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ِطلق عليه »اإعادة اإ�سدار خمتارات من الرتاث   اإن فكرة هذا امل�سروع الذي اأُ
/ التا�سع ع�سر  الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنينْ
والع�سرين امليالِديَّني«،  قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ساأن 
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �سرورة 
بني  التوا�سل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ساهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�ساري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �سكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�سبة بعطاء ال�سابقني، واإن التجديد الفعال 
ل يتم اإل مع التاأ�سيل. و�سمان هذا التوا�سل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�سطلعت بها، منذ ن�ساأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �سائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وهو اأن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�سوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�سل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
ت�سم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�سع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�سدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًسا على �سبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�ستهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�سباب ولالأجيال اجلديدة ب�سفة خا�سة. 

وي�سبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�سبطة، 
بال�سياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
مبا  اأخرى؛  الجتهادات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتماعي  التاريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�سا�ًسا على  التاأكيد  نه�سوية كربى، مع  فيه من حتديات وق�سايا  كان 
واجتهاداته والأ�سداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، 
فاإن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة 
املتخ�س�سني، وذلك بعد مناق�سات م�ستفي�سة، وحوارات علمية ر�سينة، ا�ستغرقت 
جل�سات متتالية لكل تقدمي، �سارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني 
الذين �ساركوا يف هذا امل�سروع الكبري. كما قامت جمموعة من املتخ�س�سني على 

تدقيق ن�سو�ض الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�سلية للكتاب.

اإ�صماعيل �صراج الدين
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًسا - يف اإطار هذا امل�سروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة اأبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�س�سات �سناعة  �ستتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�ساعد ذلك على تنقية �سورة الإ�سالم من الت�سويهات 
التي يل�سقها البع�ض به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�سلمون يف جملتهم، خا�سة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

اإن ق�سًما كبرًيا من كتابات رواد التنوير والإ�سالح يف الفكر الإ�سالمي خالل 
القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�سواء، ومن ثم ل 
يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�سكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. ورمبا كان غياب 
هذا الق�سم من الرتاث النه�سوي الإ�سالمي �سبًبا من اأ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها 
التي �سبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�سروه. ورمبا كان 
هذا الغياب اأي�ًسا �سبًبا من اأ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض 
وخارجها.  والإ�سالمية  العربية  داخل جمتمعاتنا  اجلديدة  الأجيال  اأبناوؤنا من  لها 
ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، والأفغاين، والكواكبي، وحممد 
ل الفا�سي،  اإقبال، وخري الدين التون�سي، و�سعيد النور�سي، ومالك بن نبي، وعالَّ
والطاهر ابن عا�سور، وم�سطفى املراغي، وحممود �سـلتوت، وعلي �سريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�ض، واأحمد جودت با�سا - وغريهم - ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال 
اأغلبية البلدان العربية والإ�سالمية، ف�ساًل عن ال�سباب  اجلديدة من ال�سباب يف 
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على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�ض يف جمتمعات  الذي  امل�سلم 
ن�سرها  اإعادة  فقط  ولي�ض  الأعمال،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ساعًفا  عبًئا  املكتبة 

ا(. ا واإلكرتونيًّ بالعربية وتي�سري احل�سول عليها )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�سعى  امل�سروع  هذا  اإن 
والتوا�سل مع الآخر. ولي�ض اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�سارة اإىل رف�ض اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�سبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�سرتك،  الإن�ساين  الرتاث  اإ�سهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�سادر  اإتاحة  يف  ن�سهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�سها الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه اأولئك الرواد الذين عا�سوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�سايا اأمتهم، وبذلوا ق�سارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�سرهم من اأجل نه�ستها وتقدمها. 

مكتبة  يف  م�سئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  أوجب  من  اأن  ا وجدنا  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 

اإ�صماعيل �صراج الدين
14 14



إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

وامل�سرف العام على امل�سروع 

غريها من البلدان العربية والإ�سالمية، وغريهم من ال�سباب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية  بالعطاء احل�ساري للعلماء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�سائد اخلاطئ، الذي  امل�سار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرنا اإليه؛ فلي�ض �سحيًحا اأن جهود العطاء احل�ساري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ست عليها عدة قرون، وال�سحيح هو 
اأنهم اأ�سافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�سانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�سر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�ساد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ض عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.

1515 مقدمة ال�صل�صلة



الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعربرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـربرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



عبد احلفيظ أوالدوسو

تقـدمي

اأوًل: دخول الإ�صالم يف غرب اأفريقيا وع�صر الإلوري

منذ الفرتات الأوىل لنت�سار الإ�سالم يف �سمال اأفريقيا خالل القرن )الأول 
الهجري/ ال�سابع امليالدي( بداأ الإ�سالم يغزو ال�سحراء جنوبا، ثم بداأت قوافل 
َّحراء، مما مهد  َ إىل بالد ال�ساحل وال�س االتجارة حتمل معها دعوة الإ�سالم و�سماحته 
نت بَدورها حلركة الثقافة الإ�سالمية  لقيام عدد من الإمارات الإ�سالمية التي َمكَّ
إىل الإ�سالم، وانحياز  ا  ًبدءا من القرن احلادي ع�سر امليالدي الذي �سهد حتول غانا
يف  ت�ساد  بحرية  حول  الإ�سالم  حتول  اإىل  اإ�سافة  عقيدته،  اإىل  التكرور  اإمارات 
إىل قوة حاكمة بظهور مملكة كامن التي جنحت يف ب�سط �سلطانها  ا  ال�سودان الأو�سط
�سمال  الهو�سا يف  مناطق  ذلك  مبا يف  املجاورة  املناطق  من  كثري  على  ال�سيا�سي 

نيجرييا، فانتقلت الثقافة الإ�سالمية اإىل تلك البقاع بعد اأن �سادت يف كامن.
امل�ساهرة  اإىل  اإ�سافة  الهو�سا  وبالد  اململكة  هذه  بني  التوا�سل  وبا�ستمرار 
الثقافة الإ�سالمية  انت�سرت  العلماء،  املتتالية والتجارة واحلج، وتدفق  والهجرات 
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إىل ذروتها يف الثقافة  الت كانو  يف �سمال نيجرييا وولياتها التاريخية؛ حيث و�س
الإ�سالمية العربية بنهاية القرن اخلام�ض ع�سر امليالدي، فلحقت بها وليات اأخرى 
يف �سمال البالد كولية ك�سنة وزكزك وغريها، ف�سارت جميعها وليات اإ�سالمية 
ًجتاه جنوبا نحو  الدعوة الإ�سالمية يف ال أت طالئع  بد ا.  القراآنية)1( باملدار�ض  تعج 
حزام ال�سافانا الغنية وم�سارف الغابات يف اجلنوب النيجري عن طريق هجرات 
أعدادهم  تكاثرت  الذين  التجار  من  وغريهم  ا  والربناويني الهو�ساويني  من  عدد 
حوايل  أ�س�ست  ت التي  ا  ال�سنة( )ربوة  ومنها  والقرى  املدن  من  عددا  ًأ�س�سوا  فا
اأ�س�ض  حيث  اليوربا،  مدن  كربيات  يف  امل�ساجد  من  عدد  ظهور  وبداأ  1700م، 
م�سجد مدينة اأويو عام 1755م، وم�سجد مدينة )اإ�سني( عام 1770م، ثم م�سجد 

مدينة لغو�ض عام 1775م)2(.

وتاأ�سي�سه  فودي  دان  عثمان  ال�سيخ  بقيادة  الفودية  الثورة  انت�سار  ُّويعد  َ ُ
ً، حدثا تاريخيا فريدا يف حركة  ً ً خالفة �سكتو يف مطلع القرن التا�سع ع�سر امليالدي
ً ثقافيا عقديا هائال يف حياة �سعوب احلزام  ً ً انت�سار الإ�سالم يف غرب اأفريقيا، وحتوًل
ال�سوداين العري�ض، وال�سعوب املجاورة، وبطبيعة احلال �سهدت البالد النيجريية 
يف ال�سمال واجلنوب ف�سوًل من هذا التحول الثقايف والجتماعي يف ظل الثورة 

الفودية. 

آدابها يف نيجرييا، الريا�ض، )1414هـ/ 1993م(،  اي، حركة اللغة العربية و أحمد �سعيد غالدن�س ايخو،  )1(   �س
�ض 39 – 44.

)2(   ال�سيخ اآدم عبد اهلل الإلوري، الإ�سالم يف نيجرييا وال�سيخ عثمان بن فوديو الفالين، الطبعة احلالية، �ض 52. 
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اآدم بن عبد الباقي بن حبيب بن عبد اهلل الإلوري مع نهاية  َولد ال�سيخ  ِ ُ
فيها  الإ�سالمي  القانون  واإق�ساء  العثمانية  الدولة  وهزمية  الأوىل،  العاملية  احلرب 
اخلالفة  عا�سمة  يف  الأمر  وانتهى  به،  الأوربية  الو�سعية  القوانني  ا�ستبدال  بعد 
الإ�سالمية باإعالن اأتاتورك تعطيل اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف بالده يف مار�ض 
الإ�سالمية  ال�سريعة  حتكيم  اإعادة  مطلب  �سار  التاريخ  ذلك  ومنذ  1924م  عام 
اأمنية تراود اآمال امل�سلحني الإ�سالميني، يف الوقت الذي وقعت فيه معظم البالد 
ال�سعوب  حق  يف  املجحفة  و�سيا�ساته  ال�ستعمار  وطاأة  حتت  والعربية  الإ�سالمية 
الإ�سالمية والعربية بحرمانها من �سيادتها والتمكني لل�سهيونية العاملية يف اأر�ض 

َ، وقد ولد ال�سيخ الإلوري يف العام الذي �سهد وعد بلفور. ِ ُ فل�سطني

املناطق-  من  القارة-كغريه  من  الغربي  اجلانب  �سهد  فقد  اأفريقيا  يف  اأما 
ت�سابق الدول الأوربية على اقت�سام اأقطارها خا�سة من القوتني املتناف�ستني اآنذاك 
ال�سليبية  ملقاومة  جهادها  اأفريقيا  يف  امل�سلمة  ال�سعوب  وبداأت  وبريطانيا،  فرن�سا 
ملجابهة  قواها  ال�سكتية  اخلالفة  ح�سدت  فقد  نيجرييا  نطاق  وعلى  اجلديدة، 
بعد  يوليو 1903م،  والع�سرين من  ال�سابع  الغزاة، حتى �سقوطها يف  الربيطانيني 
�سالطني  اآخر  بقيادة  بورمي  وقعة  يف  �سر�سة  بطولية  معركة  امل�سلمون  خا�ض  اأن 
�سكتو ال�سيخ الطاهر اأحمد)1( . وهكذا انتهت اخلالفة ال�سكتية ك�سلطة حاكمة 
ًأن ظلت قرنا كامال من الزمان،  ً منذ اإن�سائها 1803م اإىل �سقوطها يف 1904م، بعد ا

)1(  �سوقي اجلمل، عبد اهلل اإبراهيم، تاريخ اأفريقيا احلديث املعا�سر، الدوحة، )1407هـ/1987م(، �ض 250.
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ولكن بقيت اآثارها يف نفو�ض امل�سلمني قوية حمركة لطموحات امل�سلحني يف اإعادة 
الكثرية عن  الإلوري  الربوع؛ ولذا كانت كتابات  بناء الأمة الإ�سالمية يف هذه 
َّرخ ال�سيخ الإلوري لالإ�سالم  أ اقيام وجماهدات هذه اخلالفة الإ�سالمية، وحينما 
يف نيجرييا بكتابه املهم: )الإ�سالم يف نيجريا وال�سيخ عثمان بن فوديو الفالين 
اأحمد بلو( كان  اأفريقيا واجلد الأعلى لل�سهيد  املجاهد الإ�سالمي الأكرب لغرب 
الإ�سالم يف  ل�سهداء  البطويل  باحلا�سر  املا�سي اجلهادي  لربط  منه  ذلك حماولة 

ع�سره.

للبالد،  عاما  وحاكما  �ساميا  ًمندوبا  ً ً ً  F.Laugard اجلرنال  بريطانيا  َّعينت 
إر�سال احلمالت الع�سكرية  ا يف  ول�سمان اإحكام ال�سيطرة على البالد �سرع لوغارد
الذين  الأمراء  واإخ�ساع  الإ�سالمية  املقاومة  عنا�سر  كل  من  املنطقة  لتم�سيط 
بريطانيا �سم  أعلنت  وبعد ذلك  ا�ستعمارية،  ال الإدارة  مع  التفاق  توقيع  رف�سوا 
1914م  يناير  يف  وذلك  واحدة  حكومة  يف  وال�سمالية  اجلنوبية  امل�ستعمرات 
الثانية  العاملية  وبعد احلرب   . املعا�سر)1(  نيجرييا  لتاريخ  بداية  يعد  الذي  ًالتاريخ  ُّ َ ُ
نِّرقية وبذا ق�سمت البالد اإىل ثالث  ُ نِّق�سم اجلنوب النيجري اإىل مقاطعتني غربية و�س ُ
مقاطعات، ال�سمالية والغربية وال�سرقية، ويف موؤمتر اأبادن طالبت الولية ال�سمالية 
اأي متثيل د�ستوري يف  الثقل يف  لها  باأن يكون  العالية،  الكثافة الإ�سالمية  ذات 
اأحزاب  نت  تكوَّ ثمَّ  ومن  ذلك؛  على  التفاق  فتمَّ  �سكانها  لكثافة  ن�سبة  البالد 

.R . Uwechue, Nigeria, in Africa Today, P1450, London  )1(
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�سيا�سية يف �سائر الوليات و�سدر الد�ستور لقيام حكومة احتادية عا�سمتها لغو�ض، 
نِّكلت حكومة احتادية برئا�سة احلاج تفاوة  وعلى اإثر موؤمتر لندن 1958-1959م �ُس
بليو، نالت بعدها البالد ا�ستقاللها �سمن رابطة ال�سعوب الربيطانية )الكومنولث( 
يف 1960م وعندها تنازلت ملكة بريطانيا عن رئا�سة البالد لـ )نامدي ازيكوي( 
الن�سراين الذي �سار حاكماً عاماً للبالد، مع بقاء اأبي بكر تفاوة رئي�ساً للحكومة، 

ومت تق�سيم البالد اإىل اأربعة اأقاليم على النحو التايل:

أغلبية �سكانه من امل�سلمني بن�سبة %99. امايل و 1- الإقليم ال�س
2- الإقليم اجلنوبي و�سكانه خليط من امل�سلمني وامل�سيحيني والوثنيني.
3- الإقليم الغربي و�سكانه خليط من امل�سلمني وامل�سيحيني والوثنيني.

أغلبية �سكانه من الن�سارى والوثنيني. ارقي و 4- الإقليم ال�س

�سهدت البالد بعد ذلك اأحداثاً ماأ�ساوية بالغة يف تاريخها املعا�سر، حيث 
قتل اأحمد بيلو واأبوبكر تفاوه اإثر انقالب ع�سكري يف �سنة 1966م، ثم اأعقب 
ذلك انقالب ع�سكري اآخر بقيادة اجلرنال يعقوب غاوون اأحد جرنالت الهو�سا 
رين يف ال�سمال، وبعد عام من ذلك �سهدت البالد قيام حركة انف�سالية  املُتن�سنِّ
بيافرا، وا�ستمرت  اأعلن عن قيام دولة  أوجوكو الذي  ارق بقيادة اجلرنال  يف ال�س
اأحداث هذه احلرب الدامية ثالث �سنوات )1967- 1970م ( لتنتهي بهزمية 
ًآثارا اجتماعية واقت�سادية مدمرة يف البالد  َّأن خلفت ا َ قبائل الأيبو املتمردة بعد ا
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ل تزال اآثارها باقية)1(، وحتت �سعار اإغاثة املنكوبني انفتح الباب وا�سعاً للمنظمات 
الكن�سية يف البالد فَكثَّفت الإر�ساليات من وجودها الذي بداأ منذ اأيام ال�ستعمار 
الأوىل، وبداأت بعد اأحداث بيافرا يف حماولة تاأكيد وجودها يف ال�سمال امل�سلم، 
فة كان من اأبرزها  ف�سهد الربع الأخري من القرن املا�سي م�سروعات تن�سريية ُمَكثَّ
ُّ الرحل يف حماولت ل�ستمالتهم عن طريق تقدمي  م�سروع تن�سري قبائل الفالين
امل�ساعدات واخلدمات الجتماعية والبيطرية، بينما وا�سلت املنظمات الكن�سية 
تعزيز وجودها يف البالد عن طريق املدار�ض الكن�سية واجلامعات اخلا�سة، الأمر 
اأن عكفت  بعد  واجلنوب، خا�سة  ال�سمال  امل�سلمني يف  يثري حفيظة  الذي ظل 
ال�سركات  طريق  عن  البالد  يف  وجودها  تعزيز  على  ال�سهيوين  الكيان  دولة 
الذي  الأمر  ذلك،  وغري  كالروتاري  ال�سبابية  والأندية  ال�ستثمارية  واملوؤ�س�سات 
أمثال الإلوري وغريه يلتفتون يف كتاباتهم  اجعل العلماء امل�سلمني يف البالد من 
ال�ستعمار  اأيام  منذ  ظل  الذي  التغريبي  الجتاه  هذا  خطورة  اإىل  وحما�سراتهم 
ي�ستهدف اأبناء امل�سلمني. ولتكثيف اجلهود يف جمابهة هذا الغزو الثقايف حفاظاً 
أعداد من اجلمعيات الإ�سالمية يف البالد كجمعية اأن�سار  اعلى هوية الأمة، تكونت  َّ َ
الدين وجمعية اأن�سار الإ�سالم وجمموعة اإزالة البدعة واحتاد ال�سباب الإ�سالمي 
ورابطة احتاد    (Young Muslim Association of Nigeria ) (Y.M.A.N) يف نيجرييا
 (Federation of Muslims Women Associatiom of الن�ساء امل�سلمات يف نيجرييا 

الريا�ض، ج2،  العامل الإ�سالمي احلديث واملعا�سر، دار املريخ،  تاريخ  أحمد ياغي، حممود �ساكر،  ا�سماعيل  )1(  اإ
�ض 245 .
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 (Students Society وجمعية الطالب امل�سلمني يف نيجرييا Nigeria)  (FOMWAN)

(of Nigeria وكذلك (Islamic Education Trust) وغريها من الروابط واجلمعيات 

الدعوية واخلريية))).

بتطبيق  تطالب  فيما  تطالب  عارمة  اإ�سالمية  �سحوة  الإلوري  ع�سر  �سهد 
ال�سريعة الإ�سالمية يف البالد، خا�سة بعد اأن جنحت بع�ض الوليات ومنها ولية 
أثار حفيظة الن�سارى  ا يف تطبيقها، الأمر الذي  زمفرا و�سكتو وكانو وكادونا والنيجر

يف الداخل واخلارج)2( .

والجتماعية  ال�سيا�سية  بالأحداث  مفعما  ًرا  ً ع�س الإلوري  عا�ض  هكذا 
حركة  يف  و�سارك  والجتماع  والثقافة  ال�سيا�سة  يف  فكتب  بالده  يف  والثقافية 

النه�سة الثقافية الإ�سالمية يف بالده لأكرث من ن�سف قرن من الزمان)3(.

ثانًيا: املوؤلف.. حياته وعلمه

ٍ كنجم بني  الإلوري اهلل  بن عبد  اهلل  بن حبيب  الباقي  بن عبد  اآدم  ال�ّسيخ  بدا 
كوكبة العلماء البارزين يف تلك املنطقة من اأفريقيا املعروفة ببالد »التكرور« �سابًقا، 

Abdul – lateef Adekilekum, Selected Islamic Organizations in nigeria (1916 – 1986), Ilorin – 

Nigeria, 1404H, 1989 .

Abdul 0 Lateef Adekilekum, Muslim and Islamic Law in Southern Nigeria, P . 5, Osun – 

State – Nigeria, 2001 .
ُر الإلوري اعتمد على: مهدي �ساتي، الداعية ال�سيخ اآدم الإلوري »حياته واآثاره العلمية«، جملة  )3(   فيما يتعلق بع�س
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الع�سرين - تعاين من  القرن  التي كانت - طيلة  املنطقة  اليوم،  اأفريقيا  اأو غرب 
ّؤرخون ح�سره ول  ِ، ما مل ي�ستطع املو ال�سطهاد ال�ستعماري، الربيطاين والفرن�سي

و�سفه حّتى الآن. 

ّأمه  َولد عام )1335 هـ/ 1917 م( بقرية »وا�سا« فكان ينت�سب- من جهة ا ِ ُ
ّأبوه نيجريي اجلن�سية. ّ ً �سابقا( - بينما كان ا اإىل جمهورية »بينني« )دهومي

ن�ساأ وترعرع يف كنف والده الذي كان يعمل اإماًما جلامع القرية، واأخذ عنه 
ّمبادئ العلوم الدينية، ثم تعلم على يد م�سايخ نيجرييني، منهم: احلاج عمر الإمام  ّ
آخرون. وبعد اأن اأكمل درا�سته  ا، و الأبجي الإلوري، وال�سيخ اآدم ناجمي الكنوي
علومهم  ينابيع  من  ونهل  ِعلمية،  اإجازة  منهم  واأُجيز  العلماء  هوؤلء  اأيدي  على 
فزار  التثقيفية،  ورحلته  التعليمية  �سريته  من  الثانية  املرحلة  ّإىل  ّ ا انتقل  وارتوى، 
َمن قافلة علمية دخلت  نْ ال�ّسيخ الإلوري ال�ّسودان، و»هبط« م�سر، وكان ع�سًوا �سِ

اململكة العربية ال�ّسعودية عام 1942م. 

عاي�ض الإلوري كباَر العلماء، وحاور عباقرة يف العلوم الدينية، وتاأّثر برجال 
وفية، خا�سة رجال الطريقة القادرية التي كانت منت�سرة يف زمانه. الّطرق ال�سّ

ّأ�س�ض مركزه للتعليم العربي  عاد ال�ّسيخ اآدم عبد اهلل الإلوري اإىل نيجرييا، وا
الإ�سالمي يف مدينة اأبيكوتا عام 1952م. ومل مي�ض على ذلك اإل ثالث �سنوات 
ال�ّسيخ  عني  وهناك  لغو�ض،  ولية  اأغيغي،  اإىل  اأبيكوتا  من  املركز  انتقل  حتى 
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عناية تاّمة بتخريج جيل جديد من العلماء يف العلوم العربية والإ�سالمية، وكان 
»الإ�سالم  بالعربية، وقد قال يف كتابه:  الكتابة والت�سنيف  ّجع تالميذه على  ّ ُي�س
ّأن يجدوا  ه: »ون�سيحتي اإىل ال�ّسباب ا ًجيعا لهم ما ن�سّ اليوم وغًدا يف نيجرييا« ت�س
ويجتهدوا يف الكتابة، ل يبالوا باخلطاأ، ول يكرتثوا باملادح والقادح، كما فعلت اأنا 

حتى ظهرت بالكتابة«. 

حركات  و�سهد  لنيجرييا،  الربيطاين  الحتالل  عهد  يف  ال�ّسيخ  برز 
املب�سرين الذين �سعوا حثيًثا اإىل تن�سري املجتمعات امل�سلمة يف غرب اأفريقيا، وما 
ّأن يوجه ر�سالته نحو الدفاع عن اللغة  ًإذا ا عانته الثقافة العربية من الظلم، فال غرو ا
العربية، ومقاومة احلركات املعادية لالإ�سالم وثقافته، ومقاومة القوى ال�ستعمارية 

التي �سعت ملحو الهوية الإ�سالمية وجعل الإجنليزية لغة ر�سمية للبالد.

الّنيجريّيني،  اليورباويني  العلماء  بها بني  ّإجنازات تفرد  ا ّا عدة  اأي�ًس لل�سيخ 
منها اأّنه كان اأّول من اأّلف كتابًا بالّلغة العربية والعلوم الإ�سالمية، وكان اأّول عامل 
جنح يف جمع علماء املنطقة حتت راية واحدة هي »رابطة الأئمة والعلماء«، اإ�سافة 
ّؤلفاته الكثرية يف عدة جمالت.  ّ ّأول عامل يورباوي ناف�ض العلماء العرب مبو ّأنه ا اإىل ا
كما اأنه كان اأّول عامل نيجريي يح�سل على اإجازة الّتعليم من الأزهر ال�ّسريف 

بجمهورية م�سر العربية بل ونال اأي�ًسا و�سام اجلمهورية يف العلوم والفنون منها.
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القعدة 1412هـ/  )2 من ذي  الأحد  يوم  بلندن  تعاىل  اهلل  تويف رحمه 
ً، وقد بلغ من العمر خم�سا و�سبعني �سنة، ودفن بجوار اأبويه  3 من مايو 1992م(
أ�سكنهم  ا جميعا برحمته، و ً ّيف بقعة مركز التعليم العربي الإ�سالمي، تغمدهم اهلل

ف�سيح جّناته، اآمني.

. تالميذه و�صالته بعلماء ع�صره

ُجلَّ  لأّن  وذلك  ال�سيخ؛  تالميذ  اأجنب  اإح�ساُء  الباحث  على  ي�سعب 
املركز الذي يديره ما يزيد على  َوَقاٍر وف�سائل، فقد تخّرج يف  اأ�سحاب  تالميذه 
اأفريقيا، مثل: غانا،  ُ وما يجاورها من بلدان غرب  أبناء نيجرييا ا من  ن�سف مليون

وبينني، وتوغو، و�ساحل العاج، وغريها. 

وقد اأ�سبح عدٌد كبري ممن تتلمذ على يديه قادة يف تعليم العربية والعلوم 
ُر الراهن. وحاليا يدير املركز يف لغو�ض اأحد  ًّ الإ�سالمية يف غرب اأفريقيا يف الع�س
اأبنائه وا�سمه حبيب اهلل، وقد �سار معروًفا يف اأو�ساط علماء نيجرييا بذكائه وعلمه 

واهتمامه بالثقافة العربية يف البالد. 

ّ مل يكن لينال كل هذه ال�ّسهرة  ّإن ال�ّسيخ الإلوري ل جُنانب ال�سواب لو قلنا ا
ع�سره  بعلماء  املبا�سر  ات�ساله  لول  والإ�سالمية  العربية  العلوم  جمال  يف  واملعرفة 
الرحمن  عبد  وال�سيد  املريغني،  علي  ال�سيد  قابل   ّ ّ ّ ال�ّسودان ففي  زمانه،  وبعقالء 
أحمد الفاحت قريب اهلل، ويف م�سر ات�سل  ايخ  املهدي، وال�سيخ حممد املبارك، وال�س
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وال�سيخ  العيون،  اأبو  حممود  وال�سيخ  الرازق،  عبد  م�سطفى  الأزهر  اجلامع  ب�سيخ 
والتقى  امل�سلمني.  الإخوان  جماعة  مر�سد  البنا  ح�سن  وال�سيخ  �سلتوت،  حممد 
ّال�سيد علوي مالكي، وال�سيخ حممد الأمني ال�سنقيطي،  يف مكة املكرمة بال�سيخ 
وال�سيخ ح�سن امل�سط، وال�سيخ مو�سى الك�سناوي، وال�سيخ عثمان عمر الفالين، 
والأمري بنو حفيد عثمان بن فودي، ويف املدينة املنورة اجتمع بال�سيخ الكتاغنمي، 
أي�سا  ايخ الإلوري  وال�سيخ حممد طاهر العقلي من املدر�سة ال�سرعية، وات�سل ال�ّس
املو�سوعية  العلمية/التاريخية  اجّتاهاتهم  وقراأ  مبا�سر،  غري  بطريق  الغرب  بعلماء 
وعلق  الأمم،  لتاريخ  خلدون  ابن  ا�ستيعاب  وا�ستوعبها   -ّ واآ�سيا اأفريقيا  عن  لالأمم- 
عليها تعليق اجلربتي على دخول نابليون مل�سر؛ لأجل ذلك كّله، ي�سعر القارئ لهذا 
باملعرفة واحلكمة،  ًكبريا  متوجا  يتموج  بحر  ًأنه يف  ّ ّ كا لل�سيخ  اأخرى  الكتاب وكتب 
ال�سرق  لعلماء  مبا�سرة  ي�ستمع  علمية  جل�سة  كاأنه يف  لكتبه  القارئ  ي�سعر  دائًما 

والغرب، وخا�سة املوؤرخ �سمويل جون�سن.

ثالًثا: بني يدي الكتاب

. الغر�ض من الّتاأليف

ّ لأجل �سد الفراغ  ن�سر ال�ّسيخ هذا الكتاب عام )1369 هـ/ 1950م(
التاريخي يف املكتبات عن بالد »التكرور« كجزء من العامل الإ�سالمي، وكمنطقة 
ذات ثقافة مكتملة وح�سارة مزدهرة، والتي انطوت منذ ع�سور كما يقول: »يف 
اأن  اأثر ما اأ�سابها من تدهور وانحطاط وحروب؛ فتعنّي علّي  زوايا املجاهيل من 



28 28
عبد احلفيظ اأولدو�صو

اأ�سقط عن علمائنا هذا الفر�ض الكفائي، فن�سرت عام 1950 كتاب )الإ�سالم يف 
نيجرييا وعثمان بن فودي(، فاأثلج بع�ض ال�سدور الغليلة، وك�سف اللثام عن هذه 

اجلهات املجهولة...«. 

. كيف ا�صُتقبل الكتاب

مل يكن غريًبا على املوؤّرخني النيجرييني خا�سة وعلماء غرب اأفريقيا عامة 
ّار املرجع الأول  ً كبريا عقب ن�سره عام 1950م، ف�س اأن ينال الكتاب رنة وقبوًل
لدرا�سة تاريخ الإ�سالم يف املدار�ض واملراكز العربية والإ�سالم يف املنطقة، واملنفذ 
الوحيد لالّطالع على ما خّلفه علماء غرب اأفريقيا وخا�سة عثمان بن فودي من 
نفدت  حتى  ن�سره  بعد  طويل  زمن  مي�ض  ومل  الدينية،  والإجنازات  ّالإ�سهامات 
الّن�سخ الأوىل من الكتاب، فُن�سرت الطبعة الّثانية، وزاد فيها ال�ّسيخ معلومات عن 
واحلركة  وال�ستقالل،  ال�ستعمار  واأخبار  والجتماعية«،  ال�ّسيا�سية  »الأحداث 

ليبية، والّدعوة الإ�سالمية املقاومة لها.  ال�سّ

. تقدمي الِكتاب للقّراء

اأو�ساط  ال�سيخ الإلوري الفكري على مقاومة اجلهل يف  يتمركز م�سروع 
اأفريقيا  غرب  يف  وال�سليبيني  الن�سارى  مكايد  من   ّ الإ�سالم وحماية  امل�سلمني، 
ّؤرخا اهتم بتدوين  ً ّ ّألف ال�ّسيخ هذا الكتاب بو�سفه مو ا عامة ويف نيجرييا خا�سة. 
دد  حوادث بالده املجهولة، واأحوال الأر�ض التي ترعرع يف ربوعها. ويف هذا ال�سّ
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َكر، وله  قال: »كان للتاريخ بني العلوم العقلية والّنقلية مكانة ل جُتنَْهل، وميزة ل ُتننْ
اأثره يف دفع عجلة التقدم اإىل الأمام؛ لأن درا�سة الـتاريخ ل تكون ت�سلية بذكرى 
الوقائع والأخبار فقط، ولكنها تكون تذكرة وتربية باأحوال الأمم املا�سية، وبيئاتهم 
ال�سئون يف احلياة احلا�سرة«. فهذه ق�سية  لتح�سني  ال�ّسالفة  الأع�سر  املختلفة يف 

اأ�سا�سية من الق�سايا املحورية للكتاب.

 ونالحظ - اإ�سافة اإىل ذلك - اأن الكاتب مل يهتم بالتاريخ فح�سب بل 
 - الكتاب  لقارئ  بّد  فال  الّتاريخ.  واأبطال  التاريخ  ت�سنع  كمنطقة  اأفريقيا  بغرب 
بني  القدمية  ال�سّلة  وعلى  حراء،  وال�سّ الغابة  على  الّتعرف   - عليه  اّطالعه  اأثناء 
ا مع اأبطال الّدعوة  ال�ّسمال وغرب اأفريقيا، ول بّد للقارئ اأن يتم�ّسى مت�سًيا تاريخيًّ
يف اأفريقيا ويف غربها خا�سة، اأمثال عقبة بن نافع واملغيلي)1( وبن فودي، ومنهجهم 
يف مواجهة الأباطيل والأكاذيب. فقد ل نخطئ اإذا قلنا اإّن الكتاب واٍف اأكرث مما 
تاريخ الإ�سالم وامل�سلمني، بل،  دّل عليه عنوانه: فهو مراآة فريدة لالّطالع على 

وغري امل�سلمني يف القرن الع�سرين يف غرب اأفريقيا. 

. �صلة الكتاب مب�صروع املوؤّلف الفكري
الحتفال  على  املتمركز  الفكري  املوؤّلف  مب�سروع  متينة  �سلة  للكتاب 

هو الإمام حممد بن عبد الكرمي املغيلي، عامل يف الفقه والتف�سري واحلديث واملنطق، ولد يف مدينة تلم�سان �سنة )790 هـ/ 1425م(    )1(
وتويف يف توات �سنة )909 هـ/ 1502م(. من موؤلفاته: » البدر املنري يف علم التف�سري«، و »م�سباح الأرواح يف اأ�سول الفالح«، 

و»تاريخ الدين فيما يجب على امللوك وال�سالطني«.
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العربية  العلوم  وتعليم  واأدبها،  العربية  اللغة  يف  املتج�ّسدة  الإ�سالمية  بالّثقافة 
والإ�سالمية يف غرب اأفريقيا. 

وقد عرّب عن دوافع انت�ساره للعربية بقوله: »اعتقادنا باأن العربية جزء من 
الإ�سالم ل يتجزاأ؛ لأنها لغة لقراآن ولغة العبادات يف ال�سلوات اليومية ون�سك 
من  لغة حّية  واعتبارها  الإ�سالم  العربية عن  جتريد  باأن  اعتقادنا  ال�سنوية،  احلج 
لغات العامل موؤامرة يدبرها العدّو؛ لأجل الق�ساء على الإ�سالم وعلى العربية 
مًعا، واإن العربية، اإ�سافة لكونها لغة ح�سارة روحية، باإمكانها م�سايرة التطورات 
العلمية كما كانت يف املا�سي، لغة العلم والأدب والتاريخ والفل�سفة يف القرون 

الو�سطى«. 

ا يف موؤّلفاته الأخرى، مثل:  ترى هذه النزعة الثقافية العلمية الّدينية جليًّ
»موجز  1957م،  نيجرييا«  يف  العربي  التعليم  »نظام  1950م،  ن�سيحة«  »الدين 
1967م،  واليوم«  الأم�ض  بني  اهلل  اإىل  الّدعوة  »تاريخ  1964م،  نيجرييا«  تاريخ 
»م�سباح الدرا�سات الأدبية يف الّديار النيجريية« 1967م، »الإ�سالم اليوم وغًدا 
يف نيجرييا« 1985 م، و»من هنا ن�ساأت وهكذا تعّلمت حتى تخرجت« 1990م. 

. اأهّم الأ�صداء والردود التي تركها هذا الكتاب 

قال الإلوري يف كتابه »م�سباح الّدرا�سات العربية يف الديار النيجريية«: 
»ل يزال املرء يف ف�سحة من اأمره حتى يوؤلف كتابًا اأو يقول �سعًرا«. بالعتبار بهذه 
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تاأليًفا، فال عجب  واأكرثهم  ثقافة  يوربا  اأو�سع علماء  الإلوري كان  وباأن  باحلقيقة، 
التي تركها كتابه »الإ�سالم يف نيجرييا وال�سيخ عثمان  الردود والأ�سداء  اأن  اإًذا 
التي  والأ�سداء  الّردود  من  اأكرث  موؤلفاته  من  اأخرى  وكتب  الفالين«  فوديو  بن 
تركتها موؤلفات علماء اآخرين يف املنطقة، وتكفي هذه الردود والأ�سداء، عالوة 
العلمية  الأعمال  اأهّم  الكتاب من  اأن  للّدللة على  و�سلبية،  اإيجابية  على كونها 
الإيجابية  والّتعليقات  الردود  هذه  بواكري  ومن  ال�سيخ.  خّلفها  التي  التاأريخية 
على الكتاب قول ال�سيخ عمر بهاء الدين الأمريي ما ملخ�سه: »ت�سفحته )يعني 
اأفريقيا  بالد  الإ�سالم يف  تاريخ  من  فيه جوانب  ووجدت  الكتاب( على عجل، 
ال�سوداء، و�سفحات من اأخبار املعارك الدائمة، بني الإميان وال�سرك، واخلري وال�سر، 
والإ�سالم واجلاهلية،... كما راأيته ي�سم معلومات مفيدة، تلقي بع�ض النور على 
لالأخ  اهلل  �سكر  تزال...  وما  نيجرييا،  عا�ستها  التي  الأخرية  اخلطرية  الأحداث 
الأ�ستاذ الداعية املخل�ض اآدم عبد اهلل الإلوري وجهده وجهاده... ولين�سرن اهلل 

من ين�سره، اإن اهلل لقوي عزيز«. 

وكذلك ل جنهل تقريظ ال�ّسيخ حممد نا�سر كرب- مدير مدر�سة ال�سريعة 
للعالمة  ال�سعيدة  الفر�سة  اأتاح اهلل  »فلقد  للكتاب حني قال:  الإ�سالمية بكنو- 
الأ�ستاذ اآدم عبد اهلل الإلوري اأن وفقه اهلل لإبراز كتابه »الإ�سالم يف نيجرييا وعثمان 
بن فودي« كتاب ينادي على م�سنفه بالتقدمة على الأقران يف هذا الزمان، كتاب 
ينْن الذي على رقاب علماء نيجرييا قدميًا وحديًثا. فيه ح�سلت  ق�سى به موؤلفه الدَّ
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ً عظاما  ًأمواتا، واأنع�ض ا اأحيا  اإل كمن  اأراه  براءة الذمم من فطاحل هذه الأمم، فال 
رفاًتا، فهل فوق ما فعل يوجد �سيء يفتخر به علم الإ�سالم يف هذه الأقطار...«.     

ورغم تلك الأ�سداء الكبرية التي لقاها هذا الكتاب وغريه من موؤلفات 
اأ�سلوبه  ي�سفون  كانوا  الغربية  بالثقافة  املتاأثرين  املثقفني  من  كثرًيا  فاإن  الإلوري؛ 
ومنهجه بالرجعية واجلهل والأمية، وكانوا يبتدئون نقد اأعماله باإبراز اهتمامه باللغة 
اإن�سان ون�سف حيوان؛ لأنهم يتعلمون  باأنهم: »ن�سف  العربية؛ وا�سفيه واأن�ساره 

العربية وحدها دون غريها، ول يبالون بالإجنليزية«!

الإجنليزية  يعرف  »اإن كل من  قائاًل:  يرد  اأن  ال�سيخ  العادة لدى  وكانت 
اإىل  يحتاج  العرب  اأو بالد  الطليان  اأو  الأملان  فرن�سا وبالد  اإذا دخل بالد  ولكنه 
يحيط  اأن  عليه  يجب  روؤيتهم-  –وفق  عاملًا  كان  فاإن  اإذن؛  جاهل  فهو  ترجمان 
بجميع اللغات«. وقد كان موقف الإلوري من الإجنليزية ينطلق من النظرة الدونية 
احلديث  ويتقن  يجيدها  اأنه  ورغم  واأهلها،  العربية  اإىل  اأ�سحابها  بها  ينظر  التي 
بها؛ فاإنه كان ميتنع عن احلديث بها يف غري احلاجة، وقال عن ذلك: »احلمد هلل 
اأعرف من الإجنليزية ما اأقراأ به ال�سحف واجلرائد اليومية واملجالت، واأ�ستطيع اأن 
اآخذ واأرد بها عند ال�سرورة، ولكن كثرًيا ما اأمتنع اأن اأحتدث بها للتفاخر، واأكرث 
تالميذي دخلوا اجلامعات، وح�سلوا على الدرجات العلمية يف الإجنليزية باإذين 
وتوجيهاتي، ولكنهم قد تبحروا يف العربية ح�سب طاقتهم وعلى �سوء اإر�سادي«.
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وكذلك رف�ض ال�سيخ التهمة باأن دعوته وم�سروعه ي�سعيان للتعريب و�سلخ   
ال�سعوب الأفريقية من لغاتها الوطنية، وقال يف ذلك �سراحة: »ل�سنا ندعو كل 
م�سلم اإىل التعريب وترك ل�سان اأمته وقومه اأو حكومته اإىل العربية، ولكننا ندعوه 
اأن يتعلم ما ينا�سب و�سعه؛ فامل�سلم العادي يتعلم ما يوؤدي به عباداته و�سلواته 
اليومية، وغريه ممن يحمل م�سوؤولية حمددة يتعلم ما يكفيه لأداء تلك امل�سوؤولية، 
اأما من يتحمل م�سوؤولية دينية كالإمامة والق�ساء والتعليم العايل؛ فيجب اأن يجيد 

العربية اإجادة تخ�س�ض«.

يف  براميابري  حممد  عثمان  رد  للكتاب  هت  ُوجنِّ التي  الردود  اأهم  ومن 
كتاب له بعنوان »اأ�سواء«، وفيه اأ�سار الناقد، مت�سًيا لنقده لكتاب الإلوري »الإ�سالم 
اليوم وغًدا يف نيجرييا« اإىل وجود بع�ض التناق�سات الذاتية، وعدم الدقة يف �سرد 
قول  الناقد،  قول  التناق�سات، ح�سب  هذه  اأهّم  ومن  الإلوري،  لدى  الأحداث 
الإلوري باأن ال�سيخ عثمان بن فوديو تاأثر بحركة ال�سيخ حممد بن عبد الوهاب. 
الدرا�سة  اإىل  »اإ�سناًدا  قائاًل:  ذلك  دقة  على عدم  براميابري  عثمان حممد  احتج 
)ال�سيخ عثمان  الثالث  ال�سخ�سيات  اأجريناها حول  التي  واملقارنة  والتحليالت 
بن فوديو، وال�سيخ حممد بن عبد الوهاب، وال�سيخ اأبي حامد الغزايل( يّت�سح لنا 
ًرا اأكيًدا بال�سيخ اأبي حامد الغزايل ل بال�سيخ  اأن ال�سيخ عثمان بن فوديو تاأثر تاأثُّ
حممد بن عبد الوهاب كما يزعم بع�ض املوؤرخني، ارتكاًزا على تقارب الزمان بني 
لالإ�سالم  التي حتققت  النت�سارات  القائم بني  والت�سابه  منهما،  قيام حركة كل 

بف�سل جهاد كل منهما«. 
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وكذلك اآثار موقف الإلوري جتاه الطرق ال�سوفية يف غرب اأفريقيا جدًل 
بني العلماء، ل�سيما راأيه باأن الطرق ال�سوفية هي التي حّلت حمل حركة الدعوة 
جلماعة ال�سيخ عثمان بن فودي. قال براميا ناقًدا لهذا املوقف: »فاعلم يا ف�سيلة 
العباقرة  �ساأن  �ساأنهم  والروحية  والجتماعية  الفكرية  املعارك  قواد  اأن  ال�سيخ 
والأبطال، فهم كما ق�ست احلكمة الإلهية، يخلقون ول ي�سنعون... وال�ّسيخ عثمان 

بن فودي من اأمثال هوؤلء القواد الذين خلقوا ومل ت�سنعهم الأيدي الب�سرية«. 

نيجرييا  »الإ�سالم يف  اأثارها كتاب  التي  الأ�سداء  الرد على هذه  لأجل 
وعثمان بن فودي« وكذلك الردود على كتاب »الإ�سالم اليوم وغًدا يف نيجرييا« 
القنديل  اأ�سواء  على  والنقول  العقول  »اأ�سعة  بعنوان:  كتابًا  الإلوري  ن�سر 
فيه  وقع  التي  والعلمية  التاأريخية  الأخطاء  عن  احلديث  اأفا�ض  وفيه  والف�سول« 
كثري من النقاد، ثم ركز احلديث حول كتاب براميا امل�سمى بـ »الأ�سواء«، و�سماه 
الإلوري بـ »الأنواء«: »فالأنواء هي النباتات التي تزهو باأزهارها النرية يف مو�سم 
الأمطار، واإذا جاء ال�سيف واأر�سلت ال�سم�ض عليها جعلتها ه�سيًما تذروه الرياح... 
ملا قراأت الكتاب وجدت الكاتب جال بفكره و�سال بقلمه يف متاهات ل عالقة 

لها باملو�سوع...«.  

الكتاب والواقع الراهن

ل يزال الواقع الإ�سالمي/ العربي املرير الّراهن يف غرب اأفريقيا عامة ويف 
تاأليفه  الإلوري عند  اتخذه  الذي  التاريخي  العلمي  املوقف  ُيرّبر  نيجرييا خا�سة 



تقــدمي
3535

هذا الكتاب يف العقد اخلام�ض من القرن الع�سرين، وما ملّح اإليه من امل�ساكل التي 
تواجه تعليم العربية وتعّلمها يف الإقليم، وميكن تلخي�ض بع�ض الّظواهر وامل�ساكل 

فيما يلي:

بخالف  اأفريقيا،  غرب  يف  العربية  اللغة  بتعليم  العربية  الّدول  اهتمام  -  عدم 
ومتويلها  وت�سجيعها  لالإ�سالم،  امل�ساّدة  الإقليم  يف  الأوروبية  الّدول  ت�سّرفات 

لتعليم وتعّلم اللغتني الإجنليزية والفرن�سية. 

معاٍد  موقف  وثقافته  الإ�سالم  من  اأفريقيا  غرب  يف  الأهلية  احلكومة  -  موقف 
لالإ�سالم وثقافته. 

-  عدم وجود الو�سائل الّتعليمية احلديثة التي ت�ساعد على تعليم وتعّلم العربية 
والعلوم الّدينية يف املنطقة. 

الّتقليدية  واملناهج  الأ�ساليَب  والإ�سالمية  العربية  واملعاهد  املدار�ض  -  ا�ستخدام 
اّلتي ل تنا�سب الواقع الّتكنولوجي الراهن. 

- ان�سراف علماء الّدين والوعاظ عن الّدعوة لال�ستغال بالّتجارة وطلب املعا�ض. 

تاأ�سي�ض  امل�ساركة يف  اأفريقيا على جواز  العلماء يف غرب  -  فقدان الإجماع بني 
الإ�سالم  بني  والعالقة  لة  ال�سّ يف  بينهم  والختالف  ال�ّسيا�سية،  الأحزاب 

والدميقراطية.
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التي  احلديثة  اجلديدة  الو�سائل  وا�ستخدامها  الّتن�سري،  حركة  وجتديد  -  ازدياد 
لها تاأثري �سديد وقّوة �ساحرة يف �سرف ال�سباب امل�سلم عن الهتمام والعتزاز 

بالإ�سالم.

- فقدان الألفة والعت�سام بني امل�سلمني يف املنطقة. 

. عر�ض للكتاب

ما  اإىل  ت�سري  اأّنها كلمة  بـ»نيجرييا«،  بالّتعريف  الكتاب  الإلوري هذا  بداأ 
الت الّثقافية والقت�سادية  حول بالد »نيغرو« اأو ما حول وادي النيجر. ثم ذكر ال�سّ
القدمية بني �سمال اأفريقيا وغربها، ثم انتقل املوؤّلف اإىل ذكر اأخبار دخول الإ�سالم 
يف غرب اأفريقيا، واحتّج باأن وجود �سلة جتارية قدمية هو الذي مّهد الّطريق لو�سول 

الإ�سالم اإىل املنطقة. 

غرب  اأقيمت يف  التي  والّدول  املمالك  املوؤلف  ذكر  الّثالث  الباب  ويف 
اأفريقيا، اأمثال مملكة غانة، ومايل، و�سنغاي، وبرنو، وكامن، ثّم ناق�ض و�سع الإ�سالم 
يف بالد هو�سا، فتحّدث عن الإ�سالم، ن�ساأة وارتقاء، يف وادي النيجر )نيجرييا(، 
وق�ّسم اأطوار الإ�سالم فيها اإىل اأربعة: دور الّنفو�ض والتهيوؤ، دور العتناق والنت�سار، 

دور الّن�سوج والّتحكم، ودور الّتقهقر والّتدهور. 

ثّم حتّدث عن اأ�سناف الّذين ن�سروا الإ�سالم يف غرب اأفريقيا، وح�سرهم 
الّدعاة  الثالث:  املتجّولون،  الّتجار  الثاين:  الفاحتون،  الغزاة  الأول  ثالثة:  يف 
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وفيون الذين جمعوا بني ن�سر الإ�سالم ون�سر حما�سن ال�سوفية وطرقها. ال�سّ

ثّم حتّدث عن �سلة نيجرييا بالعامل الإ�سالمي، ورّكز احلديث على اأربع 
وهنا  ال�ّسيا�سة.  واآ�سرة  الّثقافة،  واآ�سرة  الّديانة،  واآ�سرة  التجارة،  اآ�سرة  اأوا�سر: 
اأفا�ض احلديث عن دور ال�ستعمار يف انحطاط الّثقافة الإ�سالمية يف غرب اأفريقيا 
يف القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين، وقال: »وملا جاء امل�ستعمرون واملب�سرون غاظهم 
النفو�ض  متمّكًنا يف  ديًنا  لي�ض  اأفريقيا،  بالإ�سالم يف غرب  يلتقوا  اأن  الغيظ  كل 

فح�سب، ولكّنه قّوة حاكمة، ودولة قائمة؛ فلب�سوا للم�سلمني جلود النمر...«.

اأفريقيا،  غرب  يف  امل�سلمني  بني  املدار�ض  ظهور  عن  الكاتب  حتّدث  ثم 
العربية يف وادي  الثقافة  اأعالم  اأ�سماء  التدري�ض امل�ستعملة بينهم، وذكر  ومناهج 

النيجر، ونتاجاتهم العلمية، كما حتّدث عن نظام احلكم والق�ساء فيها. 

ويف الق�سم الّثاين من الكتاب، حتّدث املوؤّلف عن ال�ّسيخ عثمان بن فودي 
للعلم،  ون�سبه، وم�سايخه، وطلبه  واأطال يف احلديث عن �سبب ظهوره،  الفالين، 
و�سخ�سيته فيما يتعّلق بالّدعوة، وقال اإّن ابن فوديو: »اأ�سعري يف العقيدة، ومالكي 
و�سع  املوؤلف  ذكر  ذلك  وبعد  الّطريقة«،  قادري يف  و�سويف جمذوب،  الفقه،  يف 
البالد قبل قيام ابن فودي بالّدعوة، وكيف ق�سم ابن فوديو اأهل زمانه اإىل خم�سة 
اأق�سام: »كّفار بالأ�سالة، ومرتّدون عن الإ�سالم، وم�سلمون يقّرون بالإ�سالم لكن 
على غري ا�ستكمال �سروطه، والعلماء الذين ركنوا اإىل الدنيا، والعلماء ال�ساحلون 
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العاملون«. ثم ذكر منهج ابن فودي يف الدعوة، وهجرته، ومبداأ دولته، ومتام البيعة، 
وقيام الّدولة، وذكر حملة لوائه.

ثم حتّدث عن »اأفنجا« الالجئ احلربي يف اإلورن، وقيام احلكومة الإ�سالمية 
اأ�سباب  وء على  ال�سّ األقى  ثم  و»اإيبو«.  »بيني«  و»الداهومي« وبالد  يوربا  يف بالد 
انت�سار الإ�سالم يف بالد يوربا؛ حيث كان العلماء يقّدمون ما يقوم مقام ال�ّسحر 
دور  وذكر كذلك  اإليهم،  امللوك  وجوه  لي�سرفوا  الّروحية،  الّطاقات  من  والكهانة 
الوعاظ يف ن�سر الإ�سالم، واحلفالت الإ�سالمية يف بالد يوربا ودورها يف ن�سره، كما 

ناق�ض اأثر الإ�سالم يف اأمم ال�ّسودان.

وبعد ذلك بحث املوؤّلف يف دخول الإفرجن والفرن�سيني يف غرب اأفريقيا، 
الّدينية  اجلمعيات  وذكر  ال�سليبية،  احلروب  ثم  الإ�سالم،  اآثار  من  اأتلف  وما 
يف  القول  ل  ف�سّ ثّم  الإ�سالم،  ن�سر  يف  فّعالة  اأدوار  من  به  قامت  وما  ومدار�سها، 

الأحمدية القاديانية يف نيجرييا.

