فيه
ٌ
ٌ
بابًا لو أَ ْح َس َ
�ن ِّ
ٌ
َر لنفسه وتال َ
ان
َر ُس َل ْي َم ُ
أبو يزيد بن كيداد فقد اعتذ َ
قول اهلل تعاىل َ ﴿ :و َما َكف َ
َرواْ ﴾ [ البقرة ] 106/وتلك َم َع َّر ُة ُجنْ ٍد ُم ْختَلط ،ليست
َولَ ِك َّن َّ
الش ْياطِنيَ َكف ُ
وإن هي أس�اءت فليس على تلك
كتلك النَّ َماذج اليت أش�رنا إليها من قبلْ ،
الر َوا ُة وتَ َفنَّنُوا يف َع ْر ِضها .
الصورة املَ ُهولَة اليت َزيَّنَها ُّ
***
وملاذا أُ ُ
وش َفى يف هذا
طيل عليك أخي القارئ ؟ فقد كفانا أستاذُنا الكرمي َ
ِح ٍّق رفي ُق ُه
البحث القيم الذي ال يستطيع أن يَقُو َم مبثله غريُه ،فهو كما قال فيه ب َ
يف اجلهاد ِ
مؤر ُخ اجلزائر الكبري ؛ األستا ُذ أمحد توفيق املدين
وصنْ ُو ُه يف العلم ؛ ِّ
 ... « :ل َ
ِج للناس َ
مثل هذا الكتاب اجلليل جيب
ِك ْي يس�تطيع ٌ
باحث ْأن يُ ْخر َ
أن يكون ُمتَ َحلِّيًا ِ
بثالث ِخ َص ٍ
نادرا :
ال ما اجتمعت يف واح ٍد إال ً
والتحري العميق .
االطالع الواسع
َّأولُها :
ُ
ِّ
ُ
والتحليل املنطقي السليم .
الفكر الثاقب
وثانيها ُ :

وثالثُها  :الشجاعة واإلقدام ،وا ُ
جل ْرأَُة على قول كلمة احلق والدفاع عنها
أكثر الناس.
مهما كانت خمالِ َف ًة ل َِما يعتقد ُ
وأخي وصديقي العالمة البَ َّحاثة الشيخ سليمان بن داوود قد َج َم َع اهللُ فيه
َ
َد ُم للناس َ
مثل هذا البحث اجلليل » .
هذه
اخلصال الثالث اليت َج َعلَتْ ُه يُق ِّ

ولن أَزِي َد ش�يئًا بعد كلمة املؤرخ اجلليل أكرمه اهلل ،ولكنّي أُ َهنِّ ُئ أستاذَنا
ْ
العزي�ز بِ َهذا اجلهد الكرمي وأدعوه إىل املزيد ،وأس�أل اهلل أن يبارك يف عمره
وأن يُ َوفِّ َق ُه إىل جالئل األعمال .
وعمله ْ
وآخر دعوانا أ ِن احلم ُد هلل رب العاملني .
ُ

عمرو خليفة النامي

نالوت – جبل نفوسة  /ليبيا
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 .1من كتــابات النامي ( تقدمي فكري )

و ) تقدميٌ لكتاب « مواقف فكرية »

•

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى
آله وصحبه وسلم.
أقد ُم لَُه اليو َم هو مواقف فكرية متنوعةَ ،س َّجلها
وبع ُد؛ فهذا
الكتاب الذي ِّ
ُ
استغرقت فتر َة
كاتبُها األس�تاذ حممود الناكوع يف فترات متفاوتة من الزمان،
ْ
س�جل فيها مواق َفه اليت أ ْملَتْ َها عليه
نش�اطه القصري يف عامل ِّ
الص َحافة ،وقد َّ
عقيدتُ�ه يف قضايا متعددة يف هذه املق�االت الرصينة املتنوعة ،اليت تعرض يف
إجيا ٍز غريِ ُم ِخ ٍّل ألهم جوانب الفكر اإلسالمي املعاصر.
َّ
ولعل األس�تاذ حممود الناكوع هو خريُ َم ْن يكت�ب مثل هذا الكتاب،
جاد،
يج كلية اآلداب – قس�م اللُّ َغ ِة اإلجنليزية ،وهو إىل ذلك ٌ
قارئ ٌّ
فهو ِخ ِّر ُ
ِيح ْت لَُه الفرص ُة لِيَتَ َع َّر َف عن ق ُْر ٍب بثقافة الغرب يف لُ َغتِها،
ٌ
صابر ،أُت َ
وباح�ث ٌ
مجيعا ،س�لبًا وإجيابًا ؛ كما
جوانبها
يف
عليها
للوقوف
الفرصة
له
�ت
ِيح ْ
وأُت َ
ً
�د ُر إلينا ،وكما هي عليها يف بالدها ؛ س�واء يف بريطانيا ،أو يف وريثتها
تُ َص َّ
الواليات املتحـدة األمريكية ،وذلك عن ق ُْر ٍب ومعانا ٍة شخصية ،وقد هيَّأ له
ذلك أن يرى الصور َة واضح ًة ،وأن ينقل كذلك رأيا واضحا جليًّا يف عالقتنا
بالغرب يف جماالت احلياة املختلفة.
وهو إىل ذلك يَ ْمل ُ
�خ ْت عنده حبكم
ِك من أصالة الفكر والقِيَ ِم اليت تَ َر َّس َ
ِن ف ْ
ويعيش له ،وخيرج
منهجا ثابتًا يعيش به ُ
ِك ِر ِه ً
تربيته ونشأته األوىل ما جيعل م ْ
عن أن يكون هواي ًة عابر ًة أو نش�ا ًطا هو من بعض التَّ َر ِف العقلي الذي يعيش
صاحب
َس�ا َن الفكر يف ه�ذه البالد ،هو باختصا ٍر :
له ُ
ُ
بعض َم ْن يلبس َطيْل َ
وصاحب فكر ٍة .
رسال ٍة
ُ
• املص�در  :كتاب «مواقف فكرية» حملمود الناكوع ؛ الصفحات  .16 –11واالعتماد هنا على طبعته
األوىل الصادرة عن دار الفتح.
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ال الفكر  -نُ ِ
وحنن يف هذا اجملال َ -م َج ِ
نفسها
واج ُه مشكل ًة ُم َع َّق َد ًة تَ ْفر ُ
ِض َ
بإصرا ٍر يستدعي أن يكون ِّ
موقف يف كل القضايا اليت يعيشها
للمفك ِر املسلم ٌ
اإلنسان ،فض ً
ال عن املسلم يف أي بقعة من األرض يعيش .
األشياء مبيزان اإلسالم هو السالح األول يف
واملوقف املتميز الذي يقيس
َ
معركة اإلسالم يف هذا القرن ،و ُع َّدتُه األوىل النتصاره املنتَ َظر يف حياة األجيال
يف املستقبل.
فال بُ َّد من وضوح الغاية أمام الفرد املس�لم واجلماعة املس�لمة واألمة
املس�لمة ،ولكي تتضح الرؤية ال بُ َّد من مواقف فكرية واضحة تُ َح ِّد ُد معال َِم
دوامة املعارك الفكرية
املعركة َ
وخ َّط السير ألصحاب الفكر اإلسلامي يف َّ
املتصلة اليت مل يَ ْخ َم ْد أُ َو ُارها منذ بدأ قدميًا يف صراع األفكار املعادية لإلسلام
الديانات احملرفة من يهودية ومسيحية أو ما أَ ْرثَ ْت
نار ُه
ُ
؛ سواء منها ما َكبَّ َر ْت َ
أساليب االستعمار
الشعوبيَّة يف القدمي واحلديث ،أو ما تَل ََّونَ ْت به
عرات ُّ
لَ َهبَ ُه نَ ُ
ُ
يف اجلديد والقدمي .
وبداي� ُة الطريق ه�و أن نعترف أنه قد كان ل ُ
ِك ِّل َهاتِ� ِه األفكار املعادية
لإلسلام منذ القدمي يَ ٌد ُطولَى يف حماولة توجيه االجت�اه الفكري العام لألمة
التصو ِر اإلسلامي
املس�لمة؛ ب َِما أَْفل َ
َح  -يف كثريٍ من األحيان  -يف َح ْج ِب ُّ
الصحيح؛ ولو إىل حنيٍ.
مدى شدي ُد البُ ْعدِ ،قَ ْد أَثَّ َر
ويف العصر احلديث كان لِ َه ِذ ِه املعركة الضارية ً
يف صبغ أجيال كاملة متتالية بصبغة الفكر املعادي لإلسالم ،أو املنحرف عنه،
أو املنحرف له.
مجيعا َوق ََع ْت لفتر ٍة أو ألخرى
ديار اإلسلام ً
زا َد يف تأكيد هذا األم ِر َّأن َ
حتت السيطرة املباشرة ألعداء اإلسالم ،فاجتهوا منذ أول عهدهم إىل اجتثاث
جذور التصور اإلسلامي والفكر اإلسالمي من حياة املسلمني ومعاهدهم،
وتتأس�ى
وأس ُس�وا أجياالً حتذو حذ َو ُهمَّ ،
وصحافتهم ووس�ائل إعالمهمَّ ،
بسريهتم ،فكان ذلك هو ش�أ َن هذه األمة يف أكثر أفكارها ،حىت لقد أَ ْصبَ َح
209

عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

األفكار الغازية يف
نفسه أو َح َص َرتْ ُه
ُ
الفكر اإلسلامي غريبًا فيها ؛ قد َح َص َر َ
أَ ْضيَ ِق ٍ
نطاق .
ْب ه�ذه األمة ومادهتا ،ورصيد
وكان
نصي�ب البالد العربية  -وهي قَل ُ
ُ
البيان اإلسالمي الصحيح فيها ،ومعقل لغة القرآن املترمجة عن معانيه وموازينه
نصيب
– كان نصيبُه�ا م�ن القهر واإلخضاع ملخطط�ات التحريف أكربَ ٍ
وأض َراه .
ْ
زاد فيه أن ه�ذه البقعة من األرض  -وهي مهبط الْ ِه َداية الربانية ومهد
اإلسلام و َمنْز َ
ِل الوحي  -قد دخلت يف نطاق أطم�اع اليهودية العاملية يف
اجلاد الطويل إلقامة دولة إسرائيل .
عملها ِّ
األمر  -ب َِما استتبعه من تَ ْخ ٍ
طيط متصل ،وعمل دائب لتحطيم
وكان هذا ُ
عنص�ر املقاومة األصيل يف هذه األمة ؛ وهي العقيدة اإلسلامية الصحيحة،
والتصور اإلسالمي السليم  -هو َه َدفًا مرصو ًدا َعم َ
ور يف
ِل له اليهود ،و َم ْن يَ ُد ُ
فَل ِ
ِم يف العداوة لإلسلام والكيد لَُه وألهله ،منذ البدء وال يزال حىت اليوم،
َكه ْ
ِين لذلك ما أمكن من الوس�ائل ،مستهدفني كل اجملاالت ،حىت كانت
ُمتَّ ِخذ َ
نتيجة ذل�ك العمل الدائب املتصل أجياالً من هذه األمة ممس�وخ َة التصور،
املفكر املسلم غرب ًة حقيقي ًة .
غائم َة الرؤية ،منحرف َة الفكر ،يُ ِح ُّس فيها ُ