والّتعليم  املدين  )الّتعليم  والثانوية  احلديثة  العربية  املدار�ض  ذكر  ثم 
بطلب  القومي  الوعي  وبدء  ال�ستعمارية،  احلكومة  تاأ�سي�ض  وبنّي  الّديني(، 
ال�ستقالل؛ وذلك على اأعقاب احلرب العاملية الثانية. ثّم حتّدث عن الأحزاب 
والنقالبات  وال�ّسمال،  اجلنوب  بني  الّتوتر  بواعث  وذكر  نيجرييا،  يف  ال�ّسيا�سية 

الع�سكرية التي �سهدتها البالد يف منت�سف القرن الع�سرين. 
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م�ساكل  عن  تختلف  ل  واّلتي  احلا�سرة،  امل�سلمني  م�ساكل  تناول  ثم 
يعّر�ض  اّلذي  الإ�سالم، وم�ستقبله  العامل، وحتّدث عن حا�سر  �سائر  اإخوانهم يف 
والعجم حافلته،  الإ�سالم،  »قاطرة  وهم  م�سوؤوليتهم،  العرب  ترك  للخطر؛ حيث 
ول ميكن اأن تتحرك احلافلة اإذا �سكنت القاطرة«، وت�ساءل الإلوري قائاًل: »وما هو 

م�ستقبل الإ�سالم واحلالة هذه...«؟!

رابًعا: ببليوجرافيا موؤلفات الإلوري

َخلَّف الإلوري اأكرث من خم�سني موؤلًفا، تتوزع على جمالت �ستى، ما بني 
التاريخ والدعوة والأدب والرتبية وال�سرية والرتجمة لالأعالم والفل�سفة وال�سيا�سة 

ال�سرعية والت�سوف، وفيما يلي اأهم هذه املوؤلفات:

الإ�سالمي، دم�سق، ) 1377هـ/  الفكر  دار  نيجرييا،  العربي يف  التعليم  نظام   -
1957م(.

-  ما ل يالم عليه علماء نيجرييا، )ليغو�ض: مطبعة الثقافة الإ�سالمية، 1950م(

الثقافة  مطبعة  )ليغو�ض:  اأفريقيا،  وغرب  نيجرييا  يف  والدعاة  الدعوة  -  توجيه 
الإ�سالمية(، 1988م.

-  الدين الن�سيحة، )ليغو�ض: مطبعة الثقافة الإ�سالمية(، 1950م.

- الإ�سالم يف نيجرييا وعثمان بن فودي، )ليغو�ض: مطبعة الثقافة الإ�سالمية(، 
1950م .
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الثقافة  مطبعة  )ليغو�ض:  تخرجت،  حتى  تعلمت  وهكذا  ن�ساأت  هنا  -   من 
الإ�سالمية( 1990م.

-  الإ�سالم اليوم وغًدا يف نيجرييا )القاهرة: مكتبة وهبة(، 1985م.

-   اأ�سعة العقول والنقول على اأ�سواء القنديل والف�سول )ليغو�ض: مطبعة الثقافة 
الإ�سالمية(.

-  موجز تاريخ نيجرييا، )ليغو�ض: مطبعة الثقافة الإ�سالمية(، 1964م.

-   تاريخ الدعوة اإىل اهلل بني الأم�ض واليوم، )ليغو�ض: مطبعة الثقافة الإ�سالمية(، 
1967م.

الثقافة  مطبعة  )ليغو�ض:  الإ�سالمي،  العامل  وتاريخه يف  العربي  التعليم  -   نظام 
الإ�سالمية(، 1971م.

-  الإ�سالم وتقاليد اجلاهلية، )القاهرة: مطبعة املدين(، 1976م.

-   اآثار العلم والفل�سفة والت�سوف يف م�سرية الدعوة الإ�سالمية، )ليغو�ض: مطبعة 
الثقافة الإ�سالمية(، 1983م. 

الآداب(،  مكتبة  )القاهرة:  يوربا  علماء  يف  الإ�سالم  اأخبار  يف  ال�سبا  -   ن�سيم 
1987م.
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-   فل�سفة التوحيد والأديان، )ليغو�ض: مطبعة الثقافة الإ�سالمية(، 1950م.

-  اأ�سل قبائل يوربا والقبائل املجاورة يف نيجرييا، )القاهرة: مكتبة وهبة(، 1991م.

-   م�سباح الدرا�سات الأدبية يف الديار النيجريية، الطبعة الثانية، القاهرة، 199م. 

-   تعريف ال�سعر العربي، )مطبعة الثقافة الإ�سالمية اأغيغي، لغو�ض(. 

-   املقطوعات الأدبية، )ليغو�ض: مطبعة الثقافة الإ�سالمية(.

-   الفواكه ال�ساقطة، )ليغو�ض: مطبعة الثقافة الإ�سالمية(. 

-   الأنا�سيد املركزية، )ليغو�ض: مطبعة الثقافة الإ�سالمية(. 

-   عيون الالميات العربية، )ليغو�ض: مطبعة الثقافة الإ�سالمية(.

ويالحظ- بالنظر اإىل الكّم الكبري الذي اأّلفه الإلوري بالّلغة العربية- اأنه 
ا من كتبه اإىل لغة اأخرى، وال�ّسبب يف ذلك يرجُع- كما يرى تالميذه-  مل ُيرتجم اأيًّ
باللوؤلوؤ واملرجان، لغة  اللغة العربية لغة ثقافة، لغة تكتمن  اإبقاء  اإىل حر�سه على 
تعجز الّلغات الأخرى عن الّن�سال معها والّتعبري عما ت�سمنته من املعرفة، فكاأن 
اأهميتها،  من  ُتنق�ض  الإجنليزية  وخا�سة  اأخرى  لغات  اإىل  موؤّلفاته  ترجمة  عملية 
اأعماله  بالقيام برتجمة  ال�ّسيخ للباحثني  اأغرا�سها؛ فلم ي�سمح  اإىل ف�سل  وتوؤدي 
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اإىل الإجنليزية حتّى وفاته، وقد اأبى  خلفاوؤه- بعد وفاته- اإل اأن ينهجوا منهجه يف 
دد.  هذا ال�سّ

. درا�صات علمية واأكادميية عن ال�صيخ الإلوري

1- درا�صات بالعربية

-   الفالين: مع املوؤرخني يف بالد يوربا )خمطوطة(، 2007م. 

-    عبد الوهاب زبري الغماوي: الطريقة الإلورية يف التعليم العربي، )مطبعة الثقافة 
الإ�سالمية، اأغيغي لغو�ض، نيجرييا(. 

-    عبد اللطيف اأونرييتي اإبراهيم: »ال�سيخ اآدم عبد اهلل الإلوري وال�سعر العربي 
يف نيجرييا«، بحث مقدم اإىل جامعة اإلورن نيجرييا لنيل درجة اللي�سان�ض عام 

1990م.

-    عبد اللطيف اأونرييتي اإبراهيم: »نظام ال�سيخ اآدم عبد اهلل الإلوري يف تعليم 
التاأليف باللغة العربية« يف )Ilorin Journal of The Humanities (IJOH جملة 
كوارا  ولية  اإلورن،  الإ�سالمية  وال�سريعة  العربية  الدرا�سات  كلية  ت�سدرها 

نيجرييا. العدد 2 رقم 4 �ض �ض 67-44. 

-    راجي �سليمان: »ق�سائد العيد الع�سرين من تاأ�سي�ض املركز«، )مطبعة الثقافة 
الإ�سالمية، اأغيغي نيجرييا �ض 24(.
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�سهادة  لنيل  قدمه  اإلورن«، بحث  العربي يف مدينة  »ال�سعر  يو�سف:  -    يعقوب 
اللي�سان�ض يف اللغة العربية بجامعة �سوكوتو عام 1983م.

و�سخ�سيته  ن�سبته،  الإلوري  اهلل  عبد  اآدم  ال�سيخ  جربيل:  رم�سان  -    م�سهور 
وو�سيته )لغو�ض، مكتبة اهلل النور، غري موؤرخ(.

-    زكرياء جمعة اأوكينال: »ال�سيخ اآدم عبد اهلل الإلوري وم�ساهمته يف الدرا�سات 
املاج�ستري بجامعة  لنيل درجة  نيجرييا«، بحث مقدم  والعربية يف  الإ�سالمية 

ميدوغوري، ق�سم الدرا�سات العربية والإ�سالمية، 1990م. 

جملة  العلمية«،  واآثاره  »حياته  الإلوري  اآدم  ال�سيخ  الداعية  �ساتي،  -    مهدي 
�ض   ،2004 يوليو  الثامن  العدد  العاملية(،  اأفريقيا  )جامعة  دعوية  درا�سات 

.202-174

2- درا�صات بالإجنليزية
1.    Luqman Abiodun Lawal: (2010) «The Contribution of Yoruba to 

Muslim Historiography in Nigeria: 1860- 2009» Unpublished Ph.D 
Thesis in the Department of Arabic and Islamic Studies, University 
of Ibadan.

2.    Ismaeel Akinade Jimoh: (2005) «Arguments and Counter-Arguments 
in Selected Works in Arabic by Nigeria Authors» Unpublished Ph.D 
Thesis in the Department of Arabic and Islamic Studies, University 
of Ibadan.
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3.    Abubakre R. D: (2004) «The Interplay of Arabic and Yoruba Cul-
tures in South Western Nigeria» (Iwo: Dar al-Ilm Publishers).  

4.     Abdulraheem Hamzat Ishola: 1992 «A Rhetorical Analysis of the 
Arabic Literature of Yoruba Authorship» Unpublished Ph.D Thesis 
in the Departmemt of Religion, University of Ilorin.



ُطِبع لأول مرة يف عام  )1369 هـ/ 1950 م( 

1435 هـ / 2013 م

�ملجاهد �لإ�سالمي �لأكرب بغرب �إفريقيا 
و�جلد �لأعلى لل�سهيد �أحمد بللو

والشيخ عثمان بن فوديو الفالني

الإ�سالم يف نيجرييا

اآدم عبد اهلل الإلوري

ت�أليف





�إهد�ء �لفاحتة

نرجو من كل ق�رئ لهذا الكت�ب اأن يقراأ الف�حتة ويهدي ثوابه�:
اإىل روح ال�صح�بي اجلليل عقبة بن ن�فع ف�حت اأفريقي�.

اإىل روح عبد اهلل ي��صني، ويحيى بن اإبراهيم، وعمر بن اأبي بكر اللمتوين.
ب ب�أمري املوؤمنني يف غرب اأفريقي�. اإىل روح اأ�صكي� حممد، اأول من َتَلقَّ

اإىل روح عثم�ن بن فوديو املجدد الإ�صالمي الأكرب يف غرب اأفريقي�.
اإىل روح ع�مل بن جنت� جمدد الإ�صالم يف بالد يورب�.

اإىل روح ال�صهيد اأحمد بللو رئي�س وزراء �صم�ل نيجريي�.
اأفريقي�  ربوع  بك�فة  اهلل  �صبيل  يف  م�توا  الذين  املجهولني  اجلنود  اأرواح  اإىل 

الغربية.. رحم اهلل اجلميع.
�ملوؤلف 





بسم اهلل الرمحن الرحيم

الإ�صالم،  اإىل  الدعوة  اأعالم  من  علم  الألوري«  اهلل  عبد  »اآدم  الأ�صت�ذ 
ولغة القراآن، يف »نيجري�« البالد العزيزة، ذات الت�ريخ ال�صخم يف اأفريقي� ال�صوداء، 

والو�ص�ئج العريقة اله�مة ب�لإ�صالم والعروبة.

جمعتن� الزم�لة يف عدد من املوؤمترات الإ�صالمية، فربطت بينن� اآ�صرة اأخوة 
يف اهلل، مل يت�صع له� املج�ل، لقدٍر ك�ٍف من التوا�صل والتع�مل.

�صعب�ن 1390،  العربي، يف طالئع  للمغرب  الأخرية  زي�رته  ك�نت  حتى 
�س: »الإ�صالم والتي�رات املع��صرة« لطالب الدرا�ص�ت  واأن� يف »رب�ط الفتح«، اأُدرِّ
الإ�صالمية العلي�، يف »دار احلديث احل�صنية« من »ج�معة القرويني«، فك�نت فر�صة 

غ�لية للق�ء جديد، ومزيد من التع�رف والت�آلف.

� - كم� �صعد كب�ر الرج�ل الذين ات�صل بهم الأ�صت�ذ الألوري،  �صعدت حقًّ
امل�صلم  الأخ  هذا  به  يتحلى  مب�   - و�صفراء  ووزراء  وزعم�ء  علم�ء  من  املغرب،  يف 

تعريف باملوؤلف
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لوجوده يف  اأكرب،  ال�صع�دة  وك�نت  واإخال�س،  وعزمية  وعلم  توا�صع  من  الداعية، 
»نيجري�« البالد التي ت�صم اأكرب عدد من امل�صلمني يف الق�رة الأفريقية.

ويف هذا الوقت ب�لذات، حيث حتتدم يف الع�مل معركة التحويل احل�ص�ري 
ول   - وال�صليبية  اليهودية،  الثالثة:  ب�أجنحته�  اجل�هلية  واجل�هلية،  الإ�صالم  بني 
اهلل  اأن كتب  بعد  �صيم�  ول   .� و�صيوعيًّ  � راأ�صم�ليًّ وال�صتعم�ر،   - الن�صرانية  نقول 
التمرد  حرب  بف�صل  »نيجري�«  نف�س  يف  الرعن�ء،  اجل�هلية  على  لالإ�صالم  الن�صر 

ة له�. والنف�ص�ل يف »بي�فرا« رغم كل امل�ص�عدات العدوَّ

ف�أطلعني على �صيء من ن�ص�ط »مركز  وقد تلّطف الأخ الأ�صت�ذ الكرمي، 
من  عدًدا  اأهداين  كم�  ورع�يته،  اإدارته  يتوىل  الذي  الإ�صالمي«  العربي  التعليم 
همته،  وعلوِّ  جه�ده،  �صدق  على  دليل  خري  ذلك  فك�ن  القيِّمة،  ور�ص�ئله  كتبه 
رت - واأن� املك�بد املتلّظي بن�ر الأعب�ء والأعداء -  وا�صتن�رة ب�صريته بنور اهلل؛ وقدَّ

اأي عبء يحمل، واأي فراغ ي�صد.

احلك�م  من  القدرة  ذوي  كل  اأعن�ق  يف  يرتتب  مقد�س،  لواجب  واإنه 
واأعم�له،  امل�صلح  املخل�س  الأخ  هذا  م�ص�ريع  م�ص�عدة  يف  وا  يِجدُّ اأن  والأغني�ء، 
ونظ�ئره�، يف هذا الزمن الذي تزداد فيه �صكوان� اإىل اهلل، من �صعف الأمني وقوة 

اخل�ئن! ونحن ن�صهد تن�زع البق�ء بني ح�ص�رة الطني وح�ص�رة الدين.
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� بغد بعيد، تت�صح فيه وجهة امل�صرية الإن�ص�نية احل�ص�رية،  اإنن� لنتف�ءل حقًّ
النوائب  من  كثري  عرب  �صيكون  ذلك  اأن  ر  نقدِّ ولكنن�  الإ�صالم،  بنور  م�صتهدية 
وتهلك  املع��صرة،  امل�دية  ال�صن�عية  املدنية  زيوف  �صتهتك  حيث  وامل�ص�ئب؛ 
ا جمياًل  اأجي�له� يف تيه النحالل وال�صي�ع، من جهة، وتردُّ اأمة القراآن اإىل ربه� ردًّ
�صديًدا، من جهة اأخرى. وع�صى اأن تكون انطالقة »فتح« يف اجله�د املقد�س، بداية 
ووق�ه�  »بدر«  مبالئكة  ه�  ومدَّ احلق،  يف  خط�ه�  اهلل  َثبَّت  الغريق،  وجندة  الطريق، 

�صرور الدخالء والعمالء، والتطرف والغرور.

لقد اأح�صن الأخ الأ�صت�ذ الألوري بَي الظن، فدفع اإيلَّ بكت�به املخطوط، 
الذي يريد طبعه و�صيًك�: »الإ�صالم يف نيجري� وعثم�ن بن فودي« لأكتب كلمة 
على  قديًرا  ول  به�،  جديًرا  اأراين  ل  كرمية،  لع�طفة  منه  واإنه�  يديه.  بني  للقراء 
العتذار عن ال�صتج�بة له�، ملك�نة الأخ الأ�صت�ذ الف��صل يف نف�صي، ومل� اأعتقده 

من �صرورة ت�أييده، ولو بجهد املُِقّل.

الهموم وامل�ص�غل  املغرب، ول مكنتني رحى  الأ�صت�ذ يف  اأي�م  تت�صع  مل 
والأعب�ء، التي تدور عليَّ �صب�ح م�ص�ء، من اأن اأفرغ ملط�لعة الكت�ب ك�ماًل، بيد 
اأفريقي�  يف  الإ�صالم  ت�ريخ  من  جوانب  فيه  ووجدت  على عجل،  ت�صفحته  اأنني 
ال�صوداء، و�صفح�ت من اأخب�ر املع�رك الدائمة، بني الإمي�ن وال�صرك، واخلري وال�صر، 
على  النور،  بع�س  تلقي  مفيدة،  معلوم�ت  ي�صم  راأيته  كم�  واجل�هلية.  والإ�صالم 
الأحداث اخلطرية الأخرية التي ع��صته� »نيجري�«، وم� تزال، قبل ا�صت�صه�د ق�ئده� 

تعريف باملوؤلف
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البطل، املج�هد الهم�م، الرئي�س »اأحمدو بللو« واأ�صرته، ورفيقه »اأبو بكر تف�وا بليود« 
- رحمهم اهلل -وال�صهداء جميًع�، واأكرم مثواهم يف الفردو�س الأعلى، ثم خالل 
حرب النف�ص�ل مع اإقليم »بي�فرا« املُْن�َصّق، وم� انتهت اإليه بعون اهلل، مم� ل ي�صح اأن 
يجهله اأبن�ء اجليل امل�صلم، عربً� وغري عرب، ول اأن يكتفوا فقط ب�لعلم دون العمل، 
وب�لدع�ء دون امل�ص�ركة الفع�لة، كل يف نط�ق و�صعه، ل �صيم� يف هذا الزم�ن الذي 
ميتحن فيه املوؤمنون يف ُكلُّ مك�ن، ويعي�س الإ�صالم املعركة ب�أخطر واأعمق اأبع�ده�، 
يف فل�صطني بخ��صة؛ حيث تتالقى على حربه املع�صكرات العدّوة، املتح�لفة فيم� 

بينه�! ي�ص�عده� الطواغيت يف اأمتن�، وهلل ع�قبة الأمور.

�َصَكر اهلل لالأخ الأ�صت�ذ الداعية املخل�س »اآدم عبد اهلل الألوري« جهده 
وجه�ده، ووفقه واأخذ بيده، وهداه وهدى به، وك�ن لن� وله.. نثچ  چ  

چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍمث ]احلج/ 40[.

عن رب�ط الفتح يف الع��صر من 
�صعب�ن �صنة 1390

عمر بهاء �لدين �لأمريي



احلمد هلل الذي علَّم ب�لقلم الإن�ص�ن، وال�صالة وال�صالم على �صيدن� حممد 
خري ولد عدن�ن، وعلى اآله و�صحبه، والت�بعني لهم، اإىل يوم الدين ب�إح�ص�ن.

وبعد:

اللوذعي  اجِلْهِبذ)1)  الأ�صت�ذ  للعاّلمة  ال�صعيدة  الفر�صة  اهلل  اأت�ح  فلقد 
الفه�مة،  احلرب  البحر  اللبقة،  احلذقة  التَّب)3)،  الفطن  العليم،  العلم  الأملعي))) 
املوؤرخ املثقف، ال�ص�عر الأديب، ن�صيج وحده وفريد ع�صره: اآدم عبد اهلل الألوري 
اأن وفقه اهلل لإبراز كت�به: »الإ�صالم يف نيجري� وعثم�ن بن فودي« كت�ب ين�دي 
ين  على م�صنفه ب�لتقدمة على الأقران يف هذا الزم�ن، كت�ب ق�صى به موؤلفه الدَّ
الذي على رق�ب علم�ء نيجري� قدميً� وحديًث�. فيه ح�صلت براءة الذمم من فط�حل 

ق�د اخلبري. )هذا اله�م�س ي�صري اإىل اإ�ص�فة مراجعي مكتبة الإ�صكندرية للن�س الأ�صلي للكت�ب و�صوف  )1)   اجِلْهِبذ: النَّ
ي�صتعمل الرمز )م) لحًق� لالإ�ص�رة اإىل ذلك).

)))  اللَّْوذعي: الظريف الذكي �صريع اجلواب، الأملعي: املفرط الذك�ء. )م).
ِب: الَفِطن دقيق النظر يف الأمور. )م). )3)  التَّ

من تقاريظ الكتاب

كلمة �ل�سيخ حممد نا�سر حممد كرب
مدير مدر�سة �ل�سريعة �لإ�سالمية بكنو )حاليًّا(
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اأعالمه�،  وانطم�صت  مع�مله�،  اندر�صت  مبف�خر  الكت�ب  هذا  ه  نَوَّ وقد  الأمم.  هذه 
وذهبت عوامله�، فه� هو يخرب الع�مل مبك�رم الآب�ء والأجداد يف الأع�صر اخل�لية، 
التي ازدهى فيه� علم الإ�صالم، وترفرفت وَعَلت فيه� ذوؤابة العلم�ء، وت�ص�مى قدر 

الط�لب وت�صرق. وفديت مهج الدين مبهج الطني، فربحت التج�رة احلديثة.

على اأنن� اإذا جمعن� تلك املك�رم القدمية اإىل مك�رم هذا املوؤلف الفخيمة 
اأن�صدن�: 

ِتْلَك �ملَكاِرم ل َقْعبان ِمن َلَبٍ        �ِســـــيَبا مبَاٍء َفَعاد� َبْعُد �أَْبو�ل

 فال اأراه اإل كمن اأحي� اأمواًت�، واأنع�س عظ�ًم� رف�ًت�. فهل فوق م� فعل يوجد 
املح�صنني،  يج�زيه جزاء  ف�ملوىل  الأقط�ر؟  هذه  الإ�صالم يف  علم  به  يفتخر  �صيء 

ويكتب عمله يف �صجل املقربني، املرقوم يف عليني.

ذي �حلجة 1368
حممد ناصر حممد 

خادم �لعلم و�لإ�سالم مبدينة كنو



بسم اهلل الرمحن الرحيم

بالد  اأو  الغربي،  ال�صودان  بالد  امل�صلمون  عرف  م�صت،  �صنة  األف  منذ 
»التكرور« كجزء من الع�مل الإ�صالمي، ذي ثق�فة مكتملة وح�ص�رة مزدهرة.

يف  خمتلفة،  ب�أ�صم�ء  الأوربي  ال�صتعم�ر  اأثن�ء  �صنة  م�ئة  منذ  عرفوه�  ثم 
حدود م�صطنعة، ف�نطوت يف زواي� املج�هيل من اأثر م� اأ�ص�به� من تدهور وانحط�ط.

الث�نية،  الع�ملية  احلرب  اأعق�ب  رقدته� على  اأفريقي� من  بالد  انبعثت  ومل� 
ا�صتدت ح�جة هذه البالد اإىل من يعرف الع�مل به� من جديد تعريًف� �صحيًح� يف 

ثوب ق�صيب.

فتعني عليَّ اأن اأعمل م� ي�صد هذا الفراغ يف املكتبة العربية، واأن اأ�صقط 
يف  الإ�صالم  »كت�ب  1950م:  ع�م  فن�صرت  الكف�ئي،  الفر�س  هذا  علم�ئن�  عن 
نيجريي� وعثم�ن بن فودي« ف�أثلج بع�س ال�صدور الغليلة، وك�صف اللث�م عن هذه 
اجله�ت املجهولة، ثم نفدت الن�صخ منذ �صنوات يف فرتة اأحوج م� يكون الن��س 

اإليه� بداخل البالد وخ�رجه�.

مقدمة الطبعة الثانية
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على اأين قد وعدت القراء ب�إ�ص�فة م� اأكت�صب من فوائد ت�ريخية اإىل الطبعة 
الث�نية، ولكن عدم توفر الإمك�ن�ت الأدبية وامل�دية لرجل ع�دي مثلي، يبحث عن 
وث�ئق الت�ريخ يف مثل هذه البالد، ح�ل دون عثوري على الكثري من تلك الوث�ئق 

والآث�ر ملدة ع�صرين ع�ًم�، ف�كتفيت ب�لقليل املي�صور عن الكثري الع�صري.

ت �صئون كثرية متخ�صت عن الأحداث ال�صي��صية، وتطورت  هذا، وقد َجدَّ
عن احلي�ة الثق�فية، وتقلبت عن املعي�صة الجتم�عية من اأي�م ال�صتعم�ر اإىل اأي�م 
ال�صتقالل، حتى و�صلت اإىل احلرب الأهلية التي انتهت ب�لن�صر الب�هر للوحدة 
على الُفرقة، وللوطن على ال�صتعم�ر، ولالإ�صالم على ال�صليبية. وكل ذلك من 
غري �صك مم� يعطي الق�رئ متعة و�صلوى عن كل م� يحتمل من نق�س وغ�ص��صة 

يف اأمور اأخرى.

 (1( وَفجٍّ َغثٍّ  كل  يف  معذرتي  قبول  ف�أرجو  الث�نية،  الطبعة  ذي  هي  فه� 
وَرَك�كة وِخداج))).. لأن ال�صليقة التي ن�ص�أت عليه�، والبيئة التي اأعي�س فيه� ل 
مب�  الكرمي  الق�رئ  فليقتنع  والت�أليف،  التعبري  الك�مل يف  الن�صوج  ت�ص�عدان على 

ي�صري اإىل املق�صود من تعبريي، ولو مل يوؤد املعنى ب�لبي�ن الت�م.

ه هو الف��صد الرديء من الكالم. )م). : غث الكالم وَفجُّ )1)  َغثٍّ وَفجٍّ
)))  َرَك�كة وِخداج: رك�كة �َصَخف اللفظ و�صعفه، واخِلَداج: النَّق�س. )م).
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اأ�صم�ءه�  األتزم تقييد �صفح�ت املراجع يف كل مو�صوع، بل ذكرت  ومل 
يف �صفحة واحدة. ف�أرجو الإغ�ص�ء عن هذه العورات كله�، عف� اهلل عن� وعنكم 

جميًع�.

                                                                      �ملوؤلف 

مقدمة �لطبعة �لثانية





 و�صلى اهلل على من ل نبي بعده. ك�ن للت�ريخ بني العلوم العقلية والنقلية 
مك�نة ل ُتَْهل، ومزية ل ُتْنكر، وله اأثره القوي يف دفع عجلة التقدم اإىل الأم�م؛ 
لأن درا�صة الت�ريخ ل تكون ت�صلية بذكرى الوق�ئع والأخب�ر فقط، ولكنه� تكون 
تذكرة وتربية ب�أحوال الأمم امل��صية، وبيئ�تهم املختلفة يف الأع�صر ال�ص�لفة. لتح�صني 

ال�صئون يف احلي�ة احل��صرة على حد قول ال�ص�عر: 

 ومهم� يكن الأمر من �صيء، ف�إن ت�ريخ كل اأمة يف املبداأ ل يخلو اأكرثه 
من الأ�ص�طري التي يت�صدق به� الب�صط�ء من ع�صره� ال�ص�بق للت�ريخ، فيتعداه اإىل 
ع�صره� الت�ريخي، والع�صر الت�ريخي ب�لذات، قد ي�صجل الأوه�م والأك�ذيب التي 

عــــاِقـــٍل ول  ِباإْن�َســــاٍن  َلْيــ�َس 
َقبــــَله َمْن  ـَــاَر  �أَْخَبـــ َوَعى  وَمْن 

ــْدِره �سَ يف  �لتَّاريَخ  َيِعــــي  ل  َمْن 
ُعْمــِره �إىل  ْعَمــــاًر�  �أَ ــــــاَف  �أَ�سَ

مقدمة الطبعة الأوىل

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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من  تن�ص�أ  التي  والتخمين�ت  الفرتا�ص�ت  يحمل  اأو  الغفلة،  اأو  اجلهل  من  تن�ص�أ 
التع�صب اأو الغرية. ول يك�د ينجو من هذه وتلك اإل املوفقون املن�صفون، وقليل 

م� هم.

واإذا رجعن� اإىل فجر ت�ريخ نيجريي�، وجدن� اأنه يقرب من األف �صنة، عند 
ات�ص�ع النفوذ الإ�صالمي بغرب اأفريقي�. ولكنه ت�ريخ حمدود يف دائرة �صيقة من 
بع�س بالده� مل يت�صع اإىل �صواه�؛ لأن علم�ء اأفريقي� الغربية للم�صلمني القدم�ء ل 
يكرتثون بتدوين حوادث بالدهم التي �ص�هدوه�، ول بدرا�صة اأحوال اأر�صهم التي 
ن�ص�أوا فيه� وترعرعوا فوقه�، واإمن� يطمحون اإىل درا�صة اأحوال البالد الن�ئية وي�صرفون 
النظر عن بالدهم الدانية، اللهم اإل م� ك�ن منذ اأربعم�ئة �صنة؛ حيث بداأ قليل من 
ت�ريخ بع�س الأمراء والعلم�ء يف هذه البالد، وب�لطليعة الأوىل  العلم�ء ي�صجلون 
ال�صعدي«، و»اآل  التمبكتي« املتوفى 1003، و»عبد الرحمن  ب�ب�  »اأحمد  منهم: 
فودي« وتالميذهم. فهوؤلء الذين بحثوا يف الت�ريخ الإفريقي القدمي، وتركوا لن� 

منه �صيًئ� ن�صت�صيء به يف البحث، ونهتدي به يف الت�أليف.

من  مزيًج�  ف�ألفيته�  الإنكليزية،  ب�للغة  املو�صوعة  الكتب  ط�لعت  اإين  ثم 
الكتب  من  نتًف�  وجدت  كم�  والتع�صب.  ب�لإخال�س  خليًط�  اأو  والب�طل،  احلق 
العربية لبع�س الرح�لة العرب الذين زاروا البالد زي�رة ع�برة، وكتبوا م�ص�هداتهم، 
واأ�ص�فوا اإليه� اأ�صي�ء منقولة من الكتب الإنكليزية، فج�ءت كتبهم ب�ص�عة مزج�ة.



1717

ومن اأجل ذلك نه�صُت لتتبع ت�ريخ هذه البالد م�صتعيًن� مبوؤلف�ت اأهله�، 
واعتمدت كتب الإنكليز فيم� يخ�صهم ملعرفة تواريخهم.

واأ�صفت اإىل ذلك كله م� وعيت من الأخب�ر املتواترة عند علم�ئن� الكب�ر 
واأخب�ًرا  �ص�هدته�،  حوادث  بع�س  عليه�  وزدت  ال�صن،  يف  الط�عنني  و�صيوخن� 
وعيته�. ومل يكتب عنه� اأحد قبلي، خ�صو�ًص� يف ت�ريخ بالد »يورب�«. وقد حت��صيت 

عي الكم�ل، والكم�ل هلل وحده. اخلط�أ م� ا�صتطعت، ومع ذلك ل اأدَّ

وم� توفيقي اإل ب�هلل، عليه توكلت واإليه اأنيب.

�آدم عبد �هلل �لإلوري 
رم�ص�ن 1369هـ.
  يوليه 1950م 

مقدمة �لطبعة �لأوىل





ال�صغري  الزجني  معن�ه�  لتينية،  كلمة  وهي  نيغرو،  من  فة  رَّ حُمَ النيجر 
والأ�صود الق�صري. ولقد اأطلقته� الأمم القدمية على �صك�ن غرب اأفريقي� واأو�صرتالي�، 
نيل  كلمة  واأطلقوا  ال�صودان،  اأو  النوبة  اأو  الزجن  كلمة  عليهم  العرب  اأطلق  كم� 
ال�صودان على نهرهم الذي ينبع من اأع�يل فوت�ج�لون، ثم يجري �صرًق� اإىل نواحي 
ا ببالد متبكتو، ثم ينحدر جنوبً� اإىل ثغر »لوكوج�«؛ حيث  ال�صحراء الكربى، م�رًّ
يلتقي به نهر بنوى الآتي من بالد اأدم�وي، الن�بع من �صفح جب�ل كمرون، فيتحد 

الثن�ن وي�صب�ن يف املحيط الأطل�صي بنواحي خليج بنني.

وُتَقّدر م�ص�فته من منبعه اإىل م�صبه بنحو األفني وخم�صم�ئة ميل، وهو ث�ين 
الأنه�ر الأربعة امل�صهورة يف اإفريقي�: »النيل، والنيجر، والكنغو، وال�صنغ�ل«.

وكلمة نيجريي� ب�ملعنى الع�م، تعني م� حول بالد نيغرو اأو م� حول وادي 
النيجر.

تعريف نيجرييا
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وعلى �صحة هذا التعبري تنطبق الكلمة على �ص�ئر البالد التي ُوِجَد فيه� 
نيغرو »قب�ئل الزجن« بغرب اأفريقي�، اأو على البالد التي مّر به� النهر من منبعه اإىل 
اأفريقي�؛ لأن النهر قد اخرتق  م�صبه، حتى ي�صمل جميع م� يعرف اليوم بغرب 

معظمه� يف مروره.

واإذا �صربن� �صفًح� عن التحديدات ال�صي��صية والتق�صيم�ت ال�صتعم�رية، 
وغربً� حتى  جنوبً�  الكربى  ال�صحراء  وراء  فيم�  الواقعة  البالد  اأن جميع  وجدن� 
الغربي،  ب�ل�صودان  القدمي  الت�ريخ  يف  ت�صمى  ك�نت  الكنغو،  حدود  اإىل  املحيط 

وعليه كتب الأولون من اأمث�ل البكري وابن خلدون والتمبكتي وال�صعدي.

ك�ل�صلط�ن  املت�أخرون  كتب  وعليه  التكرور،  بالد  ت�صمى  ك�نت  اأنه�  اأو 
حممد بللو يف كت�به »اإنف�ق املي�صور يف ت�ريخ بالد التكرور«. 

اأجزائه�  جميع  تكت�صح  اأفريقي�  بغرب  تقوم  التي  الدول  ك�نت  ولقد 
دورة،  وتكرور  حقبة،  وم�يل  مرة،  غ�نة  عنوان  حتت  واحدة،  بوتقة  يف  وت�صهره� 
و�صنغي ت�رة، مل تتوزع يف العن�وين املختلفة احلديثة، مثل ال�صنغ�ل والداهومي 

ونيجريي�، اإل بعد تك�لب امل�صتعمرين عليه�.

والواقع اأن قب�ئله� ولغ�ته� تبلغ املئ�ت عند تعداده�، ولكن ذلك ل ي�صره� 
�صيًئ�؛ اإذ ل يك�د ي�صلم �صعب اأو اأمة يف الع�مل من وجود عن��صر خمتلفة اللغ�ت 

والقب�ئل والدي�ن�ت، ثم ل ي�صّر ول يقدح ذلك يف وحدته� ول يف دولته�.
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وكذلك ف�إن قب�ئل غرب اأفريقي�، واإن ك�نت متعددة يف الفروع فهي مّتحدة 
يف الأ�صول، متق�ربة يف التق�ليد والع�دات، متم�ثلة يف احلروف واللهج�ت، مت�ص�بهة 

يف العق�ئد والدي�ن�ت، متع�ونة ومتح�لفة يف الدف�ع عن الغ�رات والهجم�ت.

اأ�صلية، وكلهم �صوا�صية  اأقط�ره� حواجز طبيعية ول موانع  اإذ لي�صت بني 
غ�نة  تر�صم حدود  اأن  ت�صتطيع  ل  ف�إنك  واملنطقة.  والإقليم  اللون  وحدة  تمعهم 
القدمية وم�يل و�صنغي وبرنو دون تداخل بع�صه� يف بع�س اأو دون تداخل حدود 

بع�صه� بع�ًص� فيم� ن�صميه اليوم نيجريي� وال�صنغ�ل وم�يل وغ�نة.

اإم�  وهي:  اإىل خم�صة جراثيم)1)،  اأفريقي� فرتجع  قب�ئل غرب  اأ�صول  اأم� 
بربرية، اأو فينيقية اأو رومية اأو نوبية، اأو عربية. وقد امتزج بع�صه� ببع�س عن طريق 

امل�ص�هرة حتى تكونت منهم القب�ئل احل��صرة.

ولكل قبيلة لغته� اخل��صة قد ل تفهمه� ج�رته� اإل ب�لتعلم غري اأن اأعظم 
بت اإىل لغة امل�ندنغ والولوف يف بالد ال�صنغ�ل وم�يل  لغ�ته� هي الفالنية التي ت�صعَّ
وقواعده�  بحروفه�  العربية  من  كثرًيا  تقرب  التي  هو�ص�  لغة  ثم  ونيجريي�،  وغيني� 
وهي �صبيهة بلغة ال�صواحلية يف جنوب اأفريقي� ومن بعدهم� ت�أتي لغ�ت الك�نوري 

واليورب� ونويف.

)1) جراثيم: جمع ُجْرثومة وجرثومة كل �صيء اأ�صله وجمتمعه. )م).

تعريف نيجرييا
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بني �سمال �أفريقيا وغربها
اإىل  تعود  القدم،  يف  متوغلة  بغربه�  اأفريقي�  �صم�ل  تربط  التي  ال�صالت 
اأي�م الفينيقيني والقرط�جنيني والروم�ن الذين هم اأول من افتتحوا طرق التج�رة 

وال�صي��صة بني بالدهم وبني قب�ئل الزنوج.

ولي�صت  الكربى،  ال�صحراء  اإل  وغربه�  اأفريقي�  �صم�ل  بني  يف�صل  ل 
هذه ال�صحراء ق�حلة، بل يوجد يف بع�س اأطرافه� واح�ت مبعرثة. ولي�صت هذه 
لون مرور القوافل املجت�زين من ال�صم�ل  الواح�ت خ�لية من ال�صك�ن الذين ي�صهِّ

اإىل الغرب ذه�بً� واإي�بً�.

وك�نت قب�ئل العرب ال�صنه�جيني والزن�تيني وغريهم، من الذين نزحوا 
مع اأفريق�س اإىل اأفريقي�، ممن لعبوا دوًرا ملمو�ًص� يف ت�صخري هذه ال�صحراء، وتذليل 

�صعوب�ت املوا�صالت فيه� ِبِجم�لهم وِبَغ�لهم.

لأن طبيعة الإقليم ومنطقته �صبيهة يف جدبه� بطبيعة جزيرتهم التي نزحوا 
منه�، لذلك مل يجدوا �صعوبة يف ا�صتعم�ر تلك الأرا�صي واجتي�زه� اإىل م� وراء 

ال�صحراء يف اجلنوب والغرب ب��صتثن�ء املن�طق الكثيفة يف الغ�ب�ت ال�صتوائية.

مل يرتك اأولئك القوم مدينة من مدن الزنوج القدمية اإل دخلوه� وتع�ملوا 
مع اأهله�. غري اأن اأكرث تلك البالد القدمية قد اندر�صت منذ زمن من جراء احلروب 

املتوالية وامنحت من اخلريطة، ومل يبق اإل اأ�صم�ء بع�صه� يف �صفح�ت الت�ريخ.
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واأكرث البالد الق�ئمة اليوم مل يكن له� اأثر قبل اأربعة قرون واإمن� ق�مت على 
اأنق��س �ص�بقته� املندر�صة)1).

اأكرث  ك�نت  التي  هي  اجلنوب  اإىل  يليه�  وم�  ال�صم�لية  اجله�ت  اأن  على 
من  ال�صتوائية  الغ�ب�ت  متنع  التي  اجلنوبية،  زميلته�  من  ح�ص�رة  واأقدم  عمرانً� 
امل�صتنقع�ت  ال�ص�مة يف  واحل�صرات  ال�ص�رية  احليوان�ت  فيه�  عمرانه� حيث تكرث 

الآ�صنة، فال يلج�أ الن��س اإليه� اإل ا�صطراًرا اإذا فروا من وجوه اأعدائهم.

)1) املندر�صة: التي ذهب اأثره�. )م).

تعريف نيجرييا





لقد ثبت وجود ال�صلة بني �صم�ل اأفريقي� وغربه� قبل ظهور الإ�صالم مبئ�ت 
ال�صنني، لذلك �ص�ر من ال�صهل اأن ي�صل نفوذ الإ�صالم اإىل غربه� على اأثر دخوله 
اإىل �صم�له�. ولقد �صجل الت�ريخ �صرعة نفوذ الإ�صالم يف اأفريقي�، بل يف الع�مل كله 
ب�صورة مده�صة يف مدة وجيزة، مل ت�صتطع اأية عقبة منيعة اأن تقف اأم�مه اإل ذلله� 

وظهر عليه� واجت�زه� اإىل م� وراءه�.

وكلم� اعتنقت الإ�صالم قبيلة حتملت لواء الدعوة الإ�صالمية اإىل م� تليه� 
م�  وفق  والهو�ص�،  والفالنيون  والونغ�ره  الرببر  فعل  هكذا  املج�ورة.  القب�ئل  من 

ك�نت تفعل ال�صح�بة الذين و�صفهم البو�صريي بقوله: 

دخول الإ�سالم يف غرب اأفريقيا

ت�سب حُمْ هلل  منتدٍب  ُكلِّ  ِمْن 
ِبِهم َوْهَي  �لإ�سالم  ِملَّة  َغَدت  حتى 
�أٍَب َخرْي  ِمْنُهُم  �أََبًد�  َمْكُفوَلة 

َطِلم ُم�سْ للُكْفر  ٍل  مب�ْسَتاأْ�سِ ي�سطو 
ِحم �لرَّ وَلة  َمْو�سُ ُغْرَبِتها  َبْعــــِد  ِمْن 
َتَنم ولـــم  َتْيَتم  َفـــَلم  َبْعـــٍل  وَخرْي 
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عقبة بن نافع
فاحت غرب �أفريقيا

مع  ن�صه  مب�  الورق�ت«  »تزيني  كت�به  فودي يف  بن  اهلل  عبد  ال�صيخ  �صرح 
�صرف ي�صري: »اإن دخول الإ�صالم اإىل الغرب - يعني غرب اإفريقي� - ك�ن ب�لقرن 
الأول الهجري على يد عقبة بن ن�فع ال�صح�بي اجلليل، اإذ اإنه و�صل اإىل قبيلة من 
قب�ئل الروم فدع�هم اإىل الإ�صالم، ف�أ�صلم ملكهم من غري قت�ل وتزوج عقبة بنت 
ذلك امللك وا�صمه� بج منغ، فولدت له اأولًدا ن�ص�أوا يف بالد اأمهم، وتكلموا بلغة 

اأبيهم..«.

ثم ق�ل: »هذا م� تواتر عندن� واأخذن�ه عن الثق�ت العلم�ء الذين يخرجون 
من بالد فوت�«.

وعليه قوله يف بع�س اأ�صع�ره: 

ُهم »بج منغ« َعو وُعْقَبة َجد للُفالنني ِمْن َعَرٍب      َوِمن ُتور َكاَنْت �أُمُّ

اأن عمر  ب�إفريقي�، وجدن�  الإ�صالمية  الفتوح�ت  ت�ريخ  اإىل  رجعن�  واإذا 
ابن اخلط�ب  يف خالفته وىلَّ َعْمًرا بن الع��س على ال�ص�م وم�صر، ثم وىل 
عمرو بدوره عقبة بن ن�فع على �صم�ل اإفريقي� وفتحه� واأ�ص�س به� مدينة القريوان 
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وجعله� مركًزا لنطالق دعوته، وترك به� ج�لية عربية اإ�صالمية، ثم رجع اإىل م�صر. 
ومل تت�صع فتوح�ته هذه املرة اإىل الأرج�ء املج�ورة.

ومل� توىل عليه� مرة ث�نية يف عهد يزيد بن مع�وية وا�صل فتوح�ته �صوب 
الغرب حتى و�صل بالد ال�صو�س، حيث اأ�صلم قب�ئل امل�ص�مدة، ثم ا�صتمر حتى 
انتهى اإىل البحر املحيط، واأقحم فر�صه فيه حتى بلغ نحره، وق�ل قولته امل�صهورة: 
»اللهم اإين اأ�صهدك اأن ل جم�ز)1) ولو وجدت جم�ًزا جلزت«، ثم ان�صرف راجًع�، 
ودخل  يديه،  على  واأ�صلموا  �صنه�جة  قب�ئل  �ص�دف  حتى  اجلنوب  نحو  و�ص�ر 
على  واأ�صلم  وتكرور  غ�نة  بالد  ال�صودان، ودخل  بالد  اأطراف  وا�صتمر يف  طنجة 
يديه بع�صهم. ويف طريق عودته اإىل »القريوان« قتله بع�س الربابرة، وهو اأول زعيم 

اإ�صالمي ا�صت�صهد يف اأفريقي�.

ويف ذلك م� يربر قول ابن فودي، اإذ لي�س م� مينع عقبة من ال�صري �صوب 
اجلنوب يف بالد ال�صودان كم� منعه البحر عن ال�صري �صوب الغرب، لذلك يحتمل 
اأن يجتمع بقبيلة من بق�ي� الروم، واأن ُي�ْصِلموا على يديه واأن يتزوج منهم بنتهم، 
واأن يخلف فيهم اأولًدا، تن�ص�أ منهم القبيلة الفالنية التي ا�صتهرت ب�لعلم والدين 

وحم�ية الإ�صالم واإق�مة دولته على اأعق�ب الأجي�ل املتع�قبة يف غرب اأفريقي�.

)1) اأن ل جم�ز: اأن ل معرب ول ممر. )م).

دخول �لإ�سالم يف غرب �إفريقيا
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وممن توىل على اأفريقي� بعد موت عقبة: مو�صى بن ن�صري الذي �ص�ر على 
نهج �صلفه، واأع�د اإىل الإ�صالم الربابرة املرتدين، حتى اأح�صنوا اإ�صالمهم، و�ص�ركوا 

يف فتح اإفريقي� والأندل�س.

وتو�صع يف  قي�س  بن  زهري  مروان،  بن  امللك  عليه� يف عهد عبد  توىل  ثم 
فتوح�ته حتى ا�صت�صهد به�.

ثم توىل عليه� عبد الرحمن بن حبيب بن اأبي عبيدة بن عقبة فغزا بالد 
ال�صو�س وحفر �صل�صلة من الآب�ر يف ال�صحراء، وا�صتط�ع اأن ي�صل ال�صم�ل بجنوب 

ال�صحراء �صلة قوية ت�صهل ال�صع�ب يف �صبيل ن�صر الإ�صالم ببالد ال�صودان.

اهتم�مهم  اأفريقي� �صمن  ب�ص�أن غرب  يهتمون  الأمويون  اخللف�ء  يزل  ومل 
ب�صم�له� التي هي ت�بعة مل�صر يف جميع تلك الأدوار الت�ريخية.

الأموية،  الدولة  �صقطت  اأن  اإىل  مرة  كل  يف  تتو�صع  الفتوح�ت  وك�نت 
وقتل اأعي�نه� واأن�ص�ره� ولذ بع�صهم ب�لفرار اإىل الأندل�س كعبد الرحمن الداخل، 
الدولة  موؤ�ص�س  العلوي  اهلل  عبد  ك�إدري�س بن  الرببر  بالد  جم�هل  اإىل  وبع�صهم 

الإدري�صية ب�ملغرب �صنة )17هـ.

وهكذا يوجد هن�ك الذين تغلغلوا يف بالد ال�صودان، واختب�أوا به� حتى 
املم�ت، وطويت اأ�صم�وؤهم يف �صجل الن�صي�ن.
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لهذه احلرك�ت كله� اآث�ر ونفوذ متتد من ال�صم�ل اإىل الغرب، وتوحي اإىل 
ال�صودان، كيف يقيمون دولتهم الإ�صالمية التي ملعت فيم� بعد بغرب اأفريقي�. 

دخول �لإ�سالم يف غرب �إفريقيا





لقد �صهدت هذه البالد األوانً� خمتلفة من الدول، وعرفت اأ�صك�ًل متب�ينة 
من احلكوم�ت يف خمتلف الع�صور املتع�قبة من الزم�ن.

لقد ت�أ�ص�س بع�س تلك الدول على اأيدي ال�صودان من ال�صك�ن الأ�صليني، 
و�صبق البي�ص�ن اإىل ت�أ�صي�س بع�صه� قبل اأن تنتقل اإىل ال�صودان.

وامتد بع�صه� من ال�صم�ل عرب ال�صحراء، وق�م بع�صه� من نف�صه� يف بالد 
ال�صودان، وهي كثرية متعددة واأعظمه� واأ�صهره� غ�نة وم�يل و�صنغي وبرنو.

مملكة غانة

اأربعة  نحو  عليه�  وتوىل  امليالدي،  الث�ين  القرن  منذ  اململكة  هذه  ن�ص�أت 
البي�س من  اأولئك  ال�صود. ورمب� ك�ن  اإىل  اأن تتحول  البي�س قبل  ع�صر ملًك� من 
القرط�جنيني اأو الروم�ن، الذين اختلطوا بقوم من ال�صك�ن الأ�صليني، وتفرع منهم 

الونغ�ره.

املمالك التي قامت يف غرب اأفريقيا
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ولقد ا�صتهرت غ�نة عند العرب �صهرة م�صتفي�صة حتى زاره� الكثري من 
رح�لتهم، وكتبوا عنه� يف موؤلف�تهم، وا�صتهر من هوؤلء الكت�ب ابن حوقل الذي 
زار مدينة اأودغ�صت اإحدى مدن غ�نة ال�صم�لية »)97«م. ثم زاره� حممد البكري 

8)10، وذكر اأنه� بلغت اأوج جمده� يف القرن الع��صر.

�لإ�سالم يف غانة

و�صف البكري اأنه وجد غ�نة مق�صومة اإىل ق�صمني عظيمني: احلي الوثني، 
واحلي الإ�صالمي. ويف احلي الإ�صالمي اثن� ع�صر م�صجًدا، تق�م اجلمعة يف اأكربه�، 
ويف كل م�صجد اإم�م وموؤذن وق�رئ ومعلم. ويف احلي الوثني قرب الق�صر امللكي 

م�صجد ي�صلي فيه امل�صلمون من ح��صية امللك.

ال�صحراء  نيجريي� �صرًق�، وحدود  اإىل بالد  وقد امتدت حدود مملكة غ�نة 
�صم�ًل، والغ�ب�ت ال�صتوائية جنوبً�، واملحيط الأطل�صي غربً�.

ويف كت�ب »ال�صتق�ص� لأخب�ر دول املغرب الأق�صى«: »اإن اأهل غ�نة ك�نوا 
يف �صدر الإ�صالم من اأعظم اأمم الع�مل، واإن به� دولة من القوم العلويني ُيعرفون 
ببني �ص�لح بن عبد اهلل بن احل�صني بن علي، ثم ذهبت دولتهم يف امل�ئة اخل�م�صة. 

ورمب� ك�ن �ص�لح هذا من اإخوان اإدري�س ال�ص�لف الذكر يف الدولة الإدري�صية«.

وقد ه�جم غ�نة الربابرة املرابطون يف القرن الرابع الهجري، واحتلوه� حتت 
قي�دة الزعيم اللمتوين اأبي بكر بن عمر، وبذلك انك�صرت �صوكتهم بعد نحو األف 
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ع�م من نه�صتهم.

وعلى اأيدي الونغ�ريني الغ�نويني انت�صر الإ�صالم اإىل بالد »ك��صنة وك�نو« 
ب�لقرن اخل�م�س الهجري، وذلك بعد �صقوط دولتهم وانت�ص�رهم يف خمتلف الأنح�ء 

والأرج�ء.

دولة �ملر�بطني

لقد تع�ون رجالن على ت�أ�صي�س دولة املرابطني هم�: عبد اهلل بن ي��صني، 
والأمري اأبو بكر بن عمر اللمتوين.