وهذا يف الواقع ما جعل هذه األمة تنقاد يف مسيرهتا اليت أعقبت معركة
ٍ
متاهات من الضياع السياس�ي والفكري،
االس�تقالل يف غالب ديارها يف
دورا حقيقيًّا ذا وز ٍن يف قيادة أمم
أ ْعقَبَها الْ َه َزائ َِم املتتالي َة َ
وح َر َمها من أن تَل َْع َب ً
يتطو ُعون ب َِر ْس ِم
الر ْك ِب املتخلِّفَّ ،
األرض ،فهي حمسوب ٌة عند أعدائها يف عداد َّ
ني به وال آبِهِنيَ ألمره .
َخ ِّط َسيْرِه ،غريَ ُم ْحتَ ِفلِ َ
بل ويوجد يف أبنائه وساسته َم ْن يلهث وراء هؤالء األعداء يلتمس عندهم
والس�ند ،ويتقرب إليهم بتنفيذ سياساهتم وإرضائهم ِس ًّرا وعلنًا ،ومع
العون َّ
أثر العقيدة يف هذه األمة وأجيالِ َها ،فتعج ُز عن ْأن تَق َ
ُول لَ ُهم
كل ذل�ك خيتفي ُ
مؤمن
ابن با ٍّر أو يف جها ِد ٍ
�خ ُرو َن هبا إن هي قالتها على لسا ِن ٍ
ا ْعتَ ِزلُوا  .ويَ ْس َ
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صادق .
وبداية الطريق يف تصفية مرياث الفكر املنحرف املشوه الذي َم َس َخ ْت به
قوى األعداء ف ْ
وج َد بني أبناء هذه األمة َم ْن
ِك َر هذه األمة وتصوراهتا هي ْأن يُ َ
نفسه من
ميلك من العزم والتصميم وصدق العقيدة ما يُ َم ِّكنُه من أن ينتش�ل َ
الع َّد ِة واألداة
املستنقع ْ
تصو ٍر ٍ
دخيل ،وأن يتخذ من ُ
وأن يُ َط ِّه َرها من أ ْد َرا ِن كل ُّ
ما جيعله «لس�ا َن» الفكر اإلسالمي األصيل الذي يَ ِز ُن األمور مبقياسه الدقيق
ويقيسها على منهجه القومي .
دور هذا النَّ َف ِر يف «مواق�ف فكرية» ال تلبث أن تصبح
وس�وف يتمثَّ ُل ُ
«تيارا» يُ َم ِّه ُد ببيانه «حلركةٍ» حيَّ ٍة يف جس�م هذه األمة ،تُ َج ِّد ُد فيها ما َ
تآك َل
ً
من خاليا جس�مها ،وتُ َز ِّو ُدها بالدم اجلديد الذي يُ َهيِّئُ َها لدورها الذي أ َع َّدها
ِك َج َع ْلنَ ُ
اهللُ ل�ه ،وكلَّفها به ؛ َد ْو ِر قيادة العامل والش�هادة عليه ﴿ َو َك َذل َ
اك ْم
الر ُس ُ
ول َع َل ْي ُك ْم َشهِي ًدا ﴾
اس َويَ ُك َ
أُ َّم ًة َو َس ًطا لِتَ ُكونُواْ ُش� َه َداء َع َلى النَّ ِ
ون َّ
[البقرة. ]143/
الناس ُ -ك ِّل الناس  -هي تبلي ُغهم رسالة اهلل بيانًا ،وإقامة
والشهاد ُة على ِ
احلج�ة عليهم عمليًّا ،يف بناء عضوي حي يعيش يف ِصلَ ٍة باهلل ودين اهلل ،على
ُ
فأدى دور الشهادة
أس َس�هُ
رسول اهلل َّ ،
َس ْم ِت ذلك اجملتمع األول الذي َّ
وفق منهاج
الدين «بيانًا» و «حرك ًة» ؛ َ
والقيادة يف العامل عندم�ا عاش هذا ُ
وإمجاع
كتاب اهلل ،وسن ُة رسوله عليه السالم،
اإلسلام كما حفظه َّ
ُ
وحد َد ُه ُ
الصحابة رضوان اهلل عليهم .
الس� ْف َر
ِر الغِبْ َط َة الكاملة وأنَا أُق ِّ
وأنا اليو َم ْ
َد ُم للقارئ الكرمي هذا ِّ
أستَ ْش�ع ُ
املواقف الفكرية املختلفة ألحد هؤالء النخبة من
ِض هذه
َ
النفي�س ؛ الذي يَ ْعر ُ
أنفسهم من «مستنقع» الفكر املضلِّل،
ِم ْن أَْفل ُ
أبناء اإلسالم ،م َّ
َحوا أن ينتشلوا َ
وأخذوا على عاتقهم – مس�تعينني باهلل وح َده – هداي�ةَ أقوامهم إىل النور
شاطئ السالمة ،يف رحاب الفكر
الذي اس�تضاؤوا به ،واألخذ بأيديهم إىل
ِ
اإلسالمي القومي ومنهجه املستقيم .
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األخ األستاذ حممود الناكوع يف كتابه هذا أن يطرح مواقف
وقد استطاع ُ
بعض
وتعر َض ْت لقضايا متعددة ،هي ُ
فكرية متعددةَ ،ش َمل ْ
َت ميادين متعددةَّ ،
حصيل ِة َج ْه ٍد ُمتَّ ِص ٍل ُمبَ َار ٍك يف ميدان الصحافة .
وق�د كان ُ
الص َحافَ ِة يف هذه البقعة من أرض اإلسلام َم ْرتَ ًعا للفكر
جمال ِّ
نوع ولونٍ ،وجماالً لِ ُه َوا ِة الكالم املتهافت الذي يهتم بتس�ويد
املضلل من كل ٍ
ونادرا ما يعيش لفكر ٍة أو رس�الة ،وأقلُّها هو كان يعيش
الصفح�ات غالبًاً ،
صوتًا للعقيدة اإلسالمية يف قضايا اإلسالم احلية .

فهاته طالئع النصر لفكر اإلسلام ق�د الحت هنا ،يف تراب هذا الوطن
ِن ُر َّواد هذه الطالئع .
العزيزَ ،
وح ْس ُب أخي حممود شرفًا أن يَ ُكو َن م ْ
الدكتور عمرو خليفة النامي
االثنني  26مجادى األوىل 1391هـ
املوافق  19يوليو 1971م

ُ
ش�رف الريادة يف هذا
وكان لألس�تاذ حمم�ود – مع نف ٍر آخر قليل –
الْ َميْ َدان ،نرج�و أن تكون جهو ُدهم عالم َة الب�دء الصحيح يف هذا الطريق
الطويل ،ومنطلقًا للجيل املَ ْر ُج ِّو الذي يصنع منار الفكر اإلسالمي ،الذي نأمل
وض الرمحة الربَّانية
أن يقود هذه األمة إىل مكاهنا يف التاريخ ،وقبل ذلك إىل فُيُ ِ
وفق منهج اهلل يف األرض والسعادة به يف اآلخرة .
يف احلياةَ ،
َض ُل أن
وقد ُكنْ ُت َأو ُّد أن أقول ش�يئا ع�ن حمتويات الكتاب لوال أنَّنِي أُف ِّ
ليكو َن فكرته اخلاصة ،وأنا شدي ُد اإلعجاب بِ َهذا املَنْ َحى يف
أَ َد َع للقارئ فرص ًة ِّ
التفصيل َّ
الطو َ
َ
ِيل
ور ٍة ُم َر َّكزة ؛ تَتَ َجنَّ ُب
التأليف الذي يَ ْعر ُ
ِض لقضايا عديد ٍة ب ُ
ِص َ
الس ْ
الض ْحلة اليت
ِس
يق به غريُ الدار ِ
�ط ِحيَّة َّ
الذي يَ ِض ُ
ِّ
املتخصص ،وتتخلَّص من َّ
ِئ ا َ
جل ُّاد .
يَ َعافُها القَار ُ
وأنا إِ ْذ أُ َر ِّح ُب هبذا اجلهد املبارك يف مكتبتنا العربية أَ ِج ُدنِي شدي َد األمل يف
املستقبل املشرق الذي أَلْ َم ُح آفاقَه املنرية يف كلمات األستاذ «حممود الناكوع»،
ويف ُع َص َار ِة الفكر املؤمن النظيف الذي َدف ََعتْ ُه إىل كتابتها وأَلْ َه َمتْ ُه صياغتَها .
الكتاب َّأو َل
دائما ْأن يَ ُكو َن هذا
ُ
ولَ َعلَّ ُه من الذكريات اليت سوف أَ ْعتَ ُّز هبا ً
ِل من أهم معاقل االستشراق،
ُربَ ٍة طويلة يف ديار الغرب ،ويف َم ْعق ٍ
ما أقرأ بعد غ ْ
يت املتواض َع مع
وأن تكون هذه
ْ
الكلمات َّأو َل ما أَ ْكتُ ُب كذلك ،ألُ ِض َ
يف صو َ
ُ
أخي األس�تاذ حممود الناكوع ُم ْعلِنًا معه هناي َة الف ْ
�را بفج ِر
ِك ِر املُ َضلِّل ،و ُمبَ ِّش ً
اإلسالم املشرق .
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 .1من كتــابات النامي ( مقال )

ز ) َم ْه ُر ا َ
حل َضا َر ِة ال َغ ْربيَّة

•



ض لَ َها ا ُ
ابُ ،ك ٌّل يُري ُد ْأن
ْت احلضار َة غاد ًة
حس�ناء قد تَ َع َّر َ
لَ ْو تَ َخيَّل َ
خل َّط ُ
َ
حل ْسنَ َاء البارع َة ا َ
تلك ا َ
َماذا ُكنْ َت تَ ْم َه ُر َ
جل َم ِ
ال ؟
يَ ْر ِج َع بِ َها إىل َدا ِر ِه ؛ ف َ

وإذا كانت املخطوب�ةُ هي احلضار َة الغربي َة فهل يُ َغالِي أهلُها يف َم ْهرِها ؟
والش َطط ؟
حد املستحيل َّ
وهل يَبْلُ ُغو َن به َّ
ولكن َد ْعنَا  -أخي القارئ  -من التسا ُؤ ِل واالفتراض ،فالْ َم ْه ُر الذي َطلَبَ ُه
ْ
القو ُم قد َص َّر َح به أح ُدهم منذ ٍ
وقت بعيد ،وذلك ما قاله املستر ويليَ ْم جيفورد
َّ
توارى القرآ ُن ومدين ُة َمك َة عن بالد
بالكراف  .قال املس�تر الْ َهالِك َ « :متَى َ
يتدر ُج يف س�بيل احلضارة اليت ال يُبْ ِع ُد ُه
العرب يُ ْم ِكنُنَا عندئ ٍذ أن نرى َّ
َ
العريب َّ
عنها إال ُم َح َّم ٌد وكتابُه » .

وذلك ما يَ ْش�تَر ُ
الزمن منذ مدةٍ ،و لكنَّها
ِط القو ُم ،وهي كلم ٌة ق�د لََّف َها ُ
كل مس�ل ٍم َّ
كلم ٌة جيب أن يتدبَّ َر ُّ
كل َح ْر ٍف فيها ،وهي كلمة كفيل ٌة كذلك
وخ ُصوم
أن تَ ْفتَ َح أما َم أَ ْعيُنِنَا
َ
مغاليق أسرار الصراع الدائم الدائب بني اإلسالم ُ
اإلسلام ،وهي كلم ٌة حقيق ٌة بأن تَ ْر ِج ُع الكثريَ من أبنائنا إىل صواهبم يف كثريٍ
من أفكارهم وأطوارهم .
***
ِن
وحنن هنا سوف نُ ِشريُ إىل ِ
رؤوس مواضي َع لبعض مظاه ِر ذلك الصراع م ْ
ُ
َو َرا ِء ستا ِر تلك الكلمات ...
«العلَم» الليبية ؛ يف عددها الصادر بتاريخ 1968 /10 /28م  .وقد أ َم َّدنِي به أح ُد اإلخوة
• املصدر  :صحيفة َ
أصلُ ُه ال يَ ْخلُو من أخطاء .
مرقونًا،
فاجتهدت يف تصحيحه وضبطهْ ،
ُ
وإن كا َن ْ
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ف�أوالًَّ :إن احلقيقة اليت َّ
زت يف أذهان أعداء اإلسلام  -بعد خرب ٍة
ترك ْ
قو ِة هذه األمة
متعمق ٍة صابر ٍة ألُ ُمورِه  -هي َّأن ِس َّر َّ
طويل ٍة بش�ؤونه ،ودراس ٍة ّ
األخوة الكاملة بني أجزائها هو اإلسلام،
وتَ َرابُ ِط َها وتَ َواثُ ِق َها وانتظا ِم أواصر َّ
وأص َل ِمنْ ِ
وأن َعلَيْهِم
هاج ِه
ودستور نظام ِه هو القرآنَّ ،
َّ
وأن ِج َم َ
اع أ ْم ِر اإلسالم ْ
َ
ْضوا على هذا الكتاب.
أوالً لتفتي�ت هذه القوة وزعزعة هذا اجل�دا ِر ْأن يَق ُ
ِل ألمة اإلسالم  -كما يَ ْح ُدو ُه هذا
فإن ُم َخ َّط َط النَّ ْس ِف
ولذلك َّ
الشامل الكام ِ
ِ
اخلبيث ومقالُُه  -يَ ْستَ ْدعِي أوالً أن يَتَ َو َارى القرآ ُن عن أهله.
ُ