منهم  وك�ن  بعيد،  زمن  من  اأ�صلموا  الذين  �صنه�جة  قب�ئل  اأن  وح��صله 
اأمراء م�صلمون، ك�لأمري حممد بن تف�رت اللمتوين، والأمري عبد اهلل بن حممد 
الذي حمل لواء اجله�د حتى م�ت يف اإحدى املع�رك، ثم الأمري يحيى بن اإبراهيم 
ن�صر  على  رجوعه  بعد  عزمه  اهلل، وجدد  بيت  اإىل  الذي حج  قبيلة جدالة  �صيخ 
حممد  اأبي  ال�صو�س  علم�ء  ب�صيخ  وات�صل  بالده،  يف  ح�لته  واإ�صالح  الإ�صالم 
اللمطي، وطلب منه معلًم� ير�صد قومه اإىل دين اهلل، فوقع اختي�ر ال�صيخ اأبي حممد 
على عبد اهلل بن ي��صني الذي ولد يف بالد جزولة ب�صو�س الأق�صى، وطلب العلم 
عينه  الذي  اأبي حممد  ال�صيخ  اإىل جم�عة  ف�ن�صم  وطنه،  اإىل  وع�د  الأندل�س  يف 
ليذهب مع الأمري يحيى اإىل واح�ت ال�صحراء للعمل الإ�صالمي به�، ف�ص�ر ير�صد 
الن��س ويعلم القب�ئل امللثمني بعن�ية الأمري يحيى ورع�يته، واأح�س مب�ص�يقة اأعدائه 

�ملمالك �لتي قامت يف غرب �أفريقيا
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له، ف�عتزل الن��س اإىل جنوب ال�صحراء هو والقليل من تالميذه، و�ص�روا يعي�صون 
عي�صة البداوة على مي�ه الغ�ب�ت وثم�ره� وحيوان�ته�.

فبنى يف حو�س ال�صنغ�ل رب�ًط�، و�ص�ر تالميذه يتوافدون عليه يف مك�ن 
رب�طهم حتى بلغوا األًف� و�صم�هم مرابطني، ومل يزل عددهم يربو مع الزمن.

ثم اأمرهم اأن يقوموا ب�لدعوة اإىل بالد ال�صودان؛ ثم ق�موا ب�جله�د فح�ربوا 
ع��صمته�  وجعلوا  ال�صحراء.  جنوب  يف  املرابطني  دولة  واأ�ص�صوا  الزنوج،  مم�لك 
اأمرًيا يف  اأب� بكر بن عمر  اأوداغ�صت 0)10م. ثم عني عبد اهلل بن ي��صني الأمري 
اأمرًيا يف ن�حية اأخرى. وج�هد يحيى  ن�حية منه�، كم� عني اأخ�ه يحيى بن عمر 
املم�لك  يفتح   � ع�مًّ ق�ئًدا  بكر  اأبو  وبقي  الزنوج،  مع  حروبه  يف  ا�صت�صهد  حتى 
والأق�ليم يف ال�صودان حتى �صملت فتوح�ته جميع اجله�ت املعمورة من �صم�ل 

ال�صنغ�ل، و�صم�ل غ�نة، و�صم�ل الداهومي، و�صم�ل نيجريي�.

اأمرًيا،  اأفريقي�، وعني به� يو�صف بن ت��صفني  واته ابن ي��صني اإىل �صم�ل 
فبنى هذا الأمري مدينة مراك�س 454هـ، واتخذه� ق�عدة مملكته.

ثم ا�صتع�ن ملك الأندل�س به على األفون�س ملك ق�صت�لة، فذهب لنجدته؛ 
فنجح يف ذلك فتلقب يو�صف هذا ب�أمري املوؤمنني يف املغرب 500هـ.

به�  وين�صر  عوا�صمه�  ويفتح  ال�صودان  بالد  يج�هد يف  فظل  بكر  اأبو  واأم� 
يزل  املرابطة، ومل  اململكة  واأدرجه� يف  وم�يل  وتكرور  غ�نة  ه�جم  وقد  الإ�صالم. 
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يف  يخلفه  من  وجود  ولعدم   1087 �صنة  املع�رك  اإحدى  يف  ُقِتل  اأن  اإىل  يج�هد 
مراك�س  يف  وبقيت  فيه�،  املرابطني  دولة  زالت  ب�ل�صودان،  دولته  على  املح�فظة 

والأندل�س.

مملكة مايل

ت�أ�ص�صت منذ زمن بعيد ومتلك عليه� اثن�ن وع�صرون ملًك� من البي�ص�ن، 
ومل� انقر�صوا َخَلَفُهم ال�صودان وقد اأدرجته� غ�نة يف مملكته� ردًح� من الزمن.

والزعيم الذي حرر م�يل من نري غ�نة هو امل�صمى »م�ري ج�طة« وقد ه�جم 
غ�نة 40)1م. ودمره� وق�صى على اأجم�ده� واأق�م دولة م�يل، ف�صملت بالد غ�نة 
وتكرور و�صنغي. وو�صع نط�ق فتوح�ته اإىل الأق�ليم املج�ورة اإىل اأن تويف 1300م. 
مو�صى  من�ص�  واأ�صهرهم  »من�ص�«،  لقب  يحملون  و�صالطينه�  م�يل  ملوك  �ص�ر  ثم 
األف  �صتني  من  موؤلف  بجي�س  املكرمة  مكة  اإىل  الذي حج  ج�طة،  م�ري  حفيد 
رجل وخم�صم�ئة عبد، يحمل كل واحد منهم ع�ًص� من ذهب يقدر بنحو اأربعة 

ماليني من اجلنيه�ت. 

� يدعى اأب� اإ�صح�ق ليبني له ق�صًرا  وقد اأح�صر من�ص� مو�صى مهند�ًص� عربيًّ
�صخًم� وم�صجًدا عظيًم� من احلج�رة. ومل� اأمت البن�ء ك�ف�أه ب�ثني ع�صر األف مثق�ل 

من الذهب.

�ملمالك �لتي قامت يف غرب �أفريقيا
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اأفريقي� ين�صر فن البن�ء احلجري به� ويرتك  واأق�م هذا املهند�س يف غرب 
اآث�ره يف م�يل ومتبكتو وبرنو اإىل اأن تويف يف متبكتو. ويق�ل اإنه �ص�عر جُميد ين�صب 

الن��س اإليه بع�س الق�ص�ئد املتداولة يف هذه البالد.

مب�صر  مرَّ  بكر  اأبي  بن  مو�صى  من�ص�  امللك  »اإن  الأع�صى«:  »�صبح  ويف 
�صنة 4)7هـ/ 4)13م،  الن��صر حممد بن قالوون  اإىل احلج يف ع�صر  يف طريقه 
اأمور كثرية يف بالده،  منه عن  وا�صتف�صر  ب�لغة،  بحف�وة  ن��صر  ال�صلط�ن  وا�صتقبله 
ومل� �ُصئل عن �صبب انتق�ل امللك اإليه، اأج�ب ب�أن ابن عمه املن�ص� ال�ص�بق »حممد 
بن قو« ك�ن يظن اأن البحر املحيط له غ�ية تدرك فجهز مئ�ت من ال�صفن و�صحنه� 
اأن ي�صريوا يف املحيط ول يرجعوا  واأمرهم  التي تكفيهم ل�صنني،  ب�لرج�ل واملوؤن 
حتى يبلغوا نه�يته. فغ�بت ال�صفن مدة طويلة ثم ع�دت منه� واحدة اأخرب امللَك 
ق�ئُده� اأن �ص�ئر ال�صفن قد ابتلعته� الأمواج فلم ينج منه� اإل واحدة لهذا ع�د ليخرب 

امللك بذلك.

فلم ي�صدق ال�صلط�ن هذا احلديث واأراد اأن يقف على �صحة الأمر نف�صه 
ف�أعد األفي �صفينة للرج�ل واألًف� لالأزواد وا�صتخلف ابن عمه من�ص� مو�صى يف حكم 

البالد ف�أقلع فك�ن اآخر العهد به ومبن معه«.

ال�صودان حتى �صملت  رق�ع مملكته يف بالد  بتو�صيع  من�ص� مو�صى  ف�هتم 
اأر�س غ�نة و�صنغي وال�صنغ�ل وبالد هو�ص� وبرنو  ويورب� يف نيجريي�. ويف عهده انت�صر 
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الإ�صالم اإىل بالد يورب� ف�ص�ر يعرف بدين م�يل حتى يومن� هذا.

مملكة �سنغاي

بو�ص�  جه�ت  اإىل  العلي�  وفلت�  الداهومي  بالد  بن�حية  اململكة  هذه  تقع 
ب�صم�ل نيجريي� وك�نت ع��صمته� مدينة غ�آو ب�لقرب من مدينة زوغوا احل��صرة.

ولقد راأيت من تعليق املج�هد املغربي حميي الدين القليبـي على بع�س 
الكتب الفرن�صية املرتجمة اإىل العربية يقول:)1)

ا من اليمن وجل�آ  »اإن ملوك �صنغ�ي اأ�صلهم من اليمن، وذلك اأن اأخوين فرَّ
اإىل كوكي� يف مملكة �صنغ�ي، واأ�صبح اأكربهم� ملًك� حتت ا�صم �صي� اليمن«. وذلك 
يتفق مع ذكر ال�صعدي يف »ت�ريخ ال�صودان« اأنهم من اليمن نزحوا اإىل ال�صودان 
بزا  اأ�صم�وؤهم  تبداأ  ملًك� يف اجل�هلية،  اأربعة ع�صر  فرعون مو�صى، وك�نوا  من زمن 

ولعله حتريف �صي�.

واأول من اأ�صلم منهم زاكمن �صنة 400 هـ، ثم يليهم من تبداأ اأ�صم�وؤهم 
ب�صن حتى ج�ء اإىل اآخرهم امل�صمى »�صن علي« الذي توىل امللك بعد وف�ة اأبيه 
امل�صلم م� بني 1464- )149م ورفع راأ�س �صنغ�ي اأم�م الع�مل. واأوجد �صف�رة بينه 
وبني ملك الربتغ�ل، حتى ج�ء عدد من الربتغ�ليني اإىل بالده واأ�ص�صوا به� م�ص�نع 

الفرن�صي،  اخل�م�س  املكتب  رئي�س  ت�أليف  ال�صوداء«  اإفريقي�  الفرن�صي يف  »ال�صتعم�ر  انظر �صفحة 80 من كت�ب    (1(
ترجمة وتقدمي الأ�صت�ذ حميي الدين القليبـي.

�ملمالك �لتي قامت يف غرب �أفريقيا
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اإلَّ اأنه ف��صق عنيد م�صتبد كثرًيا مم� يخ�لف تع�ليم الإ�صالم. ومل� اأنكر عليه علم�ء 
فيه�  ب  وحزَّ ع�ًم�،  ع�صر  ملدة خم�صة  ط�عته، ح�ربهم  ع�ص�  و�صقوا  وجني  متبكتو 
متبكتو وجني، وقتل علم�ءه� ونهب اأموالهم وب�ع اأبن�ءهم فك�ن ذلك من اأ�صب�ب 

فوات امللك من اأيدي اأعق�به اإىل اأ�صكي� حممد بن اأبي اأبكر التوري واأحف�ده. 



زندر  اأ�صله من  �، وك�ن  تقيًّ َوِرًع�  ع�بًدا  التوري  بكر  اأبي  بن   ك�ن حممد 

ولكن  ال�صيئة.  ت�صرف�ته  من  مينعه  وك�ن  علي«  »�صن  ر)1)  وتوزَّ �صنغ�ي  وا�صتوطن 
الن��صح، ف�صرب معه  اإىل  يلتفت  الن�صيحة ول  يقبل  براأيه ل  »�صن علي« م�صتبد 
وداراه واأ�صلح كثرًيا من �صيئ�ته عند الرعية اإىل اأن م�ت، ف�أجمع العلم�ء راأيهم من 
اأهل متبكتو وجني وغريه� على اأن يتوىل هذا الرجل الع�دل على دولة �صنغ�ي. 
ر ملدة ثالثني �صنة وعرف فيه� اآلم البالد واآم�له� واأ�صلح كثرًيا من اأحواله�،  اإذ توزَّ

وا�صتهر عند الن��س ب�ل�صالح والتقوى فك�ن اأوىل بت�صلم الإم�رة وامللك.

فتوىل 1494م وتعرف ب�أ�صكي� حممد، ولقد ق�م مبن�وءته اأ�صرة �صن علي 
اأ�صكي�  ع��صفة  حتت  ريحهم  فذهبت  اأن�ص�ًرا،  الن��س  من  لأنف�صهم  يجدوا  ومل 
حممد. ونزل الإم�م ال�صيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي قريًب� من ذلك الوقت 
امل�ص�ئل.  بع�س  وا�صتفت�ه يف  ب�لغة  التوري حف�وة  �صنغ�ي، ولقي من  �صيًف� على 
وك�ن من جملة م� �ص�أله حكم ال�صريعة يف انتق�ل امللك اإليه يف امل�ص�ألة الت��صعة 

ر: اأي اأ�صبح وزيًرا له. )م). )1)  توزَّ

حممد بن اأبي بكر التوري
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من »اأجوبة الفقري على اأ�صئلة الأمري« م� ن�صه:

»امل�ص�ألة الت��صعة يف �ص�أن بالد �صنغ�ي واأهله� ف�إنهم يف زعمهم وظ�هر اأمرهم 
م�صلمون، ومدينتهم فيه� اجل�مع واجلمعة واجلم�عة، والأذان لل�صلوات اخلم�س، 
وذلك بعد اأن ك�نت كله� بالد كفر واأهله� عبدة اأ�صن�م، فق�م عليهم بع�س اأجداد 
�صالطينه� فقتلوا اأولئك الكف�ر، وملكوا البالد املذكورة و�صكنوه� على الإ�صالم 
من  اأمه  وك�نت  م�صلًم�  اأبوه  ك�ن  الذي  علي،  �صن  قبل  �صلط�نً�  ثالثني  اأكرث من 
له�  ويت�صدقون  والأحج�ر  الأ�صج�ر  من  الأ�صن�م  يعبدون  كف�ر  قوم  وهم  بلدف�ر، 
التي  الأ�صن�م هي  تلك  اأن  اأ�ص�بوا خرًيا زعموا  ف�إن  وي�ص�ألون حوائجهم عنده�، 
اأعطتهم، واإن مل ي�صيبوا راأوا اأنه� منعتهم؛ فال يغزون حتى ي�ص�وروه�، واإن قدموا 

�ن و�َصَحَرة يق�صدونهم كذلك. من �صفرهم ق�صدوه� ونزلوا عنده� وفيهم ُكهَّ

وك�ن �صن علي من �صغره اإىل كربه كثري الإق�مة عندهم حتى ن�ص�أ بينهم 
وتطبع بطب�عهم يف �صركهم وعوائدهم. ثم بعد موت اأبيه طلب ال�صلطنة، فق�م على 
اأبوه ومن قبله من  اأهل �صنغ�ي وق�تلهم حتى غلبهم وت�صلطن عليهم، كم� ك�ن 

ملوك �صنغ�ي.

اإل اأنه مل� ن�ص�أ من �صغره اإىل كربه بني اإخوانه الكف�ر، ك�ن من �صفته اأنه 
ينطق ب�ل�صه�دتني ونحوهم� من األف�ظ امل�صلمني، ولكن ل يعرف لذلك حقيقة، 
امل�ص�جد  عند  ب�لذب�ئح  كثرًيا  ويت�صدق  رم�ص�ن  وي�صوم  بل�ص�نه  ذلك  يقول  واإمن� 
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�ن، وي�صتعني ب�ل�صحرة، ويعظم  ونحوه�. ومع ذلك يعبد الأ�صن�م، وي�صدق الُكهَّ
له� وطلب  والنذر  والت�صرع  وال�صدقة  ب�لذب�ئح عنده�  الأ�صج�ر والأحج�ر  بع�س 

احلوائج منه�.

ومن �صفته اأي�ًص� اأنه م� ُرئي قط يف ج�مع ول م�صجد، ل هو ول اأحد يف 
دائرته يف يوم جمعة ول غريه. ويف دائرته األوف ل ي�صوم اأحد منهم ول ي�صلي 
خوًف� من عق�به اإل خفية، واأم� هو فال يحفظ الف�حتة ول غريه� ول ي�صلي ال�صالة 
املكتوبة يف وقته�، ول يقوم ول يركع له� بل يرتك ال�صلوات اخلم�س اإىل اآخر الليل، 
اأو اإىل وقت ال�صحى، ثم يجل�س كهيئة الت�صهد ويومئ اإىل الركوع وال�صجود من 
يذكر  واإمن�  �صيًئ�  تلك  �صالته  يقراأ يف  ول  به،  علة  ل  قوي  �صحيح  وهو  جلو�صه، 
يف خف�صه ورفعه ا�صم ال�صالة، ويقول مثاًل يف املغرب: »املغرب«، ويف الع�ص�ء: 

»الع�ص�ء« وكذا �ص�ئر ال�صلوات.

ال�صروط  من  غريه  ول  نك�ح  على  الن�ص�ء  يف  يتوقف  ل  اأنه  �صفته  ومن 
الإ�صالمية، بل كلم� اأعجبته امراأة يف جميع مملكته اأخذه� واأدخله� يف بيته وفرا�صه، 

ول يب�يل بزوجه� ول اأحد من اأهله�.

اء والفقه�ء  ومن �صفته اأنه حلل دم�ء امل�صلمني واأموالهم، وقتل من الُقرَّ
�صع، ونهب من الأموال و�صبى من احلرمي وب�ع من  �د والن�ص�ء وال�صبي�ن والرُّ والُعبَّ

الأحرار م� ل ُيح�صى؛ ومل يزل على ذلك مدة ع�صره حتى م�ت.

حممد بن �أبي بكر �لتوري
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لهذا ق�م حممد اأ�صكي� فملك البالد واأزال الف�ص�د«. هذا ن�س ال�صتفت�ء 
اإليك اجلواب:

العلم  اإىل  ينت�صبون  ممن  واأن�ص�ره  واأتب�عه  اأعوانه  وجميع  علي  �صن  »اإن 
فيهم  اأ�صكي�  الأمري  فجه�د  الف��صقني،  الظ�ملني  اأظلم  من  اأنهم  �صك  وغريهم، ل 

واأخذ ال�صلطنة من اأيديهم من اأف�صل اجله�د واأهمه.

واأم� هل هم كف�ر اأم ل؟ فال يكفر اأحد ب�لذنب من اأهل القبلة، واإمن� يكون 
التكفري ب�أمر من الأمور الثالثة:

�لأول: اإم� اأن يكون نف�س اعتق�ده كفًرا، ك�إنك�ر ال�ص�نع اأو �صفة من �صف�ته 
التي ل يكون �ص�نًع� اإل به� اأو جحد ب�لنبوة.

مثل  نف�صه،  يف  كفًرا  يكن  مل  ك�فرين  من  اإل  يقع  ل  م�  �صدور  �لثاين: 
والزن�  والقتل  الدين  فرائ�س  وترك  الأموال،  وغ�صب  اخلمر،  �صرب  ا�صتحالل 

وعب�دة الأوث�ن، وال�صتخف�ف ب�لر�صل وجحد �صيء من القراآن.

�لثالث: اأن يقول قوًل يعلم اأنه ل ي�صدر اإل من ج�هل، ففيه اخللف وعليه 
اخللف يف تكفري املعتزلة واأهل البدع وعدمه واإذا علمتم ذلك تبني لكم اأن الذي 
ذكرمتوه من ح�ل �صن علي كفر بال �صك. واإن ك�ن الأمر فيه كم� ذكرمت فهو ك�فر، 

وكذلك من عمل مبثل عمله، بل يجب التكفري مب� هو اأقل من ذلك«.
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اطم�أنت  متبكتو وجني وغريه�،  علم�ء  فت�وى  اإىل  املغيلي  فتوى  وب�إ�ص�فة 
اأفريقي�. وامتدت هذه  اإق�مة دولته الإ�صالمية يف غرب  اأ�صكي� حممد على  نف�س 
الدولة حتى �صملت م�يل وغيني� والداهومي ونيجريي� احل��صرة، وك�نت ع��صمته� 

مدينة غ�آو ب�لقرب من مدينة زوغو.

حج اأ�صكي� حممد يف اأبهة امللك التي ل تقل روعة وجالًل من اأبهة من�ص� 
مو�صى ال�ص�بق. وبقي الإم�م ال�صيوطي وخ�لد الأزهري وكثري من اأعالم الإ�صالم 
الدولة،  مت�عب  من  عين�ه  وابي�صت  �صنة   36 حوايل  الدولة  يف  وع��س  بع�صره. 
حتى  عقبه  يف  الدولة  وا�صتمرت  8)15م.  �صنة  من  مو�صى  لبنه  عنه�  فتخلى 
انتهت اإىل اآخرهم امل�صمى اأ�صكي� نوح 1594م. ف�صقطت حتت هجم�ت �صلط�ن 
مراك�س مولي اأحمد املن�صور الذهبي، من امللوك ال�صعديني الذين عملوا على 

تو�صيع ملكهم اإىل ال�صودان، وا�صتولوا على من�جم امللح والذهب هن�ك.

مملكة برنو وكامن

لت  وتنقَّ �ص�د،  بحرية  حول  التع�قب  على  اململكت�ن  ه�ت�ن  ق�مت  لقد 
ات عديدة، مرة يف ك�من وكرة يف برنو. ع��صمتهم� بني ك�من وكوك�وا كرَّ

حممد بن �أبي بكر �لتوري
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م�صر  حدود  يف  النوبة،  جريان  الربابرة  من  قوم  والك�منيون  الربن�ويون 
العلي�)1). ق�مت اأول دولتهم الإ�صالمية منذ القرن اخل�م�س الهجري، واكت�صحت 
بالد هو�ص� جنوبً� كم� امتدت اإىل حدود مملكتي فورو�صن�، حتى حدود م�صر �صم�ًل 
وات�صلت بحدود كبي و�صحراء ليبي� غربً�. وقد ه�جمه� ملوك غ�نة وم�يل وغلبوا 

عليه� و�صموه� اإىل دولتهم، ثم عمل ملوكه� على ا�صتقالله�.

وقد و�صفه� ابن خلدون يف ت�ريخه اأن لهم تغلًب� على بالد ال�صحراء اإىل 
فزان. وك�نت لهم مه�داة مع الدولة احلف�صية من اأوله�، وو�صلت هدية ملك ك�من، 
�ص�حب برنو من قبل طرابل�س، اإىل تون�س، وفيه� الزرافة الغريب اخللق، فك�ن له� 

بتون�س م�صهد عظيم �صنة 655هـ))).

ويف »�صبح الأع�صى« اإن الذي فتح برنو رجل من بني عثم�ن بن عف�ن 
نزح اإليه� من م�صر)3) عرب بالد النوبة ودارفور، حتى وافى بالد برنو وفتحه� واأ�ص�س 
به� دولة، وك�ن ملوكه� الأولون يعرفون ب��صم اأوم، ثم انتقل اإىل اأيدي م�ي، ثم اإىل 

اأيدي �صيوخ.

)1)  هن� من ين�صبون الربن�ويني اإىل تب�بعة اليمن اأو اإىل اأُ�صرة �صيف بن ذي يزن، واإنهم نزحوا اإىل هذه البالد عن طريق 
ب�ب املندب قبل ظهور الإ�صالم.

)))  نقلت هذا الكالم من كت�ب خمطوط لبن فودي، اإذ مل اأقف على »الت�ريخ الكبري« لبن خلدون.
)3)  اجلزء الذي ج�ء فيه الكالم على برنو.
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ولقد بلغت برنو اأوج جمده� اأي�م اإدري�س الأول ثم اإدري�س الث�لث امللقب 
لدى  �صفراء  له�  وك�ن  الرتكية،  ب�لبن�دق  م�صلًح�  جي�صه�  وك�ن  1534م.  األوم� 
الدول العربية والإ�صالمية، وك�ن لأهله� يف الق�هرة مدر�صة خ��صة ب�لفقه امل�لكي 

ثم خ�ص�س لهم ب�لأزهر رواًق� �صمن اأروقة البالد الإ�صالمية.

ومل� زار ابن بطوطة غرب اإفريقي� ودخل تكدة واأكدز ومتبكتو وم�يل وغريه�، 
اأراد اأن يزور برنو ولكنه رجع مل� �صمع اأن ال�صلط�ن ل يظهر للن��س اإل مرة يف الع�م 

ول يخ�طب الغرب�ء.

حممد بن �أبي بكر �لتوري





اتفقت اأقوال املوؤرخني لبالد »هو�ص�« اأن ملوكه� ال�صبع يرجعون يف اأ�صل 
تكوينهم اإىل رجل عربي م�صلم يعرف بـ »اأب� زيد«. وق�ل �صيخن� اآدم من�ج الكنوي 
اأن ا�صمه هوذة، نزح من بغداد يف اأواخر القرن الث�من امليالدي، وه�م على وجهه 
يف الأر�س حتى و�صل اإىل دورة. ثم اأ�صبح اأحف�ده ملوك »هو�ص�« ال�صبع يف »دورة«، 

و»ك�نو« و»ك��صنة« و»زكزك« و»زنفرة« و»رنو« و»ُبَرم«.

اأمية  بني  بق�ي�  الرجل من  اأن يكون هذا  يبعد  القول فال  واإن �صح هذا 
اآث�رهم للق�ص�ء عليهم.  اإذ ك�ن ال�صف�ح يتتبع  امل�صردين بقي�م دولة بني العب��س، 
فيكون هذا الرجل العربي امل�صلم اأول من اأدخل الإ�صالم يف بالد »هو�ص�« ورمب� 
اندر�صت اآث�ره بعد ذلك، من اأجل م� عرف من ع�دة كف�ر هذه البالد من �صرعة 

ارتدادهم اإىل الكفر بعد الإمي�ن.

ثم اإنن� راأين� اأن اأ�صبق بالد »هو�ص�« اإىل ميدان احل�ص�رة والعمران هي مدينة 
»ك��صنة« التي تقع على طريق القوافل امل�رة من »متبكتو« اإىل »برنو« وم�صر. وقد 
ق�مت به� �صوق عظيمة يح�صره� الربابرة والون�غرة والعرب اأوا�صط القرن الث�ين 

ع�صر امليالدي.

الإ�سالم يف بالد هو�سا
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مل نعرف ب�لو�صوح وقت دخول الإ�صالم به� حقيقة، غري اأن امل�صهور وهو 
اأن اأهله� قدم�ء الإ�صالم، بل هم الذين حملوه اإىل مدينة »ك�نو« يف القرن الث�لث 

ع�صر امليالدي.

واإذا نظرن� اإىل احلرك�ت الإ�صالمية التي تدفقت من ال�صم�ل اإىل الغرب، 
والتي امتدت من »غ�نة« و»م�يل« و»اأوداغ�صت« فال ن�صك يف اأن نفوذ الإ�صالم قد 

امتد اإىل بالد »هو�ص�« منذ وقت ظهوره وانت�ص�ره املعروف.

وقد كتب املوؤرخون اأن اأهل مدينة »كنو« قد عرفوا الإ�صالم على اأيدي 
اأيدي  على  الإ�صالم  الون�غرة  »ك��صنة«. وعرف  اإليه� من  وفدوا  الذين  الون�غرة، 
العرب والربابرة. وذكر اأحمد ب�ب� التمبكتي: »اأن بالد »برنو« و»ك��صنة« و»زكزك« 
قد اأ�صلم اأهله� منذ القرن اخل�م�س الهجري طوًع� من غري ا�صتيالء اأحد عليه�«)1). 

ك�ن  اأن  بعد  اخل�م�س،  القرن  يف  اإ�صالمية  بالًدا  �ص�رت  اأنه�  والوا�صح 
الإ�صالم ينت�صر ب�لتدريج قبل ذلك بزمن، اإذ مل يكن هن�ك فتح اأو ا�صتيالء لأحد 
عليهم، وعلمن� بذلك اأن وقت انت�ص�ره وذيوعه غري وقت دخوله واعتن�قه. واأول 
من اأ�صلم من ملوك مدينة »كنو« هو عثم�ن زمنق�وي ثم كنجيج، ثم ابنه عمر الذي 
بعده  ثم ج�ء  ال�صريعة.  واأق�م  العلم�ء  اإليه  وقرب  واحلديث،  والفقه  القراآن  تعلم 
حممد رنف� الذي رفع �ص�أن الإ�صالم يف »كنو«. ويف عهده ح�صر املغيلي اإىل »كنو« 

)1)  انظر »�صي�ء ال�صي��صة« لل�صيخ عبد اهلل بن فودي. وهو خمطوط.
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وعبد الرحمن الزيتي الونكري وغريهم� من الأعالم. بل هو الذي كتب املغيلي 
له ن�ص�ئح وو�ص�ي� ور�ص�ئل وفت�وى.

�لإ�سالم يف بالد يوربا

�صم�ًل  النهر  هذا  من حدود  ومتتد  النيجر،  نهر  »يورب�« جنوب  بالد  تقع 
و�صرًق� واإىل املحيط الأطل�صي جنوبً� وحدود الداهومي غربً�.

ويعود ت�ريخ قب�ئل »يورب�« يف هذه البالد اإىل نحو األف �صنة، وك�ن يعمره� 
قوم من الربابرة والزنوج والنوبة، قبل نزول »يورب�« الذين هم من العرب. واأقدم 
بالد يورب� جميًع� هي مدينة »األيفي« ثم »اأيويل« ثم »اإيكوبي« وهذه املدن الثالث 
هي التي ك�نت مبث�بة الأ�صل ل�ص�ئر بالد »يورب�« الب�ئدة منه� والق�ئمة حتى اليوم، 

ومنه� نزحت القب�ئل املنت�صرة واأ�ص�صت جميع البالد احل��صرة.

القرن  اأوائل  من  اإل  »األيفي«  مدينة  اإطالًق� يف  الإ�صالم  بخرب  ن�صمع  مل 
امل��صي فقط. اأم� مدينة »اأويويل« املج�ورة لالأقط�ر التي ت�أثرت بنفوذ الإ�صالم منذ 
�صلط�ن م�يل يف  املن�ص� مو�صى  الإ�صالم من عهد  اأهله�  قرون عديدة، فقد عرف 
اإىل  بدينهم  ي�صمونه  و�ص�روا  املالويني  اإىل  فن�صبوه  امليالدي  ع�صر  الث�لث  القرن 
يومن� هذا. ولقد ثبت يف ت�ريخ يورب� اأن اأهل مدينة اأويويل عرفوا امللح من اأيدي 
البي�ص�ن، الذين دخلوا اأويويل يف عهد امللك الأَِفن)1) امل�صمى »اأوب�لوُكْن«، واإذا 

)1)  الأَِفن: �صعيف العقل والراأي. )م).

�لإ�سالم يف بالد هو�سا
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علمت اأن العرب هم الذين يت�جرون اإىل هذه البالد من �صم�ل اإفريقي�، علمت اأن 
العرب هم اأولئك البي�ص�ن املذكورون.

ملك  وبني  مراك�س  �صلط�ن  بني  ق�مت  التي  احلروب  اأن  علمت  ولقد 
ب�أر�س  اإمن� ق�مت من اأجل ال�صتيالء على من�جم امللح يف بالد تكده،  �صنغ�ي، 
من  الإ�صالميني  الدع�ة  »اإن  كراوثر:  ميكيلي  ملوؤلفه  »يورب�«  ت�ريخ  ويف  �صنغ�ي. 
اأه�يل نويف قد و�صلوا الذروة يف نفوذهم على مدينة اأويويل، حتى حدث اأن امللك 
َف�َصقَّ  ح��صيته،  رج�ل  من  عدد  بقتل  اأمًرا  اأ�صدر  اأوجو)  )اإيفن  امل�صمى  الأفن 
الأمر على قومه ثم ا�صتط�عوا اأن يخل�صوهم من هذا القتل، بتدخل اأحد العلم�ء 
امل�صموع لدى امللك يف عهده، حيث �صفع لهم عند  القول  النوف�ويني �ص�حب 

امللك، فقبل �صف�عته فيهم«.

على اأن النوف�ويني قد ا�صتط�عوا ذلك كله بعد تغلبهم وانت�ص�رهم على اأهل 
اأويويل يف احلرب الواقعة بني الطرفني، مبنت�صف القرن ال�ص�د�س ع�صر امليالدي.

ومن الأ�صف اأن ن�صمع ب�أن ال�صيخ حممد بن م�صنى الك�صن�وي املتوفى 
1078هـ قد األف كت�بً� �صم�ه »اأزه�ر الرب� يف اأخب�ر بالد يورب�« ف�ص�ع الكت�ب يف 

خرب ك�ن، ولو عرثن� عليه لأف�دن� الكثري من اأخب�ر هذه البالد القدمية.

ومل� كتب اأحمد ب�ب� التمبكتي: »اأن جميع البالد الواقعة جنوبً� من بالد 
هو�ص�، كبالد يورب� وغرم� وكتكل وبرغو كله� بالد كفر«، اإمن� بنى حكمه هذا على 
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عدم كون �صالطينه� م�صلمني، اإذ الن��س على دين ملوكهم، وذلك ل مينع وجود 
امل�صلمني به� اإطالًق�.

وقد �صبق م� رواه البكري يف وجود احلي الإ�صالمي واحلي الوثني جنًب� 
اإىل جنب، حتت رع�ية �صلط�ن غ�نة الك�فر، ووجود امل�ص�جد يف احلي الوثني حتى 

يف الق�صر امللكي ب�لذات.

كف�ًرا،  واأمرائه�  ملوكه�  لكون  يورب�  بالد  يف  الإ�صالم  �ص�أن  �صعف  واإمن� 
بالد  كم� يف  الإ�صالم،  �صبيل  واجله�د يف  الدعوة  بني  يجمع  بطل  ظهور  ولعدم 

هو�ص� وغ�ن� وم�يل.

والهو�ص�ويني  املالويني  من  الأج�نب  دين  غ�لًب�  فيه�  الإ�صالم  ك�ن  بل 
اإىل  منه�  الإ�صالم  اإىل  دعوتهم  اأَْمَيل يف  ال�صلمية  الطرق  اإىل  وك�نوا  والربن�ويني، 
الطريق احلربية. وقد �صح اأن اأول م�صجد اأُ�ّص�س يف اأويويل يعود اإىل 1550م بن�ه 

ال�صيخ حممد نوف�وي املذكور �ص�بًق�.

ت�أ�ص�صت منذ حوايل  قد  »اإلورن«  ال�صنة« قرب  »ربوة  امل�صم�ة  القرية  واإن 
1700م، وك�ن جميع �صك�نه� من امل�صلمني الن�زحني اإليه� من البالد املج�ورة.

وكذلك قرية امل�صلمني الربن�ويني امل�صم�ة »اأيج« ت�أ�ص�صت يف القرن ال�ص�بع 
ع�صر. واإن الإ�صالم ك�ن معروًف� يف بالد »كيتو« على يد ع�مل بربري يدعى »م�مل 

�لإ�سالم يف بالد هو�سا
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�صوفو« منذ 1760م وبالد »كيتو« من اأكرب بالد يورب� القدمية. وقد وقعت الآن يف 
الداهومي.

واأول م�صجد يف مدينة »اإ�صني« يرجع ت�ريخه اإىل نحو 1770م بن�ه »م�مل 
اأبوكي«، وهو ك�صن�وي.

واأول م�صجد يف »لغو�س« ك�ن يف �صنة 1775م يف عهد امللك امل�صمى 
»اأديلي الأول«.

ملكه�  عهد  يف  بني  1755م،  منذ  ك�ن  »اإيوو«  مدينة  يف  م�صجد  واأول 
»حممد لمويي«.

هكذا ك�ن يوجد الإ�صالم يف بالد »يورب�« مبعرًثا ينت�صر انت�ص�ًرا بطيًئ� على 
اأيدي التج�ر املتجولني اأوًل، ثم على اأيدي الدع�ة املجهولني ث�نًي�.

وك�نوا ي�صتعملون التي�صري والتدريج يف دعوتهم اإىل الإ�صالم، لذلك ظل 
فيه� غريًب� اأو �صعيًف� اأو حم�صوًرا يف بع�س اجله�ت اإىل اأن ق�مت اأخرًيا يف مدينة 

»اإلورن« دولة اإ�صالمية حتت لواء »ابن فودي«.



لقد ظل الإ�صالم يتطور يف وادي النيجر بني الن�صوء والرتق�ء، ويتقلب 
بني النت�ص�ر والنح�ص�ر، حتى ليك�د الق�رئ يتهم الُكّت�ب عن الإ�صالم، يف اإقليم 
ْعًف� بعد قوة، اأو كفًرا بعد اإمي�ن، اأو اأثًرا بعد عني، اأو جهاًل  واحد ك�أنهم يكتبون �صَ

بعد علم.

لقد ابتداأ مثل ذلك من اأي�م ال�صح�بة والت�بعني يف �صم�ل اإفريقي�، حيث 
يق�ل:

»اإن الربابرة قد ارتّدوا بعد اإ�صالمهم اأكرث من اثنتي ع�صرة مرة قبل مت�م 
يرتد  حيث  اإفريقي�؛  غرب  اأقط�ر  �ص�ئر  يف  الأمر  ك�ن  وهكذا  عليه.  ا�صتقرارهم 
الأخالف اإثر اإمي�ن اأ�صالفهم. وقد ق�ل العلم�ء: اإن الرجوع اإىل الكفر يكون ب�أدنى 

�صبب. ومثله قول ال�ص�عر: 

الإ�سالم وتطوراته يف وداي النيجر
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َم�د َفَيْخُمد ُع يف الرَّ َعْدَوى الَبليِد)1)  اإىل اجَلليد)))  �َصِريعة   ك�جَلْمر ُيو�صَ

الدول  بع�س  وثنية حتت حكومة  القب�ئل  بع�س  تبقى  اأن  الغريب  ومن   
الإ�صالمية القوية، مثل غ�نة وم�يل و�صنغي وبرنو و�صوكوتو.

على  القب�ئل  تلك  بق�ء  الأمراء يف  بع�س  برغبة  الظ�هرة  هذه  نف�صر  ورمب� 
الكفر؛ لأن اإ�صالمهم يحرمهم اجلزية التي ي�صتفيدونه� منهم كل ع�م.

يدفع  فيه  الدخول  على  الن��س  اإكراه  وعدم  الإ�صالم  ت�ص�مح  اأن  على 
الإ�صالم اأحي�نً� اإىل كفة الرجح�ن، كم� ينزل به اإىل كفة النق�ص�ن اأحي�نً� اأخرى.

ويتعر�س الإ�صالم لل�صعف والنق�ص�ن حيث تدور دولته، اإىل تدهور مبوت 
جم�هد الن�حية من الأمراء اأو العلم�ء، وتويل من هو اأقل منه نفوًذا، اأو اأ�صعف منه 
قوة، فريتد الذين اأ�صلموا للقوة الق�هرة ل للعقيدة الرا�صخة. اأو يرتد �صعف�ء الإمي�ن 
اإذا تعر�صوا لال�صطه�د من ذوي الأدي�ن الأخرى، ومل يكن هن�ك من يدافع عنهم 

وي�أخذ بيدهم.

وكذلك يرتجح الإ�صالم حيث جند لب�قة امل�صلمني يف املع�ملة، واإج�دتهم 
احلكمة يف الدعوة، حتى يتمكنوا من الإق�مة على دينهم ومب��صرة �صع�ئره بكل 
حرية ت�مة؛ بني الكف�ر الأقوي�ء من غري اأن يتعر�صوا للخطر وال�صطه�د. ول يزالون 

)1) البليد: امل�صتكني الذي يقبل ال�صيم. )م). 
))) اجلليد: القوي ال�صديد الب�أ�س. )م). 
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يدعونهم اإىل الإ�صالم حتى يقبل من اأراد اهلل به خرًيا منهم اأو من اأبن�ئهم.

ولالإ�صالم يف غرب اإفريقي� اأطوار اأربعة؛ رمب� اقت�صرت ن�حية ببع�صه� دون 
البع�س. ورمب� اجتمعت الك�فة يف الن�حية الواحدة.

الأول: دور النفوذ والتهيوؤ. 

والث�ين: دور العتن�ق والنت�ص�ر.

والث�لث: دور الن�صوج والتحكم.

والرابع: دور التقهقر والتدهور.

اأم� دور النفوذ - فهو يف القرن الأول الهجري - الذي طبق فيه النفوذ 
الإ�صالمي جميع الع�مل، خ�صو�ًص� ق�رتي اآ�صي� واإفريقي�، وم� من ُقطر اأو م�صر يف 
ه�تني الق�رتني اإل وقد ت�أثر ب�لنفوذ الإ�صالمي منذ ذلك القرن الأول الهجري، 
ومن بني ذلك جميع الأقط�ر والبلدان الع�مرة حينذاك بغرب اإفريقي�. وهذا الدور 

يهيئ الن��س للدور الث�ين.

الإ�صالم  ينت�صر  ففيه  والنت�ص�ر؛  العتن�ق  هو  الذي  الث�ين  الدور  اأم� 
انت�ص�ًرا بطيًئ� يف بع�س اجله�ت على اأيدي التج�ر املتجولني اأو على اأيدي الدع�ة 

املجهولني اأو ينت�صر انت�ص�ًرا ه�ئاًل على اأيدي الغزاة املج�هدين وامللوك الف�حتني.

�لإ�سالم وتطور�ته يف ود�ي �لنيجر
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يف  الإ�صالم  يتبلور  حيث  فمن  الن�صوج؛  هو  الذي  الث�لث  الدور  اأم� 
اأذه�نهم وميتزج الإمي�ن بدم�ئهم، حتى ي�صريوا ينظرون بعني الإ�صالم ويتكلمون 

بل�ص�ن الإ�صالم ويحكمون ب�صريعة الإ�صالم.

اأم� الدور الرابع فذلك حني يعرتيهم ال�صعف والذبول والتدهور واخلمول؛ 
اإم� مبوت ق�ئدهم اأو ملكهم اأو اأمريهم اأو اإم�مهم، ووقوع التن�زع والتن�حر بينهم، 

فتذهب ريحهم وت�صعف قوتهم، َفُت�َص�م دولتهم ب�خل�صف وكرامتهم ب�لبخ�س.

وك�ن الن��س يف غرب اإفريقي� عموًم� على ثالثة اأق�ص�م:

ع�هدوه  م�  و�صدقوا  دينهم،  له  واأخل�صوا  ب�هلل  اآمنوا  الذين  امل�صلمون  الأول: 
عليه.

بدياًل  ب�لكفر  يرت�صوا  الإ�صالم ومل  اإىل  يهتدوا  الذين مل  الك�فرون  والث�ين: 
اآخر.

الإ�صالم  ُيْظهرون  وهوؤلء  هوؤلء  بني  يرتددون  الذين  املن�فقون  والث�لث: 
بل�ص�نهم، وي�صمرون الكفر يف قلوبهم، وي�ص�ركون امل�صلمني يف �صع�ئر دينهم. 

واإذا ج�ءت اأعي�د الكفر اندفعوا معهم و�ص�ركوهم فيه� اأي�ًص�.
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عدد  ك�ن  حيث  الكفر؛  كفة  على  دائًم�  ترجح  الإ�صالم  كفة  وك�نت 
امل�صلمني يزداد ول ينتق�س، ويدخل الوثنيون يف دين اهلل وحدانً� وَزَراف�ت)1).

الأدي�ن  ي�صلح من  م�  ملعرفة  ي�صت�صريوا ك�هنهم  اأن  الوثنيون  تعود  قد  اإذ 
من  لكثري  الإ�صالم  ب�صالحية  الكهنة  يتنب�أ  م�  فكثرًيا  جديد،  لهم  مولود  لكل 
الأطف�ل فيعمل الآب�ء مب� ي�صري لهم الكهنة، فري�صلون الأولد اإىل الأئمة والعلم�ء 

ليعّرفوهم على التع�ليم الإ�صالمية من ال�صغر.

وكثرًيا م� يكون بع�س امللوك والأغني�ء عقم�ء. فيتو�صلون ببع�س العلم�ء 
اإىل ربهم لريزقوا ولًدا يرث ملكهم، اأو يكونون ممن ل يعي�س له اأولد في�صري العلم�ء 
ب�أن يخلو ال�صبيل مل� يولد لهم لالإ�صالم واأن ي�صموه حممًدا فيعملون ب�إ�ص�رة العلم�ء 
الإم�م لريبيه  اأو  ال�صيخ  اإىل  الر�ص�عة  انفط�مه من  اأثر  يبعثونه على  ولًدا  فريزقون 

تربية اإ�صالمية �صحيحة.

هكذا احل�ل اإىل اأن وطئت اأقدام التب�صري امل�صيحي اأرا�صي هذه البالد، 
فتغري جمرى الت�ريخ ف�ص�رت ال�صليبية ث�لثة الأث�يف))) للكفر والنف�ق.

)1)  َزَراف�ت: جم�ع�ت. )م).
)))   الأث�يف: جمع اأُْثِفية، وهي احلجر، وث�لثة الأث�يف تعني اأن الإ�صالم ُرِمَي ب�لكفر اأوًل. ثم النف�ق ث�نًي�. وك�نت ال�صليبية 

ث�لثة ال�صرور التي ُرمَي به� الإ�صالم. )م).

�لإ�سالم وتطور�ته يف ود�ي �لنيجر
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اإىل  الإ�صالم  من  هم  لرتدَّ الوثنيني  اأبن�ء  على  الطريق  اأخذت  وكم� 
الن�صرانية، وقفت للم�صلمني مبر�ص�د التطبيب والتعليم والتوظيف. فن�صرت كثرًيا 
من اأبن�ء امل�صلمني، بل من اأبن�ء الأئمة والعلم�ء، الذين دخلوا مدار�س التب�صري 

للتعليم وم�صت�صفي�ته للتع�لج.

وعمل  بعقيدته  احتفظ  من  كل  على  ع�صري  والعمل  والعالج  ف�لعلم 
�، وب�ل�صليب خال�ًص�، وب�لإجنيل دلياًل وكت�بً�. ب�صريعته، اإل من ر�صي ب�مل�صيح ربًّ

ويف الدواوين احلكومية وال�صرك�ت التج�رية ل يوظفون من يت�صمى ب��صم 
الإ�صالم والعربية، مثل حممد وعبد اهلل. واإن توظف فال يرتقى يف وظيفته اإل م� 

ج�ء من ذلك على �صبيل ذر الرم�د يف العيون اأو تكميم اأفواه ال�ص�ئحني.

اأنفقت ال�صليبية كل اإمك�ني�ته� للق�ص�ء على الثق�فة الإ�صالمية ولغته� يف 
كل مك�ن، ف�ص�رت املع�هد التي تدر�س العربية والإ�صالم حمرومة من العرتاف 
والعتب�ر، حتى متوت حتف اأنوفه�. و�ص�ر املتخرجون منه� يعي�صون على ه�م�س 

احلي�ة، ويعدون يف �صقط املت�ع)1) حتى يكرهوه� ب�أنف�صهم ويبغ�صوه� اإىل اأبن�ئهم.

�أ�سناف من ن�سرو� �لإ�سالم يف غرب �إفريقيا

ميكن ح�صر الذين ن�صروا الإ�صالم يف غرب اإفريقي� يف ثالثة اأ�صن�ف:

)1)  �َصْقط املت�ع: اأ�صي�ء حقريٌة ل خري فيه�. )م).
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الأول: هم الغزاة الف�حتون، الذين اأق�موا دولة الإ�صالم يف خمتلف ربوع اإفريقي�.

الث�ين: هم التج�ر املتجولون الذين ينقلون الب�ص�ئع وال�صلع التج�رية من مك�ن 
اإىل مك�ن.

حم��صن  ون�صر  الإ�صالم  ن�صر  بني  جمعوا  الذين  ال�صوفيون  الدع�ة  هم  الث�لث: 
ال�صوفية وطرقه�.

غرب  اأوًل يف  الإ�صالم  ن�صر  على  عملوا  الذين  فهم  الف�حتون  الغزاة  اأم� 
بعد  اإ�صالمية  دوًل  واأق�موا  بفتوح�تهم،  الطرق  ومهدوا  ال�صبل  ووطدوا  اإفريقي� 
اإفريقي� من بعده  ن�فع ال�صح�بي، ومن ويل على  اأي�م عقبة بن  جن�حهم، وهم من 
حتى الأدار�صة واملرابطني واملوحدين واحلف�صيني واملالويني والون�غرة وال�صنغ�ليني 

والفالنيني والربن�ويني.

يتطوعون  ك�نوا  الذين  املجهولني،  للدع�ة  ال�صبل  مهدوا  الذين  اأولئك 
حكومة،  تبعثهم  ل  واأدانيهم،  اأق��صيهم  يف  له�  ويتوزعون  اأم�كنهم،  يف  للدعوة 
البق�ع،  تلك  يف  مبعرثون  هم  بل  قي�دة،  تنظمهم  ول  اإدارة،  عليهم  ت�صرف  ول 

ي�صتعملون خمتلف الو�ص�ئل املمكنة لنج�ح دعوتهم.

�صم�ل  بني  و�صلت  التي  القوافل  اأن  علمت  فقد  املتجولون  التج�ر  اأم� 
اإفريقي� وغربه�، منذ ت�ريخ متوغل يف القدم، ك�نوا من الفينيقيني والقرط�جنيني 

�لإ�سالم وتطور�ته يف ود�ي �لنيجر
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والروم�ن والعرب، و�صح اأن العرب يف �صدر الإ�صالم ك�نوا ينقلون ب�ص�ئع الأ�صلحة 
غربه�،  اإىل  اإفريقي�  �صم�ل  من  واحلريرية  ال�صوفية  واملالب�س  والرم�ح  ك�ل�صيوف 
ويتوزعون لبيعه� يف غ�نة وم�يل وتكرور و�صنغي وك��صنة وك�نو وبرنو، ثم يعودون 

من هذه البالد بري�س النع�م والع�ج والعبيد.

وك�نوا بطبيعة احل�ل ي�ص�فرون جم�ع�ت وزراف�ت لتب�دل هذه ال�صلع وتلك 
الب�ص�ئع، مزودين ب�لأ�صلحة التي حتميهم من املعتدين. واإذا حلُّوا ببلد اأق�موا يف 
اإ�صالمية  ج�لية  لأنف�صهم  نوا  وكوَّ الوثني،  الأ�صلي  احلي  عن  م�صتقل  لهم  حي 
تقيم اإق�مة دائمة ب�لبلد، وحتيي به� �صع�ئر الإ�صالم كع�دتهم يف بالدهم. يتو�صوؤون 

ويقيمون ال�صالة جم�ع�ت.

واإذا ج�ء �صهر رم�ص�ن اأحيوا لي�ليه ب�لجتم�ع�ت للرتاويح، وتالوة القراآن 
وجم�ل�س الوعظ والذكر.

اأو ت�صحروا تزاحموا جميًع� على طع�م الإفط�ر وال�صحور يف  اأفطروا  واإذا 
وقت واحد ب�صورة جذابة وكيفية مغرية.

واإذا حّل فيهم عيد الفطر احتفلوا به وخرجوا ل�صالته يف امل�صلى، يظهرون 
يف ذه�بهم واإي�بهم مزاي� الإ�صالم وحم��صنه.
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فرقوا  ثم  هلل،  قرب�نً�  وقدموه�  �صح�ي�هم  عّظموا  النحر  عيد  اأدركهم  واإذا 
حلومه� بني فقرائهم وتزاوروا فيم� بينهم.

كل هذا وذاك مم� يوؤثر على عقول ال�صغ�ر من غري امل�صلمني، ويلفت اأنظ�ر 
الكب�ر ممن �صرح اهلل �صدورهم لالإ�صالم، فيدخلون مع امل�صلمني يف دين اهلل. ويعد 
ب�خللق  التع�مل معهم  املقيمني مع غريهم، يف  امل�صلمني  ت�ص�مح  قبيل ذلك  من 
ب�لهداي� والهب�ت، ومداواة  ب�لقول اللني، وت�أليف قلوبهم  اإليهم  احل�صن، والتودد 

مر�ص�هم واإغ�ثة ملهوفيهم حتى يف�صلوا دين اهلل على دين اآب�ئهم فيدخلون فيه.

الأذك�ر  بلزوم  املعروفون  والن�ّص�ك  العّب�د  فهم  ال�صوفيون  الدع�ة  اأم� 
والأوراد، والإعرا�س عن زهرات الدني� وزخ�رفه�، والزهد يف ملذاته� و�صهواته�. 
لهوؤلء ال�صوفيني جهود ملمو�صة يف ن�صر الإ�صالم ونفوذ حم�صو�صة يف اإق�مة الدول 

واملم�لك الإ�صالمية.

ومل تقم دولة املرابطني اإل بف�صل النزعة ال�صوفية.

لو مل يكن الت�صوف ري��صة روحية مترن النفو�س على اإنك�ر الذات والفن�ء 
يف اهلل وال�صمع والط�عة للق�ئد الروحي، ولو مل يكن �صيخ الطريقة م�صموع القول، 

متبوع احل�ل.