وقد َس�ل َ
للتعر ِف على
َك أعدا ُؤنا ُسبُلَ ُه ْم إىل هذا األمر بع َد َما بذلوا َج ْه ًدا ُّ
ْ
ِكتَ ِ
وح َض َارتِه .
اب هذا ِّ
الدين ولُ َغتِ ِه وأ َدبِ ِه وفِك ِر ِه َ
واملطل ُِع�ون على بواطن األمور يَ ْع ِرفُو َن تلك اجله�و َد ا َ
َّ
جلبَّ َار َة اليت بَ َذلَتْها
أجهز ُة االستشراق واالستعمار يف دراسة األدب العريب واللغة العربية والثقافة
جل ُهو َد ا َ
اإلسلامية ،ويَ ْع ِرفُو َن ا ُ
جلبَّ َار َة اليت بُ ِذلَ ْت يف سبيل نشر التراث العريب
وبَ ْعثِ ِه والتنقيب عنه وإزالة ال ُغبَار عن كنوزه .
ألن ال َغ ْر َب كان يُ َفتِّ ُش
ِ�م َّ
والعاقِلُ�ون يعرفون كذلك َّأن ُك َّل ذلك لَ ْم يَت َّ
لكن ُّ
دي�ن لِيَ ْعتَنِقَه ،أو لُ َغ ٍة لِيَْلتَ ِز َم َها ،أو ٍ
كل ذلك يَت ُِّم
عن ٍ
ِس منه ،و ْ
أدب يَ ْقتَب ُ
الع َّد َة
األعداء يف معرفة هذه األُ َّمة اليت يَتَ َربَّ ُصو َن هبا
ليتعم َق
الدوائر ،و يُع ُّ
ِدو َن ُ
ُ
َّ
َ
الستِئْ َص ِ
َضا ِء على حضارهتا ،وتدمريِ ُو ُجودِها ،و َم ْس ِخ َو ْج ِه َها
ال َشأفَتِ َها ،والق َ
اإلسالمي األصيل .
***
الصليبي�ةِ والصهيوني ِة الكثريَ من ا ُ
للحيْلُولة بني
وقد بَ َذلَ ْت أجهز ُة َّ
جل ُهود َ
ِيح لَ ُه ْم من فرص ٍة للسيطرة العسكرية والسياسية على
ِم ،ب َِما أُت َ
املسلمني وق ُْرآنِه ْ
هذه البالد يف فترات االحتالل واالنتداب على السواء  .وكانت لتلك اجلهود
ِدةٌ يستطيع اإلنسان أن يُنَبِّ َه إىل بعضها .
ِر ع َّ
َم َظاه ُ
طريق َس�ل َ
َك ُه هؤالء هو تَ ْحم ُ
ِيل آلة الْ َه ْد ِم ل َِم ْن يَ ْس� ُه ُل
أخ َط َر ٍ
عل�ى َّأن ْ
األمر يف ُعنْ ٍف سافِ ٍر أو ِع َدا ٍء ظاه ٍر  .و كان
عليهم ذلك ،وال يُ ْس�تَنْ َك ُر منهم ُ
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أصوات تَ َّدعِي
�لِمةٍ ،و َظ َه َر ْت بني املسلمني
ٌ
ْأن َح َّملوا آل َة الْ َه ْد ِم ألمساء ُم ْس َ
أس�طور َة القرآن ،وتُ َش ِّك ُك يف حقائق الوحي ،وتَ ْر ِج ُع ذلك إىل غري مصدره
ٍ
ادعاءات خمتلف ٍة
ْل ،وما إىل ذلك من
والعق ِ
الع ْلو َّ
حتكيم ال ِع ْل ِم َ
ُ
ِي اجلليلُ ،م َّدعِيَ ًة َ
 ...إِنَّ َما َه َدفُها هو التش�كيك يف القرآن الكرمي ،و َز ْع َز َع ُة عقيدة اإلسالم يف
قلوب املسلمني بعد ذلك .
ٍ
اختالف يف
الصوت عند املستش�رقني َّأو َل َم�ا بَ َر َز ؛ على
لقد بَ َر َز هذا
ُ
وأخ َذ َ
والتصريح
الد ِّس أحيانًا،
ِ
وأس�اليب
ِ
َّهجات
الع ْر ِ
مسلك َّ
ضَ ،
ِ
الل َ
وطرائق َ
132
إسالمي  -رايَ َة
صاحب اس ٍم
أحيانًا أخرى  .مث َح َم َل طه حسني  -وهو
ُ
ٍّ
�ن َح ْملَ َها ،و َم َضى هبا َك َما يُرِي ُد أسيا ُد ُه ،فكان  -كما يُريدون
الْ َه ْد ِم ْ
فأح َس َ
وج َس َار ًة .
أكثر ُج ْرأًَة َ
 ٍَ
حماضرات
الش ْع ِر اجلاهلي » الذي كان يُْلقِي ِه
وخر َج على النَّ ِ
اس بكتابه « يف ِّ
َ
ِص ِريَّة حينذاك  .ويف نطاق حديثه عن
مل
ا
اجلامع�ة
يف
اآلداب
كلية
طلبة
على
ْ
الوضع يف الش�عر اجلاهلي َّقر َر َّأن كثريًا من حقائق القرآن موضوع ٌة أيضا ...
ض لَُه القرآ ُن من حماولة َّ
الط ْع ِن يف قداسته ِ
وص َّح ِة نَ ِّصه
وكان ذلك َ
أش َّد ما تَ َع َّر َ
ُ
الباطل من بني يديه وال من َخ ْلفِه .
الذي ال يأتيه
ِم ،وتَ َر َك لنا
أثار ذلك َّ
وق�د َ
ضج ًة كبري ًة دافَ َع فيها املس�لمون عن كتابِه ْ
ُ
قرائح أ َدبا ِء اإلسلام َو َص َّر ْت بِ ِه أقال ُم ُهمَ ،
وكان
ِما تَ َفتَّق ْ
ً
إنتاجا ً
َت به ُ
رائعا م َّ
أديب العربية املعاصر و ُمنْ ِش�ئَها ال َف َّذ
ال َفتَ�ى املُبَ ِّر ُز يف َحلْبَ ِة ذلك ِّ
الصراع هو َ
133
الص َّو َال عن تُراثِ َها األس�تا َذ مصطفى ص�ادق الرافعي َر ِح َم ُه اهلل،
ِح َّ
املُنَاف َ
ُ
فقد كان  -جزا ُه اهلل عن اإلسلام َّ
الصراع
كل خ�ريٍ  -أ َّم ًة َو ْح َد ُه يف ذلك ِّ
الصاخب .
َّف بقراءة َج ِ
وأنَا أُ ِح ُّب ْأن أُ ِ
مي�ع ُكتُبِه ،و ُمتابَ َع ِة ذلك
وص َي ش�بابَنا املُثَق َ
واالس�تمرا ِر عليه ؛ حتَّ�ى يَْألَ ُفوا بيا َن العربية األصيل ،وتَ ْستَس�ي َغ أذواقُهم
الرفي َع الذي َج َّ
سالس ٍة و ق َُّو ٍة .
ِي يف َ
أُ ْسلُوبَها َّ
ال ُه الرافِع ُّ
 -132طه حسني ( ت1393هـ 1973 /م ) ؛ انظر ترمجته يف األعالم للزركلي .
 -133مصطفى صادق الرافعي ( ت1356هـ 1937 /م ) ؛ انظر ترمجته يف األعالم للزركلي .
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***
االستعمار إىل املناهج التعليمية،
اس�تطاع ْأن يَنْ ُف َذ به
وأَ َش ُّد من ذلك ما
َ
ُ
َت من حمصول َّ
َص ْت
فاستَ ْح َد َث
أس�اليب قَلَّل ْ
الطلَبَ ِة من القرآن الكرمي ،وأَنْق َ
َ
ٍ
دراس�ات شكليَّ ٍة حمدودة ،فكان َح ُّظ
وح َص َرت اللغ َة يف
من ِح َص ِ
الد ِ
ص ِّ
ينَ ،
ِّ
ِم وأدهبم وما يُ َشك ُل ثقافتَهم
األجيال املتعاقبة من
ِ
ِم ولُ َغتِه ْ
نصوص دينهم وقرآنِه ْ
املتميزة حمدو ًدا ضئي ً
ال .