�لإ�سالم وتطور�ته يف ود�ي �لنيجر
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مني وم�صتعدين لتلقي الأوامر وتنفيذه� على  ولو مل يكن املريدون منظَّ
الفور، ولو مل يكن �صيء من ذلك كله، مل� ا�صتط�ع عبد اهلل بن ي��صني اأن يوؤ�ص�س 

دولة املرابطني!

ومل� اقتدر »اأ�صكي� حممد« على اإق�مة دولة �صنغ�ي، وال�صري به� يف موكب 
الإ�صالم!

ومل� ت�صنى لل�صيخ عثم�ن بن فودي اأن يجدد قوة الإ�صالم يف نيجريي�!

ومل� �ص�غ للمهدي حممد بن عبد اهلل اأن يتغلب على اجلي�س الإنكليزي 
الذي يقوده »غردون« يف ال�صودان العربي!

ومل� جنح احل�ج عمر الفوتي يف مق�ومة ال�صتعم�ر الفرن�صي نحو ربع قرن 
يف فوت�!

ومل� متكن ال�صنو�صيون من مق�ومة ال�صتعم�ر الفرن�صي والإيط�يل يف ليبي�؟!

� يف غرب اإفريقي� ثالث وهي:  واأهم الطرق ال�صوفية التي لعبت دوًرا ه�مًّ
الق�درية والتج�نية وال�صنو�صية.

ك  ولقد ك�نت الطريقة عند ال�صوفيني رابطة روحية، تتخذ التعبُّد والتن�صُّ
اإىل  النف�س  به�  ت�صمو  التي  ب�لري��صة  وتقوم  واملجتمع،  النف�س  لإ�صالح  و�صيلة 
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ب�طاًل حقرًيا يف  م� عدا اهلل  في�صري كل  الأعلى،  ب�ملالأ  الروحي  درجة الت�ص�ل 
اأعينهم. ويف ذلك حتقيق ملعنى: »ل اإله اإل اهلل« عندهم.

وت�صربت  الأول،  مق�صده�  عن  اليوم  خرجت  قد  ال�صوفية  ك�نت  واإن 
الإ�صالمية،  للدعوة  اجلليلة  اأدت خدمته�  فلقد  الأجنبية،  والأفك�ر  البدع  اإليه� 
خ�صو�ًص� يف غرب اإفريقي�، حتى مل يبق جم�ل لنكران ف�صله� يف ن�صر الإ�صالم!

�لطريقة �لقادرية

�صه� ال�صيخ عبد الق�در )470- 561هـ)  الطريقة الق�درية رابطة روحية اأ�صَّ
ومركزه� الأ�صلي يف بغداد، ولكنه� منت�صرة يف خمتلف البق�ع ب�لع�مل.

واأول من ن�صره� ب�ملغرب العربي هو ال�صيخ اأبو مدين �صعيب بن احل�صن 
ع�م  عرفة،  جبل  على  اجليالين  الق�در  عبد  ب�ل�صيخ  اجتمع  الذي  الأندل�صي، 
حجه، وخلع عليه اخللعة ال�صوفية، ومل� رجع اإىل املغرب ن�صر به� العلم والطريقة 

اإىل اأن تويف 594هـ.

واأول من ن�صره� يف بالد ال�صودان ال�صيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي 
التلم�ص�ين ثم �صيدي اأحمد البك�ء الكنتي ب�لقرن اخل�م�س ع�صر امليالدي. ثم 
ال�صيخ حممد ف��صل بن م�مني وابنه م�ء العينني وال�صيخ �صعد اأبيه. ثم انت�صرت 

الق�درية على يد ال�صيخ املخت�ر الكنتي )1780- 1799م).

�لإ�سالم وتطور�ته يف ود�ي �لنيجر
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اأ�صع�ر  الق�درية  الطريقة  يف  وله  الفالين،  فودي  بن  عثم�ن  ال�صيخ  ثم 
الأمة  و»تب�صري  الق�درية«،  و»ال�صال�صل  الذهبية«،  »ال�صال�صل  منه�:  وموؤلف�ت 
الأحمدية بف�ص�ئل الطريقة الق�درية«، ولبنه ال�صلط�ن حممد بللو كت�ب: »مفت�ح 
للق�درية.  منت�صبني  وتالميذه  واإخوانه  فودي  ابن  م�ص�يخ  وك�ن جميع  ال�صداد«، 
و�ص�ع اأن ال�صلط�ن حممد بللو بن عثم�ن انتقل من الق�درية اإىل التج�نية، على يد 

احل�ج عمر الفوتي، ولكن اأ�صح�ب ال�صلط�ن قد فندوا)1) ذلك اخلرب.

الرب�نية يف حتقيق  »املواهب  �صم�ه:  بن مي يف ذلك كت�ب  وللوزير غط�ط 
الطريقة الق�درية«، ولبنه الوزير عبد الق�در اأي�ًص� فيه كت�ب اآخر، وكت�ب »ت�صديد 

اخلواطر« لل�صيخ ابن �صليم�ن.

امل��صي؛  القرن  مطلع  من  الق�درية  اآث�ر  ب�إحي�ء  كنو  اأهل  عن�ية  وا�صتدت 
واأول من ن�صره� هن�ك »م�مل كرب« الذي اأخذ عن اأحمد البك�ء الكنتي، ثم ال�صيخ 
ال�صيخ  ثم  املغربي،  املحمود  حممد  ال�صيخ  ثم  الطرابل�صي،  ال�صر�صوري  يحيى 
كنو،  يف  الق�درية  الزاوية  بنى  من  اأول  وهو  الفندكي،  البليلي  الغدام�صي  �صعد 
اآدم العط�ر منعجي الفلكي، ثم  اأبو بكر الفندكي الكنوي، ثم ال�صيخ  ثم ال�صيخ 
�صديقن� ال�صيخ حممد ن��صر الكربي، الذي انتهت اإليه الرئ��صة الق�درية اليوم يف 

دي�ر نيجريي�.

ُئوا ب�حلجة والدليل )م). دوا: َخطَّ )1)  َفنَّ
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�لطريقة �لتجانية

التج�ين  اأحمد  ال�صيخ  يد  على  اجلزائر  الروحية يف  الرابطة  هذه  ن�ص�أت 
اأفريقي� هو احل�ج عمر  الرابطة يف غرب  ن�صر هذه  واأعظم من  1737- 1815م. 
�ص�حب  حرازم،  علي  ال�صيخ  من  الطريقة  واأخذ  1798م.  ولد  الذي  الفوتي 

»جواهر املع�ين« والتلميذ الأكرب لل�صيخ اأحمد التج�ين.

ب�ل�صلط�ن  ات�صل  ومل�  ال�صنغ�ل،  بالد  الطريقة يف  هذه  ن�صر  من  اأول  وهو 
حممد بللو بن عثم�ن يف �صوكوتو، و�ص�عده على ن�صر هذه الطريقة حتى اأ�صيعت 

الأنب�ء ب�نت�ص�ب حممد بللو اإىل التج�نية.

واأبيه  بللو  ال�صلط�ن  ب�أعم�ل  ت�أثر  وقد  بالده  اإىل  الفـوتي  عمر  ع�د 
مق�ومة  فرن�ص�  وق�وم  املم�ثل،  ب�جلهاد  فوت�  بالد  يف  هو  فق�م  فودي.  بن  عثم�ن 

�صديدة.

ثم ا�صتهر من م�ص�يخ التج�نية - حم�ه اهلل - يف مدينة اأنيور 1900م. ولقد 
األيمة 9)19. مم� حمل فرن�ص� على  ق�م بينه وبني التنواجيني الق�دريني حوادث 
هزمية  فر�صة  ف�نتهز  نيور،  اإىل  فع�د  �صراحه  اأُطلق  ثم  مدة،  الع�ج  �ص�حل  اإىل  نفيه 
فرن�ص� اأم�م جي�س هتلر ف��صتعد لتحرير البالد من نري ال�صتعم�ر ولكنه مل يكتب 

له النج�ح فم�ت 1941.

�لإ�سالم وتطور�ته يف ود�ي �لنيجر
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هذا وقد زار نيجريي� 1948 احلفيد الرابع لل�صيخ اأحمد التج�ين ال�صيد 
اأبنعمر ولقي احلف�وة الب�لغة لدى امل�صلمني عموًم� والتج�نيني خ�صو�ًص�.

اأفريقي�  الطريقة يف غرب  ن�صروا هذه  الذين  التج�نيني  امل�ص�يخ  ومن جلة 
يف  التج�ين  مع  تلقى  عمن  احلج�ب  »ك�صف  �ص�حب  �صكريج  اأحمد  ال�صيد 
اإبراهيم بن  الأ�صح�ب«. وللتج�نيني عموًم� يف هذا العهد قطب كبري هو ال�صيخ 
عبد اهلل اأني��س. وهو اأكرث امل�ص�يخ اأتب�ًع� يف غرب اأفريقي�، يزورونه كل ع�م ويحجون 
به  يتربكون  املن��صب�ت،  لبالدهم يف خمتلف  وي�صتقدمونه  واحد  موكب  معه يف 
واأكرثهم يف نيجريي� نفوًذا هو �صديقن� ال�صيخ اأحمد التج�ين بن عثم�ن الرببري 

يف مدينة كنو، وال�صيخ اأبو بكر عتيق، وال�صيخ م�مل ث�ين ك�فنغ�.

�لطريقة �ل�سنو�سية

املتوفى   1787 املولود  ال�صنو�صي،  علي  بن  حممد  �صيدي  موؤ�ص�صه� 
ن�صر  على  وعمل  وبرنو،  وك�من  و�ص�د  وفزان  برقة  واأربطة حول  زواي�  اأن�ص�أ   ،1589

العلم والإ�صالم يف تلك الربوع.

فرن�ص�  مع  احل��صمة  مواقفهم  يف  للن��س  رائعة  اأمثلة  اأتب�عه  �صرب  وقد 
واإيط�لي� وقد ا�صتولوا على مدائن اأكدز وزندر ودامت ب�أيديهم مدة حتى ا�صرتدته� 

منهم فرن�ص� 1940.
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حتى  الزمن  من  ردًح�  الإيط�لية  القوات  اأم�م  ي�صمدوا  اأن  وا�صتط�عوا 
�صقطت مع اأمل�ني� يف احلرب الع�ملية الث�نية.

وا�صتط�عوا اأن يقيموا دولتهم ال�صنو�صية وعلى راأ�صه� امللك اإدري�س الأول، 
الذي نودي به ملًك� على ليبي� 1947 وق�د بالده اإىل التحرير الت�م ع�م 1951.

واأحي� الزواي� ال�صنو�صية وجمعه� يف اإدارة خ��صة كم� طور مع�هده�، حتى 
�ص�رت ج�معة اإ�صالمية على طراز اجل�مع�ت احلديثة.

وقد تقدم امللك اإدري�س يف العمر، وحتكمت يف دولته بط�نة خبيثة تع�ونت 
مع ال�صتعم�ر على حني غفلة منه، فو�صعت نق�ًط� �صوداء يف �صحيفة ليبي� البي�ص�ء 
عند اعتداء اإ�صرائيل على القد�س ال�صريف، ولذلك ق�مت ثورة ع�صكرية اأط�حت 

ب�حلكم امللكي واأعلنت احلكم اجلمهوري ع�م 1969.

�لإ�سالم وتطور�ته يف ود�ي �لنيجر





اإن اأوا�صر الرب�ط بني البالد والقب�ئل كثرية ومتعددة. اأوله� اآ�صرة القرابة 
نظًرا مل� يت�خمه� من احلدود يف  واجلوار، وهي طبيعة لزمة لكل بلد وكل قبيلة 

جه�ته� الأربع. 

غري اأن موقع نيجريي� يف الق�رة الإفريقية مل ميكنه� من جم�ورة البالد اإل 
يف ثالث جه�ت: جنوب الق�رة و�صرقه� و�صم�له� فح�صب.

اأم� �صلته� ب�جلنوب، وهي اجله�ت املوازية لبالد ب�نتو، فهي جمهولة غري 
معروفة يف الأ�ص�طري والتواريخ.

اأم� �صلته� ب�ل�صرق وال�صم�ل داخل الق�رة وخ�رجه� فم�صموعة من الأفواه، 
وم�صجلة يف التواريخ، وهو على اأربع اأوا�صر.

�أولها: �آ�سرة �لتجارة

قبل  �صنة  األف  بنحو  والروم  والقرط�جنيون  الفنيقيون  فتحه�  التي  وهي 
احل�ص�رة  ر�صل  ك�نوا  القدمية  الدني�  يف  التج�ر  هوؤلء  اأن  حتقق  وقد  الإ�صالم. 

�سلة نيجرييا بالعامل الإ�سالمي
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اإىل  بلد  من  يحملون  وك�نوا  والبلدان،  الأقط�ر  يف  وارحتلوا  حلوا  اأينم�  الإن�ص�نية 
م�  ذلك  من  والأدوات.  واملالب�س  الأث�ث  من  اأهله�  ح�ج�ت  على  يزيد  م�  بلد 
يق�ل اإن الفنيقيني والقرط�جنيني هم الذين حملوا �صن�عة الزج�ج امللون واحلديد 

والنح��س والأواين الفخ�رية وزراعة القطن والن�صيج واحلي�كة اإىل غرب اأفريقي�.

واإليهم يرجع اآث�ر م� اكت�صف اأخرًيا يف مدينتي األيفي وبنني من �صن�ع�ت 
الفن الت�صويري التي ورثه� منهم الربابرة الأولون.

اأولئك الذين مهدوا الطريق للفتح الإ�صالمي منذ القرن الأول الهجري، 
حتى متكن العرب والرببر و�ص�ئر امللثمني من ربط غرب اأفريقي� ب�صم�له�، ومتكنوا 
من ت�أ�صي�س ج�لي�تهم يف عوا�صم »غ�نة وم�يل ومتبكتو واأكدز وك�نو وبرنو وك�من« وهي 
اأ�صواًق� �صبه دولية حت�صره� القوافل مبختلف  البالد التي به� ج�لي�ت عربية تقيم 
اأنواع ال�صلع الرائجة يف تلك القرون ال�ص�لفة من اأنواع املالب�س والأواين والأدوات 
والأ�صلحة. ومن اآث�ر ذلك ا�صتح�ص�ر اإدري�س األوم� �ص�حب برنو الأ�صلحة الن�رية 

من البالد الرتكية.

واآخر م� يعرف من هذا النوع هو �صلة ال�صوريني واللبن�نيني التي بداأت 
اأفريقي�. ولهذه  اأقط�ر غرب  منذ 1890، حتى كونت ج�لية معتربة يف كثري من 
اجل�لي�ت املذكورة اآث�ر طيبة يف دفع عجلة البالد اإىل الأم�م والتقدم. ولقد �ص�همت 
اجل�لية ال�صورية يف حتقيق عدة م�ص�ريع اإ�صالمية يف نيجريي�. وك�ن ل�صركة الدب�س 
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واإخوانه اأثر ملمو�س يف اإن�ص�ء مركز التعليم العربي يف اأغيغي، وذلك بعن�ية الأخ 
املج�هد عدن�ن م�صطفى الدب�س واإخوانه يف لغو�س وك�نو، كم� ك�ن لهم اآث�ر يف 

تعمري الكلي�ت الإ�صالمية يف لغو�س قبل ا�صتقالل نيجريي�.

ثانيتها: �آ�سرة �لديانة

املنورة  املدينة  زي�رة  اأو  احلج،  فري�صة  لأداء  املكرمة  مكة  بزي�رة  وترتبط 
النبوي ال�صريف، ثم ال�صالم على هذا  لل�صالة يف رو�صة اجلنة يف هذا امل�صجد 

النبي الكرمي وعلى �ص�حبيه اأبي بكر وعمر - ر�صي اهلل عنهم�.

واحلج اأحد اأرك�ن الإ�صالم اخلم�س ي�أمل كل م�صلم اأن يكمل به دينه، 
بل ي�صت�ق اإىل زي�رة هذه الأم�كن املقد�صة الط�هرة، مهبط الوحي والتنزيل حيث 
ولد النبي  واأ�صح�به الكرام ، وتقلبوا على اأر�صه�، وع��صوا به� حتى م�توا 

ودفنوا فيه�، وت�صرفت هذه الأم�كن بف�صل وجودهم فيه�.

تلك اأمنية كل م�صلم يف كل ُقطر، ويف كل م�صر، بل وهي فري�صة يتحني 
ذلك  اإىل  به�  لي�صتطيع  والأعرا�س،  الأموال  له�  ويدخر  لأدائه�،  القي�م  فر�صة 

�صبياًل.

واإذ ل بد له اأن يجت�ز الأقط�ر الإ�صالمية وعوا�صمه� يف طريق ذه�به واإي�به، 
تلك  ي�صتفيده� من  دينية  وتق�ليد  اأدبية،  بثق�ف�ت  يلتقي  اأن  ال�صروري  �ص�ر من 

الأقط�ر فيعود به� اإىل وطنه.

�سلة نيجرييا بالعامل �لإ�سالمي
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من  الأكرب  اجلزء  وبني  اإفريقي�  غرب  بني  الت�ص�ل  طريق  احلج  فتح  لقد 
الع�مل الإ�صالمي. كم� هي�أ اأ�صب�ب لق�ء عدد من امل�صلمني احلج�ج الذين وفدوا 
 � اأ�صب�ب ال�صتف�دة منهم علميًّ اإىل مكة املكرمة، وهي�أ  الع�مل  اأنح�ء  من خمتلف 

.� � وثق�فيًّ واأدبيًّ

ق�صره  لعم�رة  حجه  من  اإ�صح�ق  اأب�  اأح�صر  الذي  مو�صى  من�ص�  وهذا 
وم�ص�جد بالده على الفن العربي اجلميل.

من  الفرات  بن  اأ�صد  رجوع  بعد  املغرب  انت�صر يف  اإمن�  امل�لكي  واملذهب 
احلج، وبعد قراءته املوط�أ على ابن الق��صم تلميذ م�لك مب�صر.

والطريقة الق�درية البغدادية اإمن� دخلت اإىل �صم�ل اإفريقي� وغربه� بعد رجوع 
ال�صيخ اأبي مدين الأندل�صي املغربي من احلج. وحممد بن تومرت هو الذي اأدخل 
كتب الغزايل اإىل املغرب. وب�جلملة ف�إن اأكرث احلج�ج ك�نوا يعودون اإىل بالدهم مب� 
ي�صتفيدونه يف حجهم من ثق�ف�ت وح�ص�رات حتى توهم بع�س املوؤرخني الإفرجن 
وذلك حكم  احلج  ب�صفر  وثيقة  �صلة  اإفريقي�  اإ�صالحية يف غرب  لكل حركة  اأن 
ا�صتقرائي ل يجوز القطع ب�إطالقه على العموم. اإذ قد وجدت حرك�ت اإ�صالحية 
بدليل  القطع  ب�مل�صرق »ول يجوز  له�  املغرب، ول �صلة  ق�مت من �صميم  كثرية 

قي��س ال�صتقراء والتمثيل«.
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ثالثتها: �آ�سرة �لثقافة

وهي ت�بعة لآ�صرة الدين، الآنفة الذكر، وتعتمد على طلب العلم املفرو�س 
على كل م�صلم. وك�ن ات�ص�ل م�صلمي نيجريي� مب�صر و�صم�ل اإفريقي� واحلج�ز  من 
�، حتى �ص�رت هذه البالد ت�ص�هي تلك البالد يف العقيدة  اأجل التعلم ات�ص�ًل قويًّ
واملذهب ومنهج احلي�ة والتعليم، اإذ ك�ن طالب العلم يرحتلون لطلبه اإىل القريوان 
وف��س وطرابل�س وتون�س، كم� يتدفقون اإىل الأزهر ال�صريف بكرثة، حتى اأدى اإىل 
الأدب  فحول  من  ويتلقون  الربنوي«.  »ب�لرواق  يعرف  فيه  لهم  رواق  تخ�صي�س 
واأعالم الإ�صالم الذين �صعدوا بلق�ئهم يف احلج، كم� ي�أخذون من الرح�لني الذين 

ميرون ببالدهم لق�صد احلج اأو لل�صي�ح�ت.

ر�بعتها:  �آ�سرة �ل�سيا�سة

وهذه اأ�صعف تلك ال�صالت كله� واأوهنه�، اإذ مل يكن لأي ملك عربي   
النفوذ  م� ك�ن من  البالد. وكل  نفوذ على هذه  اأو  �صيطرة  اخل�رج  م�صلم من  اأو 
اأنف�صهم فقط. وقد ح�ول موؤخًرا موىل  اإمن� هو حمدود بني ال�صودانيني  وال�صيطرة 
زبري ب��ص� ح�كم بحر غزال من قبل م�صر، ح�ول اأن ي�صتويل على برنو �صنة 1900م 

ولكنه ف�صل ب��صطدامه مع القوات الفرن�صية.

اأم� �صلة ال�صداقة بني الدول وامللوك، فقد �صجل الت�ريخ من ذلك ر�ص�ئل   
يف  جهودهم  يوالون  الب�حثون  يزل  ومل  الآن.  حتى  عليه  عرث  م�  مقدار  تو�صح 

�سلة نيجرييا بالعامل �لإ�سالمي
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التنقيب، من ذلك م� ك�ن بني �صالطني برنو وملوك تون�س احلف�صيني، اأو م� ذكره 
ال�صلط�ن بللو من ر�ص�لة �صلط�ن املغ�رب اإىل ال�صيخ عثم�ن بن فودي – و�صي�أتي 
ن�صه� يف حمله�، اأو م� ك�ن قبيل �صقوط الدولة العثم�نية الرتكية من اإنع�م درجة 
وذلك  م�صلمي لغو�س 1893م،  اأعي�ن  اأحد  �صت�،  ال�صيد حممد  على  البكوية 
لبن�ئه  واأح�صر  اخل��س،  جيبه  من  بن�ه  الذي  اجلميل  م�صجده  افتت�ح  مبن��صبة 

� ليكون البن�ء على ال�صكل الإ�صالمي الرتكي. مهند�ًص� تركيًّ

العربية  ال�صف�رات  فتح  هو  ال�صتقالل،  بعد  ذلك  من  حدث  م�  واآخر 
1948م  منذ  فتحت  التي  اللبن�نية  القن�صلية  واأوله�  نيجريي�،  يف  وقن�صلي�ته� 

مل�ص�عدة اجل�لية اللبن�نية وال�صورية.

واأول ال�صف�رات العربية يف نيجريي� هي �صف�رة اجلمهورية العربية املتحدة، 
اإذ فتحت على اإثر ا�صتقالل نيجريي�، ثم �ص�ئر الدول العربية الب�قية.

اأي�م  ولقد عملت هذه ال�صف�رات على ح�س حكوم�ته� مل�ص�ندة نيجريي� 
حمنته� وحروبه� الأهلية مع »بي�فرا« حتى الن�صر. كم� اأن لهذه ال�صف�رات م�ص�ٍع 
املنح  وبتوزيع  الإ�صالمية،  الهيئ�ت  مب�ص�عدة  حكوم�ته�  تو�صية  يف  كثرية  خريية 
الدرا�صية على عدد ممن يرغبون يف تعلم اللغة العربية، ب�ملع�هد الع�لية واجل�مع�ت 

الكربى يف البالد العربية.



ثق�فته يف  تت�أثل)1)  البالد حتى  بلد من  تثبت يف  ل تك�د قدم الإ�صالم 
اأر�صه�، ول تلبث حتى تظهر فيه� مدر�صت�ن عربيت�ن، اأولهم�: املدر�صة القراآنية 

لل�صغ�ر، وث�نيتهم�: مدر�صة العلوم للكب�ر )املع�هد).

ُتْفَتح املدر�صة القراآنية )الُكّت�ب) لأطف�ل امل�صلمني، لكي يرت�دوه� �صب�ح 
اأو الأئمة الذين يعكفون على تلك املدار�س، ويالزمون  م�ص�ء يف بيوت العلم�ء 
اأولئك التالميذ حتى يكملوا قراءة القراآن �صرًدا من امل�صحف اأو حفًظ� عن ظهر 
الغيب. واإذا ختموا القراآن اأق�موا للختم وليمة ف�خرة يف املدر�صة يح�صره� زمالوؤه 
والجته�د  اجلد  يف  الآخرين  ولريغبوا  الرباعة  بهذه  الفرح  لي�ص�ركوه  التالميذ 
اإىل م�صلك  اأو يعود  حتى اخلتم. ثم يخت�ر التلميذ م� يروقه من م�ص�لك احلي�ة، 

والده، ت�جًرا، اأو زارًع�، اأو �ص�نًع�، اأو ع�ملً�.

اأم�  املدر�صة.  ب�لقراآن فقط يف هذه  العلم�ء يكتفون غ�لًب�  اأبن�ء غري  وك�ن 
والفقه،  التوحيد  ومب�دئ  الكت�بة  تعلم  القراآن  اإىل  ي�صيفون  ف�إنهم  العلم�ء  اأبن�ء 

ل. )م). )1)  تت�أثل: تت�أ�صّ

الثقافة العربية يف غرب اإفريقيا
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ليكونوا من ال�صغر على ب�صرية من اأمور دينهم ال�صرورية، وليفهموا م� يقولون يف 
�صلواتهم اليومية من اأذان واإق�مة وتهليل وتكبري وت�صهد وت�صبيح وقنوت. وقليل 
من اأبن�ء غري العلم�ء من يجمع بني ذلك وبني قراءته القراآن. وقليل من مل يدخل 

مدر�صة القراآن من اأبن�ء امل�صلمني واإن مل يختموه.

مب�دئ  وبع�س  القراآن  بختم  يكتفون  فال  واملتعبدين  العلم�ء  اأبن�ء  اأم� 
الدين، بل ي�صتمرون يف طلب العلم حتى يكونوا على ق�صط منه وفري، اأو حتى 
يكونوا علم�ء م�هرين. على اأن التزام الإ�صالم للعربية يف ت�أدية ال�صالة ويف التعبد 
بتالوة القراآن خ�رج ال�صالة، جعل له� قد�صية كربى يف نفو�س امل�صلمني، وجعلهم 

يعتربون تعلمه� ومعرفته� ف�صاًل و�صرًف� و�صع�دة ودرجة، اأو ديًن� وعب�دة.

منهج �لتعليم يف مد�ر�س �لقر�آن

املنهج املتبع يف مدار�س القراآن قريب من منهج اأهل املغرب العربي الذي 
على  القت�ص�ر  فمذهبهم  املغرب  اأهل  »اأم�  بقوله:  املقدمة  ابن خلدون يف  ذكره 
تعليم القراآن فقط واأخذهم اأثن�ء املدار�صة ب�لر�صم وم�ص�ئله واختالف حملة القراآن 
فيه، ل يخلطون ذلك ب�صواه يف �صيء من جم�ل�س تعليمهم، ل من حديث وفقه 
طريقة  ال�صبيبة«، وهي  اإىل  البلوغ  يج�وزوا  اأن  اإىل  العرب،  و�صعر، ول من كالم 

قريبة اإىل طريقة غرب اإفريقي� بتغري ي�صري.
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على  يقدمون  بل  العلوم،  من  ب�صيء  القراآن  يخلطون  ل  اأنهم  وذلك 
ا�صتظه�ره حفًظ�، اأو ا�صتطراده �صرًدا والكتف�ء بحفظ بع�س ال�صور الق�ص�ر لت�أدية 
ال�صالة املفرو�صة، ورمب� يوجد يف القليل من ي�صيف اإىل القراآن درو�ًص� يف التوحيد 

وال�صالة، خ�صو�ًص� لبيوت العلم�ء امل�صهورين.

مدر�سة �لعلم للكبار

اأم� مدر�صة العلم للكب�ر ف�إنه� توجد يف املدن الإ�صالمية اله�مة، ويت�صدى 
للتدري�س فيه� من تفوقوا يف قواعد اللغة العربية ويف اأ�صول ال�صريعة الإ�صالمية، 
من الذين تخرجوا فيه� من مدار�س ف��س وطرابل�س ومتبكتو وجني وم�صر وغريه� 
اآ العلم�ء مك�نً� مرموًق� بني  من املع�هد واملراكز. على اأن وحدة الدين والدولة بوَّ
ك�لوزارة  الر�صمية  املن��صب  يف  العلم�ء  ت�صع  اأن  احلكومة  على  وفر�س  الأمة، 
والق�ص�ء. كم� اأن قي�م بع�س العلم�ء ب�جله�د الإ�صالمي جعلهم قواد احلرب وبن�ة 

الدول واحلكوم�ت، كم� وقع يف غ�نة وم�يل و�صنغي وبرنو وهو�ص�.

وذلك مم� دفع الن��س اإىل ارتي�د دور العلوم حتى نبغ منهم عدد ل ي�صته�ن 
برباعتهم، وترتجم عن  تنطق  العلمية  اآث�رهم  لن�  والفقه�ء، خلَّفوا  الأدب�ء  به من 
نبوغهم. فظهرت بف�صلهم ج�مع�ت اإ�صالمية يف غ�نة القدمية وم�يل ومتبكتو وجني، 
بقي�م  اإل  تتدهور  ومل  �س  تتقوَّ ومل  الهجري،  الث�من  القرن  رقيه� يف  اأوج  بلغت 

الثق�فة الإفرجنية احلديثة.

�لثقافة �لعربية يف غرب �إفريقيا
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منهج مد�ر�س �لعلم

يوم  كل  تالميذه  مع  فيه  يلتقي  وا�صًع�  مك�نً�  بيته  يف  ال�صيخ  يخ�ص�س 
ب�لدوري�ت التي ل تقل مدته� عن ن�صف �ص�عة لكل تلميذ.

يجل�س ال�صيخ على منرب مرتفع قدر �صرب فيدخل كل تلميذ مع كتبه ليقراأ 
منه� وال�صيخ يف�صر له كل كلمة وهو ي�صتمع ويعي، ف�إذا �صبقه �صريك له انتظر دوره 
اخل��صة.  درو�صه  اإىل  ي�صيفه�  فوائد  درو�صه  من  والتقط  زميله  در�س  اإىل  وا�صتمع 
ومن ال�صيوخ من يجل�س للدر�س من ال�صب�ح اإىل الظهر ثم ين�صرف اإىل عمل اآخر 
يك�صب منه معي�صته ك�لزراعة اأو احلي�كة اأو اخلي�طة اأو الكت�بة )الوراقة). ومنهم 
من ي�صتمر يف التدري�س حتى الغروب ول يقوم اإل لل�صالة والغذاء وال�صروري�ت 

الأخرى.

علم�ء  من  الزرنوجي  الدين  بره�ن  و�صعه  الذي  املتعلم«  »تعليم  وكت�ب 
القرن اخل�م�س الهجري، هو الأ�صلوب واملنهج املتبع يف تلك املع�هد واملدار�س.

والكت�ب نف�صه مقرر على التالميذ يدر�صونه يف ال�صنوات الأوىل للتعليم، 
ليجعلوه ق�نونً� ود�صتوًرا يعملون ب�إر�ص�داته وتوجيه�ته.

والفقه  الأ�صعري،  التوحيد  هي:  والفنون  العلوم  من  املقررة  املواد  واأهم 
ال�صعر  وخمت�ر  احلريري،  كمق�م�ت  اللغة،  ومتون  الوعظية،  والق�ص�ئد  امل�لكي، 
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اجل�هلي، وقواعد النحو وال�صرف والبالغة والعرو�س والق�فية والتجويد والقراآن 
والتف�صري واحلديث والأ�صول واملنطق والفلك.

اأم� الكتب املقررة فهي الكتب امل�صهورة قدميً� يف بالد العرب، ورمب� اأ�ص�فوا 
اإليه� بع�س كتب اأخرى من موؤلف�ت علم�ئهم.

وك�نوا يقت�صرون على املتون دون ال�صروح، ول ي�أخذون منه� اإل ال�صواهد 
امل�صهورة  الكتب  اأهم  الواحدة  امل�دة  التلميذ يف  يدر�س  اأن  الع�دة  وك�نت  فقط، 
فيه�، واإذا ا�صتوعب الكتب امل�صهورة يف اأكرث الفنون الالزمة، مثل النحو وال�صرف 
نف�صه  ال�صيخ  بعثه  ورمب�  ويدر�س،  ي�صتقل  اأن  ال�صيخ  ا�صت�أذن  والتف�صري،  والفقه 
واأن  يعلم  ل  فيم�  يراجعه  اأن  على  علم،  فيم�  التدري�س  واأج�زه  معينة  جهة  اإىل 

ي�صتو�صحه م� اأ�صكل.

�لثقافة �لعربية يف غرب �إفريقيا





ومن  الإ�صالمية  العلوم  من  اإفريقي�)  )غرب  النيجر  وادي  اأخذت  لقد 
الثق�فة العربية ق�صًط� ل ي�صته�ن به، وظهر من نبغ من اأبن�ئه� ك�أبن�ء العرب، واألَّفوا 
بع�س  موؤلف�ت  اأحي�نً�  تفوق  اأو  ت�ص�هي  كتبهم  وك�نت  ونرثوا.  ونظموا  و�صرحوا 

العرب يف ان�صج�م الأ�ص�ليب، اأو ان�صي�ق الرتاكيب.

ولقد ف�ت كثري منهم من �صجل الت�ريخ، كم� �ص�ع اأكرث موؤلف�تهم حتت 
اأنق��س الأطالل، اأو ُن�ِصَبت موؤلف�تهم اإىل غريهم جهاًل اأو انتح�ًل.

قد  م�  عدًدا  العلم�ء  كرثة  من  ال�صودان«  »ت�ريخ  يف  ال�صعدي  ذكر  ولقد 
اأن ملك مدينة جني امل�صمى »َكْنرَب«  اأنه مب�لغة؛ حيث ذكر  اإىل الإن�ص�ن  يخيل 
مب�صهدهم يف  اإ�صالمه  ليعلن  العلم�ء  من  وم�ئتني  اآلف  اأربعة  اإ�صالمه  يوم  جمع 
منت�صف القرن ال�ص�د�س الهجري. ومهم� يكن يف العدد من مب�لغة ف�إمن� يدل على 
وجود اأهل العلم والعلم�ء بكرثة يف هذه البالد، ويدل على اأنن� مل ندرك من اآث�رهم 
اإل قلياًل، ومل نعرف منهم اإل م� ذكره ال�صيخ اأحمد ب�ب� يف »تطوير الديب�ج«، اأو 
م� ذكره ال�صلط�ن حممد بللو يف »اإنف�ق املي�صور«. ولقد �صمعت بكت�ب: »ترقيق 

اأعالم الثقافة العربية يف وادي النيجر
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م�ق�ص�« يف ذكر علم�ء بالد هو�ص�« لأ�صت�ذي املرحوم اآدم منعج، ولكني مل اأ�صعد 
حتى الآن ب�لعثور عليه. واإليكم م� تي�صر من اأ�صم�ء بع�س العلم�ء اإذ: م� ل يدرك 

كله فال يرتك ُجلُّه.

علماء بالد ونغار وتكرور

يف  ال�صيوطي  ذكره  الذي  الأول،  التكروري  العزيز  عبد  ال�صيخ  منهم 
معجمه.

وال�صيخ عبد العزيز التكروري الث�ين الذي ذكره اأحمد ب�ب� يف تطريزه.

العلم يف  ن�صر  من  اأول  الونكري،  زيتي  بن  الرحمن  عبد  ال�صيخ  ومنهم 
مدينة كنو.

يف  ال�صعدي  ذكره  الونكري،  �ص�فو  حممد  الع�بد  الفقيه  ال�صيخ  ومنهم 
ت�ريخه.

ومنهم ال�صيخ حممد بن حممود الونكري.

ومنهم ال�صيخ حممد بن اأبي بكر الونكري، املعروف ببغيغ، ولد 930هـ 
وتويف 1003هـ، ومن م�ص�يخ اأحمد ب�ب� التمبكتي.

وهن�ك عدد من العلم�ء الون�كرة مل ن�صعد مبعرفة اأ�صم�ئهم لطول العهد، 
وعدم اعتن�ء ال�ص�بقني بت�ريخهم، اأو ب�صي�ع اآث�رهم العلمية.
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علماء متبكتو وجني

ال�صيخ اأحمد بن حممد اأقيت بن عمر بن يحيى ال�صنه�جي، جد اأحمد 
يف  مدة  مكث  رجع  ومل�  الأزهري،  وخ�لد  ال�صيوطي  ولقي  حج  التمبكتي،  ب�ب� 
مدينة كنو للتدري�س فيه�، وتويف �صنة 943هـ عن ثم�نني من عمره، وله موؤلف�ت.

وال�صيخ حممد اأقيت بن عمر بن حممد ق��صي ق�ص�ة متبكتو تويف 973 هـ.

ال�صيخ عبد اهلل بن عمر بن حممد اأقيت ولد 866 هـ، ودر�س يف مدينة 
»ولتن« ومكث به� حتى م�ت 939هـ، وله موؤلف�ت.

الق�ص�ء  وتوىل  هـ،   868 ولد  اأقيت  بن  حممد  بن  عمر  بن  حممود  ال�صيخ 
بتمبكتو، وحج ع�م 915 هـ، ولقي املقد�صي والأن�ص�ري والقلق�صندي تويف  955 هـ، 

وخلف ثالثة اأولد: حممد وع�قب وعمر نبغوا كلهم يف العلوم وا�صتهروا.

اأوا�صط  يف  مدينة جني  وِرع، دخل  تقي،  ع�بد،  كنكن«  »مورمغ  ال�صيخ 
القرن الت��صع الهجري، واأ�صرع اإليه طلبة العلم حتى �ص�ق البلد بعلم�ئه ودعوا اهلل 

اأن يخرجه منه، ف�صمع الدع�ء بنف�صه فخرج، ذكره ال�صعدي يف ت�ريخه.

ال�صيخ اأحمد ال�صحولية، وهو من اأك�بر علم�ء جني، ومن اأئمة ال�صوفية. 
يقول اأحمد ب�ب� اأنه مل يقف على وف�ته.

�أعالم �لثقافة �لعربية يف و�دي �لنيجر
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يف  ب�ب�  اأحمد  ذكره�  العبدو�صي،  حممد  بنت  ه�نئ  اأم  الفقيهة  ومنهم 
تطريزه، وحممد بللو يف اإنف�قه، وق�ل اإنه� ممن ب�صروا بظهور جمد الإ�صالم عثم�ن 

بن فودي.

ال�صيخ اأحمد بن �صعيد �صبط حممود بن عمر، ك�ن وحيد ع�صره يف العلم 
والعمل تويف 976هـ.

ال�صيخ الع�قب بن حممود بن عمر ولد 913هـ. وتوىل الق�ص�ء يف متبكتو، 
حج ولقي الن��صر اللق�ين والبكري وغريهم وتويف 991هـ.

ال�صيخ اأحمد ب�ب� التمبكتي ولد ع�م 970هـ يف متبكتو وتربى على علم�ئه� 
حتى تخرج، وامتحن مع جملة من العلم�ء ع�م 1003هـ على يد حممود زرقوين 
اأ�صكي�  اأثن�ء هجومه على  مراك�س؛  �صلط�ن  اأحمد مولي،  ال�صلط�ن  ق�ئد جي�س 
على  �صنكري  ج�معة  علم�ء  ف�تهم  امللح؛  من�جم  على  �صنغ�ي  ملك  اإ�صحق، 
ا�صتنك�رهم لفعله، وجمع العلم�ء وحب�صهم ثم اأر�صلهم اإىل مراك�س فم�ت اأكرثهم 

يف ال�صحراء عط�ًص�، واأحرق بيوتهم ف�ص�عت كتبهم وموؤلف�تهم.

اأحمد  �صراح  اأطلق  زايدان،  مولي  بعده  وتوىل  اأحمد  مولي  م�ت  ومل� 
ب�ب�، واأف�د الع�مل الإ�صالمي بنت�ئج اأفك�ره، ومن موؤلف�ته: »تطريز الديب�ج«، وتويف 

1038هـ.
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علماء �أهري و�أكدز وتكدة

 منهم ال�صيخ الع�قب بن عبد اهلل الأن�صم�ين امل�صويف التكداوي، اأخذ 
وتع�ليق  موؤلف�ت  وله  البالد،  ال�صيوطي يف هذه  الدين  املغيلي وعن جالل  عن 

وفت�وى، وتويف 950هـ.

ومنهم ال�صيخ النجيب بن حممد �صم�س الدين التكداوي، �صيخ �صيوخ 
زم�نه، �صرح املخت�صر ب�صرحني: اأحدهم� يف اأربعة اأ�صف�ر، وث�نيهم� يف �صفرين، له 
لل�صيوطي  الكربى«  و»املعجزات  للف�زازي،  الع�صريني�ت«  »تخمي�س  على  تعليق 

اأخذ عن اأحمد �صحولية وتويف حوايل 1006هـ.

ومنهم ال�صيخ الرب�ين والع�مل ال�صمداين �صيدي حممود البغدادي، ذو 
املن�قب العديدة والكرام�ت الكثرية وحيد ع�صره، ق�مع البدع وال�صالل، �صلط�ن 
�صفة  عليه  خلعوا  حتى  كثرًيا  يجلونه  اأ�صح�به  وك�ن  ال�صريعة.  وبره�ن  الطريقة 
املهدوية. فق�م عليه علم�ء ع�صره واأنكروا عليه واأغروا به ال�صلط�ن فجرى بينه وبني 

قوا جم�عته. ال�صلط�ن حم�ربة �صديدة قتلوه فيه� وفرَّ

ومنهم ال�صيخ احل�فظ خملوف البلب�يل دخل مدينة كنو وك��صنة واأكدز، 
امل�ص�ئل  طويل يف  نزاع  الن�صم�ين  الع�قب  وبني  بينه  وك�ن  اأهله�.  منه  وا�صتف�د 

الفقهية.

�أعالم �لثقافة �لعربية يف و�دي �لنيجر
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علماء باغرم وبرنو

اأبو حممد عبد اهلل الربنوي، الذي تتلمذ له الع�رف  منهم الع�رف ب�هلل 
ب�هلل عبد العزيز الدب�غ.

منهم اأبو اإ�صح�ق اإبراهيم بن يعقوب الك�مني ال�ص�عر الأ�صود، الذي دخل 
على املن�صور املوحدي ف�أن�صده: 

 ومنهم ال�صيخ البكري، �صيخ �صيوخ زم�نه، اأخذ الفقه والعربية والبالغة 
ثم  منه،  وا�صتف�د  التكداوي ولزمه  النجيب  ال�صيخ  اإىل  ارحتل  ثم  برنو،  يف بالد 
هذه  املنكر يف  عن  والنهي  ب�ملعروف  ب�لأمر  ق�م  من  اأول  وك�ن  بالده،  اإىل  رجع 

البالد، له »نظم ال�صنو�صية الكربى« وغريه.

ومنهم ال�صيخ ولديد، وهو ع�مل رب�ين من ال�ص�حلني املُْعَتَقد فيهم، ُوِلَد يف 
برنو حوايل 939هـ، ورحل يف طلب العلم اإىل اأكدز ومتبكتو ونبغ هن�ك، ثم رجع 
اإىل ب�غرم واجتمع ب�ل�صيخ وايل بن اجلرمي الت�ركي، وجعال يدعوان الن��س اإىل 
واأح�صرهم�  برنو،  �صلط�ن  �صلط�ن مي عمر،  اإىل  بهم�  و�صعى  ال�صحيح،  الإ�صالم 

وَعْيني َعنيِّ  ِحَجــــاَبه  �أَز�َل 
َوَلِكــــــــن ــــــُله  َتَف�سُّ َبني  وَقرَّ

ِحَجــــاِب يف  �ملهــــاَبة  ِمَن  َتَر�ُه 
�بي َبُعــــدَت َمَهـــــــاَبًة ِعْند �ْقِتَ
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ولديد،  �صراح  واأطلق  ال�صه�دة،  كلمة  على  دمه  فجرى  اجلرمي  بن  الوايل  وقتل 
فهرب اإىل ب�غرم وا�صتوطنه� حتى تويف به� حوايل )100هـ.

ومنهم ال�صيخ �صليم�ن الفالين الذي ا�صتوطن ب�غرم لن�صر العلم به�، اأخذ 
عن ال�صيخ البكري وبرع يف العلوم واأخذ عنه عدد كثري وتويف 1009هـ.

وعن  والده  عن  اأي�ًص�  اأخذ  �صليم�ن  بن  الوايل  حممد  ال�صيخ  ومنهم 
اأ�صع�ره  ومن  لل�صيوطي«،  النق�ية  »نظم  موؤلف�ته:  ومن  العلوم.  يف  ونبغ  البكري، 

املتداولة: 

 وهي نحو اأربعني بيًت� يحفظه� الط�لب يف اأول دخوله املدار�س العلمية يف 
نيجريي�.

البكري  تالميذ  اأحد  بقريمه،  امل�صهور  اإبراهيم  بن  الط�هر  ال�صيخ  ومنهم 
يف  الكربى«  ال�صنو�صية  »نظم  وله  اجلوامع«،  ومن�ر  اللوامع  »الدرر  موؤلف�ته:  ومن 
األف ونيف بيت. وتويف 1160هـ. ومنهم ال�صيخ حممد بن عبد الرحمن الربن�وي، 
فقيه حمدث، ومن موؤلف�ته: منظومته »الأخ�صري يف الفقه امل�لكي«، نظمه� �صنة 

1119، ومل نقف على وف�ته. 

�لإِْخَو�ِن َمْع�َســَر  َيا  يـــُكم  �أُو�سِ
�لإِْن�َســــــــــان َغِنيَمُة  ــــــا  و�إِنِّ

يَّاِن �لــدَّ ِبَطــــــاَعِة  َعَلْيكــــم 
�لتََّو�ين و�خُل�ْســــُر يف  �َســــــَباُبُه 

�أعالم �لثقافة �لعربية يف و�دي �لنيجر
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عن  اأخذ  اآجروم،  ب�بن  املعروف  الب�كوم  بكر  اأبو  الفقيه  ال�صيخ  ومنهم 
برنو،  ج�مع  اإم�م  القرقري،  الق�در  عبد  ال�صيخ  برنو  علم�ء  اأواخر  ومن  البكري. 
الذي ذكره له �ص�حب »املنهل العذب يف ت�ريخ طرابل�س الغرب« ق�صيدة مدح 

به� الع�رف ب�هلل حممد ح�صن ظ�فر الطرابل�صي املتوفى 63)1، منه�:

علماء بالد هو�سا
منهم الق��صي حممد بن اأحمد الت�دخني من علم�ء ك��صنة، لقي املغيلي 
وزكري�ء الأن�ص�ري وعبد احلق ال�صنب�طي واللق�ين والقلق�صندي والنويري، تويف 

936هـ وعمره 63 �صنة.

ووحيد  دهره،  فريد  الك�صن�وي،  الفالين  ثقة  اهلل  عبد  ال�صيخ  ومنهم 
ع�صره، طلب العلم يف اأكدز وفزان وتكده، ثم رجع اإىل ك��صنة وت�صدى للتدري�س 
به�، له منظومة يف املواعظ واحلكم، وهي يف نحو األف وخم�صم�ئة بيت ت�صمى 
»عطية املعطي« ول ينق�صه� اإل كرثة ال�صرورات ال�صعرية. له مع �صيخه البكري 

ُم�ْســـَتاق َعا�ِســــــق  حَتـــيَّة  َبلِّغ 
دى   �سْم�ُس �لهدى َبْدر �لّدجى ُمْرِوي �ل�سَّ
َعَفا َما  �لّطريقة  �ِســـــرِّ  ِمْن  �أَْحَيْيَت 
وَرَمْيَت َعْن َقْو�ِس �لّطريَقـــة فاْرَتَقى

�ل�سباق  �إىل  َكَلٍف  ِذي  َو�َسالم 
�لّر�قي  �لإِمام  �ملَدين  �لنَّـدى  َبْحـُر 
َوَن�َســـــْرَته يف �َســــــاِئر �لآَفــــــاق 
�لأَْعَر�ق �َســـاِئر  �حَلقيَقـــــة  �ِســـرُّ 
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البكري، وعدم تكفريهم ح�صب  راأي  املع��صي، ح�صب  اأهل  من�ظرة يف تكفري 
راأي عبد اهلل الثقة.

ويق�ل اإن عبد اهلل هذا اأول من حفظ ال�صح�ح ال�صت يف هذه البالد. وفيه 
ق�ل �ص�عرهم: 

د ُخْذ ِمْن َبْعِده ُعَمَر� َمِديَنُة �لِعْلِم َعْبُد �هلل ذ� ِثَقٍة        َويف �لّتَعدُّ

 ومنهم ال�صيخ املك��صف املعروف ب�بن ال�صب�غ، له �صرح على الع�صريني�ت 
وق�ص�ئد كثرية.

ومنهم ال�صيخ حممد بن م�صنى، اأخذ عن ابن ال�صب�غ وبرع حتى األَّف 
موؤلف�ت عديدة، منه�: »النفحة العنربية يف �صرح الع�صرينية«، و»بزوغ ال�صم�صية يف 
ب� يف اأخب�ر بالد يورب�«. ومن كرام�ته اأنه مل� هجمت  �صرح الع�صم�وية«، و»اأزه�ر الرُّ
قبيلة كوراراف� على مدينة كنو وعثوا فيه� ف�ص�ًدا وطردوا منه� اأهله� دع� عليهم ابن 
م�صنى حتى وقع عليهم البالء العظيم، فتفرقوا ثم ع�د الكنويون اإىل بالدهم وتويف 

ابن م�صنى 1078هـ.

له تخمي�س على:  الكوكبي  بكر  اأبي  بن  ال�صيخ عمر بن حممد  ومنهم 
»ب�نت �صع�د و�صرفه�«.

�أعالم �لثقافة �لعربية يف و�دي �لنيجر
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ومنهم ال�صيخ حممد الك�صن�وي الذي رحل اإىل ال�صرق وج�ور احلرمني 
مدة ثم رجع اإىل م�صر ولزمه� حتى تويف به� 1153هـ، ذكره اجلربتي يف ت�ريخه 

الكبري.

ل  عدد  عنه  اأخذ  زم�نه،  �صيوخ  �صيخ  الزكزكي  ه�رون  ال�صيخ  ومنهم 
يح�صى.

ومنهم ال�صيخ رم�ص�ن بن اأحمد، اأ�صله من فزان ا�صتوطن زنفر حتى تويف 
به�، اأخذ عن ه�رون الزكزكي ونبغ يف العلوم ال�صرعية والأدبية، واأخذ عنه اأعالم.

ومنهم ال�صيخ حممد مود الك�صن�وي �ص�حب كت�ب »�صرف العن�ن« األفه 
ع�م 1186هـ مل نقف على وف�ته.

لبن  الأفع�ل  ة  لميَّ �صرح  جليل،  ع�مل  وهو  جب،  علي  ال�صيخ  ومنهم 
م�لك، اأخذ عنه ال�صيخ جربيل بن عمر الذي �ص�ر بعد ذلك من جلة العلم�ء.

وال�صيخ حممد املقروري �صيخ �صيوخ زم�نه، ومن تالميذه النجب�ء ال�صيخ 
ولكل  امل�صطفى،  بن  الق�در  عبد  وال�صيخ  �صعيب،  والق��صي  الربن�وي،  اإبراهيم 

منهم اآث�ر وموؤلف�ت وتالميذ.

ومنهم ال�صيخ جربيل بن عمر، �صيخ �صيوخ زم�نه، اأخذ عن ال�صيخ علي 
ح�صب وال�صيخ حممد مرت�صى وعن الأخوين اأبي بكر بن احل�ج عثم�ن وعلي بن 
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احل�ج عثم�ن. حج مرتني، ولقي يو�صف احلفن�وي واملرت�صى واأخذ عنهم�.