وء ب ُ
ِك ِّل ذلك
وكان م ْ
ِم املتهافت ِة َّأن ذاك�ر َة التلميذ الصغري تَنُ ُ
ِ�ن ُح َج ِجه ُ
اع
ِ�ب ِء الثقيل ،ويَ ْحتَ ُّجو َن َّ
بأن ِح ْف َظ الن�ص ُدو َن فَ ْه ِم ِه َض ْر ٌب من َّ
الضيَ ِ
الع ْ
تفويت الفرصة الذهبيَّ�ة على هذا ِ
الكتَ ِ
اب ولُ َغتِ ِه ؛ حتَّى
َص ُد ُهم
ُ
والعبَث ،وق ْ
َ
يَنْ َشأَ ُ
اجليل ب َِم ْع ٍ
زل عنهما .
أي آل ٍة يُعِنيُ على َص ْقلِ َها وتَنْمِيَتِ َها ،وأَ َّو ُل
واجلمي ُع يعلمون َّأن اس�تخدا َم ِّ
ِ
وإن َم ْخ ُزونَه�ا الذي يَتَ َح َّص ُل عليه التلمي ُذ يف فتر ٍة لَ ْم
هذه
اآلالت الذاكرةَُّ ،
مداركه العقلي ُة بَ ْع ُد هو الرصي ُد ال�ذي تَ ْع َم ُل فيه هذه املَ َدار ُ
ُ
ْ
ِك
تكتمل فيه�ا
لشر ِح َها و إيضاحهاَ ،
وك ْم
ُم ْستَقْبَالً ،حيث تَ ُكو ُن ُ
فترات الدراسة التالية جماالً ْ
الطالب ممتا ًزا عندما يَ ِج ُد ِ
ِد ُه بذلك الرصيد املُ َّد َخ ِر يف
ِ
موقف
يَ ُكو ُن ُ
ذاك َرتَه تُم ُّ
العقلي واكتمالِِه الفكري .
فتر ِة نُ ْض ِج ِه
ِّ
وتَ ْس�تَ ْغرِب َّأن هؤالء الذين يَبْ ُكو َن إشفاقًا على ذاكرة الطفل املسلم ألنه
يُ ْؤ َخ ُذ حبفظ ق ُْرآنِ ِه َكيْ َف ال يتكل َُّمون عن أطفالِهِم الذين تُل َْوى عظا ُمهم َّ
الط ِريَّة
الصغري ُة لتعليمهم رقصات الباليه !!
***
أثرا
آخ ُر من مظاهر هذا الصراع ،وقد كان َ
أش َّ
�ر َ
و َم ْظ َه ٌ
خطرا وأبْ َع َد ً
�د ً
ُ
أعداء األ َّمة و ُع َمال ُؤ ُهم،
املظهر يف حرك ٍة نَ ِش َط ٍة أَ ْض َم َر َها ُ
وأَ ْكثَ َر ُخبْثًا ،تَ َمثَّ َل هذا ُ
َط َع صل ِة حاضر هذه األمة مباضيها ،وق ْ
كا َن هدفُه�ا ق ْ
َط َع لُ َغتِنَا من أصلها حىت
الر َ
مدارها
باط الذي يَ ِصلُنا بثروتنا الفكرية والثَّقَافِيَّة ،و اليت كان ُ
نَ ْفقِ� َد ذلك ِّ
وق ْ
كتاب اهلل .
ُطبُها يف أيَّام ازدهارها هو َ
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ور ُة َسبِيلَيْ ِن َرئ ِ
ِيسيَّيْ ِن :
وأَ َخذ ْ
َت هذه احلمل ُة املَ ْس ُع َ