واأخذ عنه الكثريون منهم ال�صيخ عثم�ن بن فودي وعبد اهلل، وفيه يقول 
عثم�ن:

ن َما ِقيال           َفَمْوَجٌة �أَنا ِمْن �أَمو�ِج ِجرْبِيال �إن قيل يّف بُح�ْسن �لظَّ

وق�ل عبد اهلل يهنئه بعد رجوعه من احلج:

ومنهم احل�ج حممد راجي، وهو من �صيوخ ابن فودي يف علم احلديث، 
قد حج، ولقي علم�ء احلرمني وا�صتف�د منهم. وهن�أه تلميذه عبد اهلل بن فودي بعد 

رجوعه بق�صيدة منه�:

حوايل  ولد  التمبكتي،  ب�ب�  اأحمد  عم  اأحف�د  من  كرب  م�مل  ومنهم 
عمر  بن  جربيل  لل�صيخ  مع��صًرا  وك�ن  �صنكري،  ج�معة  من  وتخرج  1750م 
وال�صيخ الط�هر بن اإبراهيم، وقد اأخذ عنه منظومته ال�صنو�صية الكربى، وك�ن من 

لنـا ِبه  �لإله  َجــــــرَبَ  َمْن  ِجرْبيل 
فانتهت بغـرٍب  َبَزَغت  حى  �ل�سُّ �َسْم�ُس 

�ملْنَهج ُم�ْسَتقيم  حنيـــًفا  ـًا  دينـــــ
وَخْزَرج ُقَري�س  يف  ُت�ْسِرُق  ْرق  لل�سَّ

َنبيـــــــــَل َخـــرْيٍ بانعر�ِج هنيًئا 
�حلد ِعْلِم  ُعلماء  فائــــــٌق  بور  �سَ

َر�جي ِباْبِن  �َسهري  َحـــاج  �إىل 
ر�ج �ل�سِّ ِمْثـــــَل  ُم�ســيُئه  يث 

�أعالم �لثقافة �لعربية يف و�دي �لنيجر
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اأولي�ء اهلل الكب�ر، وله تالميذ واأبن�ء جنب�ء تويف حوايل 1844م. ومن بن�ته ال�صيدة 
ع�ئ�صة التي ك�نت تف�صر القراآن يف بيت �صلط�ن كنو ب�صهر رم�ص�ن، ومن اأولده 

اأحمد وابنه اإبراهيم، وكالهم� من الأعالم.

ومنهم ال�صيخ حممد موط� الذي اأخذ عن �صيوخ ك��صنة، واأخذ عنه   
اأ�ص�س مدر�صة الفقه يف ح�رة »مدابوبكنو«، وك�ن  عبد الرحمن ال�صيوطي الذي 

ال�صيخ يحفظ املوط�أ، لذلك ا�صتهر به، تويف حوايل 1850م.

�بن فودي، ومن معه، ومن بعده

ال�صيخ عثم�ن بن فودي املجدد الإ�صالمي الكبري ولد 1166هـ، وتلقى 
العلوم من خمتلف امل�ص�يخ – كم� �صي�أتي بي�نه – ثم ق�م ب�لدعوة اإىل اهلل ومل يزل 
حتى ق�مت دولة اإ�صالمية ع��صت م�ئة ع�م قبل دخول الإنكليز، وتويف )3)1هـ، 
ّنة« و»بي�ن البدع« و»ترغيب  وله موؤلف�ت كثرية، منه�: »اأ�صول الولية« و»اإحي�ء ال�صُّ
العب�د«  و»عمدة  املع�ملة«  و»علوم  ال�ص�دقني«  و»�صوق  امل�صلمني«  و»متييز  العب�د« 
ن الأفه�م« و»امل�ص�ئل املهمة« و»ن�ص�ئح  و»كف الط�لبني« و»مراآة الطالب« و»ِح�صْ

الأمة« و»نور الأولي�ء«، وغري ذلك من الر�ص�ئل ال�صغرية والكبرية..

وعن  اأخيه،  عن  العلم  اأخذ  ولد 1171هـ  فودي:  بن  اهلل  عبد  وال�صيخ 
جملة من علم�ء بالده، وتبحر يف العلوم وبرع حتى لقبه مع��صروه بن�درة الزم�ن، 

له من املوؤلف�ت م� ينيف على م�ئتني وتويف 44)1هـ.
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و»احل�صن  النحو«  يف  املحيط  و»البحر  الأ�صول«  »األفية  موؤلف�ته:  ومن 
احل�صني يف الت�صريف« و»�صي�ء الت�أويل يف التف�صري« و»�صي�ء ال�صي��صة« و»�صي�ء 
و»تخمي�س  النق�ية«  و»نظم  الأ�صول«  و»مفت�ح  التف�صري«  و»مفت�ح  احلك�م« 

الع�صرّي�ت« و»تزيني الورق�ت«.

ومنهم احل�ج حممد الأمني الك�مني ولد بفزان من اأب عربي واأم ك�منية، 
العلم�ء  من  وك�ن  وطنه.  اإىل  ع�د  ثم  وف��س،  وم�صر  املدينة  بني  مدة  واأق�م  حج 
الأعالم، مل ُيْعَرف له ت�أليف غري ق�صيدة واحدة يف التو�صل ب�لأ�صم�ء احل�صنى، 

واأوله�:

ى َذلك �ل�سُم  �إِلَّ ُهو �أََيا َطيَِّب �لأَ�ْسماء َيا َمْن ُهَو �هلُل      َوَمْن ل ُي�َسمَّ

بللو  حممد  ال�صيخ  دونه�  عديدة  بر�ص�ئل  جه�ده  يف  فودي  ابن  ع�ر�س   
ا�صرتده� من جيو�س  و»ك�من« حتى  »برنو«  ب�لدف�ع عن  ق�م  املي�صور«.  »اإنف�ق  يف: 
ابن فودي ف�أ�صبح بذلك عظيًم� على اأر�س برنو وك�من. وُجِعل �صلط�نً� اإىل اأن تويف 
ب�ل�صيخ حتى  يتلقبون  وهم  وك�من  برنو  دولة  واأحف�ده  اأولده  اإىل  واآلت  1881م. 

اليوم.

العلم  واأخذ  ولد 1195،  فودي  بن  بن عثم�ن  بللو  ال�صيخ حممد  منهم 
عن عمه عبد اهلل وكب�ر اإخوته من اأبيه، وقويت ملكته العلمية واألف كتًب� عديدة 
منه�: »اإنف�ق املي�صور« و»رو�صة الأفك�ر« و»مفت�ح ال�صداد«. وقد اجتمع به الرائد 

�أعالم �لثقافة �لعربية يف و�دي �لنيجر
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الإنكليزي كالب�تن �صنة 6)18 وعقد معه مع�هدة ت�رية ب��صم ملك اإجنلرتا وتب�دل 
معه الهداي� وتويف 1837.

ومنهم ال�صيخ حممد بن جربيل بن عمر له عدة موؤلف�ت مل نعرث اإل على 
ة املديح ل�صيخه عبد اهلل بن فودي ومطلعه�:  تخمي�س داليَّ

�لباِعِث �لإْر�َسال َهادي َمْن َهَدى

 منهم احل�ج عمر الفوتي ولد 1787م، وهو من اأحف�د املرابطني يف بالد 
فوت�، تعلم يف بالده ثم حج ومر على م�صر ومكث ب�لأزهر مدة ثم ع�د اإىل وطنه، 
ونزل يف �صوكوتو عند ال�صلط�ن بللو وتزوج ابنته، ثم رجع اإىل فوت� وقد ت�أثر ب�أعم�ل 
الإ�صالم،  مببرية يف  قب�ئل  واأدخل  ببالده،  اجله�د  وحذا حذوهم يف  فودي  اأبن�ء 

وق�وم ال�صتعم�ر الفرن�صي مدة واأق�م دولة اإ�صالمية يف فوت� وتويف )186م.

ر لل�صيخ عثم�ن ولبنه حممد بللو وحلفيد  ومنهم الوزير غط�ط بن مي، توزَّ
علي ب�ب�. وك�ن ع�ملً� جلياًل ومن موؤلف�ته: »الك�صف« و»البي�ن« و»اأني�س اجللي�س يف 
من�قب عثم�ن واأخيه وابنه« و»رو�س اجلن�ن يف من�قب ال�صيخ عثم�ن« و»املواهب 

الرب�نية يف حتقيق الطريقة الق�درية«.

�ملـــاِجد بالإله  ُم�ْســـَتعيًنا  ُقـْل 
َماِرٍد َمــــار  ُكــــلِّ  من  ًذ�  وُمَعــوِّ

�لــَو�رِد للَحِديث  �أَْمٍر  ُكـــلِّ  يف 
�لَو�ِحـِد لالإله  و�ُسـكًر�  َحْمًد� 
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من  اأكرث  له  جنيب  ع�مل  وهو  الرم�،  �ص�حب  بن  راجي  ال�صيخ  ومنهم 
خم�صني كت�بً�، واأ�صهر موؤلف�ته »م�صب�ح الأفع�ل يف علم الت�صريف« يقول فيه: 

َجميُع َما فيِه ِمَن �لأَْفَعـــــال           �َســــــْبَعُة �آلٍف َوَرْمُز َثال

و�ص�حب  الك�مني  الأمني  احل�ج  تلميذ  الربن�وي  يو�صف  ال�صيخ  ومنهم   
اجليمية الكربى يف املولد النبوي تويف حوايل 66)1هـ.

ومنهم ال�صيخ اأبو بكر بن الأر�س البي�ص�ء، وهو عربّي مغربّي ومن الأولي�ء 
الكب�ر. ع��صر ابن املوط� وجرى بينهم� حوادث واأخب�ر. وك�ن ُمَه�بً� عند اأهل زم�نه 
وجم�ب الدعوة. ومن الذين اأ�ّص�صوا �صعبة النحو وال�صرف يف مدينة زاري� ال�صيخ 
�صئت اأبو حجي، اأخذ عن ال�صيخ عثم�ن بن فودي، واأخذ عنه الكثريون منهم: 

م�مل واكي واأبو حممد.

وممن اأخذوا من ال�صيخ عبد اهلل يف مدينة غندو ال�صيخ الق��صي �صعد، ك�ن 
متبحًرا يف الفقه واللغة ثم امت�ز اأهل غندو مبعرفة متون اللغة.

م�مل  اأخت  ال�صيدة حبيبة  والأدب  العلم  نبغن يف  اللواتي  الن�ص�ء  ومن 
وك�نت  ونبغت  فودي  بن  عثم�ن  ال�صيخ  عند  اأخيه�  مع  العلم  اأخذت  بك�صني، 

تعّلم الن�ص�ء.

�أعالم �لثقافة �لعربية يف و�دي �لنيجر
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ُوِلد 41)1هـ، تعلم يف كنو  اأبي بكر �صلف�  النبغ�ء احل�ج عمر بن  ومن 
واأخذ عنه  به�  للتدري�س  الذهب )غ�ن�)، وت�صدى  اإىل �ص�حل  ارحتل  ثم  وكبي، 
عبد اهلل ت�ن �صيخ علم�ء كوم��صي. ومن موؤلف�ته تربيعة للزهد، والو�صية امل�صهورة 

يف هذه البالد، تويف 1353هـ.

ومن الذين اأ�ص�صوا الفقه امل�لكي يف ح�رة مدابو بكنو ال�صيخ عبد الرحمن 
ال�صيوطي، الذي اأخذ عن ال�صيخ حممد موط� واأخذ عنه كثريون، منهم ال�صيخ 

عمر ب�جومي وال�صيخ �ص�لح بن بردي واأمث�لهم.

ومن الذين رفعوا ا�صم هذه البالد يف الع�مل األف� ه��صم الفالين الفوتي، 
وا�صمه حممد بن اأحمد بن �صعيد الفوتي، ولد 83)1 وتعلم يف بالده، ثم ارحتل 
� وع�صرين �صنة، وانتهت اإليه الرئ��صة العلمية ب�ملدينة  اإىل ال�صرق وج�ور احلرمني �صتًّ

املنورة. وله موؤلف�ت عديدة وتويف 1350هـ.

ومن علم�ء نيجريي� الذين ج�وروا احلرمني ال�صريفني اإىل هذه الأي�م ولهم 
اآث�ر طيبة لإخوانهم النيجريني بهم�:

من  �صنة  و�صبعني  نيف  عن  1950م  املتوفى  الك�صن�وي  مو�صى  ال�صيخ 
العمر وال�صيخ اأبو بكر بن ح�صن الك�صن�وي الذي �صرح كت�ب »الإر�ص�د ال�ص�لك 
اأحمد يف مدينة م�يرنو  اأجزاء. وال�صيخ ب�صري بن  يف فقه الإم�م م�لك« يف ثالثة 

ب�ل�صودان، وال�صيخ اأحمد الكت�غمي ب�ملدينة املنورة.
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علماء بالد يوربا

الدولة  ت�أ�صي�س  قبل  يورب�  علم�ء  من  الذكر  ي�صتحق  من  نعرف  مل 
الإ�صالمية يف اإلورن، واإمن� وجد يف خمتلف القرى والأحي�ء بع�س اأفراد من اأهل 
ال�صالح والتقوى والعب�دة، ولكنهم لي�صوا يف امل�صتوى الع�يل من الثق�فة العربية 

والإ�صالمية م� يقربهم من م�ص�ف الطبقة الراقية من علم�ء بالد هو�ص�.

وال�صيخ حممد  ال�صنة،  ربوة  ال�صني ع�مل  ال�صن�صي  ال�صيخ حممد  منهم 
ينبوؤ ويق�ل اإن يف ربوة ال�صنة من الأولي�ء والعلم�ء م� يقرب من �صبعة قبل َمْقِدم 

ال�صيخ ع�مل.

واإخوانه ك�لإم�م مت��صي وغريه..  الربنوري الأبجي  ال�صيخ مو�صى  منهم 
من الذين تعهدا غر�س الإ�صالم يف واح�ت خمتلفة من �صحراء الكفر والوثنية 
يف بالد يورب�. وبعد قي�م الدولة الإ�صالمية يف مدينة اإلورن وجد العلم�ء الفالنيون 
اآدابهم  لغر�س  �ص�حلة  خ�صبة  جديدة  اأر�ًص�  وغريهم  والهو�ص�ويون  والنوف�ويون 
وعلومهم فيه�، ف�ندفعوا نحوه�، كم� اأن اأمراء اإلورن ك�نوا كثرًيا م� ي�صتقدمون اإىل 
بالدهم نخبة من اأولئك العلم�ء لي�ص�عدوهم يف اإق�مة هذه الدولة اجلديدة على 

الأ�ص�س ال�صرعية ال�صحيحة، ويف الطليعة الأوىل منهم.

ال�صيخ اأبو بكر ال�صهري بلقبه )بوبي) ا�صتقدمه الأمري �صئت من �صوكوتو، 
ونزل يف اإلورن حوايل 45)1هـ، وت�صدر للتدري�س به�، واأخذ عنه الكثريون، منهم 

�أعالم �لثقافة �لعربية يف و�دي �لنيجر
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ال�صيخ م�لك وال�صيخ حممود، ابن� الأمري �صئت، وال�صيخ حممد بيغوري الفالين 
الذي مدحه يف ق�صيدة طويلة، نقتطف منه� م� ي�أتي لن�صتدل به� على قدر امل�دح 

واملمدوح: 

النجب�ء حممد  اأبو بكر حوايل 70)1هـ وترك من الأولد  ال�صيخ   تويف 
ث�ين وعثم�ن وحممد الأمني اآنذا الكبري.

ومنهم ال�صيخ عبد اهلل الدندي الك�صن�وي اأخذ العلم من تالميذ ال�صيخ 
عبد اهلل بن فودي وقدم اإىل اإلورن وت�صدر به� للتدري�س، واأقبل عليه كثري من طلبة 

العلم ونبغ على يديه خلق كثري اإىل اأن تويف 1)19 عن م�ئة �صنة ونيف.

وال�صيخ اإبراهيم الهو�ص�وي امللقب بقرب العلوم، وانتهت اإليه الرئ��صة العلمية 
بعد وف�ة بوبي وظهرت برك�ته للن��س. وله ولد جنيب ا�صمه عبد الرحمن بن اإبراهيم 
الذي توىل من�صب اأبيه بعد وف�ته يف التعليم و�صرب من بحره الكثري من العلم�ء.

�حَلــال ُمزّيَنة  حَتــــياٌت  َفِمــــني 
بليلة اَء  �سَ َباح  كامل�سْ هــــــو  مِلَن 

َخَو�بي)1(   �أو  �أبي  �أو  َجّدي  وذلك 
ى َم�سَ مبن  ناٍو  �لأ�ســتاذ  �لعامل  هو 

�لول على  �ملنمِّ  كامل�ْسك  ج  َتاأَرَّ
َت�َسلال  � ُطرًّ �لّنا�س  �إليه  ليــاأوي 
َعال �لذي  �لُقروِن  َفْوَق  بكــر  �أبو 
�لُعال ُم�ْسَتِهُر  ود�ن  �ل�سُّ �لُعَلماء  ِمَن 

هر. )م). )1) َخوابّي: اخَلَواّب هي القراب�ت وال�صِّ
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اإليه  � ع�ملً� متفنًن�، وفدت  ومنهم ال�صيخ حممد الت�كتي النف�وي ك�ن تقيًّ
طلبة العلم من جميع بالد يورب� وممن جنب على يديه يف اإلورن ال�صيخ مو�صى بربوة 
ليلى والإم�م حبيب اهلل بتوري وال�صيخ �صليم�ن جيجي وال�صيخ عبد الق�در اأفن�صو 

وتويف 1900م.

� ورًع�، نبغ على  ومنهم ال�صيخ حممد بيغوري الفالين ك�ن ع�ملً� متفنًن� تقيًّ
يديه عدد كثري، منهم اأحمد وحممد ابن� حممود، واأحمد بن اأبي بكر، واأمث�لهم 

من الأعي�ن تويف 1913م.

ومنهم ال�صيخ حممود بن الأمري �صئت، زهد يف الإم�رة واأقبل على العلم 
حتى �ص�ر فيه بحًرا زاخًرا وهو الذي مدحه ابنه اأحمد بن حممود يف ق�صيدة منه� 

هذه الأبي�ت: 

 ولل�صيخ حممود تخمي�س جيد على دالية املديح لل�صيخ عثم�ن بن فودي 
يف ثالث و�صتني بيًت� مطلعه�: 

�إِلهـــنا َربي  َنْعماء  َفا�ْسُكرو�  �أَل 
��سمه حُمّمد  َقبـــــــلي  �بَنه  لأَّن 
َيُجول ِبه َجولن َيْجـــــري يف جُلَج
َجهالة ُذو  �أَْحَمد  �أَخيه  و��ســـــُم 
ًبا وَبْعَدُهما �َســـــــْعد وكـــــان موؤدِّ

ر�َيِة �لدِّ �أَهِل  حممود  ِلو�ِلدنــــا 
�جَلَماعِة بني  �هلل  ِكتــــــاب  َحِفيُظ 
�إِ�ساءِة ذ�  ُلوؤْلوؤًة  ِمْنهــــــا  ِلُيْخِرج 
�لِهَد�يِة َرْوَم  �لِعَلم  ُفُتوَن  َيُخو�ُس 
َحالِة ُكلِّ  يف  �لقــــــر�آن  لأَْولدنا 

�أعالم �لثقافة �لعربية يف و�دي �لنيجر
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لأزور قرب �لها�سمي حممد

ومتونه�  اللغة  علوم  متخ�ص�ًص� يف  ك�ن  ليلى  بربوة  مو�صى  ال�صيخ  ومنهم 
تويف 1907.

ال�صيخ بو�صريي بن بدر الدين �ص�حب الع�صل، ك�ن متخ�ص�ًص�  ومنهم 
يف النحو اأخذ عنه الكثريون، منهم ال�صيخ حممد الأمني ال�ص�رمي واأقرانه، وتويف 

1915م.

ومنهم ال�صيخ اأحمد بن اأبي بكر بن اأكوكورو، اآخر علم�ء اإلورن املحققني، 
ولد 1870م، واأخذ العلم من الطبقة الأوىل والث�نية من علم�ء اإلورن، وتعلم �صيًئ� 
من اللغة الإنكليزية وتعني وكياًل للم�لية مدة ثم ا�صتق�ل منه� وا�صتغل بن�صر العلم 
والتدري�س. وهو الذي كتب عن ت�ريخ مدينة اإلورن، وله ق�ص�ئد جيدة يف املدائح 
والته�ين واملراثي. وقد تويف 1936م ومل يلحق غب�ره اأحد بعده من علم�ء اإلورن.

ومنهم احل�ج حممد الوزير الربن�وي حج مع والده عبد اهلل الأطركم�مي 
وتركه يف الأزهر �صبع �صنني، ثم رجع اإىل بالده واقتب�س من جلة العلم�ء، وت�صدر 
للتدري�س يف لغو�س واإب�دن واإلورن وبدا، ثم توّزر لالأمري �صعيد بن حممود مدة 

َقعا ُمرَبْ بالذنوب  خليط  �إين 
َمْدمعا ق  بالت�سوُّ د�مت  عيناي 

ممنعا يارة  �لزِّ عن  ْرت  �سِ ولذ�ك 
ُم�ْسرعا ِطيبة  َنْحَو  َم�سرية  يل  هل 
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اأبكر الألوري بق�صيدة يهنئه فيه� ملن��صبة  اأحمد بن  يف مدينة بدا. وقد بعث له 
تعينه وزيًرا. 

 ا�صتمر احل�ج حممد يف الوزارة نحو �صبع �صنوات فقط، ثم ا�صتق�ل منه� 
ورجع اإىل ال�صتغ�ل ب�لت�أليف والتدري�س حتى اأخرج نحو م�ئة كت�ب م� بني منظوم 

ومنثور، وتويف يف بدا �صنة 1945م عن ثالث و�صتني �صنة من العمر.

منهم ال�صيخ اللبيب حممد بن عبد الق�در بن �ص�لح امللقب بت�ج الأدب، 
� جمذوبً� ذا كرام�ت عديدة واأحوال عجيبة، وله  ولد حوايل 1885م، ك�ن �صوفيًّ
يف  وا�صتعمل  احلديثة،  الطريقة  َذ  َحبَّ من  اأول  وهو  والأوراد.  الأذك�ر  يف  طريقة 

�لُعال ذ�  َرّبي  �لعر�س  �إله  َحَمْدت 
التي �َسالمي َد�ئمني َيد �ملََدى �سَ
ِر�َسالَة ل�َسْيخي  عني  ُمَبلِّغ  َومن 
حممــد قــــرب  ز�ر  َمْن  دنا  حُممَّ
ِبِعْلِمه �لأَنام  �ساد  وَقْد  َوَو�فى 
َطْعَمه ُيْنِكُر  �ملاء  هذ�  ولكن 
َذ� مبْثل  ِبَد�  �أهل  يا  َتْعَجُبو�  ول 
وُدلَّهم وزير  يا  فاعدل  لقومك 

ا �لَق�سَ َله  َبْع�ٍس  َفْوَق  َبْع�س  وَر�فع 
فا ل �ملَْخُلوق �أَْحَمَد ذي �ل�سَّ على �أَْف�سَ
�حلجا ذي  بدي  �هلِل  عبد  �بن  َوزيِر 
�حِلمى ذي  مكة  �هلل  لبيت  وَحجَّ 

 )1( �حِلَجا  َذوي  كل  �لِعلَم  بذ�ك  �أََقرَّ 
م�س ُتْنكره �لعمى �سقيم و�سوُء �ل�سَّ
َي�َسا من  يوؤتيه  �هلل  ُل  َف�سْ وذلك 

�لتََّوى)2(  ُدَناُهم من  َيِقيهم يف  �إىل ما 

)1)  ذوي احلج�: اأ�صح�ب العقل والفطنة. )م).
))) التوى: الهالك. )م).

�أعالم �لثقافة �لعربية يف و�دي �لنيجر
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التعليم الكتب امل�صورة يف التو�صيح. وك�ن يخلع على من اأكمل التعليم عنده 
لقًب� ك�ألق�ب العلم�ء يف ع�صر املم�ليك، مثل ت�ج الدين وبدر الدين وجم�ل الدين 
وزين الدين. وقد جنب على يديه عدد كثري، منهم ال�صيخ زكري�ء اأومد وال�صيخ 

حممد كم�ل الدين وتويف ))19.

»اإب�دن«  بجه�ت  يورب�  بالد  اأوا�صط  يف  والعلم  الإ�صالم  ن�صروا  من  واأم� 
� عمل  و»اإ�صني« فمنهم الإم�م عثم�ن اأبي بكر الدندي ك�ن ع�ملً�، ع�بًدا، ورًع�، تقيًّ
يف  الأكرب  الإم�م  توىل  من  اأول  وهو  حوله�،  »اإب�دن«وم�  يف  الإ�صالم  ن�صر  على 

»اإب�دن« وتويف 1871م.

ومنهم ال�صيخ اأبو بكر بن �ص�حب الكر�صي، �صيخ �صيوخ مدينة »اإب�دن«، 
اأوفده الوايل عثم�ن ب�صورن اإىل ال�صيخ ت�كتي يف »اإلورن« واأمت به� درا�صته وتخرج 
منه�. ثم رجع اإىل »اإب�دن«، واأخذ عنه جميع اأهله�، وقد خرج مع جملة من تالميذه 
يريدون احلج، فه�جم قط�ع الطريق وُقِتَل �صهيًدا 1870م عن نيف وثالثني �صنة.

ور�صي الب�قون من احلج ب�لإي�ب، وهم: ال�صيخ ه�رون وال�صيخ عبد اهلل بن عثم�ن، 
وال�صيخ م�لك بن ط�هر وال�صيخ اأمني اأبو بدم��س وال�صيخ ح�صن.

ابن  تالميذ  من  وهو   ،1837 �صنة  فولد  ال�صلط�ن  بن  ه�رون  ال�صيخ  اأم� 
�ص�حب الكر�صي، انتهت اإليه الرئ��صة العلمية بعد موت �صيخه اأبي بكر، وجنب 
�ص�لح  وال�صيخ  الي�ب�س،  بن  بللو  وال�صيخ  بداني�،  ال�صهري  ث�ين  ال�صيخ  يديه  على 
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اأبو ال�صنو�صي الأك�، وال�صيخ �صنو�صي ك�تبي واأمث�لهم، وقد توىل من�صب الإم�م 
الأكرب يف »اإب�دن« ملدة اثني ع�صر ع�ًم�، وتويف 1935. ورث�ه اأحمد الألوري مبرثية 

نقتطف منه� هذه الأبي�ت: 

 ومن الذين ن�صروا العلم يف مدينة »اإ�صني« ال�صيخ داود �صيخ �صيوخ زم�نه، 
تتلمذ له عدد  »اإ�صني«. وقد  القراآن يف �صهر رم�ص�ن مبدينة  واأول من قرر تف�صري 
�ص�حب  راجي  حممد  ال�صيخ  منه  اأخذوا  وممن  املج�ورة.  البالد  اأهل  من  كثري 
»البي�ن« الذي ك�ن يحفظ تف�صري اجلاللني ويقروؤه على الن��س من حفظه، وهو مع 

ذلك ف�قد الب�صر.

وتويف  واأمث�لهم،  الأول  حممد  والإم�م  »القب�ء«  �ص�حب  الإم�م  ومنهم 
ال�صيخ داود 1900م.

َعا َتَفجَّ منه  �لَقْلُب  َما  على  لهفي 
ٍع ُمَتـــَورِّ َعــــــامٍل  َفقـــــيٍه  ملوت 
ُيوِخ وُمْقَتًدى َو�أَْعـــني ِبه �َسْيَخ �ل�سُّ
ى َمْن ُيْرَجى للنََّدى و�لُعَلى وَمَن َق�سَ
ِلَقْوِمه �لإَِمام  َهارون  ْيُخ  �ل�سَّ ى  َق�سَ
ى َنحًبا وَقْد َكان يف �لَوَرى َعِزيٌز َق�سَ
ِباأَهِلها �لأََبادن  �أَر�ُس  ُزلِزَلْت  َلَقْد 

َعا دَّ َت�سَ َحتَّى  �لأَْكَباد  َعاَر�َس  وَما 
َدَعا �إذ�  ُم�ْسَتَجاٍب  ُدوٍق  �سَ ُبوٍر  �سَ
لـــدى كل ُم�ْسَتْهدي �إذ� �لأمر �أَْفَزَعا
َمَعا ِبه  و�ملََعايل  �لأََمـــاين  ُيْرَجـــى 
�أَْجَمَعا �لأَْمِر  ُجْمَلِة  يف  وُمْر�ِســـُدُهْم 
�أَرَوَعا �أَو ِمَن �للَّيث  �أَْرَوى  ِمَن �لَغْيِث 
َتزْعَزَعا �أََلـــمَّ  مِمَّا  �لُعــــــال  َوبيُت 

�أعالم �لثقافة �لعربية يف و�دي �لنيجر
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ومن اأوائل علم�ء لغو�س الذين عملوا على ن�صر الإ�صالم فيه� ال�صيخ اأبو 
بكر الذي نزح من اأوكي �صنة نزل بالغو�س حوايل 1780م، وقد توىل ابنه حممد 

ن�ل وحفيده حممد الغ�يل على اإم�مة ج�مع لغو�س.

ال�صي��صة  اإىل  وامل�صتميلني  العلم  يف  املربزين  لغو�س  علم�ء  اأواخر  ومن 
احل�ج اأحمد �ص�كي املولود )189م واملتوفى بالغو�س 1967 له حظ يف العلم، 

ومن اآث�ر قلمه يف ق�صيدة له، مطلعه�:

 ومنهم احل�ج اأبو بكر اأوتون ك�ن فقيًه� متورًع� ي�أكل من عمل يده، وله 
مكتبة ج�معة لنف�ئ�س الكتب، ولد 1886م، وحج 3)19م ك�ن ي�صلي ب�لن��س 
يف م�صجد علي بلوغن منذ 1936م، ومل يتخلف عن ال�صالة يوًم�، اإىل اأن تويف 

1968م.

َز�َيــــا)1(  �لرَّ ِمَن  ِباهلل  �أَُعــوُذ 
�َيا �لرَبَ َخــــالق  �لإله  با�ســم 
�خَلَباَيا َعــــامل  َحْمــدي  هلل 
�لتَّحــــــاَيا مع  ــــالة  �ل�سَّ ثم 

�لَبالَيا �أَبي  �َســْيَطان  َوُكــلِّ 
َو�خَلَطاَيا ُنــــــوِب  �لذُّ �لَغــــاِفِر 
و�جَلالَيا �لكــــــلِّ  �لأُمــور  ِمَن 
�ملَز�يــــــا �ســــاحب  �لنبي  على 

َزاي�: جمع َرزيئة وهي امل�صيبة. )م). )1)  الرَّ



احلك�م  يتوارث  اإذ  بحت،  اأر�صتقراطي  القدمي  الإفريقي  احلكم  نظ�م 
كب�ر  من  اأمن�وؤهم  ويع�ونهم  والأقي�ل)1)،  امللوك  وزم�م  ك�بر.  عن  ك�بًرا  من��صبهم 
روؤ�ص�ء جنودهم احل�ر�صني ململكتهم ومن كهنتهم  مواليهم املخل�صني لهم، ومن 
املثريين حلرك�تهم. اأم� الق�ص�ة فكبري كل ع�ئلة ق��صيه�، ورئي�س كل قبيلة ح�كمه�، 

وق��صي الق�ص�ة هو امللك الذي يعترب نف�صه ن�ئًب� عن اهلل يف اأر�صه.

ووليته  ن�حيته  يف  ال�صغرى  الق�ص�ي�  �صم�ع  حق  ورئي�س  كبري  ولكل 
الأعي�ن  فيجتمع  امللك  جمل�س  اإىل  ترفع  ف�إنه�  الكربى  الق�ص�ي�  اأم�  اخل��صة، 

ل�صم�عه�، والنظر فيه�.

ولي�س لهم ق�نون مدون يف كت�ب، اإمن� يحفظون يف �صدورهم م� يتوارثونه 
عن اأ�صالفهم من تق�ليد وع�دات. اأم� العقوب�ت ف�أوله� القتل ملن قتل نف�ًص� بغري 
�صبيل  ال�صلط�ن على  اأو خم�لًف� لأمر  للوطن،  اأو خ�ئًن�  � حم�ربً�  ل�صًّ اأو ك�ن  حق، 

)1)  الأقي�ل: مفرده� َقْيل وهو امللك. )م).

نظام احلكم والق�ساء فيما حول النيجر
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ال�صتفزاز. ثم النفي، وهو جزاء من ا�صتحق القتل من العظم�ء الذين يخ�صى من 
قتلهم الفتنة. ثم الغرامة، وهو جزاء من زنى ب�مراأة حم�صنة متزوجة، فيوؤخذ م� 
يعدل ثلث املهر الأ�صلي على املراأة وت�صلم الزوج ال�صرعي تعوي�ًص� له عن التمتع 
والتلذذ ب�ملراأة املتزوجة. والره�ن هو م� يحب�صه املديون لدائنه ك�أن يحب�س عنده 
ولده لي�صتغله حتى يدفع م� عليه من الدين ع�جاًل اأو اآجاًل. هذا هو النظ�م ال�ص�ئد 

يف جميع الأقط�ر الإفريقية قبل ظهور الإ�صالم.

ومل� ج�ء الإ�صالم ودان به كثري من اأقط�ره� عمل اأمراوؤه� وملوكه� ب�لنظ�م 
الإ�صالمي، وك�ن للعلم�ء والفقه�ء دور عظيم يف تبيني اأحك�م اهلل ور�صوله فيم� 

ي�صدر للن��س يف حي�تهم الفردية والجتم�عية.

وعلى كل اإقليم اأو ُقْطر اإ�صالمي ملك اأو �صلط�ن يحمل لقًب� معيًن� مثل: 
لأهل  و»اأ�صكي�«  و»ال�صن«  و»والزا«  م�يل،  لأهل  و»املن�ص�«  برنو،  لأهل  »امل�ي« 
�صنغ�ي،  و»�صركي« لأهل هو�ص�. واأكرث اأولئك ال�صالطني علم�ء وفقه�ء، واإذا مل 
يكن ال�صلط�ن نف�صه ع�ملً� فقيًه� اتخذ اأحد العلم�ء املربزين وزيًرا يدير له الدولة 

على وفق ال�صريعة.

ولبدَّ من هيئة �صورية على �صكل جلنة الفتوى من كب�ر العلم�ء والفقه�ء، 
على م� �صنَّ اخلليفت�ن اأبو بكر وعمر - ر�صي اهلل عنهم� - من النظم، لذلك تلقب 

اأكرثهم ب�أمري املوؤمنني.



107107

واأول من تلقب ب�أمري املوؤمنني يف وادي النيجر هو حممد اأ�صكي� الأكرب ثم 
ال�صيخ عثم�ن بن فودي وخلف�وؤه، وك�ن له اأمراء يف الأق�ليم على نحو م� للخلف�ء 

من الولة واحلك�م والأمراء.

لل�صالة،  الأكرب  والإم�م  اجلنود  وق�ئد  الدولة  وزير  اإقليمه  اأمري يف  ولكل 
وق��صي الق�ص�ة وكب�ر العلم�ء وكب�ر اجلنود وعم�ل الولي�ت.

وقد كتب الإم�م املغيلي يف جمل�صه، كم� و�صع له و�صية فيم� يجب على 
احلك�م يف ردع الن��س عن احلرام.

وكتب الإم�م ال�صيوطي ر�ص�لة اإىل ملوك التكرور ين�صحهم فيه� يف اأمور 
ال�صلطنة واأحك�مه� ال�صرعية.

ور�ص�ئل يف  كتًب�  بللو  وابنه حممد  اهلل  عبد  واأخوه  عثم�ن  ال�صيخ  واألَّف 
�صرح اأمور ال�صي��صة واحلكم والق�ص�ء على �صوء الكت�ب وال�صنة والإجم�ع. وك�ن 
عليه� العمل يف الأقط�ر الإ�صالمية بغرب اإفريقي� قبل ا�صتيالء الإفرجن عليه�، وه� 

نحن نورد منه� ط�ئفة لتكون تب�صرة وذكرى لأويل الألب�ب.

نظام �حلكم و�لق�ساء فيما حول �لنيجر
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جمموعة �ملغيلي يف �سوؤون �لإمارة
كتبها لأمري كنو:

الإم�رة  ف�إن  الهوى؛  نزغ�ن  من  وع�صمك  للتقوى،  اهلل  وفقك  بعد:  اأم� 
اإن  حمله�،  اأثقل  وم�  ف�صله�،  اأعظم  فم�  اهلل،  ر�صول  عن  وني�بة  اهلل  من  خالفة 
بقطع  الهوى،  ذبحه  ج�ر  واإن  الهوى،  اأوداج  بقطع  التقوى  ذبحته  الأمري  عدل 

ۀ   ڻ   ڻڻ    ڻ   ں   ں   نث  اهلل:  بتقوى  فعليك  التقوى.  اأوداج 
ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  

ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇمث ]اآل عمران/ 185[. 

�لباب �لأول: يجب على الأمري ُح�صن النية يف الإم�رة، ويجب على كل 
ذي عقل ودي�نة اأن يبتعد عنه� اإل اإذا مل يكن له بد منه�، فيتوكل على اهلل فيه� 
وي�صتعني به يف اأمره كله، وينوي اأن ين�ل به� ر�صى اهلل يف اإ�صالح اأمور عب�د اهلل 
لهم  لي�صلح  بل  �صيدهم  ليكون  عليهم  وله  م�  اهلل  اأن  ويعلم  والدنيوية،  الدينية 

دينهم ودني�هم، وراأ�س كل بلية احتج�به عن الرعية.

�لباب �لثاين: فيم� يجب على الأمري من حت�صني الهيئة يف جمل�صه ب�إظه�ر 
غري  للرج�ل  املب�ح  يلب�س  اأن  لب��صه  ويف  واأهله.  ال�صر  وبغ�س  واأهله،  اخلري  حب 

مت�صبه ب�لن�ص�ء، ول مف�صد لبيت امل�ل، ول يتزين بذهب، ول ف�صة، ول حرير.
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ويف جلو�صه يجب اأن يجل�س ب�لوق�ر وال�صكينة من غري عبث ول قهقهة، 
ال�صلط�ن  كذب  القب�ئح  واأقبح  ب�حلق،  الرعية  على  والإقب�ل  الب�صر،  غ�س  مع 
واإخالف الوعد، والغفلة يف اأمره ونهيه. ويف دائرته ب�أن يقرب منه الأخي�ر والعلم�ء 
والأتقي�ء وال�صلح�ء والزه�د، ويبعد عنه الأ�صرار واجلهلة والفج�ر. ويف ق�صم بيت 
امل�ل ب�أن يوؤثر رعيته على نف�صه واأهله، فال يكن عبَد ثوٍب، ول ح�ص�ن، ول ب�ص�ط، 

ول مك�ن، وراأ�س كل بلية احتج�به عن الرعية.

من  يتمكن  م�  على  مملكته  ترتيب  من  عليه  يجب  فيم�  �لثالث:  �لباب 
ذلك  على  يتمكن  ول  عنهم،  م�صئول  وهو  على جميعهم،  راٍع  لأنه  �صالحه�؛ 
ل  الرعية  جميع  �صي��صة  يف  الأعوان  اأي  وزراء:  فمنهم  ب�لنواب.  بل  بنف�صه، 

يخ�صون اإل اهلل.

الن��س حني يحت�ج  له  البعيدة عنه يجمعون  البالد  يوالون على  واأئمة: 
اإليهم.

وق�ص�ة: اأي الذين هم تق�ة يف�صلون اخل�صوم�ت.

املنكر،  عن  والن�هون  ب�ملعروف،  الآمرون  احل�صبة  اأهل  اأي  وحمت�صبون: 
ويك�صفون اأمور القرية وغريه� من املج�مع، وي�صلحون م� ف�صد.

و�صرط: اأي اأعوانه يف تنفيذ الأحك�م.

وخدام احل�صرة: يت�صرفون يف حوائجه لئال يحت�ج اإىل غريهم.

نظام �حلكم و�لق�ساء فيما حول �لنيجر
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وعقالء: ي�صريون له يف الأمور قبل ع�مة الن��س.

واأمن�ء: يقب�صون الأموال وي�صرفونه� اإىل الرعية يف م�ص�رفه�.

�ب يحفظون جميع الأ�صي�ء. وُكتَّ�ب: ُح�صَّ

ور�صل: يكونون �صفراء يف بالد الإ�صالم.

��س: يكونون عيونً� يف بالد الأعداء. وُج�صَّ

وحفظة: يحفظون الأمري يف بلده نه�ًرا.

��س: يحفظونه لياًل. وُع�صَّ

وعلم�ء: ثق�ة يف العلم والتقوى ير�صدونه يف جميع اأموره.

و�صفع�ء: ي�صفعون من اقت�صى احل�ل ب�صف�عته من ذوي املروءات اإذا عرثوا 
يف التعزيرات ل يف احلد واحلقوق.

مون: اأي ال�صلح�ء لوجه اهلل تع�ىل. ومنظِّ

وعم�ل: يْجُبون حق اهلل ك�لزك�ة وبيت امل�ل.

وح�صن: حرز ح�صني مكفي ب�خلزائن من طع�مه و�صرابه و�صوقه.

وخيل: اأفرا�س جديدة تعد من بيت امل�ل يف كل قرية يحب�صه� للجه�د.

وظهور: زاٌد ُيَعدُّ من بيت امل�ل حلمل الفقراء اإىل اجله�د ونحوه.

ورج�ل: �صجع�ن ح��صرة يف كل اأوان عند الأمري لأمور تعر�س.
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وعدد: من اآلت احلرب ونحوه� متينة قوية.

واأطب�ء: اأمن�ء يطببون الن��س لئال يحت�جوا اإىل اخلروج اإىل غري بالده. 

واأمراء اجليو�س: الذين ينوبون عنه يف �صد الثغور وترتيب اجليو�س وحفظ 
بي�صة الإ�صالم، وا�صتعداد البلغ�ء الذين ين�صطون القلوب ويقبحون الهروب.

ف�إن احلروب خدعة،  الكروب،  براأيهم تتك�صف  الذين  وعرف�ء احلروب: 
لي�س بكرثة ول �صرعة، وراأ�س كل بلية احتج�به عن الرعية.

واجللد  القوة  ب�إظه�ر  وال�صفر،  احل�صر  يف  احلذر  التزام  يف  �لر�بع:  �لباب 
عند تغري الأحوال ب�خلوف، واإظه�ر الزهد يف ال�ص�حبة والولد لئال مينعه ذلك 

ک   ک    ک   ک   ڑ   نثڑ   تع�ىل:  ق�ل  العدل.  عن 
گمث   ]التغ�بن/ 14[. واإظه�ر الرغبة يف الأبط�ل والعدد وحب اخلروج 

اإىل اجله�د، وُبْغ�س املق�م يف الدي�ر بال نهو�س اإىل الأعداء.
ف�مللك  و�صرر،  فتنة  كل  راأ�س  هو  رعيته  عن  داره  يف  ال�صلط�ن  ومق�م 
ب�ل�صيف ل ب�لت�صويف، اأي ل يح�صل بقوله: �صوف نخرج اإليهم، �صوف اأفعل؛ 
وهل يدفع اخلوف اإل ب�لتخويف؟ اإن كل من خوفك ل ت�صلم منه اإل بتخويفك 

ڻ    ں      ں       ڱ   ڱ   نثڱ   معه:  ال�صلح  وطلب  منه،  ب�لهروب  ل  اإي�ه 
ڻ  ڻ  ڻمث  ]حممد/ 35[. ويجب عليه احلذر يف طع�مه و�صرابه وفرا�صه 
اأن ل يوليه� اإل اأقرب اأحب�ئه اإليه، ويف جمل�صه األ يف�رق ال�صالح واأهل الأم�نة 
وال�صالح من ال�صجع�ن الرم�ة والفر�ص�ن، ولي�س وقت اخلوف كوقت الأم�ن. ويف 

نظام �حلكم و�لق�ساء فيما حول �لنيجر
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�صره اأن يكتمه حتى يتمكن، ويف النم�مني بعدم قبول قولهم ولو ك�نوا اأكرث من 
�صبعني. ويف املتهمني األ يغرت بظواهر ر�صل الهداية اآمنهم عيونً�، واأ�صدقهم كي�ًص�: 

نثی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  حبمث ]النمل/ 35[.

ويف احل�صون القريبة من الأعداء اأن يزيل كل ح�صن مل يتمكن من اأن 
ي�صكن اأمن�ء فيه، لئال ي�صتند اأعداوؤه اإليه، وليخف من احلبل لئال تل�صعه احلية، 

وراأ�س كل بلية احتج�به عن الرعية.

�لباب �خلام�س: فيم� يجب ك�صفه من الأمور التي يجهل يف رعيته ب�لعدول 
والأمن�ء، ك�أمور املحبو�صني والأو�صي�ء على الأيت�م، وحجر املهمل من يتيم و�صفيه 
ي�أمر برفع اأمره اإليه، وك�أمور الغي�ب واإرث الأموات واأمور بيت امل�ل واأرزاق العم�ل 
على ال�صتب�ص�ر والورع ل على الأ�صرار والطمع، وك�أعم�ل العم�ل وم� يزيد لهم 
فيه� من الأموال، فمن ظهر منه تق�صري زجره اأو ظلم عزله، اأو �صكوى منه اأبدله اإن 
وجد بدله، واإل انتقد من الأمن�ء، ومن زاد له م�ل على م� يعطي اأخذه وجعله يف 
م�ص�لح امل�صلمني، واإن �صك فيه ق��صمه، وليكن عليهم كراِع امل��صية بني الأ�صود 

ال�ص�رية، فمن عم�ل ال�صوء جميع الف�ص�د.

ًحا َنا�سِ فيه  َفُقْم  �أَْمٍر  يف  ُكْنت  �إذ� 
ِبَباِبه �لَعُقور  بالَكْلب  َياأِْت  وَمْن 

لأهله ِخَياًر�  فاْخَت  َت�ْسَتِنْب  و�إن 
ِفْعِله ِمْن �ُسوء  �لّنا�ِس  فعقر جميع 
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ف�لعق�ب  اأ�ص�ء  واإن  لكم�،  ف�لثواب  اأح�صن،  اإن  َعَمُلك،  َع�ِمِلك  َعَمُل 
بوجود عالمته�، فالبد من  التهمة  قريب  ف�إن  ب�لف�ص�د  املتهمني  وك�أمور  عليكم�، 

ك�صفه، ف�إن ثبت عليه واإل توعده وزجره بح�صب قربه وبعده.

عميٌّ  اجلهل  ف�إن  الأمن�ء،  ب�جل�ص��س  ك�صفه�  من  فالبد  الأعداء  وك�أمور 
، واأعظم البلية الغفلة عن الرعية، وَكَذمِّ الذامني  وب�صري واحد يغلب األف عميٍّ

ومدح امل�دحني فالبد من ك�صفه من الأمن�ء.

�لباب �ل�ساد�س: فيم� يجب عليه من العدل والإح�ص�ن، ف�لعدل اأن يويف 
كل ذي حق حقه من نف�صه وغريه، �صواء ك�ن احلق عليه اأو على غريه من رعيته، 

فمن ل ي�أخذ للرعية حقوقهم من بع�صهم لي�س بعدل.

واأم� الإح�ص�ن فهو اأن يتف�صل من نف�صه، اأي يزيد لكل من اأراد اأن يح�صن 
عليه زي�دة على حقه مم� ك�ن من ن�صيبه، ل م� ك�ن من ن�صيب غريه، فمن ك�ن 
فيه بغري  الن��س �صركة  ي�صتحقون مم� جلميع  م�  اأكرث  ب�إعط�ئهم  الن��س  اإىل  يح�صن 
اإذنهم فلي�س مبح�صن بل ظ�مل، لأن م� يح�صن به لي�س م� اخت�س به �صرًع�، ف�فهم 
هذا الأمر ول تهمله، ومن العدل اأن ي�صوي بني اخل�صمني يف جميع اأمورهم�، واأن 
ل يقبل من ال�صهود اإل من ك�ن عدًل ر�ًصى فيم� ل تهمة له فيه، ف�إن تعذرت 
العدالة فعليه اأن يراعي اأمثلهم يف ال�صدق مع ك�صف وا�صتكث�ر، ل يكتفي ب�ثنني 
لع املطلوب على اأ�صب�ب الط�لب، ويعذر  مع ال�صي��صة وال�صتب�ص�ر، ثم ل بد اأن يطَّ

نظام �حلكم و�لق�ساء فيما حول �لنيجر
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اإليه اإذا اأراد اأن يحكم على املطلوب فالبد اأن يطلعه على الأ�صب�ب التي �صببت 
اأبقيت لك حجة، ف�إن ق�ل: نعم تلوم له، واإن  اإليه بقوله:  احلكم عليه، ثم يعذر 
اإل  �صيء  يف  احلكم  له  يجوز  ول  العلم�ء  م�ص�ورة  بعد  ثم  عليه،  حكم  ل  ق�ل: 
مب�صهور مذهب اإم�مه، ف�إن احلكم بغري املعتمد َجْور و�صالل يجب نق�صه على كل 

ح�ل، وتخت�س دع�وي اجلن�ي�ت ب�أنواع ال�صي��ص�ت.

ف�جلن�ي�ت ك�ل�صرقة وقتل النف�س، فمن ادعى عليه ب�ل�صرقة من غري بينة 
بل  املدعي  لدعوى  يلتفت  فال  اإليه  ن�صب  عم�  بعيد  ق�صم  ثالثة:  من  يخلو  فال 

عى عليه اإن ك�ن من اأهل ال�صالح. يوؤدب لأجل املدَّ

بح�صب  وجلده  وتهديده  حب�صه  من  فالبد  الدعوى،  من  قريب  وق�صم 
مبثل  علم  حيث  واليمني  الدعوى  مبجرد  يغرم  ورمب�  التقوى،  من  وبعده  اجلرمية 
للمدعي  �ص�هًدا  �ص�رت  اإليه  ن�صب  مب�  �صهرته  لأن  منه،  وتكرر  وا�صتهر  الدعوى 

�، ومن تكرر منه الإذاية وا�صتهر ُحِب�َس حتى تظهر توبته اأو يقرب. عرفيًّ

احل�كم  وك�صف  حب�صه،  اأي  اعتق�له،  من  فالبد  احل�ل  جمهول  وق�صم 
عن ح�له ثم يحكم له بحكمه، واإل اأر�صله بعد �صي��صة وتهديد، وك�صف ووعيد، 
بح�صب م� يقت�صيه النظر من الت�صديد. كل ذلك ب�لتقوى، ل ب�لهوى، ولي�س كل 

الن��س �صواء.
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وك�صٍف  ب�حلديد  حب�س  عن  اأوًل  فيه  فالبد  بكنف�س  عليه  ادعى  ومن 
اإليه، ف�إن  ُن�ِصَب  اإن ظهر الأمر عمل عليه واإل نظر يف قربه وبعده مم�  وتهديد، ثم 
اأن يجل�س  الأعظم  ب�إر�ص�له. ولبد لالأمري  ل  َعجَّ َبُعد  واإن  اعتق�له  َطّول يف  قرب 
يف كل يوم للن��س بحيث ي�صل اإليه جميع الن��س، ول يكفيه الق�ص�ة والعم�ل؛ 
لأن �صكوى الرعية قد تكون منهم ويجب عليه اأن يزجرهم واإل فهو َك�ُصلَّم الدار 
به�. وقد عزل اخللف�ء العم�ل ال�ص�حلني ب�صبب  لأرب�به� وكم��صك قرون البقر حلالَّ

ال�صكوى وهو اأقرب للتقوى. وراأ�س كل بلية احتج�به عن الرعية.

�لباب �ل�سابع: فيم� يجب عليه من جبـي الأموال من وجوه احلالل، نثڦ  
]الطالق/ 1[. وِمالك ال�صلطنة هو الَكّف  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄمث 
عن اأموال الن��س ب�أن ل يطلب منهم �صيًئ� مل يكلِّفهم اهلل به، والطمع يف اأموالهم 

خراب اململكة، فمن الأموال التي حلل اهلل لالأمراء قب�صه� و�صرفه�:

والّرك�ز،  الغنيمة  وُخم�س  واملعدن  والفطر  وامل��صية  واحلرث  العني  زك�ة 
واأموال اجلزية وال�صلح، وم� يوؤخذ من ت�ر اأهله� وتركة ل وارث له�، وم� اأف�ء اهلل به 
من اأموال اأهل احلرب بال حرب. ف�إذا ك�ن الأمري ع�دًل يف �صرف م�ل اهلل وجب 
على من بيده �صيء من زك�ة وغريه�، اأن يدفعه له لي�صرفه اإن مل يكن ع�دًل فال 

يعطيه فت�أمله.

نظام �حلكم و�لق�ساء فيما حول �لنيجر
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م�  الظلم  ومن  ُكلُّ ظلم.  الأمراء وغريهم  التي حرم على  الأموال  ومن 
وذريعة  امل�صلمني  ب�إجم�ع  حرام  وهو  غريه  اأو  الق�ص�ء  تولية  على  الأمري  ي�أخذه 
لإف�ص�د الدين وفتح لأبواب الر�صى وقهر امل�ص�كني؛ لأن الولة يرون حني اأخذ 
منهم امل�ل على الولية ل بد اأن ي�أخذوا امل�ل من الرعية فيقهرون ع�صمة اهلل من 

ذلك.

اأحد  من  ي�أخذ  اأن  وهو  وع�مل،  وق��س  ل�صلط�ن  الر�صى  الظلم  ومن 
اخل�صمني اأو من كليهم� �صيًئ� قبل احلكم اأو بعده. وكذا قبول الهدية من الرعية 
ف�إنه ب�ب كل بلية. اإذا دخلت الهدية على ذي �صلط�ن خرج عنه العدل والأم�ن 

و�ص�ر �ص�حبه ب�خلي�نة.

على  وهي حرام  والزاين  ال�ص�رق  م�ل  ك�أخذ  ب�مل�ل  العقوبة  الظلم  ومن 
كل ح�ل، اإل اإذا ك�نت جن�ية اجل�ين متعلقة بذلك كلب ُخِلَط ب�مل�ء، ف�ل�صدقة 
اأو  الع�صر  اأخذ  الظلم  ومن  ب�إجم�ع،  وهو حرام  املك�س)1)  الظلم  ومن  به حالل. 
غريه ك�لن�صف والثلث من اأرب�ب احلقوق والرتك�ت، وهو حرام ب�إجم�ع امل�صلمني 

ون�صو�س الآي�ت.

ائ   ائ   ى   ى   نثې    اهلل:  اأموال  م�ص�رف  يف  �لثامن:  �لباب 
نثېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ]امل�ئدة/ 45[.  ەئ  ەئ  وئ  وئمث 

)1)  املَْك�س: انتق��س الثمن يف البيع وا�صتحط�طه وقيل اإنه� الر�صوة. )م).
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م�ص�رفه�  اهلل يف  اأموال  �صرف  الأمري  على  فيجب   .]((7 ]ال�صعراء/  یمث   
ب�لكرم، ل ب�لبخل، ف�لتبذير، ف�لكرم هو بذل م� يحت�ج له عند احل�جة امل�صتحقة 
بقدر الط�قة، فمن خرج عن هذا احلد فقد تعدى وظلم ول َحظَّ له من الكرم، 
وهو: اإم� بخيل اأو مبذر يف اأرزاق بيت امل�ل. ويف كل منهم� خراب اململكة على 
 - ثق�ت  مملكته  عط�ي�  من  ي�صتنيب  اأن  جبلته  ك�ن�  من  على  فيجب  ح�ل.  كل 
خ��صة اأهله – فم�ل اهلل ق�صم�ن: ق�صم زك�ة م�ص�رفه الأ�صن�ف الثم�نية التي يف 
ُوِجَد به م�صتحق، واإل نقلت  اإن  ن�جًزا  القراآن ويجب �صرفه� يف حمل الوجوب 
لأقرب مك�ن فيه واإن ك�ن يف حمل وجوبه� بع�صه�، ونقل لالأحوج بع�صه� بح�صب 
الجته�د، واأجرة نقله� من الفيء ل منه�. ول يجب تعميم الأ�صن�ف كله�، بل 
اإن اأخرجت لبع�صه� اأجزاأت، اإل اأن تعطي للع�مل فقط فال تزي، ويقدم الأهم 
ف�لأهم، والأحوج ف�لأحوج، ويف�صل بع�صهم على بع�س بقدر احل�جة. وم�صرف 

زك�ة الفطر �صنف�ن الأولن فقط اأي الفقراء وامل�ص�كني، ول يعطي ح�ر�صه� منه�.

يوؤخذ من  وم�  والغنيمة  واملع�دن  الرك�ز  الفيء كخم�س  �لثاين:  و�لق�سم 
اأهل الذمة واأهل ال�صلح، وم� يوؤخذ من ت�رته� وخراج الأر�صني وتركة ل وراث 
الإم�م  اإىل  اأموال احلرب بال حرب، ف�صرف ذلك حكمه  اأف�ء اهلل من  وم�  له�، 
م�ل  من  عليه  ب�لتو�صعة  الن��س  واأحق  ب�لهوى،  ل  ب�لتقوى،  امل�ص�لح  يف  ي�صرفه 
واأهل كل  املر�صدين،  الأتقي�ء  والعلم�ء  امل�صلمني  ق�ص�ة  الدين من  الفيء حم�ة 
بلد اأحق بفيئه من غريهم، اإل اأن تنزل بغريهم ح�جة فينقل اإليهم �صيء منه بعد 
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اإعط�ء اأهله� م� يغنيهم على اأرجح النظر، ف�إن ك�ن غري اأهل بلد امل�ل اأحوج من 
اأهل بلده نقل لهم الأكرث بح�صب النظر. و�صرية اأئمة العدل يف ق�صم الفيء اأن 
ه من ح�صن و�صالح وغريه، ثم ب�أرزاق العلم�ء  يبداأ الإم�م ِب�َصدِّ م� ل غنى من �َصدِّ
واملق�تلني، ثم ب�لفقراء الأحوج ف�لأحوج، حتى يعمهم ب�أجمعهم من ذكر اأو اأنثى 
و�صغري وكبري، ف�إن ات�صع امل�ل اأُْبقَي منه يف بيت امل�ل �صيء مل� يحدث من النوائب 
وبن�ء امل�ص�جد وفك الأ�ص�رى وق�ص�ء الديون وموؤنة تزويج العزاب، واإع�نة احلج�ج، 
للم�صلمني. ولكن  اأموال اهلل  ة �صرف  �ُصنَّ وغري ذلك من وجوه الحتي�ج فهذه 
الظ�ملني اليوم يف �صالل مبني، قطعوا العدل والإح�ص�ن، وو�صلوا الظلم والبهت�ن، 

َفَقلَّْت اأرزاقهم، و�ص�ءت اأخالقهم، وج�ءهم املوج من كل مك�ن.

عن  �لنا�س  ردع  يف  للحكام  يجوز  فيما  �ملذكور،  كنو  ل�سلطان  �أخرى  و�سية  وللمغيلي 
�حلر�م، ون�سها:

»من عبد اهلل حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلم�ص�ين اإىل اأبي عبد اهلل 
حممد بن يعقوب، �صلط�ن كنو وفقه اهلل مل� ير�ص�ه، واأع�نه على م� اأوله من اأمور 
دينه ودني�ه بج�ه �صيدن� حممد �صلوات اهلل عليه و�صالمه. �صالم عليكم ورحمة 
يجوز  فيم�  خمت�صرة  جملة  لك  اأكتب  اأن  �ص�ألتني  ف�إنك  بعد،  اأم�  وبرك�ته،  اهلل 
للحك�م يف ردع الن��س عن احلرام، ف�علم اأع�نن� اهلل واإي�ك على رع�ية ودائعه وحفظ 
م� اأودعن� من �صرائعه، اإنه ل بد من ردع املف��صد الدينية والدنيوية ب�ملق�مع ال�صرعية 
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اإمك�ن  مع  ف�ص�ده،  مف�صد على  اأن يرتك  يجوز  الب�صرية، ول  الط�قة  على ح�صب 
ردعه عنه، اأو لعنه، اأو حب�صه، اأو �صربه، اأو �صلبه، اأو قتله، اأو نفيه، اأو نهب م�له، اأو 

حرق بيته، اأو غري ذلك من العقوب�ت ال�صرعية.

لكل داء دواء، ولكل مق�م مق�ل وفع�ل، بح�صب م� يظهر من الأحوال، 
ف�صن مق�م�ت اخلالفة النبوية عن الإه�نة بردع الع�مة عن �صوء الأدب ب�لأقوال 

والأفع�ل و�ص�ئر الأحوال.

ول ت�صرب ملن تعمد ذلك ومل ينته؛ لأن ردع ذلك ومثله حق اهلل تع�ىل 
ور�صوله، وامنع جميع اأهل بالدك عن جميع اأنواع ال�صرك وك�صف العورة و�صرب 
اأن  من  بالدك  كف�ر  وامنع  املحرم�ت،  من  ذلك  وغري  والدم،  امليتة  واأكل  اخلمر 
فلو مل  املحالت،  من  وغريه�  واملن�زل،  الأ�صواق  امل�صلمني يف  بني  ذلك  يظهروا 
يرتكوا اإظه�ر �صرك اأو �صرب خمر اأو فطر يف �صهر رم�ص�ن، اأو زن�، اأو غري ذلك من 
َعَفُة العقول  املنكرات واأنواع �صاللهم لك�ن ذلك ذريعة لأن يفعل مثل فعلهم �صَ
من الع�مة والن�صوان وال�صبي�ن، ل �صيم� والغ�لب على اأهل تلك البالد اجلهل 
والهوى واأ�صلهم ك�ن كذلك. وقد ق�ل العلم�ء: الرجوع اإىل الأ�صل يكون ب�أدنى 

�صبب.

ب�لعقوبة ملن فعله، ثم بعد ذلك  اإنك�ره وتوعد  واأ�صهر  ف�نَْهُهم عن ذلك، 
ع�قبه ب�أقرب �صيء يردعه ويردع مثله، واإن مل يكن ردعه ومنعه من ذلك اإل بقطع 
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يده اأو رجله اأو �صلبه اأو قتله، اأو غري ذلك من الروادع ال�صرعية، ف�فعله لأنه ظ�مل، 
والظ�مل اأحق اأن يحمل عليه.

اأنه ل يرجع  راأيت  اإذا  اإل  اأ�صد يف ردعه،  ب�ملف�صد م� هو  ولكن ل تفعل 
اأموالهم  بنهب  اإل  اخلمر  عمل  من  الن��س  من  ينته  من مل  ذلك:  مث�ل  لغريه، 
اأو حرق بيوتهم، اأو اإجالئهم، اأو بيع الكف�ر منهم، اأو غري ذلك ف�فعله ول تب�ل. 
ول  ف�فعل  منه  ب�أخذه  اأو  عليه  ببيعه  اإل  ينته  ومل  عبده  اأو  اأمته  ي�صرت  مل  ومن 
تب�ل، وكذلك من يغ�س مب�صح�ت ن�ق�ص�ت واأبى اأن ينتهي عن املع�ملة به� فخذه� 
منه واجعله� يف م�ص�لح امل�صلمني. واأم� من مل يغ�س به� ول اأبى اأن ينتهي َفُمْرُه 

ب�إ�صالحه� اإن اأراد املع�ملة.

وكذلك من يلتقي م� ي�أتي لل�صوق من طع�م وغريه في�صرتيه قبل و�صوله 
اأو بعد و�صوله، وبيعه على يده، واإن مل ينتهوا اإل بنفيهم اأو نهب ذلك  لل�صوق 
منهم ف�فعل؛ لأن مق�صد ال�ص�رع يف الروادع درء املف��صد وجلب امل�ص�لح بح�صب 
الإمك�ن يف كل زم�ن ومك�ن. ولي�س اخلرب ك�لعي�ن، ولذلك ق�ل الإم�م الع�دل 
عمر بن عبد العزيز - رحمة اهلل عليه: »حَتُدث للن��س اأق�صية بقدر م� اأَْحدثوا من 
الفجور«، فالبد من اإزالة الف�ص�د على كل ح�ل. واإن تع�ر�صت مف�صدت�ن اإحداهم� 
اأكرب من الأخرى فدرء املف�صدة الكربى اأوىل. وهذا الذي بين� لك اإن �ص�ء اهلل يف 

تلك املن�كر وغريه�..
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واإن الن��س يف حكم اهلل ور�صوله �صواء فال ُتْخِرج من ذلك ع�ملً� ول ع�بًدا، 
ول �صريًف� ول اأمرًيا، واأقم حق اهلل على جميع عب�د اهلل ب�لتقوى، ل ب�لهوى.

ومن ع�ر�صك يف �صيء من ذلك فع�قبه مب� فيه ردع له وملثله، واإن مل يكن 
اإل بقطع يده اأو رجله اأو اأنفه اأو �صلبه ف�فعله ول تب�ل، ولكن بعد ثبوت وتثبت يف 
ذلك كله، ومق�بلة كل واحد مب� يليق به، بح�صب ح�له من اخلري وال�صر والتوا�صع 
والطغي�ن، فت�صرف يف ذلك ب�لزي�دة والنق�ص�ن حتى يعتدل امليزان، ولي�س اخلرب 
له  �صبقت  ملن  كف�ية  القدر  هذا  ويف  التكالن.  وعليه  امل�صتع�ن،  واهلل  ك�لعي�ن، 
�صيًئ�  ن�صيت  واإذا  اأمر دينك ودني�ك تعرف ذلك  به من  نو�صيك  العن�ية. وكلم� 
منه فال تن�س اأن من َغريَّ ُحْكم اهلل فقد كفر، ومن تغيري حكم اهلل ودينه اأن يكون 
الظ�مل ق��صًي�؛ لأنه يحكم ب�لظلم وهو يقول: هذا هو ال�صرع، ومن فعل ذلك فهو 
�، واحلق ب�طاًل ف�إن ك�ن ل بد اأن تعل بع�س الظ�ملني  ك�فر لأنه �صري الب�طل حقًّ
حك�ًم� فال تعله ب��صم الق��صي، ف�إن الق�ص�ء من �صف�ت ر�صول اهلل ل يو�صف به 

�ص�، ول يحكم ب�لهوى.  اإل ع�مل تقي ل ي�أخذ الرِّ

اهلل، اهلل، اهلل. وهذه الو�صية هي اأوكد جميع الو�ص�ي� اأم� يكفيك اأن تظلموا 
ال�صرع، حتى  ب��صم  تظلمون  ثم  اهلل  رحمة  ترجون  مذبذبني  فتكونوا  ال�صلطنة  ب��صم 
تكونوا كف�ًرا، والك�فر ل ن�صيب له من رحمة اهلل، فطهر مق�م ال�صريعة من خبث لأنه 
مق�م ر�صول اهلل، لعل اهلل اأن يغفر لك ذنوبك جميًع�، وال�صالم على من اتبع الهدى«.

وكتبه 897هـ.

نظام �حلكم و�لق�ساء فيما حول �لنيجر
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بالد  اأمراء  اإىل  ال�صيوطي  احل�فظ  الإم�م  ر�ص�لة  والقبيل  النوع  هذا  ومن 
التكرور عموًم�، واإىل �صلط�ن ك��صنة خ�صو�ًص�، ون�صه� ك�لآتي:

نثۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  .ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    
ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇمث ]الأحزاب/ 70، 71[.

»من الفقري عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�صيوطي اإىل امللوك وال�صالطني يف 
بالد التكرور عموًم�، واإىل امللك الزاهد حممد بن �صطفوا �ص�حب اأكرن واإخوته 
اإبراهيم �ص�حب  حممد وعمر وابن اأختهم حممد بن عبد الرحمن، واإىل امللك 
ك��صنة خ�صو�ًص�: �صالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته. اأم� بعد، ف�أحمد اهلل الذي ل 
اإله اإل هو واأ�صلي على نبيه حممد ، ثم اأو�صيكم بتقوى اهلل  ف�إنه� راأ�س 
الأمر و�صن�مه، وقد ف�ز واأفلح من ك�ن به� اعت�ص�مه، واحتكموا على العدل بني 
اآت�ه اهلل  اأمراأ منكم م�  الرعية والوقوف عند حدود الأحك�م ال�صرعية، ول يغرن 
من امللك وال�صلطنة، وم� خوله من زينة احلي�ة الدني�، ف�إمن� الدني� كله� �ِصنة من�م 
نة، وقد بلغني من اأحدكم اأنه يذكر له احلكم ال�صرعي  ول بدَّ اأن ي�صتيقظ من ال�صِّ
احلق  �ص�حب  وبني  بينه  ويحول  ويح�صنه،  اإليه  وي�صمه  عليه  املحكوم  واقعة  يف 

ويح�صنه، ويقول:
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هذا دخل يف ملكي اأو ُجِعل يف �صلط�ين، ويرد م� حكم به ال�ص�رع اغرتاًرا 
اأو  ب�لأم�ين، اأفال يخ�صى اأحدكم من ملك امللوك اأن يجعل به العذاب الأكرب 
ينزل عليه �صخطه يف الدني� قبل اأن ُيْقرَب: نثۀ  ۀ   ہ  ہ مث ]الربوج/ )1[. 
هو  الذي  مبلكه  اأحدكم  اأيغرتَّ   .]46 ]ف�صلت/  مث  حخ  جخ   مح   نثجح  
كقطرة. ويريد اأن يلغي حكم اهلل ب�إق�مة ن�مو�صه الذي ل ي�ص�وي عند اهلل جن�ح 
اأو يدكدك  ]امللك/ 16[.  نثڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چمث   ذب�بة؟ 
عليكم م� بني طوله� والعر�س. ق�ل النبي : »ال�صلط�ن ظل اهلل على الأر�س 
ي�أوي اإليه كل مظلوم من عب�ده، واإذا عدل ك�ن له الأجر، وعلى الرعية ال�صكر، 

واإذا ج�ر ك�ن له الإ�صر، وعلى الرعية ال�صرب«.

وعن عمر بن اخلط�ب  ق�ل: »م�ذا قلت ي� ر�صول اهلل عن ال�صلط�ن 
الذي ذلت به الرق�ب وخ�صعت له الأج�ص�د م� هو؟ ق�ل: ظل اهلل تع�ىل يف اأر�صه 
ف�إن اأح�صنوا فلهم الأجر وعليكم ال�صرب«. وق�ل اأي�ًص�: »�صنف�ن من اأمتي لن تن�له� 

�صف�عتي �صلط�ن ظلوم غ�صوم وغ�ٍل م�رق يف الدين«.

اإل ج�ء يف الأ�صف�د  ُيوؤم على ع�صرة ف�ص�عًدا  اأحد  »م� من  اأي�ًص�:  وعنه 
والأغالل«.

ويف لفظ: »اإل اأُتي به يوم القي�مة مغلولة يداه يفكه العدل ويوبقه اجلور«. 

نظام �حلكم و�لق�ساء فيما حول �لنيجر
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وق�ل اأي�ًص�: »من َويل ع�صًرا فحكم مب� اأحبوا وكرهوا جيء به مغلوًل يده 
ف�إن عدل ومل يرت�ِس، ومل َيُجْر، َفكَّ اهلل عنه، واإن حكم بغري م� اأنزل اهلل وارت�صى 
ت ي�ص�ره اإىل مين�ه ثم األقي يف قعر جهنم فلم يبلغ قعره� خم�صم�ئة �صنة«. وج�ر �ُصدَّ

وق�ل اأي�ًص�: »اإذا ك�ن يوم القي�مة اأُتي ب�لوايل فيوقف على ج�صر في�أمر اهلل 
اجل�صر فينتف�س انتف��صة يزول كل عظم من مك�نه، في�أمر اهلل العظ�م اأن ترجع اإىل 
مك�نه� ثم ي�ص�أله، ف�إن ك�ن مطيًع� اأخذ بيده ف�أعط�ه كفلني من رحمته، واإن ك�ن 

ع��صًي� ُخِرَق به اجل�صر يهوي به يف جهنم مقدار �صبعني خريًف�«.

وق�ل اأي�ص�: »�صتة لعنتهم ولعنهم اهلل، وكل نبي جم�ب الدعوة، املكذب 
وامل�صلط  اهلل،  حرم  م�  عرتتي  من  وامل�صتحل  اهلل،  كت�ب  يف  والزائد  اهلل،  بقدرة 
ب�جلربوت ليعز م� اأذل اهلل ويذل م� اأعظم اهلل، وامل�صتحل حلرم اهلل والت�رك ل�صّنتي«.

وق�ل اأي�ًص�: »م� من اأحد يكون على �صيء من اأمور هذه الأمة فال يعدل 
ه اهلل يف الن�ر«. وق�ل اأي�ًص�: »اأهل اجلور واأعوانهم يف الن�ر«. بينهم اإل كبَّ

جم�عة  على  رق  ملّ�  بعدي  من  الوايل  على  اهلل  »اأ�صهد  اأي�ًص�:  وق�ل 
امل�صلمني، ورحم �صغريهم واأجّل كبريهم، واأعطى عم�لهم ل ي�صرهم فيخذلهم، 
ول  �صعيفهم،  قويهم  في�أكل  دونهم  ب�به  يغلق  ول  ن�صلهم،  فيقطع  يح�صرهم  ول 
اأي�ًص�:  األ َهْل بلَّغت، اللهم ا�صهد«. وق�ل  يجعل امل�ل دولة بني الأغني�ء منهم، 
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»اإن املق�صطني عند اهلل يوم القي�مة على من�بر من نور على ميني العر�س، هم الذين 
يعدلون يف حكمهم واأهليهم وم� ولوا«.

و�صي�م  ليله�  قي�م  �صنة  �صتني  عب�دة  من  خري  �ص�عة  »عدل  اأي�ًص�:  وق�ل 
نه�ره�، وجور �ص�عة اأ�صد واأعظم عند اهلل من مع��صي �صتني �صنة«.

ن�صحه  ومن  �صل  غ�صه  فمن  اأر�صه  يف  اهلل  ظل  »ال�صلط�ن  اأي�ًص�:  وق�ل 
اهتدى« ولذلك بذلت لكم الن�صيحة، وبلغتكم م� ج�ء عن ر�صول اهلل  من 
ين�س  ومم�  اأهله�.  اإىل  الأم�نة  وا  واأدُّ بعدله�،  ال�صلطنة  ف�أقيموا  الن�صيحة،  اأح�ديث 
عليكم ب�خل�صو�س ق�صية احل�ج حممد الرتجم�ن مع عبده الذي ح�د عن احلق، 
وحكم عليه الق��صي حممد بن عبد الكرمي ب�أنه ب�ٍق يف رقه، واأمر ب�أن ي�صلم اإىل 
م�صتحقه، ف�أعنتم بعد على الب�طل وجعلتم حكم ال�صرع ك�لع�طل، فتوبوا اإىل اهلل 
من هذه املوبقة. ول يحول بني ال�صيد وعبده اإل اأن يك�تبه اأو يعتقه، وقد بلغني 
اأن حممد بن مرمي اأقلع عم� ك�ن عليه وت�ب ورجع اإىل اهلل واأن�ب، هذا هو الذي 

يعتقه يف امل�آب.

وبلغني من اأهل »غوبر« اأن منهم من اإذا مر�س ذبح عبًدا له اأو اأمة، ويزعم 
ي�صوله  م�  وهذا  زعمه،  وفيم�  �صنعه  فيم�  اأكفره  فم�  املوت  من  يفديه  ذلك  اأن 
اإىل الكفران، فيعلم من بعد  يوؤول به �ص�حبه  ال�صيط�ن ويزينه من العدوان، ومم� 

ذلك اأن اهلل بريء منه ور�صوله.

نظام �حلكم و�لق�ساء فيما حول �لنيجر
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ولي�س هو يبلغ بذلك من�ه و�صوؤله، ولو اأعتقه لك�ن اأقرب اإىل الفداء بعيًدا 
عن العتداء. فمن عر�س له اأمر فليعر�صه على حملة ال�صريعة، وي�ص�أل ع�ملً� يوثق 

بعلمه ويجب عليه اأن تطيعه: نثېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ           
الن�صو�س  هذه  اأثبتن�  لقد  ]البقرة/ 81)[.  مث  خب  حب    جب   يئ   ىئ   مئ  
البالد  والعلم�ء يف هذه  العلم  و�صمو مك�نة  ودولته،  الدين  ِقَدم  بر�صوخ  الن�طقة 
قبل هجوم امل�صتعمرين عليه�، فجعلوا يح�ربون الإ�صالم ودولته والعربية وثق�فته� 

بكل �صالح وعت�د.

من هو �ملغيلي؟

اأعالم  من  وهو  التلم�ص�ين،  املغيلي  الكرمي  عبد  بن  حممد  ال�صيخ  هو 
الإ�صالم يف القرن الت��صع الهجري. كتب عنه �ص�حب »الب�صت�ن يف ذكر علم�ء 
تلم�ص�ن«، واأحمد ب�ب� يف »تطريز الديب�ج« وذلك اأنه من علم�ء تلم�ص�ن، وقد خرج 
ودخل  ال�صودان  بالد  اإىل  وارحتل  هن�ك،  اليهود  وبني  بينه  حدثت  لواقعة  منه� 
مدينة »تكدة« ومكث فيه�، واأخذ عنه علم�وؤه� ثم ج�ء اإىل مدينة »ك��صنة« واجتمع 
به�،  والإفت�ء  الق�ص�ء  وتوىل  »كنو«  مدينة  اإىل  ج�ء  ثم  اأهله�،  به  وانتفع  ب�صلط�نه� 
واأخذ عنه علم�وؤه�، ونزل �صيًف� على اأ�صكي� حممد وكتب له فت�وى دينية وو�ص�ي� 
اأو يف  »ك��صنة«  ال�صودان يف  ال�صيوطي يف بالد  ب�لإم�م  وقد اجتمع هو  �صي��صية. 
»تكدة« اأو يف »متبكتو« وجرى بينهم� من�ظرة يف حترمي املنطق من ج�نب ال�صيوطي، 
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ويف حتليله من ج�نب املغيلي. و�صنورده� هن� للت�صجيل نقاًل عن »تطريز الديب�ج«. 
تويف املغيلي يف مدينة »توات« �صنة 909 هـ، رحمة اهلل عليه.

ومن هو �ل�سيوطي؟

اأم� الإم�م ال�صيوطي فهو احل�فظ جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر 
ال�صيوطي، ولد يف م�صر845، وطلب العلم به�، ثم ارحتل لطلبه اإىل احلج�ز وال�ص�م 
واليمن والهند واملغرب والتكرور، كم� كتب عن نف�صه يف: »ح�صن املح��صرة«، 
ويق�ل اإنه مكث يف ك��صنة واأكدز وكنو ثم رجع اإىل م�صر وت�صدر للتدري�س به� من 
876 حتى تويف 911 هـ، وقد ترك م� يزيد عن �صتم�ئة كت�ب يف خمتلف الفنون.

يقول املغيلي:
مبْثِله �َســـمعت  باأْمرها  �َسِمْعُت 
ة ُحجَّ �لِعْلم  يف  �ملــــــرء  �أَنَّ  �أَميِكن 
عبــــــارة �إل  �ملعنّي  �ملْنِطـــق  هل 
َمَعانيــــــه يف ُكلِّ �لَكالم َفْهل َترى
ًة يَّ َق�سِ ِمْنه  �هلل  َهـــَد�ك  �أَرنــــــي 
ُه وذمَّ َكُفور  �أبدى  ما  عنك  وَدْع 
ُتِقم ول  َكُفوٍر  من  حتى  �حلقَّ  خذ 
فا�سَتب �لعك�س  ل  باحلق  َعرْفَناهم 
ُهُم َفَكْم  ذَكْرت  ما  َعنُهم  حَّ  �سَ لئن 

له �أَ�سْ ُحْكم  ُحْكمه  َحديث  وكلُّ 
َقْوله َبْع�س  يف  �لُفرَقان  عن  وَيْنهى 
َجْهله ِحني  حتقيقه  �أو  �حَلق  عن 
ل�َسْكله ُيـــردُّ  ل  حـــيًحا  �سَ َدلياًل 
حَملِّه َعن  َتْنِفها  هذ�  غـــرَي  َعلى 
َنْقِله ة  حَّ �سِ �أَْثَبت  و�إن  ِرجــــــال 
مثله مبذهب  �َسْخ�ٍس  على  َدليـــاًل 
لأْجله ُهَد�ٌة  ُهْم  �إْذ  ِبِهـــم  ل  ِبه 
ِله ِبَف�سْ باَح  ـــرع  بال�سَّ عامٍل  وكم 
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 ف�أج�به ال�صيوطي بقوله: 

مبْثِله �َسِمْعُت  ما  لنظٍم  َعِجبت 
ُمْبدًعا �أَلَّْفت  حني  مني  ب  َتعجَّ
منِطٍق ِعْلم  عن  �لنَّهي  فيه  ر  �أَُقرِّ
َيُقل مل  ليت  يا  بالفرقــــان  و�سماه 
ِرو�ية بغــــري  ــــا  حمتجًّ َقال  وقد 
ذ� وبْعَد  َكُفور  �أَبدى  ما  عنك  وَدْع 
َحوى من  َذّم  يف  �لآثار  جاءت  وقد 
و�إنه لديــــــه  علًما  بــه  يجــــــوز 
ْحَبه �سَ َفاروق  �ملْخَتار  َمَنع  وقد 
لكافٍر �تباع  َنهي  من  جاء  وكم 
�أُِقْم ومل  باحلديث  دليــاًل  �أقمت 
له فكم  �لإمام  هذ�  على  �سالم 

بُنْبِله �أُِقرُّ  َحرْبٍ  َعْن  �أََتاين 
بنقله َجمٌّ  فيه  جموًعا  َكتاًبا 
�سكله َذمِّ  من  َقال  َمن  َقاله  وما 
له لَف�سْ كرمٍي  قــــر�آٍن  ف  َو�سْ فذ� 
حَمله عن  نائًيا  عجيًبا  َمَقاًل 
بَخْتِله َكُفــوٍر  من  �حلقَّ  ُخذ 
لأَْجِله َن�سارى  �أو  يهوٍد  علوم 
بفعــله يليُق  تعذيًبا  ب  ُيَعــــذَّ
�أهله َتْور�ِة  بعد  لوًحا  َخطَّ  وقد 
باأ�سله ا  حقًّ �لأمر  ذ�ك  كان  و�إن 
مثله مبذهب  �َسخ�ٍس  على  دلياًل 
بف�سله و�عــت�ف  ثنــــاء  لديَّ 



ال�سيخ عثمان بن فودي الفالين
، وم�سلح وزعيم،  عامل وفقيه، وو�عظ ومربٍّ
وقائد و�أمري، وحاكم و�إمام، بل هو �أمة وحده.





من  نزحوا  الفر�س  من  اأنهم  منه�  اأقوال،  الفالنيني  اأ�صل  يف  للموؤرخني 
اأنهم من الروم والعرب وهذا القول الأخري  اأنهم من اليهود، ومنه�  اآ�صي�، ومنه� 
اإىل اآل فودي وقد نقله ال�صيخ عثم�ن واأخوه عبد اهلل وابنه حممد بللو  من�صوب 
عن اأجدادهم وعلم�ئهم الثق�ت؛ حيث ق�لوا اإن اجلد الأعلى للفالن عربي، هو 
عقبة بن ن�فع ال�صح�بي، واإن الأم العلي� لهم رومية تدعى بج مغ، وهي بنت ملك 
اآب�ء  بعد  فيم�  اأولد �ص�روا  اأربعة  له  واأجنبت  تزوجه� عقبة  الروم،  قب�ئل  لإحدى 
القب�ئل الفالنية ب�أ�صره�، يف بالد ونغ�رة وغ�نة وم�يل وتكرور و�صنغي، وبالد هو�ص� 

وبرنو.

اأن قب�ئل الفالن افرتقوا  وقد ذكر ال�صيخ حممد بللو يف »اإنف�ق املي�صور« 
ثالث فرق)1) لبع�س وق�ئع حدثت هن�ك يف القرن الث�لث ع�صر امليالدي.

هن�ك،  و�صكنوا  فوت�ج�لو  يف  اأخرى  وفرقة  فوت�تور،  بالد  يف  فرقة  دخلت 

)1)  »اإنف�ق املي�صور« �س6)). 

الفالنيون ومبداأ ظهورهم
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وفرقة عزموا على اأن ي�صريوا اإىل ال�صرق ليدخلوا مع قب�ئل اآب�ئهم العرب فم�صوا 
حتى و�صلوا اإىل هذه البالد واأق�موا، وا�صتمر بع�صهم حتى و�صلوا اإىل بالد العرب 

واندجموا.

اأم� الذين ت�أخروا يف بالد هو�ص� وانت�صروا يف اأرج�ئه� فهم ق�صم�ن:

الأبق�ر  والزراعة ولهم قطع�ن من  املوا�صي  ي�صتغلون برتبية  بدويون  ق�صٌم 
اأطيب  طلب  يف  مك�ن  اإىل  مك�ن  من  ينتقلون  رحل  �صبه  دائًم�  وهم  والأغن�م، 

املراعي ملوا�صيهم وي�صمون برورو.

وق�صٌم ح�صريون ت�ص�هروا مع ال�صك�ن الأ�صليني يف البالد، ولكنهم رغم 
ذلك حمتفظون مبميزاتهم وع�صبيتهم وعقيدتهم وتق�ليدهم كع�دة اليهود.

ومن هوؤلء من يتع�طون التج�رة وال�صن�عة واأكرثهم ي�صتغلون ب�لتعليم اإىل 
اأق�صى حد حتى ظهر منهم العلم�ء الفحول يف الفقه والأدب والجتم�ع والدين. 
متبوع، يف  وراأي  م�صموع،  قول  ولهم  مرموق،  قلوب عوامهم مك�ن  وللعلم�ء يف 
وثق�فته  مع�مله  اإحي�ء  على  وحر�صهم  بدينهم  مت�صكهم  اأن  على  واملكره،  املن�صط 

��س. ليدل دللة وا�صحة على اأن عرق الإ�صالم والعروبة فيهم د�صَّ

ومن الغريب اأن يخلو منهم قطر من اأقط�ر غرب اإفريقي� ول بلد من بلدانه�، 
واأن يتوزعوا يف كل اإقليم من اأق�ليم كنو وك��صنة وبرنو وزكزك وغوبر، ك�أمن� توا�صوا 
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بذلك فيم� بينهم منذ مئ�ت ال�صنني قبل ولدة ابن فودي الذي نظم �صفوفهم 
به�  و�صمع  الت�ريخ  �صجله�  اإ�صالمية  دولة  بهم  واأ�ص�س  الن�صر  اإىل  جنودهم  وق�د 

الع�مل كله.

ن�سب �ل�سيخ عثمان بن فودي

بن حممد  ه�رون  بن  �ص�لح  بن  عثم�ن  بن  فودي  بن حممد  عثم�ن 
غورطو بن جبو بن حممد ثنبو بن اأيوب بن م��صران بن اأيوب بن ب�ب� بن مو�صى 
جكولو الذي ه�جر بجم�عته من بالد فوت�تور على ق�صد الهجرة اإىل احلج�ز وت�أخر 
مع ط�ئفته يف بالد هو�ص� واختلطوا ب�أهله� حتى ُوِلد فيهم ب�عث دولتهم فيه� »عثم�ن 
بن فودي«، ف��صتمر الب�قون يف هجرتهم حتى و�صلوا اإىل دارفور و�صن�ر، واألقوا به� 

ع�ص� الرتح�ل.

مولده ون�ساأته

ولد ال�صيخ عثم�ن ب�أر�س غوبر حوايل 1169هـ/ 1744م، ون�ص�أ يف حجر 
والديه ال�ص�حلني وك�ن لهم� ف�صل توجيهه اإىل الدين والعلم والعب�دة.

ولقد اأولع به� مذ اأن ن�هز البلوغ وفتح اهلل عليه الفتوح�ت الغيبية، ونور 
قلبه ب�لإمي�ن، ف�ص�هد عج�ئب ملكوت ال�صم�وات والأر�س، فجذبه اهلل اإىل ح�صرته 

وعممه بعم�مة الولية، وك�ص�ه بجلب�ب الكرامة، ف�ص�ر من اأولي�ئه الكب�ر.

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم
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م�سايخه وطلبه للعلم 
الفقيه، وعن  ب�لفالنية  اأخذ مب�دئ العلم عن والده حممد فودي، ومعن�ه 
والدته حواء وَجّدته رقية، ثم اأخذ عن ال�صيخ عثم�ن بندور الكبوي، واأخذ الإعراب 
اهلل،  عبد  بن  ثنبو  حممد  من  الفقه  و�صمع  حمدا،  بن  عبد الرحمن  ال�صيخ  عن 
والتف�صري من ال�صيخ اأحمد بن حممد بن ه��صم الزنفري، واأخذ ال�صح�ح ال�صت 
عن احل�ج حممد بن راجي، وعن ال�صيخ جربيل بن عمر ولزمه مدة يف بالد اآهري 
وا�صتف�د منه. وهكذا اأخذ من خمتلف ال�صيوخ وكلهم علم�ء بالده من الفالنيني 
والهو�ص�ويني والربن�ويني ولي�س من بينهم عربي والود، وذلك من ف�صل اهلل على 

اأهل ال�صودان يف العلم والإ�صالم.

�سخ�سية عثمان بن فودي
لقد اجتمع يف �صخ�صية ابن فودي عدة �صف�ت مل تتفق ومل تتمع لكثري 
من العلم�ء قبله ول بعده يف بالد ال�صودان ويف بالد العرب�ن فيم� نعلم ذلك؛ لأنه 
ثم بجمع  ب�ليد  ثم  وب�لل�ص�ن  ب�لقلب  ثم  املنكر  بتغيري  ق�م  اإفريقي�،  اأول داعية يف 
ر�صوله على منط  ب�إق�مة دولة حتكم بكت�ب اهلل و�صنة  ثم  ال�صالح  اجلنود وت�صهري 

احلكوم�ت الإ�صالمية الأوىل يف �صدر الإ�صالم.

مل ي�صرتك ابن فودي مع اأمري اأو ملك اأو �صلط�ن يف ت�أ�صي�س هذه الدولة كم� 
بكر  واأبي  اإبراهيم  بن  يحيى  ب�لأمري  ا�صتع�ن  الذي  ي��صني  بن  عبد اهلل  ال�صيخ  فعل 
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بن عمر يف ت�أ�صي�س دولة املرابطني، اأو كم� ا�صتع�ن ال�صيخ حممد بن عبد الوه�ب 
ب�لأمري ال�صعودي يف ت�أ�صي�س الدولة ال�صعودية.

تومرت  بن  حممد  فعل  كم�  املهدوية  ول  الف�طمية  دعوى  ينتحل  ومل 
يف ت�أ�صي�س دولة املوحدين ب�ملغرب، اأو كم� فعل اأحمد املهدي يف ت�أ�صي�س دولة 

الدراوي�س يف ال�صودان امل�صري.

ولقد �ص�رك ابن فودي العلم�ء والفقه�ء يف اإق�مة قومهم ب�أقالمهم، واأخرج 
لهم عدة كتب يف خمتلف الفنون الدينية وال�صي��صية والثق�فية، وجنب على يديه 

اأكرث من م�ئة ع�مل فقيه، ممن بلغوا رتبة الجته�د املذهبي يف الفقه امل�لكي.

و�صلك  امل�صلمني،  اأخالق  تهذيب  يف  ال�صوفيني  فودي  ابن  �ص�رك  ثم 
طريقة  واأن�ص�أ  والأوراد،  ب�لأذك�ر  النفو�س  تربية  يف  ال�صوفية  الطرق  اأهل  م�صلك 

من�صوبة اإليه ب��صم الطريقة الفودوية وهي فرع من الق�درية.

الق�درية  يف  و�صل�صلته  الأ�صل،  يف   � ق�دريًّ نف�صه  فودي  ابن  ك�ن  وحيث 
مت�صلة ب�ل�صيخ حممد املخت�ر الكنتي يف ورد اأهل البيت، وهي املنت�صرة يف هذه 

البالد قبل ظهور ال�صل�صلة ال�صم�نية امل�صرقية املنت�صرة الآن.

ب�أنف�صهم، فحمل ال�صالح  ثم �ص�رك ابن فودي املج�هدين يف �صبيل اهلل 
ال�صفلى،  الكفر هي  العلي�، وكلمة  وق�د اجلنود وق�تل حتى جعل كلمة اهلل هي 

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم
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واأ�ص�س دولة اإ�صالمية اكت�صحت جميع البالد املعروفة اليوم ب�لولي�ت ال�صم�لية 
وع�صرون  ن�صمة، خم�صة  مليون  يقل عن ثالثني  م� ل  ت�صمل  نيجريي�،  بالد  من 

منهم م�صلمون.

وزعيم  وم�صلح  ومربٍّ  وواعظ  وفقيه  ع�مل  فودي  ابن  اأن  القول  وجملة 
وق�ئد واأمري وح�كم واإم�م، بل هو اأمة واحدة.

لي�س على �هلل مب�ْسَتْنَكر               �أن يجمع �لَعامل يف َو�ِحد 

�بن فودي �لأ�سعري يف عقيدته

� ك�ص�ئر علم�ئه، وله كتيب �صغري يقول فيه: ك�ن ال�صيخ عثم�ن بن فودي اأ�صعريًّ

»اأم� بعد فهذا كت�ب اأ�صول الدين ن�فع اإن �ص�ء اهلل تع�ىل ملن عول عليه 
وب�هلل التوفيق:

الع�مل كله من عر�صه اإىل فر�صه ح�دث و�ص�نعه اهلل تع�ىل، وهو تع�ىل واجب 
الوجود قدمي ل اأول له، ب�ٍق ل اآخر له، خم�لف للحوادث، م� هو بجرم ول �صفة 
للجرم، ول جهة له ول مك�ن له، بل هو كم� ك�ن يف الأزل قبل الع�مل غني عن 
املحل، واملخ�ص�س واحد يف ذاته ويف �صف�ته ويف اأفع�له، ق�در بقدرة مريًدا ب�إرادة، 
ع�مل بعلم، حي بحي�ة، �صميع ب�صمع، ب�صري بب�صر، متكلم بكالم، خمت�ر يف فعله 
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وتركه، والكم�ل الإلهي كله واجب له، والنق�س الذي هو �صد الكم�ل الإلهي 
كله م�صتحيل عليه.

ور�صله كلهم من اآدم اإىل حممد  �ص�دقون اأمن�ء مبلغون م� اأمروا ب�إبالغه 
للخلق، والكم�ل الب�صري كله واجب لهم، والنق�س الب�صري كله م�صتحيل عليهم.

ويجوز يف حقهم الأكل وال�صرب والنك�ح والبيع وال�صراء واملر�س الذي 
ل يوؤدي اإىل النق�س.

واملالئكة كلهم مع�صومون ل يع�صون اهلل م� اأمرهم، ويفعلون م� يوؤمرون، 
نورانيون لي�صوا بذكور ول اإن�ث ول ي�أكلون ول ي�صربون.

والكتب ال�صم�وية كله� حق، واملوت ب�لأجل حق، و�صوؤال منكر ونكري 
للمقبور وغريه حق، وعذاب القرب حق، ونعيمه حق، ويوم القي�مة حق، وبعث 
الأموات يف ذلك اليوم حق، وجمع الن��س يف ذلك اليوم يف مك�ن واحد حق، 
والكوثر حق،  وال�صراط حق، واجلنة حق،  الكتب حق، واحل�ص�ب حق،  واإيت�ء 
والن�ر حق، ودوام اجلنة والن�ر مع اأهله� حق، وروؤية املوؤمنني له تع�ىل يف الآخرة 

حق، وكل م� ج�ء به حممد  حق.

فهذه اأ�صول الدين اإلهي�ته� ونبوي�ته� و�صمعي�ته� قد اأثبته� اهلل يف القراآن 
كله�، ويجب على كل مكلف اأن يعتقده� كم� ج�ءت، واعتق�د هذه الأ�صول 

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم
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يف حق الع�مة ق�ئم مق�م العلم يف حق اخل��صة لع�صر وقوفهم على الأدلة. ق�له 
عز الدين �صلط�ن العلم�ء يف »قواعد الأحك�م يف اإ�صالم الأن�م« ق�ل: ولذلك ك�ن 
�صلى اهلل عليه و�صلم ل يلزم اأحًدا ممن اأ�صلم ب�لبحث عن ذلك، بل ك�ن يقرهم 
على م� يعلم اأنه ل انفك�ك لهم عنه، وم� زال اخللف�ء الرا�صدون والعلم�ء املهتدون 

يقرونهم على ذلك.

�بن فودي �ملالكي �ملجتهد

لقد كتب ال�صيخ عثم�ن بن فودي ر�ص�لة �صم�ه�: »هداية الطالب« اأودع 
فيه� اآراءه يف التقليد والجته�د، ومع ذلك فهو جمتهد يف املذهب امل�لكي، ق�ل يف 

الر�ص�لة: اأم� بعد، فهذا كت�ب »هداية الطالب« اأودعت فيه� ع�صرة اأ�صي�ء:

�أولها: اأن جميع م� ج�ء عن ال�ص�رع عليه ال�صالة وال�صالم ل ي�صمى مذهًب� لأحد 
بل هو �صريعة تب اإج�بة كل من دع� اإليه.

التزام  اأحد يف كت�به، ول ر�صوله يف �صنته،  اأن اهلل تع�ىل مل يوجب على  ثانيها: 
مذهب من مذاهب املجتهدين بخ�صو�صه، ومل يبلغن� اأن اأحًدا من علم�ء ال�صلف 
اأمر اأحًدا اأن يتقلد مبذهب معني ولو وقع ذلك لأوقعوا يف الإثم لتقويتهم العمل 

بكل حديث مل ي�أخذ به ذلك املجتهد الذي اأمر ب�تب�عه وحده.
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ثالثها: هل يجب على الع�مي وغريه ممن مل يبلغ مرتبة الجته�د التزام مذهب؟ 
قولن: الأول نعم، و�صححه يف: »جمع اجلوامع« والث�ين ل، واخت�ره النووي.

ر�بعها: هل يجوز خروجه بعد التزام مذهب معني عنه؟ قيل: نعم مطلًق� و�صححه 
الرافعي، وقيل: ل مطلًق� لأنه التزمه، الث�لث: ل يجوز يف بع�س امل�ص�ئل.

بع قوله اإذا خ�لف ن�س الكت�ب اأو ن�س  خام�سها: اإن كل واحد من املجتهدين ل ُيتَّ
ال�صنة والإجم�ع.

اأ�صح�ب كل جمتهد من كالمه ل ي�صمى مذهًب� له.  اإن كل م� فهمه  �ساد�سها: 
وقد كرث ت�ص�هل الن��س بعد ذلك حتى عزوا مف�هيم كالم املوؤلفني وال�ص�رحني 
اإىل مذهب ذلك املجتهد الذي قلدوه، وانحل الأمر اإىل تقليد بع�صهم بع�ًص� حتى 
�ص�ر كل كت�ب نحو ع�صرين جملًدا ل يجيء كالم املجتهد جملًدا واحًدا من هذه 

املجلدات.

�سابعها: يجب على كل مكلف اأن يعتقد اأن �ص�ئر اأئمة امل�صلمني على هدى من 
ربهم.

ثامنها: يجب على كل مكلف اأن ل ينفر نف�صه من العمل ب�أقوالهم، وقد �ص�ر بع�س 
الن��س اليوم اإذا ا�صطر اإىل العمل بقول غري اإم�مه، يقول يقلد فالنً� لل�صرورة، من 
ب�ب ال�صرورات تبيح املحظورات. ك�أنه وقع يف مع�صية بل ِفْعله هذا هو املع�صية 

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم
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اأن  يعتقدون  ك�نوا  لو  ف�إنهم  ذلك،  من  وال�صتغف�ر  التوبة  عليه  فيجب  الكربى 
الأئمة على هدى م� نفرت نفو�صهم من العمل ب�أقوالهم لأن الهدى ل تنفر منه 

نف�س من �ص�هده اأنه هدى.

تا�سعها: اإن كل من ترك م� اختلف يف وجوبه، اأو فعل م� اختلف يف حترميه، ل ينكر 
عليه اإن قلد بع�س العلم�ء يف ذلك، اإل اأن يقلد يف قول خ�لف ن�س الكت�ب، اأو 

ن�س ال�صنة، اأو الإجم�ع.

ب�لإنك�ر  واملراد  عليه،  ينكر  فال  ال�صنة  اأهل  جمتهد  قول  وافق  اإن  واأم� 
اإنك�ر احلرام، ولو اأنكره اإنك�ر الإر�ص�د اأو اأمر به اأمر الن�صح والإر�ص�د فذلك ن�صح 

واإح�ص�ن. وهذا كله يف ب�ب احلكم والعمل.

واأم� يف ب�ب الفتوى فينكر عليه اإذا اأفتى ب�ل�ص�ذ واملرجوح؛ لأن الفتوى 
بهم� ل يجوز اإجم�ًع� ب�مل�صهور والراجح.

ن�س  اأو  الكت�ب  ن�س  الذي خ�لف  اإنك�ر احلرام هو  ينكر عليه  اإن من  عا�سرها: 
ال�صنة، اأو الإجم�ع. انتهى الكت�ب.

عثمان بن فودي �ل�سويف �ملجذوب)1(

والدي  »اأخربين  ن�صه:  م�  املي�صور«  »اإنف�ق  كت�به  بللو يف  ال�صلط�ن  يقول 
اأنه حني ح�صل له اجلذب الإلهي بربكة ال�صالة على النبي ، اإذ ك�ن يواظب 

)1)  املجذوب: يف ا�صطالح ال�صوفية، هو من ا�صطف�ه اهلل لنف�صه، واأدخله ح�صرة اأُن�صه وطّهره. )م).
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ة)1)، اأمده اهلل بفي�س الأنوار بوا�صطة ال�صيخ  عليه� من غري ملل، ول كالل ول َفرْتَ
امللكوت،  عج�ئب  من  ف�ص�هد   ، الر�صول  وجده   ، اجليالين  الق�در  عبد 
وح�صل على غرائب اجلربوت، و�ص�هد اأفع�ل الأ�صم�ء وال�صف�ت والذات، ووقف 
على اللوح املحفوظ، وفك رموزه امللحوظ، وك�ص�ه احلق تع�ىل حلة الدعوة اإليه، 

َجه ت�ج الهداية والإر�ص�د اإليه. وتوَّ

� وثالثني«  وكتب ال�صيخ عثم�ن عن نف�صه يف ر�ص�لة �صم�ه�: »ومل� بلغت �صتًّ
اأودع فيه� بي�ن اجلذب الإلهي الذي ح�صل له، وبي�ن تلقينه الورد اخل��س به، وهو 
اأن يق�ل: احلمد هلل رب الع�ملني ع�صر مرات، اللهم �صل على �صيدن� حممد وعلى 
اآله و�صحبه و�صلم ع�صر مرات، اأ�صتغفر اهلل العظيم ع�صر مرات. بذكر هذا الورد 

مرة واحدة يف اليوم.

وهو ورد خفيف وق�صري ل ي�أخذ الوقت الطويل الثقيل، ي�صتطيع الإن�ص�ن 
اأن يذكره على ح�لة ال�صتعج�ل فيح�صل له الف�صل الكبري والأجر اجلزيل.

بني �بن فودي و�بن عبد �لوهاب
اهلل  بيت  اإىل  فودي حج  ابن  اأن  نقلوا عنهم  وبع�س من  الإفرجن  افرت�س 
احلرام واجتمع بعلم�ء الدعوة الوه�بية وت�أثروا به�، ومل� رجع اإىل بالده ق�م ب�إ�صالحه 
وجه�ده. وذلك الفرتا�س مبني على الظن والتخمني، ل اأ�ص��س له يف حي�ة ابن 

ة: �صعف وفتور. )م). )1)  َفرْتَ

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم
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ثالثة  الوه�ب من  ابن عبد  ودعوة  فودي  ابن  كله�، ول عالقة بني دعوة  فودي 
وجوه:

�لوجه �لأول

اإن الدعوة الوه�بية اإمن� ق�مت اأول قي�مه� يف بالد جند 1153هـ، ومل تنت�صر 
يف احلج�ز انت�ص�ًرا يجعله� مقبولة اأو معروفة يف الع�مل الإ�صالمي قبل قي�م دعوة 

ابن فودي التي ق�مت 1180هـ. 

ومل تعرف الدعوة الوه�بية يف مكة املكرمة اإل يف 18)1هـ، وقد بلغت يف 
هذا الت�ريخ دعوة ابن فودي ذروته� وبداأ يف اجله�د مع ملوك هو�ص�.

حتى  احلرمني  علم�ء  لدى  ترحيًب�  تلق  فلم  الوه�ب  عبد  ابن  دعوة  اأم� 
الأكرب  مكة  مفتي  األَّف  اأن  حني  اإىل  له�  مق�ومتهم  دامت  بل  احلج�ج،  ينقله� 
ال�صيخ اأحمد زيني دحالن املتوفى 1304هـ خمت�ًرا يف الرد على الوه�بية �ص�رت 

به الركب�ن اإىل خمتلف البلدان.