وره وتَ ْعقِي َد ُه و َع َد َم إيفائِ ِه
ِي َّ
فاد َعى ق ُ
قََص� َد أح ُد ُه َما إىل احلرف َ
ُص َ
الع َرب ِّ
حباجة َ
باختراع ُح ُر ٍ
وف جديد ٍة لِلُّ َغ ِة
االقتراحات
الكتَبَ�ةِ واملؤلِّفني ،وتَ َع َّددت
ُ
ِ
العربية  .وأَذ ُ
الش ْ
وو ِج َد
ْك ُر َّأن أَثَ َر هذه َّ
�ط َح ِة قد وصل إىل ُص ُحف طرابلسُ ،
هنا  -على ما أَذ ُ
ِض َمار ،والذي انتهى
ْك ُر َ -م ْن أَ ْس� َه َم باختراعِ� ِه يف هذا امل ْ
َ
بِ ُدو ِن َش ٍّ
استبدال
بعضهم
األمر أن ا ْقتَ َر َح ُ
�ك إىل َس�لَّ ِة املُ ْه َمالت  .بل بَلَ َغ ُ
أش َه ِر أصحاب هذه الدعوة
ِن ْ
احلرف ِّ
العريب الش�ريف باحلرف الالتيين ،وم ْ
أص َد َر كتابًا َطبَ َع ُه با َ
حل ْر ِف الالتيين
يف البالد العربية املَ ْد ُع ُّو س�عيد عقل ،وقد ْ
ف ِْع ً
ال .
َ
فعادت فارغ ًة
ِم،
وط�ال ْ
ْ
والر ُّد يف هذا األمر ،وأَ ْدلَى اجلمي ُع بدِالئِه ْ
األخ ُذ َّ
واحلم�د هلل ِ .
يء
ِن هذه َّ
ُ
الد ْع َو ِة الْ َه َّدامة ُ
وواض ٌح َّأن الق ْ
وخ َ
َص َد م ْ
الصتَ ُه ْأن يَ ِج َ
يو ٌم نَنْ َسى فيه ا َ
ِب
حل ْر َف َّ
العريب ،ويُ ْح َج ُب ُك ُّل مرياثنا الكرمي الغزير الذي ُكت َ
َط ُع ِصلَتُنا بالقرآن وتُ ِ
و ُطبِ َع به عن األجيال اليت تَ ْج َهلُه ،فتَنْق ِ
السلَف .
راث َّ
طات األعداء إىل تنفيذ هذه اخلطة يف تُركياَ ،
وآل أَ ْم ُر
سار َع ْت ُم َخ َّط ُ
وقد َ
املسلمني يف تركيا إىل احلال اليت تعيشها اليو َم بعيد ًة عن نتاجها الضخم الغزير
يف ميدان الفكر اإلسالمي ،وا ْع َج ْب هبذه الدعوة اخلبيث ِة الْ َه َّدامة !! .
والس�بِ ُ
يل الثاين لِ َه ِذ ِه احلركة هو ذلك التَّ َحا ُم ُل الش�ديد على أسلوب
 َِّ
األس�لوب الذي
النَّ ْح ِو والقواعد اللغوية لِلُّ َغ ِة العربية ،فقد اش�تََّد النق ُد على
وصبِّها يف قواع َد ثابت ٍة
الس ُ
�لَف ل َ
ِضبْ ِط قوا ِع ِد لُ َغتِهِم وتَ ْحدِي ِد أَ َساليبِها َ
اتَّ َخ َذ ُه َّ
وس َر ْت دعوةٌ عالي ٌة صاخب ٌة تُنَ ِّد ُد ُ
الص ْف َرا ِء وباألُ ْسل ِ
ُوب العقيم
بالكتُ ِب َّ
حمدودةَ ،
�د  -على َح ِّد َز ْع ِمهِم  -الذي َس َ
الفاس ِ
واملنهج ِ
ِن
السل ُ
َف رمحهم اهلل م ْ
�لَك ُه َّ
فَ
َط ِ
�ن َد َعا إىل حن ٍو جديدٍ ،و َم ْن َكتَ َب نَ ْح ًوا
اح ِ
�ل النُّ َحاة واللُّ َغة ،بل َو ُو ِج َد َم ْ
جدي ًدا .
الس�خيفة التي تَ َر َّك َز ْت عند ُمتَ َعلِّمِينَا من
وكا َن نتيج ُة ذلك هذه ُ
الع ْق َد َة َّ
َ
صوصا يف املدارس ( املَ َدنِيَّة!! ) ،فما تَكا ُد تَ ِج ُد اليو َم َم ْن
دراس�ة النحوُ ،
وخ ً
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ِن هذا ال ِعل َْم ،ال ؛ ْ
بل ال تَ َكا ُد تَ ِج ُد شابًّا يُ ْح ِس ُن َّأولِيَّاتِ ِه فض ً
ال عن ْأن يَتَ َع َّم َق
يُتْق ُ
يف أسرارِه ،ما عدا َم ْن ق ََرأ ُه يف معاهد الدين واللغة على األسلوب القدمي الذي
تَنْ َه ُج اجلامع ُة اإلسالمية نَ ْه َج ُه اليو َم .
ص العريب وال
َوقًا للنَّ ِّ
و كان نتيج ُة ذلك ْأن نَ َش�أَ ْت أجيا ٌل ال تُ ْح ِس ُن تَذ ُّ
ِ
غاب عنها من ٍ
لعالقات الكلمات ِ
ببعض ،ول َِما
إدراك
بعضها ٍ
فَ ْه ًما لَ� ُه ؛ ل َِما َ
ض عنها من تَبَيُّ ِن تراكيب األس�اليب اليت يُ ْد َر ُك ِعل ُْمها بامتالك «النَّ ْحو»
َم َ
غَ
َحوا عليه ،و أثْبَتَ ْت تَ ْج ِربٌَة َد َّوا َم ٌة ل ُِم َّد ِة
على النَّ ْح ِو الذي َو َض َع ُه أسالفُنا ْ
واص َطل ُ
ُ
ور ِح َم اهلل َم ْن َو َص َف النحو بأنه
�ر قرنًا َص َ
الح ُه واستقا َمتَه ونَ ْف َعه َ .
ثالث َة َع َش َ
َح أعدا ُؤنا يف الْ َه ْد ِم إىل َح ٍّد بعي ٍد .
ِعل ٌْم نَ ِض َج ْ
واحتَ َرق ،و ُهنَا قد أ ْفل َ
ورتَيْ ِ
رهيب،
ذات نَ ْه ٍج ٍ
�ن بَ َر َز ْت دعو ٌة أخرى ُ
 وإىل جانب هاتَيْ ِن ُّالص َ
العام َة إىل لُ َغ ِة القرآن اليت تُ ْحيِينَا
وه�ي َّ
ِن أَ ْن نَ ْرفَ َع َّ
الد ْع َو ُة إىل ِّ
العاميَّةِ ،وبَ َدالً م ْ
السوقَةِ ،نَتَل َّ
بِ َه ْديِه ونُورِه ِص ْرنَا نَ ْهب ُ
َط ُف شهواتِهمَ ،ونَ ْستَل ِ
ْط ُف
ِط إىل مس�توى ُّ
للش ْعب ،والف ْ
للش ْعب».
ِك ُر َّ
ِح َّج ِة «األَ َد ُب َّ
ِم ب ُ
َع َوا ِط َف ُهم ،ونَتَ َذلَّ ُل ل َِع ْقلِيَّتِه ْ
ِ
�عوبِيَّة اليت أَ ْعتَب ُِره�ا أَ ْخ َط َر َم َعاو ِ
ِل الْ َه ْد ِم
وواض ٌح َخ َط ُر هذه الدعوة ُّ
الش ُ
ِضاللِ َها عن ا َ
حل ِّق الذي أَنْ َز َل
�دها تأثريًا يف إِلْ َهائِ َها و إ ْ
األمة ،وأَ َش َّ
لوحدة هذه َّ
للتوس ِ
�ع يف معرفة أخطا ِر هذه الدعوة و
اهللُ إليها على نَبِيِّه العريب الكرمي  .و ُّ
ِ
وع إىل رس�الة الدكتوراه اليت َكتَبَتْ َها الدكتور ُة
آثا ِر َها أَ ْر ُجو من
الر ُج َ
القارئ ُّ
134
العاميَّة».
وسة زكريَّا بعنوانَّ :
«الد ْع َو ُة إىل ِّ
الفاضل ُة نَ ُف َ
***