وهكذا لقيت الدعوة الوه�بية مق�ومة ال�صلط�ن حممود الث�ين الذي اأ�صدر 
فتغلب  ال�صعوديني،  الوه�بيني  �صوكة  يك�صر  اأن  م�صر  وايل  اإىل حممد علي  اأمره 
اجلي�س امل�صري الرتكي على اجلي�س ال�صعودي الوه�بي، واأ�صروا اأمريهم عبد اهلل 
الدرعية وخربوه� 33)1هـ.  الآ�صت�نة واحتلوا ع��صمتهم  اإىل  واأر�صلوه  �صعود  بن 
وذلك بعد وف�ة ابن فودي ب�صنة، وبقوا هن�ك خم�س �صنني ثم ا�صرتده� الوه�بيون 
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ال�صعوديون، ولكن مل ت�صتقر دعوتهم يف اأرج�ء مكة واملدينة لبق�ئه� حتت حكم 
الأ�صراف ومق�ومة العلم�ء. ومل ت�صتقر الدعوة الوه�بية يف احلج�ز اإل بعد ا�صتيالء 

امللك عبد العزيز على مكة ع�م 5)19م.

�لوجه �لثاين

� ول عمرة، ومل يخرج مطلًق� من حدود  اأنه مل يكتب اهلل لبن فودي حجًّ
بالده اإىل بالد العرب. ولو اأنه حج اأو زار بلًدا من بالد العرب لكتب ذلك يف 
به�  تعلقت  التي  واحلوادث  �صجلوا حي�ته  الذين  تالميذه  عنه  َلَكَتَبه  اأو  موؤلف�ته 
من �صغرية وكبرية. لقد ح�ول عبد اهلل بن فودي اأخو عثم�ن اأن يخرج اإىل احلج، 
ولكن حيل دون ق�صده عندم� و�صل اإىل مدينة »كنو«، ثم رجع اإىل اجلم�عة وان�صم 

اإىل املوكب، انظر »�صي�ء احلك�م وتزيني الورق�ت« لعبد اهلل بن فودي.

�لوجه �لثالث

اأ�صول  ابن فودي يف  الوه�ب عن مذهب  ابن عبد  اأنه يختلف مذهب   
دعوتهم� لأربعة اأ�صب�ب:

وابن  الطريقة.  ق�دري  العقيدة،  اأ�صعري  املذهب،  م�لكي  فودي  ابن  الأول: 
عبد الوه�ب حنبلي �صلفي - وال�صلفيون غ�لًب� حن�بلة - ول طريقة لهم.

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم
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الث�ين: مل َيِرد ذكر حممد بن عبد الوه�ب يف موؤلف�ت ابن فودي واأخيه وابنه ول 
اأحد من تالميذهم، وذلك مم� يدل على اأنهم مل يت�صلوا بدعوته، ولو ات�صلوا به� 
لذكروه� يف اأ�صع�رهم وموؤلف�تهم، كم� يذكرون اأ�صم�ء امل�ص�يخ الذين نقلوا عنهم، 
ك�بن احل�ج والأزرق وال�صيوطي، وقلم� ذكروا ابن تيمية يف موؤلف�تهم. ولقد ذكروا 
من ت�صرفوا بلق�ئهم، اأو �صم�ع اأخب�رهم من العرب ك�ل�صيخ حممد املخت�ر الكنتي 

وغريه.

ق�ص�ئده  وله يف  والويل.    ب�لنبي  التو�صل  يعتقد يف  فودي  ابن  ك�ن  الث�لث: 
اأخوه عبد اهلل  ب   وال�صح�بة والأولي�ء. وقد عرَّ ب�لنبي  ا  تو�صالت كثرية جدًّ
ق�صيدة اأعجمية نظمه� يف التو�صل ب�ل�صيخ عبد الق�در، وهي يف نحو اأربعني بيًت� 

ج�ء فيه�: 

كالّظــــاهر باطٍن  عــــامل  رب  يا 
ِبــــــــالد �هلل قد �أَْحمد يف  َبَركات 
اًل لعـــــــباده يــــــــا رب يا ُمَتَف�سِّ
َيْلَتِجي �لأََكابر  لدى  �ملُ�سيء  �إن 
لكْو �أَِجْب  �أََجاب  �إن  �أهاًل  كنت  ما 
ُعْجَمة و�َسْيِخي  لأخي  ما  َعّرَبُت 

�لقــــادر بعبد  يدعو  �لذي  �أَِجب 
�لقــــادر عبد  عند  ت  وجمَّ ت  َعمَّ
�لقــــادر عبد  عند  ِلك  بَف�سْ ْلني  �سِ
�لقــــادر عبد  �ل�سيخ  عند  َفَلَجاأُْت 
ِن و�ســــيلتي درجات عبد �لقــــادر
�لقــــادر بعبد  مًعا  ــــــلني  متو�سِّ
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والغر�س من اإثب�ت املق�رنة بني اأ�ص��س الدعوتني هو اإثب�ت القول ب�أن دعوة 
املغ�ربة وال�صودانيني،  ال�صوفية وب�لعلم�ء  ب�لنزعة  بعيد  اإىل حد  ابن فودي مت�أثرة 
واإنه� ق�ئمة بذاته�، ل متفرعة عن غريه�، ول معتمدة على غريه�، ثم الإثب�ت ب�أن 
يقوم  كم�  والأحمر،  الأ�صود  بحمله�  يقوم  ع�ملية  ب�ص�عة  وثق�فته  الإ�صالم  ر�ص�لة 

بذلك الأبي�س والأ�صمر.

واإن العربية، كم� ق�ل النبي ، لي�صت من اأحد ب�أب ول ب�أم، واإمن� هي 
ل�ص�ن، وكل من تكلم ب�لعربية فهو عربي. وقد حقق ابن خلدون م� للعجم من 
اإىل يومن� هذا.  ف�ص�ئل جمة على الإ�صالم والعربية من ال�صدر الأول لالإ�صالم 
نفو�س  يف  احلديثة  النه�صة  روح  ن�فخ  الأفغ�ين  جم�ل  ال�صيد  عن�  ببعيد  ولي�س 
الع�صر،  الكبري يف هذا  الإ�صالمي  الك�تب  الندوي  اأبو احل�صن  وال�صيد  العرب، 

واأمث�لهم الكثريون..

و�سع �لبالد قبل قيام �بن فودي لالإر�ساد

ك�نت هذه البالد منذ طلوع فجر الإ�صالم فيه� تت�أرجح بني ظلمة الكفر، 
ونور الإمي�ن، وك�ن الإ�صالم فيه� يتقلب بني كفتي النق�ص�ن والرجح�ن، ويرتاوح 

بني النت�ص�ر والنح�ص�ر، هكذا يتقلب حتى الع�صر الذي ولد فيه ابن فودي.

وقد بلغ الف�ص�د غ�يته، وك�دت اآث�ر الإ�صالم متحى، وقد ارتد اأكرث امل�صلمني 
ب�أفع�لهم، واإن ك�نوا يدينون ب�لإ�صالم بل�ص�نهم.

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم
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وعبد الآخرون الأحج�ر، والأ�صج�ر، والأنه�ر، و�ص�روا يرجونه� لدفع ال�صر 
اإىل  العلم�ء  وركن  والطغي�ن.  اجلور  يف  وال�صالطني  امللوك  وتع�ىل  اخلري،  وجلب 

الراحة والدعة، وته�دنوا مع الطغ�ة اجلب�برة.

ويف هذا الو�صط املتكدر، وهذا اجلو املكفهر ولد ال�صيخ عثم�ن بن فودي 
من اأ�صرة موؤمنة، وتربى على اأيدي علم�ء �ص�حلني، وتثقف بهم يف الدين والعلم 
والعمل وال�صالح والورع، ومل� بلغ مبلغ الرج�ل الع�ملني املج�هدين يف �صبيل اهلل 

اأدرك اأهل زم�نه على خم�صة اأق�ص�م:

�لق�سم �لأول: كف�ر ب�لأ�ص�لة يعبدون الأ�صج�ر والأنه�ر واجل�ن وال�صي�طني 
ومل يرت�صوا ب�صيء غري الكفر بدياًل.

ب�لكف�ر،  اختالطهم  جراء  من  الإ�صالم  عن  مرتدون  �لثاين:  و�لق�سم 
وي�صمون »م�غنوا«.

ويزكون،  وي�صومون  وي�صلون  ب�لتوحيد  يقرون  م�صلمون  �لثالث:  و�لق�سم 
يخلطون  ثم  �صروطه�،  ا�صتكم�ل  غري  على  ب�لعب�دات  ي�أتون  جهالء  ولكنهم 
اآب�ئهم  ورثوه� عن  التي  اجل�هلية  والروا�صب  الكفرية  والع�دات  ب�لبدع  عب�داتهم 

واأجدادهم اأو اأحدثوه� من اأنف�صهم.
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و�لق�سم �لر�بع: العلم�ء الذين ركنوا اإىل الدني� وا�صتم�لوا لزخ�رفه�، وته�دنوا 
مع امللوك الظ�ملني، و�صكتوا عن الأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر.

ولقد لقي ابن فودي من هوؤلء اأذى وجف�ء، ومثلهم كمثل م� ذكر حممد 
اأ�صكي� لل�صيخ املغيلي عند ا�صتفت�ئه وق�ل:

»... وقد ابتلين� يف بالدن� بعدم الأم�نة فيمن ين�صب له العلم من قرائن�، 
لهم  قلياًل، ومع ذلك  اإل  العربية  يفهمون من كالم  اأنهم عجم ل  ومن �صفتهم 
�صون وق�ص�ة مف�صدون، يتكلمون يف دين اهلل مب� ي�ص�وؤون ويزعمون اأنهم  كتب ُيَدرَّ

ورثة الأنبي�ء، واإنه يجب علين� القتداء بهم«.

من  بهم  يقتدون  والذين  الع�ملون،  ال�ص�حلون  العلم�ء  �خلام�س:  و�لق�سم 
ِمْن الذين يعملون على ن�صر الهداية واحلق. ومن هوؤلء ك�ن م�ص�يخ  تالمذتهم 

ابن فودي الذين ربوه وعلموه حتى اأجنبوه هو واأ�صح�به الذين ن�صروه يف دعوته.

منهج �بن فودي يف �لدعوة

ك�ن له جمل�ص�ن: اأحدهم� للتدري�س والآخر للوعظ والإر�ص�د.

يف�صر  للتدري�س،  والع�ص�ء  الع�صر  �صالة  بعد  يخرج  فك�ن  تدري�صه  اأم� 
�س احلديث والفقه والت�صوف و�ص�ئر العلوم الأخرى. القراآن ويدرِّ

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم
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اأم� وعظه فك�ن يخرج له ليلة كل جمعة، ويعظ الن��س فيه�، وك�ن يح�صر 
جمل�س وعظه خلق كثري، رج�ًل ون�ص�ء.

وك�ن يخرج اإىل الآف�ق القريبة والبلدان املج�ورة لالإف�دة والوعظ اأي�ًم� ثم 
يرجع اإىل بلده. وك�ن منهج وعظه على خم�صة اأق�ص�م:

�لأول: فيم� فر�صته ال�صريعة من الأ�صول والفروع الظ�هرة والب�طنة.

�لثاين: يف البحث على اتب�ع �صنة ر�صوله.

�لثالث: يف ردِّ اأوه�م الطلبة يف التوحيد والفقه والت�صرف اإىل ال�صواب.

�لر�بع: يف اإخم�د البدع ال�صيط�نية وردِّ الع�دات الرديئة.

�خلام�س: يف بث العلوم ال�صرعية، وحترير امل�صكالت، والإف�دة ب�لغرائب والنوادر 
يف العلوم.

وك�ن اإذا جل�س لوعظه بداأ يحدث الن��س يف فن اأ�صول الدين ثم يف فن 
الفقه.

يبداأ من ب�ب ال�صتنج�ء، ثم الو�صوء و�صفته، ثم الغ�صل والتيمم وال�صالة 
واحلج،  وال�صي�م،  الزك�ة،  ثم يف  ال�صهو،  �صجود  ثم  ال�صالة،  من  ف�ت  م�  وق�ص�ء 

والزك�ة، واليمني، ثم النذر، ثم النك�ح، ثم البيع.
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ر الن��س يف فن الت�صوف، ويذكرهم ب�آي�ت الرتهيب وذكر الن�ر ثم  ثم يذكِّ
ب�آي�ت الرتغيب و�صف�ت اجلنة.

وك�ن يقراأ كل ذلك من ت�أليفه اأو موؤلف�ت اأخرى، ويرتجم ذلك اإىل لغة 
احل��صرين، واإذا اأمت ذلك كله ان�صرف من جمل�صه.

�ص�ر لل�صيخ عثم�ن �صيت عظيم يف الآف�ق بوعظه ودرو�صه، و�ص�ر يق�صده 
الأقربون، ويك�تبه الأبعدون، وتكونت من امل�صتمعني لوعظه هيئة منتظمة �صم�هم 

اجلم�عة، وهم الذين �ص�روا له اأن�ص�ًرا يف دعوته الإ�صالحية.

ومل� علم ال�صيخ ب�أن بالد »زنفر« حتت�ج اإىل مر�صد ي�أخذ ب�أيدي اأهله� توجه 
نهر  »كبي« حتى ج�وز  بالد  اأطراف  ثم ج�ل يف  اأعوام،  فيه� خم�صة  واأق�م  اإليه� 
اإىل ن�حية اجلنوب، ودخل بالد الدند ومكث يف بع�س عوا�صمه� فت�ب  النيجر 

على يديه خلق كثري ثم ع�د اإىل وطنه.

وك�ن ال�صيخ ابن فودي يف املبداأ ل يت�صل ب�مللوك والأمراء ول يزورهم، 
كم� يزورهم العلم�ء يف الأعي�د واملوا�صم. ولكن ملك »غوبر« مل� �صمع ب�أمره وكرثة 
جم�عته اأر�صل اإليه ي�صتح�صره مع جملة من العلم�ء، ومل� راأى ابن فودي اأن ل بد 
ى دعوته ويتحقق م� يدعو له، اأج�ب دعوة  من امل�صري اإليه ليتم بذلك عمله وَتَتَقوَّ
له الإ�صالم  ق�م و�صرح  »ب�ص�و« ملك »غوبر«. ومل� ح�صر بني يديه  امل�صمى  امللك 
ال�صحيح، وطلب اإليه الرجوع اإىل اإحي�ء مع�مل الإ�صالم واإق�مة العدل بني الرعية 

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم
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وتطبيق الأحك�م ال�صرعية، فك�ن من توفيق اهلل اأن اأج�به امللك ب�ل�صمع والط�عة 
واأ�صند اإليه الفتوى يف جمل�صه. ف�ص�ر ابن فودي املرجع الوحيد للملك من بني 
اأولئك العلم�ء ف�أخذ هوؤلء يح�صدونه على هذا ال�صرف ويعريونه يف ات�ص�له بهذا 
الهوى،  اإىل  وين�صبونه  والري�ء  الرئ��صة  وحب  اجل�ه  بطلب  يرمونه  و�ص�روا  امللك، 
وتّنى عليه بع�س العلم�ء وتطلَّبوا له املث�لب واملع�يب يف اأفع�له واأقواله، وجعلوا 
ينكرون عليه بع�س ت�صرف�ته. من ذلك م� كتب اإليه ال�صيخ امل�هر الذي ا�صتنكر 

عليه ح�صور الن�ص�ء لوعظه، يقول: 

 ومل� تلقى ال�صيخ هذه الر�ص�لة اأمر اأخ�ه عبد اهلل اأن يرد عليه�، فج�ء الرد 
على مثل بحره� وروّيه� ك�لآتي: 

ُمَباركة حتيات  ا  ِمنَّ عليك 
�جَلْهال �أُويل  فاأْنِذر  ُقْم  فودي  �بن  �أَيا 
�إذ لَوْعِظك  ِن�ْسَو�ن  ِزَيارة  َفاْمَنع 
�إذ للَمَعايب  ي  ُيوؤَدِّ ما  َتْفَعَلن  ل 
وَجْهاًل �ملََمات  َبْعَد  وَما  �ملََمات  �إِنَّ 
ُمها ُيَتمِّ بج  َطَفى  �مل�سْ و�أبيت 

ُيالُقونا َمْن  و�سكا  ِم�ْسًكا  �َسَمَمن 
ونا و�لدُّ ين  �لدِّ َيْفَقهون  لعلَّهم 
�ِسيَنا َكفى  ِبن�ْسَو�ن  �لّرَجال  َخاَلَط 
ُيوؤِْذينا َكان  َعْيًبا  �هلل  َياأُْمر  مَلْ 
َيْكفينا َكان  َوْعظ  بالَعَو�قب 
ُيْغِنيَنا �لعد  زيد  َمَع  ر�س  َعاِم  يف 
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من  له  املن�وئني  وبني  فودي  ابن  بني  يجري  ك�ن  مم�  م�صّغرة  �صورة  هذه 
علم�ء زم�نه، غري اأنه ك�ن يرد عليهم هو بنف�صه اأو ينيب اأخ�ه عبد اهلل اأو ابنه حممد 
بللو، في�أتي الرد برباهني �ص�طعة وحجج ق�طعة، فيقتنع بع�صهم للحق اأو ميتنع الآخر 

فريكب راأ�صه ويتم�دى يف اللج�ج.

الذين  جم�عته  وتزداد  �ص�أنه  يف  يرتقى  فودي  ابن  ال�صيخ  �ص�ر  هكذا 
ي�صمعون قوله ويطيعون اأمره، حتى �ص�ر امللك يتوج�س منه خيفة على عر�صه.

ُيْر�ِسُدنا َجاء  َقْد  �لذي  ذ�  �أيُّها  َيا 
تعذرنا ليت  لكن  جهدك  ْحت  َن�سَ
ملْجِل�ِسَنا َجاءو�  �إن  َياطني  �ل�سَّ �إن 
وَذ� َكْيف  بالّن�سو�ن  ُنَخالط  َل�ْسَنا 
�أن �أُ�َسلم  ل  وَلِكن  ذ�ك  َكان  �إن 
َحَتَما َقد  ر  �ل�سّ �أََخّف  �رِتكاب  �إِْذ 
َغِرَقو� َقْوَمها  َوْجدنا  �لِبالد  َهذي 
ية �أَْق�سِ لالأْقَو�م  حَتُدث  ِقيل  َقد 
َهادينا �لإْنعام  ذي  هلل  �حَلْمُد 
َكملت �أَبياُتنــــا  و�سحبـــه  و�آله 

ُقْلنا َما  �أَْنت  فا�سمع  ُقْلَت  ملا  �سمًعا 
ُبْهَتانا كان  هذ�  �ُسْبَحان  وقلت 
ُطْغيانا �لَقْول  �ُسوء  َيبّثون  َمن  ُهْم 
�سلمنا قلت  َلكْن  ُنحـــــــّذر  ا  ُكنَّ
ُيوؤْذينا كان  َهْماًل  باجَلْهل  يتكن 
ِع�سَيانا َكان  ذ�  �إِن  �جَلْهل  يكفر 
�لّدينا يْفَقُهو�  �أَن  َنَْنُعُهم  باجلهل 
ِميَز�نا َذ�ك  ُخْذ  �أَْحَدثو�  ما  َبَقْدر 
َهادينا �ملُْخَتار  َعلى  �ل�ســــالة  ُثمَّ 
ن�سقنا و�لتـــــاريخ  حب  وعدها 

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم
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اأنه مييل عن ج�دة ال�صتق�مة، ومل  ومل يفرت ال�صيخ ين�صحه كلم� اأح�س 
ال�صع�ية  ب�ب  كله  ذلك  فتح  اأن  اإىل  العلم�ء،  يفعل  كم�  ويداريه  يالطفه  يكن 
والو�ص�ية بينه وبني امللك، ف�أف�صد العلم�ء ذات بينهم�، ف�ص�ر امللك يتحني فر�صة 
النتق�م. ومل� ط�ل عليه ذلك التج�أ اإىل �صي��صة �صراء ال�صم�ئر ب�لأموال ليقطع به 
�صنة  الأ�صحى  عيد  يوم  اأر�صه  علم�ء  لديه  ف�جتمع  ب�حلق.  الت�صريح  عن  ل�ص�نه 
)0)1هـ، ح�صب ع�داتهم كل ع�م، فتقدم امللك اإليهم ب�لهداي� وال�صدق�ت من 
�صنعه،  على  واأثنوا  كثرًيا  امللك  ومدحوا  العلم�ء  به�  ففرح  والأعرا�س،  الأموال 

وخلعوا عليه جميع اأو�ص�ف العدل وال�صتق�مة.

ومل� فطن ال�صيخ عثم�ن بحقيقة الأمر وعلم اأن ذلك كله اأحبولة ال�صيد 
اأو هو اإح�ص�ن لقطع الل�ص�ن، رف�س ن�صيبه من عطي�ت امللك من جميع الأموال 
والأعرا�س، و�صرح ب�أن ح�جته الوحيدة يف ات�ص�له ب�مللك والدخول عليه وزي�رته، 

اإمن� هي الن�صح والإر�ص�د ل غري.

وعلى هذا خرج اجلميع من امللك وقد امتالأ �صدره من ابن فودي حقًدا، 
كم� امتالأ �صدر العلم�ء منه ح�صًدا، وم�صى ال�صيخ يف �ص�أنه ل يلوي على �صيء 

من ذلك كله. ومل تزل جم�عته تزداد وتتك�ثر ومل تزل همته متتد وتت�ص�عف.

ومل  �صمريه،  ويرت�ح  غيظه  منه  ي�صفي  اأخرى  حيلة  اإىل  امللك  التج�أ  ثم 
يجد ذلك اإل يف حم�ولة اغتي�ل ال�صيخ على غرة من جم�عته، ف�أر�صل اإىل ال�صيخ 



153153

يوًم� يطلب ح�صوره اإىل مدينة امللك ليفتيه يف م�ص�ألة خطرية، فذهب ال�صيخ ومعه 
�صديقه عمر الكموين واأخوه عبد اهلل، فلم� دخلوا عليه اأقعدهم يف اإحدى غرف 
ق�صره وغ�فلهم حتى اأطلق عليهم الر�ص��س فج�أة وعلى غرة، ولكن اهلل رد كيده 
ب�إذن اهلل ف�رمتى على الأر�س ومل ي�صب مقتله. ثم  الن�ر  اإليه  يف نحره، فرجعت 
دن� منهم وهو يعتذر اإليهم وي�صتميحهم ف�أغلظوا له القول وخرجوا من ق�صره اإىل 

بلدهم �ص�ملني، وهم ي�صكرون اهلل على هذه الكرامة الب�هرة.

وك�ن ب�لقرب من مدينة هذا امللك قرية اختطه� امل�صلمون الفالنيون حتت 
زع�مة رجل يدعى ال�صيخ عبد اهلل الفالين، وهو ع�مل تقي وورع وواعظ مر�صد 
ابن  اإليه  يدعو  مب�  والعمل  نواهيه  واجتن�ب  اهلل  اأوامر  ب�متث�ل  قومه  ين�صح  وك�ن 

فودي.

فق�م امللك ب�صن غ�راته عليهم يف حني غفلة منهم ويف نه�ر رم�ص�ن، فقتل 
علم�ءهم وقراءهم، ونهب اأموالهم و�صبى ن�ص�ءهم وذراريهم، فزاد امللك ذلك تكرًبا 
ا  وطغي�نً�، و�ص�ر اأتب�عه واأن�ص�ره يهددون جم�عة ال�صيخ مبثل ذلك ويتوعدونهم �صرًّ
وجهًرا، ولكن ال�صيخ يطمئن جم�عته ب�أن اهلل ين�صرهم ولن يرتهم اأعم�لهم. وبينم� 
هم يف هذه احل�لة اإذ ب�مللك ب�و يق�صي نحبه ويخلفه ابنه »ُينيف«، وك�ن اأ�صد ب�أ�ًص� 

من اأبيه واأكرث طغي�نً� ونزوانً�.

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم
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ب�خلروج  ي�أمره  عثم�ن  ال�صيخ  اإىل  اأر�صل  حتى  توليه  عقب  يلبث  ومل   
من بلده الذي ك�ن يقيم به هو وعي�له، ويبتعد عن حدود بالده اإىل بالد اأخرى 
من غري اأن ي�ص�حب اأحًدا من جم�عته غري عي�له، ف�أخرب ال�صيخ عثم�ن اجلم�عة 
ب�خلرب فك�ن �صبًب� يف تقوية روحهم املعنوية، فعزم اجلميع على اخلروج مع �صيخهم 
جميًع�  اإليهم  وطلب  يده  يف  �صقط  بذلك  امللك  �صمع  فلم�  للهجرة،  ف��صتعدوا 

مالزمة مك�نهم ف�متنعوا.

هجرته ومبد�أ دولته 

 ه�جر ال�صيخ وجم�عته من قرية طغل ع�م �صريح 18)1هـ. ونزلوا ب�أطراف 
ال�صحراء على حدود بالد غوبر ب�ملك�ن امل�صمى قدو، وهم يبلغون خم�صة اآلف 

ن�صمة.

اأنح�ء تلك  اأغ�ل الت�ركي يحر�س املوؤمنني يف جميع  فق�م الفقيه ال�صيخ 
البالد على الهجرة اإىل مك�ن ال�صيخ، ودع� اإخوانه من التوارك اإىل مع�ونة ال�صيخ 

وحم�يته من كل م� يتوقع من اأعداء اهلل.

وكذلك ق�م ال�صيخ حممود غردم وال�صيخ علي جيد الذي �ص�ر فيم� بعد 
ق�ئًدا عظيًم� من قواد ابن فودي الذين ق�موا لن�صرته.

فتت�بعت اأمواج الهجرة اإىل مك�ن ال�صيخ حتى كرث امله�جرون فبلغوا نحو 
ع�صرة اآلف، فجعل اأهل غوبر يقطعون الطريق على امله�جرين وينهبون اأموالهم.
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ثم كتب امللك اإىل ال�صيخ يطلب منه الرجوع اإىل مك�نه الأول، فرد عليه 
ال�صيخ ب�لرف�س حتى يتوب من ذنوبه ويرجع اإىل الإ�صالم ال�صحيح ويرد جميع م� 

�صلب اأتب�عه من اجلم�عة من اأموالهم. 

في�صتفتي امللك علم�ءه فق�لوا له مثل م� ق�لت اليهود لكف�ر قري�س يف اأمر 
النبي ، اإن امللك على احلق وابن فودي وجم�عته على الب�طل، ف�زداد امللك 
بذلك تكرًبا وطغي�نً�، ثم اأر�صل اإىل ابن فودي يعلن عليه احلرب ل�صتئ�ص�ل �ص�أفته 
هو وجم�عته. فلم� بلغ اخلرب اإىل اجلم�عة �ص�قت عليهم الأر�س برحبه�، ثم راأوا 
اأن ل بد من مق�ومة هذه احل�لة، ف�تفقوا على مب�يعة ال�صيخ على ط�عة اهلل ور�صوله 
واجله�د يف �صبيله. ولقد ك�ن ابن فودي اإم�مهم ومعلمهم ومر�صدهم، فليكن من 

الآن ق�ئدهم واأمريهم، وعزموا على ذلك وتوكلوا على اهلل.

فودي  ابن  اأن  واحلوادث  الأ�صب�ب  هذه  �صرد  من  املن�صف  الق�رئ  يرى 
وجم�عته اإمن� ا�صطروا اإىل م� �ص�روا اإليه من اأمر الدولة، فك�ن على وفق اإرادة اهلل 
تع�ىل، كمثل ق�صة اأبين� اآدم يف هبوطه اإىل الدني� من جراء اأكله من ال�صجرة التي 
نهى اهلل عنه� ليتم �صكنى الأر�س وعم�رة البالد، اأو كمثل هجرة النبي من مكة 

املكرمة بدينه اإىل املدينة املنورة لإق�مة دولة الإ�صالم فيه�.

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم
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متام �لبيعة وقيام �لدولة

اأول من ب�يع ابن فودي اأخوه عبد اهلل ثم �صديقه عمر الكموين ثم ابنه 
حممد بللو ثم �ص�ئر العلم�ء والأعي�ن من اأ�صح�به وتالميذه.

ولقد ب�يعوه على ط�عة اهلل ور�صوله واجله�د يف �صبيله، وال�صمع له والط�عة 
يف املن�صط واملكره وك�ن ذلك ع�م 18)1هـ 1804م.

وبعد مت�م البيعة عمد اإىل ت�صكيل الدولة على النظ�م الإ�صالمي، ف�خت�ر 
اأخ�ه عبد اهلل وزيره الأول، و�صديقه عمر الكموين وزيره الث�ين، و�صديقه حممد 
ثنبو بن عبد الرحمن اإم�مهم يف ال�صالة وق��صيهم يف اخل�صوم�ت، وجعل حممد 

بن احل�صن امللقب �صعدار �ص�حب اللواء وق�ئد اجليو�س وهكذا..

فتم بذلك ت�صكيل الدولة الإ�صالمية العظيمة التي تنفذ اأوامر اهلل ور�صوله 
وحت�فظ على حدودهم� وحتمي ذم�ر امل�صلمني وتدافع عن اأرواحهم واأموالهم.

واأعدوا  للجه�د  �صدورهم  ف�ن�صرحت  للعب�دة  اجلم�عة  نفو�س  ف�طم�أنت 
لذلك كل قوة ورب�ط، وبنوا على مك�نهم ح�صًن� ح�صيًن� وحفروا حول احل�صن 

خندًق� عميًق�.

بجنوده  ف�أقبل  والهو�ص�  والتوارك  النوبة  من  اأوب��ًص�  غوبر  ملك  فجمع 
للهجوم عليهم يف مك�نهم.
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هذا  اهلل  عبد  ال�صيخ  فق�د  اأنف�صهم،  عن  للدف�ع  امل�صلمون  اإليهم  فزحف 
ب�أيدي  ُينيف  جيو�س  اهلل  فهزم  كوتو،  ا�صمه  مك�ن  يف  اجلي�ص�ن  ف�لتقى  اجلي�س 
املوؤمنني فغنموا اأموالهم واأ�صلحتهم، ويف ذلك يقول ال�صيخ عبد اهلل ق�صيدة ج�ء 

فيه�: 

 ف�ص�ع خرب هزمية غوبر بني ملوك هو�ص� ال�صبع »ملوك ه�بي« فنك�صوا على 
روؤو�صهم واأوج�صوا على اأنف�صهم خيفة مم� لق�ه اأحد حلف�ئهم من اأيدي الفالنيني 
حتت اإمرتهم، فبعث اإليهم ملك غوبر »ينف« ر�صوًل ي�صتنجدهم وي�صتحثهم على 

يتَبُع كر  و�ل�سُّ �هلل  ِبِب�ســـــم  َبَد�أُْت 
من و�مل�سلمني  �لإ�سالم  ُلو�  لي�سَتاأْ�سِ
�سفيههم وُيْنَف  غوبر  مع  َتـــــو�رك 
حمّقق �أَمر  ِمْثــــــــَل  وَفاأيْل  فقلت 
�قت�بنا وز�د  َتر�ءينـــــا  �أن  �إىل 
َجَهامهم يُت  َر�أَ �أن  �إل  َيُك  َفلم 
ر �لّنبي َعلى �لِعَدى ر �لذي َن�سَ ِبَن�سْ
وَجاِهدو� ِجّدو�  �لإِ�سالم  �أُّمة  فيا 
د�ئًما �خُلْلد  جنَّة  يف  َفَقْتـــــالُكم 
دينه ن�سر  يف  �هلل  وْعـــــُد  َتَّ  فقد 

َتّمعو� علينا  ُكَفـــــاٍر  َقْمع  على 
�أو�سع ل  �لَف�سْ يف  و�هلل  ِبالدهم 
وَي�ْسمع َيرى  و�هلل  بهـــــم  يخرِّ
َيرجع بالّذّل  ُيْنف  �سينفى  لـــــدى 
و�ق�سعو� فَوّلـــــو�  َفرَميَناُهْم  َرَمو� 
قد �نك�سفت عن �َسْم�ِس �لإ�سالم َتْلَمع
َبَبــدر يجمــــع ملمالئك)1( يجمع  
َمْرِجع للنَّ�سر  رب  فال�سَّ َتِهُنو�  ول 
يرجع و�ملال  بالعـــــّز  وَر�ِجُعكم 
ّرع و�لّت�سَ �ُســـــكره  �إل  َيْبَق  ومل 

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم

  )1) قوله »ملمالئك« نحت واأ�صله من »املالئك«.
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ابن فودي وجم�عته، وعلى �ص�ئر الفالنيني املتوزعني يف تلك الرق�ع الوا�صعة من 
البالد.

فلم� بلغ ابن فودي اخلرب بعث بدوره الر�ص�ئل اإىل اأولئك امللوك يو�صح لهم 
احلقيقة ويدعوهم اإىل ن�صرة الإ�صالم، والتع�ون على الرب والتقوى ف�أبى اأكرثهم اإل 

نفوًرا.

ف�أخذ كل ملك من ملوك هو�ص� ي�صطهد كل من بن�حيته من اأعوان ال�صيخ 
من الهو�ص�ويني والفالنيني، بل يقتلون من قدروا عليه، فجعل هوؤلء ي�صكون بثهم 
وحزنهم اإىل اهلل ثم ي�صتنجدون ب�ل�صيخ. وكتب ال�صيخ اإىل جميع اأن�ص�ره واأتب�عه 
يف كل بلدة ويف كل مدينة من بالد هو�ص� ومدنه� اأن ي�صتعدوا للدف�ع عن اأنف�صهم 

وي�صتعينوا ب�هلل على اأعدائهم لين�صرهم اهلل عليهم.

فودي  ابن  اإىل  رئي�صهم  اأو  ق�ئدهم  اأو  اإم�مهم  هوؤلء  من  ط�ئفة  اأوفد كل 
ليب�يعه وي�أخذ منه لواء اجله�د يف �صبيل اهلل.

فعقد ابن فودي لهم م� يبلغ اأربعة ع�صر لواًء مع كل ق�ئد، واأذن لكل ق�ئد 
اإىل ح�صن  ر عليه عبد اهلل  واأمَّ ن�حيته، ثم جهز جي�ًص�  له يف  املن�وئني  اأن يج�هد 
الف�لوي الذي هو اأمنع ح�صون ملك غوبر، بل هو اأمنع ح�صون بالد هو�ص� على 
الإطالق، ف��صتع�صى عليهم فتحه فرجعوا بعد مدة، فتبعهم جي�س غوبر وب�غتهم 
يف مك�ن يدعى ثنثو، ف��صت�صهد فيه� خي�ر اأ�صح�ب ال�صيخ، منهم �ص�حب اللواء 
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حممد بن احل�صن والإم�م حممد ثنبو واأمث�لهم من الفقه�ء والفقراء، فحمل اللواء 
من يومئذ منود وعلي جيد. ويف هذا يقول ال�صيخ عبد اهلل: 

 ثم جهز ال�صيخ عبد اهلل بنف�صه جي�س الفتوح وق�ده اإىل بالد كبي التي �صقت 
ع�ص� اأمريه� عثم�ن وخلعته وطردته من ُمْلكه؛ لأنه ين��صر ال�صيخ وجم�عته ويدعو 
اإليه من ن�صرة احلق واإظه�ر الإ�صالم، ففر ه�ربً� اإىل ال�صيخ ولذلك جهز  مب� يدعون 
ال�صيخ عبد اهلل له جي�ًص� توجه به اإىل بالده، فحمل اللواء علي جيدو، ومروا على 
بالد زنفرة ففتحه� اهلل عليهم من غري قت�ل، وا�صتمروا حتى فتحوا ب�صًع� وع�صرين 
ح�صًن� يف بالد كبي، منه� ح�صن اأحد �صالطينه� امل�صمى حممد بن �صليم�ن واأع�دوا 

�لنََّوى ُتثري لذي  كرى  و�لذِّ َتَذّكرت 
وغريه �جلهاد  يف  َماتو�  �أِخاّلَي 
وِحْزبه �لإمام  َتَذّكرت  ما  َمتى 
و�لـ ذ�ك  و�لّتَو�رك  غوبر  �َسّر  فاإن 
َد�ئًما َجَهّنم  يف  َقْتالهم  فمن 

فاْقت�َسعو�  َبياًتا  َجاءو�  ة  َمرَّ وكم 
عو� توزَّ وِحيًنا  َجمًعا  �أََتْو�  وَطْوًر� 
ِجَهــــــادنا َنَلُّ  ل  َر�أَْونـــــــــا  وملّا 
وَجْمُعهم �َستى  �لبلد�ن  �إىل  و�  َفَفرُّ

َبا �لهوى كرى َتهّب �سَ ُهموًما ويف �لذِّ
�جلوى َقني  رَّ َفاأَ �سيخي  عن  وُبْعدي 
�لّدوى ِمن  ُبحوٌر  َقْلبي  يف  مَتوُج 
�سو� َمْرجعنا  َلي�س  �ِسَجال  ِقتال 
وَمن يف ِجنان  �خُللد لي�سو� على ��ْستوى
�سوى �ساحبه  ْوِب  �سَ من  فيهم  وما 
َغوى �لذي  َخاب  َثم  وَغرب  ِب�َسرق 
َفاْرعوى َخاف  ُجلُّهم  و�أَ�ْسٍر  َلَقْتٍل 
بو� �َســباإ  يف  كــان  �أُنـــــا�س  ِبَجْمع 

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم
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اأر�س »كبي«  منيًع� يف  بللو ح�صًن�  بنى حممد  اإىل دولته. وهن�ك  املخلوع  الأمري 
مبوقع يق�ل له »غندوا« ف�نتقل اإليه اأمري املوؤمنني ابن فودي هو وع�ئلته.

نحو  فيه�  ف��صت�صهد  »األو�ص�« وهو مو�صع يف بالد »كبي«  ثم وقعت غزوة 
األفني من اجلم�عة ونحو م�ئتني من العلم�ء والُقّراء. ويف ذلك يقول عبد اهلل: 

ويف ع�م 1808م جهز اأمري املوؤمنني ابن فودي جي�ًص� عرمرًم� للمرة الث�نية 
لفتح ح�صن »الق�لوي« واأّمر على اجلي�س حممد بللو الذي جعل على اجله�ت 
ال�صرقية من احل�صن الق�ئد املظفر منود، وجعل على اجله�ت الغربية الق�ئد الب��صل 
علي جيدو. وك�ن اأحد تالميذ ابن فودي امل�صمى »عمر دلج« ق�ئًدا لط�ئفة من 
اجلنود الفالنيني يف بالد ك��صنة. فلم� �صمع بتحرك اجلي�س اإىل ح�صن »ق�لوي« 
َقِدم بجنوده ف�أح�طوا ب�حل�صن، اإح�طة ال�صوار ب�ملع�صم، فح��صروه �صهًرا، ومل يجد 
ا من الت�صليم، ففتح امل�صلمون احل�صن ب�إذن اهلل وقتلوا »ُينف« الط�غية،  العدو بدًّ

و�لأَ�َسى �لَهّم  �َساَبُه  لقلٍب  �إِلهي 
ِجَهاِدهم يف  ْو�  َم�سَ �أَِخاّلء  ِلَفْقد 
حممد دين  ر  َن�سْ يف  تي  ُعدَّ هم 
وُكّلهـــــم َقــــــاٍر فقــــــيٌه وتـــابع
َم�ْسجد لزم  �هلل  ديـــــــِن  وَنا�سر 
كلهم ُعْثَمان  �هلل  ديــــــن  ملظهر 

�مل�سا �إىل  باح  و�ل�سَّ �لّتَماِم  ِبَلْيل 
و�ألو�سا َقَر�ري  يف  َبْع�س  )بثنثو( 
َتَنّف�َسا �جلهاد  يف  ِفيهم  َكان  َفَمن 
�أُويل �لعلم قاري �ل�سيف يف �حلرب �أحم�سا
جمل�سا ُيَفــــاِرق  ل  َوْعظ  وجَمل�س 
�ئت�سا قــــــــد  ِمْنه  و�لأفعال  بالأقو�ل 
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»غوبر«  بالد  �صقطت  وهكذا  1808م.  �صنة  ذراريهم  و�صبوا  �صن�ديده  قتلوا  كم� 
و»كبي« و»زنفرد« حتت �صن�بك جنود ابن فودي.

ابن  جه�د  وبني  الإ�صالم  �صدر  الأول يف  الغ�زي  بني  الق�رئ  ق�رن  ف�إذا 
فودي والوق�ئع التي دارت بينه وبني غوبر َوَجَده�، ِمْثاًل مبْثل، ك�أمن� يعيد الت�ريخ 

الإ�صالمي نف�صه يف نيجريي�.

الإ�صالمية،  الدعوة  بداأت  كم�  والإر�ص�د،  ب�لوعظ  فودي  ابن  بداأ  لقد 
وع�ر�صه كف�ر غوبر، كم� ع�ر�س النبي  كف�ر قري�س، واأجل�أوه اإىل الهجرة اإىل 
اأطراف ال�صحراء، كم� اأجل�أ قري�س امل�صلمني الأولني اإىل الهجرة للمدينة، وجعلوا 
يقطعون الطريق على من يه�جر، كم� فعل قري�س للمه�جرين الأولني. ثم مل� راأى 
قري�س  ا�صتعد  كم�  ل�صتئ�ص�لهم،  ا�صتعدوا  مهجرهم  يف  امل�صلمني  متكن  الكف�ر 
لذلك، ف�لتقى اجلي�ص�ن يف اأول وقعة يف »ك�وتو«، كم� التقت الفئت�ن يف اأول غزوة 

يف »بدر« ف�نت�صر امل�صلمون هن�، كم� انت�صروا هن�ك.

وا�صتعد الكف�ر لالنتق�م يف وقعة »ثنثو«، كم� فعل قري�س يف غزوة »اأحد« 
يف  الب�هر  الن�صر  متَّ  ُثم  الأول،  ال�صدر  يف  اأ�صيبوا  كم�  فيه�،  امل�صلمون  واأ�صيب 
الغزوات الت�لية، كم� مت لالأولني وفتحوا ح�صن »ق�لوي«، كم� فتحوا مكة. »فم� 

اأ�صبه الليلة ب�لب�رحة«..

�لفالنيون ومبد�أ ظهورهم
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اأم� ملوك ه�بي الذين �صبق اأن ا�صتنجد بهم ملك غوبر، فلم ي�صتطيعوا اأن 
يفيدوه ب�صيء اإذ ك�ن كل �صلط�ن م�صغوًل مب� يع�نيه من ن�حيته، وكل م� عزم على 

ن�صرة غوبر �صغله عن ذلك الفالنيون من اأن�ص�ر ال�صيخ املوجودين يف ن�حيته..

الفالنيني  ب��صطه�د  اأوًل  يقومون  ك�نوا  الذين  هم  امللوك  هوؤلء  اأن  على 
وقتلهم ونهب اأموالهم انتق�ًم� منهم حلليفهم ملك غوبر، فيقوم هوؤلء برد الفعل 
بعد  واحدة  البالد  فت�صقط  املبني،  الن�صر  اهلل  في�أتيهم من  اأنف�صهم  وب�لدف�ع عن 
اأخرى حتت اأقدامهم، وي�صبحوا بف�صل اهلل اأ�صي�ده� واأمراءه� يقيمون فيه� العدل 

وال�صرع، وين�صرون به� الدين والعلم.



�أولهم �سلطان �آهري

يوجد قرب مدينة »�صوكوتو« بلدة »اآهري« يعمره� التوارك وبق�ي� ال�صنه�جة 
والفقه�ء  العلم�ء  فيه�  وجنب  والدين،  والعلم  الربكة  فيه�  ظهر  وقد  والربابرة، 
منذ مدة لكرثة  اأنه� ذهبت  اإل  فتية،  و�صوكتهم  قوية،  دولتهم  وك�نت  والأولي�ء. 
تن�زعهم على تولية �صالطينهم وعزلهم بغري موجب �صرعي، لكنه� ظلت ع�مرة 

اإىل اأي�م ابن فودي.

وك�ن عليهم ال�صلط�ن حممد الب�قر الذي �صمع ب�أخب�ر ابن فودي واأت�ه يف 
بلده وب�يعه ون�صر دعوته وكتب اإىل الآف�ق يح�س الن��س على اتب�عه، ولقد اأدركته 

املنية يف »اأكدز« عند عودته من زي�رة ال�صيخ اإىل بالده.

وتوىل بعده اأخوه حممد، كم� �ص�ر على نهج �صلفه و�ص�فر اإىل ال�صيخ عثم�ن 
ف�أعط�ه  والأم�نة  املحبة  لت�أكيد  وامليث�ق  العهد  ال�صيخ  من  وطلب  وح��صيته،  هو 

ال�صيخ م� طلب. ومن جملة م� قرر له:

حملة لواء ابن فودي وعماله



164 164
�لإ�سالم يف نيجرييا

الورع  والتزام  ر�صوله  �صنة  واتب�ع  وم�ص�عدته  الدين  ن�صرة  اإىل  دع�ه  »اأن 
وبدعة  رديئة  ع�دة  كل  من  والرباءة  احلرام  واإنك�ر  نف�صه،  خ��صة  يف  والتقوى 
�صيط�نية؛ لأن كالًّ منهم� ل ي�صهد له كت�ب ول �ُصّنة، ول قول ع�مل من علم�ء 
نة. ثم دع�ه ال�صيخ اإىل حم�ربة من ح�رب، وم�ص�ملة من �ص�مل؛ لأنه ل يح�رب  ال�صُّ

اإل من ح�رب اهلل ور�صوله، ول ي�ص�مل اإل من �ص�مل اهلل تع�ىل«.

ثم ق�ل: »اإن اأَجْبتني اإىل مت�بعة احلق وال�صرع ف�أن� وجم�عتي من اأولي�ئك 
واأن�ص�رك، ف�حكم ب�لعدل وال�صرع، ول تخف يف اهلل لومة لئم، وكل من خ�لفك 
دعوت  ومتى  احلق.  خ�لف  من  كل  واإي�ك  يكفيني  اأن  اهلل  اأدعو  اأزال  ل  ف�إين 
اأو  جم�عتي اإىل جه�د فرقة خ�لفتكم يف الدين اأو منعت ُحكًم� من اأحك�م اهلل 

� من حقوقه ف�إنهم يجيبونك وين�صرونك، وُتْكفى اأمر الفتنة اإن �ص�ء اهلل«. حقًّ

والط�عة  ب�ل�صمع  واأمرهم  والأعوان  الوزراء  اإىل  فودي  ابن  التفت  ثم 
لأمريهم ومع�ونته على م� حتمل.

والهم،  للجم�عة ومن  البالد  ويخلوا  ال�صبيل  يوؤمنوا  اأن  منهم  ثم طلب 
واأحوال  اأخب�رهم  من  ي�صمع  فيم�  علم�ئهم  مع  بللو  حممد  تب�حث  ثم  ف�أج�بوا. 

بالدهم، واأ�صلح منه� م� يحت�ج اإىل الإ�صالح واأر�صدهم اإىل الإ�صالم ال�صحيح.

�صلط�ن  اإىل  ر�ص�لة  وف�ته  قبيل  الب�قر  حممد  ال�صلط�ن  كتب  وقد  هذا، 
املغرب مالي اأحمد، يثني فيه� ب�جلميل على ال�صيخ ثن�ء كثرًيا ويخربه مب� �ص�هد 
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من اأحواله يف الدعوة اإىل اهلل خالل زي�رته له، فكتب ال�صلط�ن اإىل ال�صيخ عثم�ن 
م� ن�صه:

امل�صطفى  �صيدن� حممد  اهلل على  و�صلوات  الرحيم،  الرحمن  اهلل  »ب�صم 
الكرمي واآله واأ�صح�به الذين انتهجوا نهجه القومي.

الآف�ق  يف  وا�صتهر  عدله،  ال�صودانية  الأقط�ر  يف  ف�ص�  الذي  ال�صيد  اإىل 
املغربية دي�نته وف�صله، العاّلمة النبيه العدمي يف زم�نه ال�صبيه، ذي النورين العلم 
والعمل اللذين هم� منتهى الأمر: ال�صيد عثم�ن بن حممد بن عثم�ن بن �ص�لح 
اإليه،  الفالين، نفع اهلل بعلومه الق��صي والداين، �صالم من� عليه م� ا�صتد �صوقن� 

ورحمة من اهلل حتى ل يخ�صى اإل اهلل واهلل اأحق اأن تخ�ص�ه.

وبعد، فلقد بلغن� من الثن�ء عليك والتعريف ب�أحوالك واأفع�لك، ذلك م� 
اأوجب حمبتن� وت�صليمن� اإليك، وذلك على ل�ص�ن �صلط�ن ن�حيتكم اأمري الطوائف 
الإ�صالمية ب�ص�حتكم، املقر يف كت�به اإلين� بف�صلك، واإنك ن��صح هلل وعليه حمبتن� 
لل�صلط�ن حممد الب�قر بن حممد العدل �صلط�ن اآهري، ف�إنه اأخربن� مب� قمت به من 
الواجب من الأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر، الذي له ن�صب الر�صول الأمني 
اأفواًج�، وترادفت عليك وفود  الن��س يف دين اهلل  والوزير واحل�جب حتى دخل 

الإ�صالم اأمواًج�، و�صرت بلطف �صم�ئلك اإن�ص�ن العني من عني اإن�ص�ن.

حملة لو�ء �بن فودي وعماله
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�لنا�س �أَْكَي�ُس من �أن ميَدحو� َرُجاًل        ما مل َيرو� ِعْنده �آَثار �إْح�َسان

وهذا من اأعظم املنح واأمت النعم ولأن يهدي اهلل بك رجاًل واحًدا خري لك 
من حمر النعم، ف�هلل تع�ىل يج�زيكم عن الأمم خرًيا ويقيكم �صرًيا، ويدمي دولتكم 
حمفوفة حمفوظة، وبعني العن�ية ملحوظة، ويف ح�صن اهلل احلريز ق�ل اهلل تع�ىل: 

ڎ   ڎ   ڌ  ڌ   ڍ.   ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   نثچ  
ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   

گ  گ  گمث ]احلج/ 40- 41[.

ن�صيحتكم  بخلو�س  لالإ�صالم  �ص�ر  الذي  جن�بكم  على  من�  وال�صالم 
ك�لبيت املعمور، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل. وكتب يف 18 جم�د ث�نية 5))1هـ«.

لو�ء �بن فودي يف مقاطعات كا�سنة

يوجد يف مق�طع�ت ك��صنة عدد ل ي�صته�ن به من الفالنيني، وك�ن يراأ�صهم 
ال�صيخ عمر دلج، وهو من اأ�صح�ب ال�صيخ ابن فودي وتالميذه. ومل� �صمع بقي�م 
اجله�د قدم اإىل ابن فودي وطلب منه اللواء فعقده له، فرجع اإىل بالده ي�أمر ب�ملعروف 
وينهى عن املنكر ويدعو اإىل ن�صرة احلق والإ�صالم بن�صرة ابن فودي، فه�ج عليه 
�س عليه الأوب��س واأتعبوه كثرًيا، ولكن اهلل ن�صر عمر دلًج�  �صلط�ن ك��صنة وحرَّ
فتغلب عليه وطرده من مملكته. فالذ ب�لفرار اإىل مدينة »مرادي« ف�حتل عمر مك�نه 
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� حلم�ية الدعوة، وق�م اإىل ن�صرة ابن فودي بكتيبة كبرية، �ص�عدوا  واأن�ص�أ جي�ًص� قويًّ
يف حم��صرة ح�صن ق�لوي حتى افتتح.

واإر�ص�ده،  ونفوذه  فودي  ابن  �صيطرة  ك��صنة حتت  مق�طع�ت  �ص�رت  فبذلك 
وهي اأول اإم�رة خ�صعت لدولة �صوكوتو، وع��س عمر دلج حتى 1835م.

لو�ء �بن فودي يف مقاطعات ز�ريا

والف�صل  ب�لهزمية  مل� �صعر  اإىل حلف�ئه  اأر�صل  ب�أن ملك غوبر  قلن�  اأن  �صبق 
امللك  وك�ن  اأمرهم،  يتف�قم  اأن  قبل  الفالنيني  على  جميًع�  ليت�ألبوا  ي�صتنجدهم 

»ك�دو« �ص�حب زوزو واأمريه� ممن ت�وبوا مع غوبر.

فودي  ابن  اإىل  قدم  مو�صى،  م�مل  ي�صمى  فالين  ع�مل  ن�حيته  يف  وك�ن 
فن�صب  ك�دو،  على  احلرب  واأعلن  بالده  اإىل  ورجع  اللواء  منه  واأخذ  1804م. 
بينهم� قت�ل عنيف انهزم فيه ك�دو فهرب مع جم�عته اإىل اأبوج� وترك زوزو لل�صيخ 

مو�صى الذي �ص�ر به� اأمرًيا حتت دولة ابن فودي اجلديدة.