وح َملَ َها
هذه بَ ْع ُ
ض الوس�ائل اليت َر َّك َز َّ
أعداء لإلسالمَ ،
الد ْع َو َة إليها ق َْو ٌم ٌ
أعداءنا  .وهي
بع َدهم ٌ
ِمن يَتَ َس َّم ْو َن بأمسائنا ويَتَ َزيَّنُو َن بأزيائنا ويُوالُو َن َ
بعض م َّ
ِئ ما يَ ْش�فِي ُغلَّتَ ُه َح ْولَ َها من مصادرها املُتَ َع ِّم َق ِة اليت
وس أقال ٍم يَ ِج ُد القار ُ
ُر ُؤ ُ
135
يَ ِج ُد َها يف آخ ِر هذا املَقَال.
ِصر.
ُ -134طب َِع ْت ُم َؤ َّخ ًرا يف م ْ
العلَم .
أظفر بقائمة املصادر هذه ألنِّي ل َْم أق ْ
ِف على النص األصلي للمقال املنشور يف صحيفة َ
 -135ل َْم ْ
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عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

للم َخ َّط ِط ال�ذي َح َّد َدتْ ُه تلك الكلم ُة
وه�ذه ُكلُّها بَ ْع ُ
ض مظاهر التنفيذ ُ
الس�الفة ،أ ْعنِي كلم َة اللورد التَّال ِ
ِس�تَر وليام جيفورد بالكراف ؛ اليت
ِف  :م ْ
العريب
األو ِل إىل أن يَتَ َو َارى القرآ ُن عن بالد العرب ،ليت َد َّر َج ُّ
تَ ْد ُعو يف َش ْط ِر َها َّ
الدف َْع ُة األوىل من املَ ْه ِر
 على َز ْع ِم ِه  -يف س�بيل احلضارة الغربية ،وتلك هي َّ136
الدف َْع ِ
ات يف احللقة التالية.
املطلوب ،فَ ْلنَنْ ُظ ْر يف بقية َّ

 .1من كتــابات النامي ( مقال باإلجنليزية )

ح ) َو ْص ُف َم ْخ ُطو َط ٍ
ات إِبَ ِ
اضيَّ ٍة

ُم ْكتَ َش َف ٍة َحدِيثًا يف َش َم ِ
ال إِْفرِيقِيَّة

* أوال :متهيد:

•



َّإن املؤلفات اإلباضية تَ ْش� َغ ُل َحيّ ًزا واسعا وتُ َش ّكل َم َجاالً خصبًا يف اآلثار
عر ُف عنها إال النَّ ْز ُر اليسري
اإلسلامية  ،ومع ذلك فهي إىل الساعة ال يكاد يُ َ
ُ
احلصول على معلومات عن كتب
 ،وقد كان من الصعب على غري اإلباضية
ابن الندمي – حمفوظ ٌة مستورةٌ خشية
اإلباضية بس�بب أن ُكتُبَ ُه ْم – كما ذكر ُ
137
االضطهاد من خصومهم.
أنفسهم سبي ً
ال للوصول
ونتيج ًة ل َِما سبق لَ ْم يَ ِج ْد ُ
بعض العلماء اإلباضيني ُ
إىل ه�ذه اآلثار يف القرون القليلة األخرية « الس�تـيالء ال ّزمان على غالبها
» على حد تعبري الش�يخ الس�املي 138.وقد كان من الشائع خالل احلروب
اخلصم إىل َم ْح ِو آثار ُم َخالِفِه  ،وهلذا السبب
الواقعة بني املس�لمني أن يَ ْع َم َد
ُ
فَ َق َد اإلباضية ًكتًبَهم يف مكتبة «املعصومة» بتاهرت  ،ويف مكتبة «قصر والم»
جببل نفوسة .
ٍ
دراس�ات سابق ٍة يف هذا املوضوع فإن املعلومات
وإذا أردنا احلديث عن
ٍ
بعي�د – من كتاباتِ ُهم
ع�ن املؤلفات اإلباضية يُمك�ن أن تُ ْؤ َخ َذ – إىل َح ٍّد
ضمن كتابه « اجلواه�ر املنتقات يف ما أخل به كتاب
التارخيي�ة ،
ُّ
والربادي ّ

أعثر – لألسف – علي بقيَّة احللقات التالية لِ َهذَا املقال .
 -136ل َْم ْ
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 -137الفهرست ( القاهرة 1348 /هـ ) ؛ الصفحات 329 ، 258
 -138اللمعة ؛ ص 76
• عنوان املقال األصل�ي A DESCRIPTION OF NEW IBADI MANUSCRIPTS FROM( :
 ) NORTH AFRICAومصدره  :العدد األول من اجمللد اخلامس عش�ر من جملة الدراس�ات الس�امِيَّة (
 ) Journal of Semitic Studiesالص�ادرة باململكة املتح�دة  /الصفحات  ، 87 -63أما الترمجة فهي من
كاتب هذا الكتاب .
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