لو�ء �بن فودي يف مملكتي بو�سي وغمبي

اثن�ن هم� يعقوب  تلميذان  ب�جله�د  قي�مه  ابن فودي قبل  يوجد من تالميذ 
العلم حتى ق�م اجله�د، ثم  اإليه من بالد بو�صي ولزم�ه يطلب�ن  ب�يرو، نزح�  واأبو 
بنوى  اإىل جه�ت  يعقوب  ف�ته  لهم�  ف�أذن  ن�حيتهم�،  ب�لوعظ يف  للقي�م  ا�صت�أذن�ه 

حملة لو�ء �بن فودي وعماله
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واختط به� مدينة، كم� اته اأبو ب�يرو اإىل بالد غمبي وعمل هن�ك للدعوة اأعم�ًل 
جليلة، فح�لفه الن�صر حتى �ص�ر به� اأمرًيا من دون قت�ل اأو ن�ص�ل، وكلت� الإم�رتني 

على حدود بالد برنو اجلنوبية.

لو�ء �بن فودي يف �إمارة كنو

عبد  ال�صيخ  عزم  عندم�  وهلة  اأول  كنو  ب�أهل  فودي  ابن  دعوة  ات�صلت 
وح�لوا  والفالنيني  الهو�ص�ويني  من  العلم�ء  له  ف�جتمع  بهم،  ومرَّ  احلج  على  اهلل 
بينه وبني م� يريده من ال�صفر، وطلبوا اإليه اأن يقراأ لهم درو�ًص� يف تف�صري القراآن، 
ف��صتج�ب لهم واألف لهم كت�به »�صي�ء احلك�م وكف�ية �صعف�ء ال�صودان يف تف�صري 
اآي�ت القراآن« ومكث معهم مدة، ثم ع�د به القدر َعْوًدا على بدء من مدينة كنو 

اإىل اإخوانه الذين تركهم يف ميدان اجله�د والقت�ل.

ملك  اإليهم  بعث  الذين  ال�صالطني  الوايل من جملة  كنو  �صلط�ن  وك�ن 
غوبر مبوجب التح�لف والتن��صر، فيتحرك هذا لنجدة حليفه، ومل� �صعر الفالنيون 
ف�أخذه  اللواء،  منه  لي�أخذ  ال�صيخ  اإىل  ابن �صبوة  امل�صمى  زعيمهم  اأوفدوا  بذلك 
فلم  من�و�ص�ت  الوايل  �صلط�ن كنو  بينه وبني  فق�م  اإىل اهلل.  قومه داعًي�  اإىل  ورجع 
ي�صتطع عليه، ولكنه �صمد له يف ن�حية، وا�صتع�ن بزعيم اآخر من اإخوانه الفالنيني، 
فوقف �صلط�ن كنو يف ن�حية اأخرى، ف��صتط�ع الثن�ن اأن يق�صي� على اآخر ملوك 

ه�بي الألولية يف كنو 1807م.
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ابنه  اإليهم�  بلغ ابن فودي اخلرب بعث  تن�زع الثن�ن على احلكم، ومل�  ثم 
للخالف  ح�صًم�  الثنني  عن  العدول  امل�صلحة  من  اأن  راأى  الذي  بللو  حممد 
واأمر  اجلم،  �صليم�ن  وهو  كنو  بالد  زم�نه يف  علم�ء  من خرية  اآخر  ع�مل  واختي�ر 
حممد بللو �ص�ئر الن��س اأن يب�يعوه ب�ل�صمع والط�عة، وهكذا دخلت كنو يف حكم 

ابن فودي.

لو�ء �بن فودي يف �أعايل بنوي

اإىل  رجع  ومل�  برنو،  يف  العلم  تلقى  اآدم  مودبو  يدعى  فالين  رجل  هن�ك 
بالده وات�صل ب�لدعوة الإ�صالحية اجلديدة، اأ�صرع اإىل اعتن�قه�، وحث قومه على 
امل�ص�بقة اإىل قبوله� ومن��صرته�، فبعثوه اإىل مب�يعة ابن فودي، فذهب وب�يع ثم رجع 
ب�للواء فجهز اجلي�س العظيم للدف�ع، و�ص�ر يدعو القب�ئل الوثنية اإىل الإ�صالم، ومل 
يزل يح�لفه الن�صر حتى اأ�ص�س مدينة يول �صنة 1841م. ون�صبت اإليه البالد بلفظ 

اأدم�وي. 

لو�ء �بن فودي يف دورة وحطيجة

لقد ُعِرفت مدينة دورة ك�إحدى مدن بالد هو�ص� القدمية، ومنه� نزح الذين 
ت�صلطنوا من ملوك ه�بي يف كنو وزكزك وك��صنة وغوبر وغريه�. ولقد اآذنت دولته� 
اأحد  اإ�صح�ق  ال�صيخ  على  ف�صهل  فودي  ابن  دعوة  قي�م  قبل  والهرم  ب�ل�صعف 
اأ�صح�ب ابن فودي اأن يطرد �صلط�نه� من دولته بدون كبري عن�ء واأن يحتل مك�نه.

حملة لو�ء �بن فودي وعماله
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الدعوة  لن�صر  �صديًدا  كف�ًح�  عمر  ال�صيخ  ك�فح  فقد  حطيجة  يف  اأم�   
ابن  املوؤمنني  اأمري  اإىل  ثنبو  اأخ�ه حممد  فبعث  وانت�صر،  فيه� وج�هد  الإ�صالحية 

فودي لي�أخذ اللواء فلم يلبث اأن م�ت فتوىل مك�نه حممد ثنبو ف�ص�ر به� اأمرًيا.

لو�ء �بن فودي يف بالد نويف

ت�صكن قب�ئل نويف على �صف�ف نهر النيجر ال�صم�لية يف اجله�ت املح�ذية 
لبالد يورب� يف ال�صف�ف اجلنوبية.

وقبيلة نويف من بق�ي� قب�ئل النوبة الذين نزحوا من اأع�يل م�صر و�صكنوا هذه 
البالد من قدمي الزم�ن. ومل� علم �صلط�نهم مب� يجري يف بالد هو�ص� بني الفالنيني 
وملوكه� ان�صم هو اإىل �صلك اإخوانه امللوك، وجعل ي�صطهد الفالنيني املوجودين 
يف بالده، ف��صتع�نوا ب�أمري املوؤمنني ف�أر�صل اإليهم حممد بللو لإع�نتهم فتمَّ لهم ذلك 

ف��صت�أمنوا.

يف  حممد  امل�صمى  �صلط�نهم  وقع  نويف  عوا�صم  اإحدى  راب�  مدينة  ويف 
م�ص�كل مع رعيته ف��صتنجد ب�بن فودي، ولكن املنية ع�جلته قبل و�صول النجدة 
اإليه، فتن�زع اثن�ن على اإم�رة راب� ف�ن�صمت جندة ابن فودي اإىل اأحدهم� امل�صمى 
ليتجندوا  اإلورن  ن�حية  اإىل  اأن�ص�ره  ففر  وقتله،  من�ف�صه  على  تغلب  الذي  م�جي� 
اأهل راب� على ابن عم م�جي� امل�صمى  هن�لك لأخذ الث�أر والنتق�م، فوقع اختي�ر 

اإدري�س ليكون اأمرًيا عليهم فت�أّمر.
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ثم ج�ء من �صوكوتو ع�مل فالين يدعى م�مل دندو، ف�ن�صم اإىل م�جي� بعد 
تردده بني هذا وذلك فبذلك تعني م�جي� اأمرًيا على نويف من قبل �صوكوتو.

ولكنه نقل الع��صمة من راب� اإىل مدينة بدا فدامت به� حتى اليوم، وتزوج 
وث�نيهم� حممد  زاك  عثم�ن  اأحدهم�  ولدين  ف�أجنب  م�جي�،  اأ�صرة  من  دندو  م�مل 
�ص�ب�، ومت لكليهم� اأن يخلف الآخر على اإم�رة بدا بعد وف�ة اأبيهم� )183م، وبقي 
ابن عم اإدري�س اأمرًيا على مق�طعة ب�تيجي، واأ�ص�س م�مل م�لك اأحد اأن�ص�ر دندو 
مدينة لفيجي، و�ص�ر اأبن�وؤه به� اأمراًء. وتقع مدينت� ب�تيجي ولفيجي على �صف�ف 

نهر النيجر اجلنوبية املت�خمة لبالد يورب�.

�سقوط برنو يف حكم �بن فودي

ك�ن ب�أر�س برنو عدد ل ب�أ�س به من الفالنيني الذين ق��صوا ال�صطه�د املرير 
اأنف�صهم.  الدف�ع عن  لي�صتطيعوا  ف�جتمعوا يف مك�ن واحد  برنو،  اأمري  من رج�ل 
فه�جمهم اأمري برنو، فرّدوه على اأعق�به، ثم اتفقوا على الهجرة من بالده اإىل مقربة 
اأمري برنو بهجرتهم ذرًع�؛ فكتب اإىل ابن فودي  من اإخوانهم املج�هدين. ف�ص�ق 
يطلب منه اأن ي�أمرهم ب�لبق�ء يف بالده لأنه� دار ال�صالم لي�صت دار احلرب. فتو�صط 
ابن فودي بني الطرفني ثم ظهر اأن هذا الأمري اإمن� يخ�دع خدعة حم�رب، ويتحني 
الفالنيني لإب�دتهم،  هوؤلء  ط�ئفة من  اإىل  ب�جلند  فبعث  الدامر،  للهجوم  الفر�صة 
الأجن��س  من خمتلف  التجند  يف  اأخذ  ثم  ووزيره،  ق�ئده  وقتلوا  هزموه  ولكنهم 

حملة لو�ء �بن فودي وعماله
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ليقبل به� اإىل الن�صم�م بحلف�ئه؛ فجمع الفالنيون �صت�تهم من كل ن�حية.

ف�جتمعوا يف جهة دمرتوا حتت قي�دة خمت�ر امل�هر.

ويف جهة غومبي حتت لواء اأبو ب�يرو.

ويف جهة اأنغروا حتت قي�دة عبدو »عردو«.

ويف جهة كت�غم حتت اإ�ص�رة اإبراهيم زاك.

ف�ص�ر كل ق�ئد يع�لج اأمري برنو من ن�حيته حتى اأخرجوه من مملكته َفَفرَّ اإىل 
ارة وهجموا به� على الفالنيني، ف��صت�صهد  ك�من، وا�صتع�ن مبن فيه� واأتوا بجنود جرَّ
منهم ط�ئفة وقتلوا خمت�ر وعبدو، و�صتتوا الب�قني واأرجعوا الأمري اإىل ح�صنه. ثم 
اأع�د الفالنيون تنظيم �صملهم حتت قي�دة اإبراهيم زاك الذي ه�جم برنو مرة اأخرى، 

واأخرج الأمري من احل�صن اأي�ًص�، ثم فر اإىل احل�ج اأمني الك�مني ث�نًي�.

اأمني يرا�صل ابن فودي بر�ص�ئل، ويط�لبه بدلئل يف  ومن هن� بداأ احل�ج 
�صبب قي�مه بهذا اجله�د، وك�ن يف الوقت نف�صه يجند اجلنود من ك�من وب�غرمي، 
فتم له بعد ذلك اإخراج اإبراهيم زاك من احل�صن واإجالء الفالنيني من برنو، واآل 

اإىل اأحف�ده حكم برنو اإىل اليوم و�ص�روا يتلقبون ب�ل�صيخ بدًل من امل�ي.

بني �بن فودي و�لكاني

لقد قدمن� م� فيه الكف�ية لتعريف الك�مني بني م�ص�هري علم�ء البالد، اأم� م� 
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جرى بينه وبني ابن فودي فقد بعث الك�مني اإىل ابن فودي ر�ص�ئل عديدة �صجله� 
حممد بللو يف »اإنف�ق املي�صور«، ونحن نورد هن� واحدة منه� لتكون منوذًج� لتلك 
ر�ص�لة  ون�س  اجل�نبني  من  الفهم  امله�رة وحذق  على  تدل  التي  الفقهية  املن�ظرة 

الك�مني:

»احلمد هلل ف�حت اأبوب الهداية وم�نح اأ�صب�ب ال�صع�دة، وال�صالة وال�صالم على 
من  �صرعه.  واأو�صحوا  هدوا  الذين  واأ�صح�به  اآله  وعلى  ال�صمحة  ب�حلنفية  بعث  من 
املتعّفر برتاب الذنوب املتدثر بجلب�ب العيوب العبد الذليل حممد الأمني بن حممد 

الك�مني، اإىل العلم�ء الفالنيني وروؤ�ص�ئهم. ال�صالم على من اتبع الهدى. 

اأم� بعد، ف�لب�عث لر�صم هذا املزبور)1) اإنه مل� �ص�قتني املق�دير لهذا الإقليم 
وجدت ن�ر الفنت بينكم وبني اأهل الوطن موقودة، ف�ص�ألت عن ال�صبب فقيل بغي 
وقيل �صنة. وحترين� يف الأمر فكتبت لإخوانكم املج�ورين لن� وثيقة طلبت منهم 
بي�ن ال�صبب والدليل على اجلواز، ف�أج�بوين بجواب ركيك ل ي�صدر عن ع�قل 
ف�صاًل عن ع�مل وف�صاًل عن جمدد، وعدوا فيه اأ�صم�ء كتب لن� اطالع على بع�صه� 
ولكن مل نفهم منه� م� فهموه. وبينم� نحن يف حرية الرتدد هجم بع�صهم على دار 
الإم�رة ونزل امله�جرون لن� قريًب� من�، فك�تبن�هم ث�نًي� ون��صدن�هم اهلل والإ�صالم اأن 
اأنف�صن� متربئني اإىل  يكفوا عن� �صرهم ف�متنعوا و�ص�لوا علين�، فقمن� مدافعني عن 
اهلل من �صوء �صنيعهم حني �ص�قت علين� الأر�س، ومل جند مق�ًم� ول جم�ًل ووقع 

)1)  ر�صم هذا املزبور: كت�بة هذه الر�ص�لة. )م).

حملة لو�ء �بن فودي وعماله
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من� م� وقع، وحني وجدن� راحة وف�ص� هذا، واهلل اأعلم ب�مل�صتقبل، راأين� املك�تبة واإن 
مل تنجع ك�نت اأح�صن من ال�صكوت.

ف�علموا اأن الع�قل يتلقى الكالم بقبول ليفهمه، فيجيب جوابً� م�صتقيًم� 
ف�أخربون� عن قت�لكم لن� وا�صرتق�قكم اأحرارن�.

اإن قلتم فعلن� ذلكم بكم لكفركم ف�إن� براآء من الكفر بعيدون عن �ص�حته 
اإق�مة ال�صالة واإيت�ء الزك�ة ومعرفة اهلل و�صوم رم�ص�ن وعم�رة امل�ص�جد  ف�إذا ك�ن 

كفًرا فم� الإ�صالم؟

فهذه الأبنية التي اأقمتم به� اجلمعة كن�ئ�س اأم بيع اأم بيوت نريان؟ واإن 
اإل كالم  ذلك  ملكتم؟ هل  به� حني  �صليتم  فلم  الإ�صالم  �صع�ئر  من  تكن  مل 
متن�ق�س؟؟ ومن اأعظم ُحَجِجكم على تكفري ع�مة املوؤمنني ركوب الأمراء لبع�س 
املواطن ق�صًدا لل�صدقة به� وك�صف روؤو�س احلرائر واأخذ الر�صوة واأكل م�ل اليتيم 

واجلور يف احلكم وهذه اخلم�صة ل تبيح لكم هذا العمل.

اأم� ركوب الأمراء فبدعة �صنيعة مذمومة وجب النهي عنه� والإنك�ر على 
يق�صد  اأو  ت�أثرًيا  له�  اأن  يّدعي  منهم  اأحد  لي�س  اإذ  ف�عله�  يكفر  ل  لكن  ف�عله�، 

بذلك اإ�صراًك� بل ق�ص�رى دعواهم جلهلهم.
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اأح�صن من غريه�، ومن م�ر�س كتب الفقه  اإن ال�صدقة يف هذه املوا�صع 
الهدي  عن  النهي  على  تكلم  حني  احلج  ب�ب  يف  الأئمة  اآراء  كل  على  ووقف 
من  عظيمة  مدينة  دمي�ط  وهذه  قلن�ه،  م�  م�صداق  علم  عنده�،  والذبح  للمقبور 
مدائن الإ�صالم وهي بني م�صر وال�ص�م، وذلك مو�صع الِعْلم والإ�صالم، وب�أر�صه� 
�صجرة تفعل به� الع�مة مثل فعل الأع�جم، ومل يقم اأحد من العلم�ء لقت�لهم ول 

ق�ل اأحد بكفرهم.

ر ف�علته  واأم� ك�صف الراأ�س فحرام َوَرَد القراآن ب�لنهي عنه، ولكن ل نكفِّ
تب  فمع�صية  الت�صديق  مع  الفعل  عدم  واأم�  الكفر،  اإىل  يوؤدي  التكذيب  لأن 
لَّت مك�صوفة الراأ�س وخرج الوقت  ة اإذا �صَ التوبة على الفور منه�. األ ترى اأن احُلرَّ
ل اإع�دة عليه� عند الق�ئل به كم� هو معلوم يف كتب الفقه، وكيف ت�صح ال�صالة 

من ك�فرة؟

اليتيم، واجلور يف احلكم وكل ذلك من  واأَْخذ م�ل  الر�صوة،  اأَْخذ  وكذا 
الكب�ئر التي نهى اهلل عنه�، لكن ل يكفر اأحد بعد اأن ا�صتقر اإمي�نه بذنب، فلو اأمرمت 
ب�ملعروف ونهيتم عن املنكر واعتزلتم الن��س حني مل ينتهوا لك�ن اأح�صن من هذا 

القتل، اإذ الأمر والنهي متوقف على �صروط:

واأدخل  ورطكم  قد  نهيكم  وهذا  منه،  اأعظم  هو  م�  اإىل  يوؤدي  األ  منه� 
�. األي�س اخلروج على امللك بعد انعق�د  � واأخرويًّ عليكم وعلى امل�صلمني �صرًرا دنيويًّ

حملة لو�ء �بن فودي وعماله
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البيعة حراًم� عند جميع اأهل ال�صنة؟ واإن طراأ منه ف�صق؟ وتلك امل�ص�ألة اأو�صح من 
�صم�س الظهرية. ولكن ل حول ول قوة اإل ب�هلل العلي العظيم.

فم� �صر قلة الت�أمل اأكرث من اأن يحيط به� نط�ق البي�ن...

� اأن تلك الأفع�ل مكفرة �ص�حبه� فكيف ي�صري لغريه  �صلمن� ت�صليًم� جدليًّ
ىت   نثمت   وق�ل:   ،]18 ]ف�طر/  ۉمث  ۉ   ۅ     ۅ   نثۋ   تع�ىل:  ق�ل  وقد 

يت   جثمث  ىث  يث  حج مث ]ف�صلت/ 46[ اإىل غري ذلك من الآي؟...

� اأن الكفر ي�صري للغري، لكن اأيلزم من ذلك اإبط�ل  �صلمن� ت�صليًم� جدليًّ
ال�صريعة وكفر جميع الأمة والعي�ذ ب�هلل تع�ىل!؟ اإذ م� من زمن اإل وفيه يف جميع 
البلدان من الف�صق واملع��صي م� ل ينح�صر كرثة.. فهذه م�صر مثل برنو واأعظم 
منه�، وكذلك ال�ص�م، وجميع مدن الإ�صالم فيهن الر�صوة واجلور واأكل م�ل اليتيم 
والظلم والبدع من زمن بني اأمية اإىل يومن� هذا، ول يخلو زمن ول بلد من ن�صيب 
ب�أقوالهم  ت�صتدلون  ت�آليفهم فكيف  بطلت  فلو كفر اجلميع  واملع��صي،  البدع  من 
وهم كفرة على م� يقت�صيه قولكم؟ والعي�ذ ب�هلل من اخلبط يف الدين ومن اتب�ع 
النظر الف��صد، نعم راأين� منكم م� ينكره كل موفق، وذلك اإه�نتكم للكتب برميه� 
األقى  من  اأن  وتعلمون  تع�ىل،  اهلل  ا�صم  وفيه�  امل�صتقذرة  املوا�صع  ويف  الطرق  يف 
بع�صكم  راأين� من  ب�هلل! وكذلك  والعي�ذ  القراآن يف مو�صع م�صتقذر كفر  اآية من 
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من يع�هدون ويوؤكدون الأمي�ن ثم ينق�صونه� بعد توكيده� بقتل الرج�ل وا�صرتق�ق 
الن�ص�ء والأبن�ء.

اأحببتم  والدين  العلم  يف  التقدمة  لكم  ك�نت  اأن  بعد  منكم  عجًب�  في� 
لت لكم نفو�صكم وتخيلتم م� تخيلتم، وا�صتدللتم بظواهر  امللك ورِغْبُتم فيه و�صوَّ
ل ُتْنِه�س لكم دلياًل، ل �صيم� وقد �صمعن� من �ِصرَي ال�صيخ عثم�ن بن فودي وراأين� 
من ت�آليفه م� يخ�لف فعلكم، ف�إن ك�ن هذا الأمر �صدر من فعله فال حول ول قوة 

اإل ب�هلل.

لقد كن� ظنن� به جمياًل والآن كم� ق�ل الق�ئل: اإن� نحب ال�صيخ واحلق م� 
اتفق� ف�إذا م� اختلف� ك�ن احلق اأوىل اأع�ذن� اهلل من اأن نكون ممن ق�ل اهلل تع�ىل فيهم:

ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ.   ڳ    گ   گ   گ   نث 
ق�ل  ممن  نكون  واأن   ]104  -103 ]الكهف/  مث  ڻ  ڻ   ڻ     ڻ   ں  

ۅ     ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   نثۇ   فيهم:  تع�ىل  اهلل 
ۅمث ]املوؤمنون/ 53[. وال�صالم«.

و�إليك ن�س جو�ب حممد بللو بن عثمان بن فودي

امل�حقة  ب�حلق  ال�ص�دعة  الن�فذة،  والكلم  الب�لغة  احلجة  ذي  هلل  »احلمد 
للب�طل الدامغة، واأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �صريك له، اأمر ب�ملعروف ونهى 

حملة لو�ء �بن فودي وعماله
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عن املنكر والبغي، �صه�دة ق�طعة �صمو�صه� ب�زغة، واأ�صهد اأن حممًدا عبده ور�صوله 
الأهواء  وين�صره على ذوي  الدين كله،  ليظهره على  ب�لهدى ودين احلق  اأر�صله 
الن�فعة  الب�رعة  العلوم  ذوي  واأ�صح�به  اآله  وعلى  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الزائفة 
ال�ص�بغة، من العبد الفقري لرحمة ربه القدير حممد بللو جنل اأمري املوؤمنني عثم�ن 

بن فودي، وفقه اهلل لر�ص�ه واأذاقه حالوة تقواه.

اأم� بعد، فقد و�صلت اإلين� ر�ص�لة من �صيخ ك�مني ِل�ِصتٍّ خلون من �صعب�ن، 
اإنه ي�ص�أل عن �صبب قت�ل اأهل اجلم�عة لأهل البلدان وا�صرتق�ق اأحرارهم، وذكر 
فيه� اأنه ك�تب يف ذلك بع�س املج�ورين لهم من الفالنيني ف�أج�بوه بجواب ركيك 
ل ي�صدر عن ع�قل ف�صاًل عن ع�مل ف�صاًل عن جمدد، وذكروا له يف اجلواب كتًب� 
�صموه� له اّطلع على بع�صه� لكنه مل يفهم منه� م� فهموه اإىل اآخر م� ق�ل.. وفهمن� 
اأولئك  اأنه ا�صتند مب� �صمع من  من م�صمون فحوى خط�به بل من �صريح كالمه 
يف ت�صليل �ص�ئر اجلم�عة وعلم�ئهم، وتو�صل بذلك اإىل الت�صنيع عليهم مع اأنه مل 

يدرك حقيقة الأمر ومل يقف على كنهه، واإمن� َتْبُلغه اأخب�ر من ل يْح�ِصن اأداءه�.

اأن  له  م� �ص�غ  املعرفة  اأهل  لو ك�ن من  اإذ  اأو مع�ند  اإم� ج�هل  اأنه  فعلمن� 
يحمل الُكّل على ال�صالل مل� ي�صمع من جواب �صدر من بع�س الأتب�ع الذين مل 
مي�ر�صوا العلوم، بل يجتهد يف طلب احلق ويك�تب جميع من يظن به العلم والدين 
منهم حتى اإذا ا�صتق�صى جميع م� عندهم من الأجوبة واملق�لت فحينئذ ي�صعه� 
اإىل  اتبعه واإل رجع  اأنه حق  ف�إن قبله وظهر  على ميزان ل�ص�ن العلم الذي عنده 



179179

الت�أويل والتم��س املخرج م� اأمكن ووقف عن العمل به نثوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئمث  ]الإ�صراء/ 36[. ثم اإنه اإذا تعذر الت�أويل فحينئذ يقوم اإىل اإر�ص�دهم مب� 
يغلب على ظنه اأنه ي�صلحهم ب�لقول واملن�ظرة والأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر 

واإن تع�صر ب�لقول ف�ص�أنه بهم. 

اأم� قولن�: اأو مع�ند، فهو اإنه يعرف احلق وُطُرُقه واأن جواب هوؤلء ل ي�صوغ 
ت�صليل اجلم�عة كله� حتى ي�صري يف تعيينه اإىل اإم�مه الذي انت�صرت يف الآف�ق 

حم��صن �صريته، واإمن� حمله على ذلك التع�صب واحلمية واجل�هلية عي�ًذا ب�هلل.

جئ   نثی   وعال:  جل  املوىل  ق�ل  م�  لول  التوفيق:  وب�هلل  فنقول 
حئمث  ]الن�ص�ء/ 86[.

  اهلل  ر�صول  اأن  وغريه  البيهقي  رواه  فيم�  امل�صطفى،  ر�صوله  ق�له  وم� 
ق�ل: »اإن للكت�ب حق، رد اجلواب كرد ال�صالم« مل� ج�وبن�ه ببنت �صفة بل نخيله 

بينه وبني اأمث�له يتط�ولون كم� ق�ل الق�ئل:

ل فذ�ك كالعري ل َت�ْسعى ُتَناِظره        َدع �حلمري َعلى �أَمثالها َت�سِ

 واعلم اأيه� الك�مني اأوًل اأنَّ� م� ح�ربن� الن��س مب� اأج�بوك اأ�صاًل واإمن� ح�ربن�هم 
دفًع� عن اأنف�صن� وذريتن� واأهلين� مل� اآذون� وا�صتفزون� وطلبوا من� اأن نعود اإىل م� ل يحل 

لن�، وقد بني ال�صيخ احلق وراأين�ه واتبعن�ه.

حملة لو�ء �بن فودي وعماله
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ف�أغروا بن� �صفه�ءهم يوؤذونن� وينهبون اأموالن� ويقطعون طرقن� ونحن جنتهد 
داأبن�  اإلين�، وهذا  واإر�ص�د من و�صل  العلم  ونن�صر م� عندن� من  اإ�صالح دينن�،  يف 
ول  وابته�ًج�  اإل ح�صًن�  نزداد  ول  فيه  نحن  عم�  ننتهي  اأّن� ل  راأون�  فلم�  وداأبهم. 
يزال عوام الن��س يدخلون يف دين اهلل اأفواًج� غ�ظهم ذلك، ف�أجمعوا كيدهم على 
يرون من �صعفن� عن  مل�  لهم  الدولة  اأن  ي�صكون  وبينهم، ول  بينن�  القت�ل  ن�صب 

املق�تلة فلم يرعن� اإل اإنذار من اأمري غوبر بثالثة اأمور:

ير�س لأحد  ال�صيخ وحده، ومل  اإل  الن��س  يعظ  اأن  ير�س لأحد  اأنه مل 
ب�لإ�صالم اإل وارثه من اآب�ئه ومن مل يرث الإ�صالم فليعد اإىل م� عليه اآب�وؤه واأجداده، 

واأل يتعمم اأحد بعد اليوم ول ت�صرب امراأة بخم�ره� على جيبه�.

اهلل  فكف�ن�  منه يف مكيدتن�  �صعي  الأ�صواق.. كل ذلك  اإنذاره يف  وهذا 
�صره و�صريه و�صرف عن� كيده ومكره ف�أت�ح اهلل له املوت بعد ذلك عن قريب. ومل� 
ويل ابنه ينف �صمر عن �ص�ق اجلد والجته�د على ذلك، حتى غزا قرية عظيمة 
من قرى الإ�صالم على حني غفلة من اأهله�، فقتلوا م� �ص�ء اهلل من فقه�ئه� وقرائه� 
يفرت�صون  ذراريهم وجعلوا  واأ�صروا  اأموالهم  ونهبوا  وهم �ص�ئمون  رم�ص�ن  نه�ر  يف 
ب�أهل الإ�صالم  الكتب وامل�ص�حف، ويتحطبون الألواح ويوقدون به� وي�صتهزئون 
ويقولون لهم: اإيتون� مب� تعدونن� اإن كنتم �ص�دقني. ثم جعلوا يعر�صون لقرية ال�صيخ 
حتى اأر�صل اأمريهم اإىل ال�صيخ اأن ينح�ز ب�أهله واإخوانه واأبن�ئه يريد اأن يهجم على 
القرية ف�أبى عليه ال�صيخ اإل اأن يه�جر بجم�عته فه�جر به� اإىل مو�صع يق�ل له غد.
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اأر�ص�ًل)1)،  اإليه  اآثروا الإ�صالم يه�جرون  الن��س ممن  فلم� و�صل به� جعل 
والكفرة تتعر�س لهم وتقطع عليهم �صبلهم ب�أمر اأمريهم، ثم جعل بعد ذلك ير�صل 
اإلين� ب�ل�صراي� والغ�رات، وال�صيخ يك�تبهم ف�أبوا عليه مع اأن الأمري يت�أهب اإلين� فلم� 
اإىل  اأر�صل  داره  اإىل  رجع  فلم�  بنف�صه،  فنج�  �صمله  و�صتت  اهلل  هزمه  اإلين�  و�صل 
اإخوانه اأمري ك��صنة واأمري كنو واأمري زكزك واأمري دورة واأمري اأهري ينذرهم ب�أنه اأهمل 
ُنوْيرًة))) �َصبَّت يف بلده حتى انت�صرت فوق ط�قته وغلبته اأن يطفئه� حتى اأحرقته 

فليحذر كلٌّ اأن ي�ص�ب يف بلدته مبثل م� اأ�صيب هو به.

فق�م كل واحد منهم على من ينت�صبون اإىل ال�صيخ يقتل وي�أ�صر ففروا يف 
البالد عب�ديد)3) ي�أوي بع�صهم اإىل بع�س حتى �ص�روا جم�ع�ت فجعلوا يدافعون 

عن اأنف�صهم حتى �ص�ر الأمر اإىل م� �ص�ر اإليه يف تلك البالد.

هذا م� نعرف عندن� يف بالدن� حقيقة، اأم� يف بالدكم فلي�س عندن� علم م� 
اأوقد املح�ربة فيه�، اإل اأنه قدم علين� يف بع�س الأعوام امل��صية رجل يق�ل له اآدم 
احل�ج، وزعم اأنه اأر�صله اأمري برنو اأحمد بن علي اإىل ال�صيخ ي�ص�أله عن �صبب هذا 
ف�أمرين  اأمري املوؤمنني،  الأمر واأن مينع ال�صيخ الفالنيني من الهجرة من بلده واأنه 
اأُمراء هو�ص�  اأحوال  له  ال�صبب وبينت  اإليه م� هو  الر�ص�لة فكتبت  ال�صيخ بكتب 

)1)  اأْر�َص�ًل: اأفواًج� وِفرًق� بع�صهم يتلو بع�س. )م).
))) ُنَوْيرة: ت�صغري ن�ر. )م).

)3)  عب�ديد: متفرقني. )م).

حملة لو�ء �بن فودي وعماله
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اأنهم كف�ر واأن مظ�هرتهم من م�صلم ارتداد، وكتبت اإىل الفالنيني الذين يف بلده 
م� يقت�صي املوا�صلة بينهم وبني اأمري برنو ويوجب املوافقة ومينع املخ�لفة. فلم� رحل 
اأنه بلغ  من عندن� الر�صول وم�صى ل�صبيله راجًع� مل نلبث اإل قلياًل حتى بلغني 
واأن اأمري برنو قتله يف مع�صكره يف توجهه اإىل ابن عبدو، واهلل اأعلم بحقيقة احل�ل.

ثم نرجع الآن اإىل الإج�بة عم� يف ت�صنُّعك علين� مع م� د�ص�صت يف ذلك 
من مغ�لطتكم وقد �صبق يف قلبك م� �صبق ف�أنق�صه� عروة، فلله احلمد يف الآخرة 
كالم  اإىل  اأحرارن�....  وا�صرتق�ق  لن�  قت�لكم  عن  ف�أخربوين  قولك  اأم�  والأوىل. 

متن�ق�س.. ف�جلواب واهلل املوفق لل�صواب:

اعلم اأن �صبب قت�لن� لكم فالأنكم واليتم كف�ر هو�ص� دونن� بغري تقية منهم 
وتعلمون اأن َمن َواىل الكف�ر دون املوؤمنني بغري تقية فهو مثلهم كت�بً� و�صنة واإجم�ًع�. 
ولقي�مكم اأي�ًص� على اإذاية املج�ورين لكم من اجلم�عة حتى اأجل�أمتوهم اإىل الهجرة 
وبداأمتوهم ب�ملق�تلة تع�صًب� مللوك هو�ص� ون�صرة لهم ول يخفى اأنه م� قمتم ملظ�هرتهم 

على املوؤمنني اإل لر�ص�كم بدينهم، ول جرم اأن الر�ص� ب�لكفر كفر.

و�صوم  الزك�ة  واإيت�ء  ال�صالة  واإق�مة  اهلل  معرفة  اأن  هذا  على  وتعلمون 
رم�ص�ن وعم�رة امل�ص�جد ل مينع من قت�لكم ول ينفعكم يف الدني� والآخرة لثبوت 
ف�إذا مل يكن موالة يف الدين  اإن ك�ن �صبق لكم الإ�صالم ال�صحيح،  ارتدادكم 

ي�ص�ر اإليه يف العقلي�ت ول ال�صرعي�ت حينئذ فم� الدين؟
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ا�صرتق�ق  يف  اخلالف  من  ُعلم  فلم�  اأحرارن�«  »وا�صرتق�قكم  قولك:  واأم� 
املرتدين انظر اأجوبة املغيلي لأ�صئلة اأ�صكي� احل�ج حممد، و»النوازل« للربزيل تد 

ذلك.

ن�َصلِّم  اأحد بكفرهم« فال  اإيلَّ ول ق�ل  »اأعظم ُحَجِجُكم  واأم� قولك: من 
دعواك اإنهم ل يريدون بذلك اإ�صراًك� ف�إذا مل يكن الذبح لالأحج�ر والأ�صج�ر كفًرا 

اأو �صرًك� �صرورة فم� ال�صرك؟؟

منك  فجهل  الكالم«  اآخر  اإىل  الفقه..  كتب  م�ر�س  »ومن  قولك:  واأم� 
اأو  عليهم  القبور �صدقة  واخلدم حل�صرة  للفقراء  اأهدى  ملن  هو  اإمن�  فذلك  �صريح 
لأ�صح�ب القبور لتعود عليهم برك�تهم، ل ملن ق�صد الذبح للقرب نف�صه، ف�إذا مل 

يكن الذبح للقبور نف�صه� اإ�صراًك� فم� الإ�صراك؟

مل  العلم�ء  اأن  ن�صلِّم  فال  الكالم«  اآخر  اإىل  دمي�ط..  »هذه  قولك  واأم� 
ال�صريف  يو�صف  بن  الرحمن  عبد  فهذا  بكفرهم،  يقولوا  ومل  لقت�لهم  يتعر�صوا 
اأن  وتعلم  اأنواط،  مثل ذات  اإنه�  وق�ل  فقطعه�  ب�صلجم��صة  التي  لل�صجرة  تعر�س 

ذات اأنواط من الأوث�ن اجل�هلية.

واأم� قولك: »واأم� ك�صف الراأ�س..«.

حملة لو�ء �بن فودي وعماله
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منك  مغ�لطة  ذلك  ف�إمن�  ب�ملع��صي،  ب�لتكفري  ق�ل  اأحًدا  اأن  ن�صلم  فال 
وم�ص�غبة وزور وبهت�ن علين� ف�هلل ح�صيبك.

يف  احلدود  ج�وزن�  اأن�  ن�صلم  فال   »..� اأخرويًّ اإىل  اأمرمت...  فلو  قولك:  واأم� 
�صروط الأمر والنهي، بل وقفن� عند ال�صرط كم� ينبغي. ف�ملق�تلة احل�دثة فيم� بني 
ذلك اإمن� هو من اعتدائكم علين� ف�إن� مل نتعر�س لنهي امللوك عن عوائدهم املخ�لفة 
لل�صرع فهم الذين بداأون� ب�لنهي عن الدين واأجل�أون� اإىل الهجرة وبداأون� ب�ملق�تلة، 

نثڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ     ٺ  ٺ مث ]النحل/ 43[.

ذلك  اأن  ن�صلم  فال  اإلخ«.  امل�صلمني..  وعلى  عليك  »اأدخل  قولك:  اأم� 
وعلى  علين�  كثرًيا  خرًيا  اأدخل  اإمن�  اإنه  ب�ل�صرورة  عندن�  معلوم  ف�إنه  �صرًرا  اأَْدَخل 
كم وكيدكم، وهم اليوم  امل�صلمني واأورثهم اأر�صكم ودي�ركم واأموالكم وكف�هم �صرَّ

يف �صالح دين ودني� واحلمد هلل على ذلك.

واأم� قولك: »�صلمن� اإىل النظر الف��صد..«.

م�  يلتزمه  ب�ملع��صي  ب�لتكفري  ق�ل من�  فكالم زور وبهت�ن وم�ص�غبة. فمن 
نث   ہ     ھ   امل�صلمني  اأعرا�س  وت�صلط يف  منكم  عليه. هذه جراأة  عددت 

ھ   ھ  ھ  ے مث ]النور/ 15[.
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واأم� قولك: »راأين� منكم الكالم.. اإىل الإبق�ء..« فم�ص�غبة ومغ�لطة وتعلم 
اأن هذه الأفع�ل ل ميكن اأن تكون من الأخي�ر اإمن� تكون - اإن ك�نت - من ال�صفه�ء 

من�، والنبي  يقول: »اجله�د م��ٍس ل ينق�صه جور من ج�ر«.

اأو كالم من تخبطه  فعلكم..« فكالم خمتلط  اإىل  »ي� عجًب�  واأم� قولك: 
ال�صيط�ن من امل�ّس، ت�صهد لن� ب�خلري ثم ت�صهد لن� ب�ل�صر، كفى بهذا خب�ًل وخبًط� 
وكيف تقول اإنن� اأحببن� امللك وتعلم اأن احلب من اأفع�ل القلوب.. فهل �صققت 
قلوبن� وراأيت م� فيه� اأم اطلعت على الغيب؟ كفى بهذا منك زوًرا وكذبً� وهكذا 
ال�صر خبًط�  اإليه  اأملمت  ثم  ب�خلري  له  فودي �صهدت  بن  ال�صيخ عثم�ن  قولك يف 

منك وخب�ًل يف قلبك كفى بهذا منك نقي�صة.

ف�علم ي� ك�مني اأنن� براآء من جميع م� رميتن� به، راجعون اإىل اهلل تع�ىل مم� 
اأملت به اإلين�، واهلل امل�صتع�ن على م� ت�صفون. وال�صالم«.

هذه واحدة من ع�صرات الر�ص�ئل التي دارت بني الك�مني واآل فودي.

فم� هي اإل �صورة م�صغرة مم� يتمتع به كال الرجلني يف املزية العلمية. بل 
هي منوذج مم� عليه علم�وؤن� الأقدمون من ر�صوخ الِقَدم يف العلوم واملن�ظرة واجلدل.

حملة لو�ء �بن فودي وعماله
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لو�ء �بن فودي يف بالد يوربا)1)

الذين  اأ�صح�به  هم  فودي  ابن  لواء  َحَمَلة  اأن  م�صى  فيم�  علمت  لقد   
اإىل مب�يعة ال�صيخ وا�صتئذانه يف اجله�د بن�حيتهم، ومل يكن  خرجوا من دي�رهم 
اأهله� كم�  البالد من  ُملك  لي�صلبوا  ب�إرادته  يوزعهم  اأو  يبعثهم من عنده  ال�صيخ 
يتوهم البع�س، ولكن اهلل اأراد ذلك وهي�أ له الأ�صب�ب. ويوجد يف بالد يورب� بذلك 
اأو ي�صكنون م�صتقلني  اأوا�صط الكف�ر  اإ�صالمية يعي�صون �صعف�ء يف  اأقلي�ت  العهد 
يف اأحي�ء خ��صة، ولكنهم مل يت�صلوا بدعوة ابن فودي ات�ص�ًل مب��صًرا ومل يعلموا 

كيف ي�أخذون منه اللواء ليقوموا ب�جله�د.

من  فالين  رجل  واأ�صح�به  فودي  ابن  ال�صيخ  اأ�صدق�ء  جملة  من  وك�ن 
جه�ت �صوكوتو، وهو من اأهل ال�صالح والتقوى يدعى �ص�لح بن حممد بن جنت�، 
ولكنه ا�صتهر بلقب ع�مل الذي ك�ن يطلقه عليه ابن فودي دائًم�، ومل� تفر�س اأن له 
م�صتقباًل ب�هًرا وجنًم� لمًع� يف الدعوة اإىل اهلل جنوب نهر النيجر اأ�ص�ر له ب�لتوجه 

اإىل تلك الن�حية.

فعمل ب�لإ�ص�رة ف�جت�ز النهر حتى اأتى بالد برغو ونزل �صيًف� على ملك 
اجلزر  من  امل�صنوعة  الن�عمة  البي�ص�ء  الع�صيدة  يطعمه  وجعل  ُنُزله  ف�أكرم  بو�ص� 
اأف�صل طع�م يقدمونه لل�صيف العزيز عندهم، ف�أثقل ج�صم  اإذ ك�ن ذلك  الكبري 

)1)  يجب الهتم�م بهذا املو�صوع اإذ يتعلق به كثري من احلوادث الت�ريخية القدمية واحلديثة يف بالد يورب� وم� حوله�.
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ا من اخلروج من  ال�صيخ عن بع�س اأوراده ونوافله ومل� تكرر منه ذلك مل يجد ُبدًّ
بو�ص� اإىل بالد يورب� فنزل يف ع��صمته� »اأيويل«. وك�ن قد اأخرب الكهنة ملك يورب� 
اأنه �صينزل يف اأر�صه ع�مل �صيكون بق�وؤه فيه� �صبًب� لذه�ب ملكه كم� اأخربوا فرعون 
مبثل ذلك قبل ولدة مو�صى - عليه ال�صالم، ومل� نزل واأح�س به امللك احت�ل على 

اإخراجه من بالده وزوده بعبيد واإم�ء واأموال كثرية.

ويف رواية اأن امللك ح�ول اغتي�له ولكن اهلل �َصلَّم ال�صيخ فنج� من ال�صر 
اأوج�ل، ومكث به� مدة ثم خرج  اإ�صني ونزل مب�صجد  اإىل مدينة  والكيد، فخرج 
اأبوم�صو ثم اإىل اإيكوي ثم اإىل كوهو فمكث به� ثالث �صنوات، ومنه� انت�صر  اإىل 
�صيته يف الآف�ق. وك�ن بجه�ت اإلورن بع�س الفالنيني رع�ة البقر الذين ات�صلوا به 

و�ص�روا يزورونه الفينة بعد الفينة وهو اأي�ًص� يزورهم اأحي�نً�.

�أفنجا �لالجئ �حلربي يف �إلورن

اأفنج�  يورب� يدعي  امللك  اإلورن رجل من قواد  قرية  اإىل  التج�أ  اأن  حدث 
ابن بنت امللك، التج�أ اإىل القرية بعد ف�صله يف �صرية اأويري التي بعثه اإليه� ليلقى 
به� حتفه جزاء من�وءته له. وك�ن من ع�دة يورب� اأن ينتحروا اإذا مل يحرزوا الن�صر 
� عليهم وعلى اأ�صرتهم ولكنهم يغ�صلون  يف حروبهم حيث يكون ذلك ع�ًرا اأبديًّ
هذا الع�ر ب�لنتح�ر، ومل� انهزم اأفنج� تلك الهزمية املنكرة وك�ن املفرو�س اأن ينتحر 

حملة لو�ء �بن فودي وعماله
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ح�صب التق�ليد ف�إذا به َيْنِكل)1) من النتح�ر ويلوذ ب�لفرار اإىل قرية اإلورن حيث 
يخفي م�صريه على اأهل الع��صمة.

وبعد ال�صرتاحة والطمئن�ن �ص�ر اأفنج� يحلم ب��صرتج�ع من�صبه ال�ص�بق 
� خ�رج اململكة لينتقم به من عدوه  يف القي�دة احلربية، ويتمنى اأن يوؤلف جي�ًص� قويًّ

�صه للموت على ح�ص�ب الوطن. امللك الذي َعرَّ

ومل يزل كذلك حتى �صمع بخرب هذا الع�مل، ورج� اأن يك�صب �صداقته 
اإلورن.  البّق�رين بجواره يف  الفالنيني  اإخوانه  اإىل  اأن ينزل  فزاره يف مك�نه ورج�ه 
فوافق ذلك رغبة الفالنيني والهو�ص�ويني والربن�ويني املتوزعني يف اأحي�ء �صغرية 

قرب اإلورن.

امل�صلمني حف�وة  هوؤلء  من  ولقي  بت�ريخ 6))1هـ  ال�صيخ  اإليهم  ف�نتقل 
اإليه علم�ء  واأتى  يق�صدونه من كل �صوب  الن��س  واأخذ  واحرتاًم� عظيًم�،  ب�لغة 
ربوة ال�صنة وتتلمذوا له، ونزل اإليه اأهل قرية اأبج وهم من الربابرة ومت�صكوا بذيوله 
وا�صتف�دوا بعلمه. وا�صتقدم ال�صيخ اأهله واأولده واأ�صح�به من بالد �صوكوتو وبالد 
هو�ص� فكرث الن��س حوله ف��صتط�ع اأفنج� اأن يوؤلف من هوؤلء الوافدين اإىل جوار 
تهدد  ك�نت  التي  القرى  اإىل  فق�م  اللواء  له  ال�صيخ  وعقد  كبرًيا،  جي�ًص�  ال�صيخ 
الطوارق  من  واأمن  ففتحه�  الزمن  من  فرتات  يف  عليه  الغ�رات  وت�صن  �صالمته 

)1)  َيْنِكل: ينُك�ْس ويْجُب. )م).



189189

الذين يطرقون البلد وي�أ�صرون اأهله. ومل� قوي ع�صد اأفنج� اأخذ ير�صل الغ�رات اإىل 
ع��صمة بالده »اأويويل« يريد اأن يقلم اأظ�فر امللك الآفن انتق�ًم� لفعلته له واأن يك�صر 

�صوكته ليبقى هو �ص�حب النفوذ الوحيد بعد ذلك يف بالد يورب�.

الغ�رات املغريات ته�جم الع��صمة يف كل ع�صية و�صح�ه�، ومل�  فجعلت 
�ص�قت الأر�س برحبه� على اأهل الع��صمة انتقلوا من مك�نهم، ونزلوا حيث عرف 
يكونون  وحيث  الغ�رات  تلك  من  �صيًئ�  الكثيفة  الغ�ب�ت  متنع  حيث  اليوم  بهم 

قريبني من اأوا�صط يورب�. ف�صعفت بذلك �صوكة ملك يورب� وتوهنت قوته.

ومل� علم امل�صلمون املج�ورون لهذه الن�حية اأن الأمن وال�صالم قد ا�صتقر 
يف قرية اإلورن، �ص�روا يه�جرون من نري ملكهم الك�فر اإىل اإلورن؛ حيث يتمكنون 
من اأداء دينهم على الوجه املُْر�صي، ف�نتظمت احل�ص�رة يف مدينة اإلورن وت�ص�عف 

عدد ال�صك�ن.

وحيث مل تكن قرية اإلورن قبل نزول الع�مل فيه� اإل بلدة �صغرية ولي�س به� 
رئي�س يحمل لقًب� من األق�ب الأقي�ل، ول ملًك� يلب�س ت�ًج� من احلززات املنظومة 

كم� ل ميت�ز بزي من الأزي�ء الر�صمية ح�صب ع�دتهم يف بالد يورب�.

ومل يكن جلوء اأفنج� اإليه� اإل ا�صطراًرا ل يحمل �صفة ح�كم ر�صمي من 
قبل الآفن كم� يتوهمه البع�س، اتهت اأنظ�ر الن��س اإىل هذا الع�مل اأن يكون ح�كًم� 
األقى اجلميع له مق�ليد الأمور ومل  اأبى واكتفى ب�مل�صيخة. ولقد  اأو رئي�ًص� ولكنه 

حملة لو�ء �بن فودي وعماله
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ين�زعه اأحد النفوذ ولكنه مل يكرتث ب�ملظهر الدنيوي بل اهتم ب�لوعظ والإر�ص�د 
والعمل لإن�ص�ء بلدة اإ�صالمية يف هذه الن�حية، ي�أوي اإليه� كل من اأراد اأن يعبد 

اهلل خ�ل�ًص� خمل�ًص� يف راحة واطمئن�ن ويف حرية وا�صتقالل.

وك�نت البلدة مق�صومة اإىل اأربعة اأحي�ء �صغ�ر قبل نزول الع�مِل:

اأ-     َحيُّ الفالنيني الذين اأ�ص�فوا ال�صيخ عندهم وزعيمهم رجل ي�صمى اأولوف�دي.

ل، يكرثون اأحي�نً� ويقلون اأحي�نً�  ب-  وَحيُّ الهو�ص�ويني التج�ر الذين هم �ِصبه ُرحَّ
ورئي�صهم يدعى ب�كو.

ج-  وَحيُّ امل�صلمني يف ربوة ال�صنة وهم مزيج من اليورب� والربابرة، وق�ئدهم ي�صمى 
�صول بريو.

د-  وَحيُّ الريب�ويني الكف�ر وزعيمهم الأول اإيال وهو فالح �ص�ئد، ومل� نزل اأفنج� 
تن�زل له عن الزع�مة.

هكذا ك�نوا قبل نزول الع�مِلِ وبعده اإىل اأن تويف ع�م 36)1، وذلك بعد 
فيه�  وا�صتتب  الأمن  به�  وا�صتقر  املدينة  انتظمت  اأن  وبعد  نزوله  من  اأعوام  �صتة 
ال�صالم. وزاد عدد �صك�نه� الذين وفدوا اإليه� من كل �صوب �صواء من بالد هو�ص� 

اأو من بالد يورب� و�صكل امل�صلمون الأغلبية ال�ص�حقة ل�صك�ن املدينة.



اتفق روؤ�ص�ء الأحي�ء الثالثة الأوىل على تعيني اأمري م�صلم على البلد، كم� 
اأمرًيا؛ حيث ك�ن  اأولد الع�مل  اأكرب  اتفقوا ب�لأغلبية على مب�يعة »عبد ال�صالم« 

اأبوه �صبًب� لنتظ�م البلد وا�صتتب�ب الأمن وال�صالم.

اإلورن  بلدة  يف  امل�صلمني  على  �صلط�نً�  اأو  اأمرًيا  ال�صالم  لعبد  البيعة  متت 
من  ا  بدًّ يجدوا  ولكنهم مل  وجم�عته،  اأفنج�  كراهية  من  الرغم  على  حوله�  وم� 
اإلورن من جميع الأرج�ء  الت�صليم للراأي الع�م ف�زداد نط�ق هجرة امل�صلمني اإىل 
املج�ورة لالن�صواء حتت اإم�رة اإ�صالمية جديدة، وللدخول يف بيعة اأول اإم�م واأمري 
القراآن ومعقاًل  منيًع� ل�صوت  البلدة ح�صًن�  ف�أ�صبحت  يورب�.  للم�صلمني يف بالد 
ك�فة  اإىل  الإمي�ن  �صوء  منه�  ي�صع  ع�لية  من�رة  به�  فظهرت  الإ�صالم  لدع�ة  اأميًن� 
الأنح�ء والأرج�ء، وب�لت�يل متركزت به� الثق�فة العربية الإ�صالمية حيث ا�صتقدم 
اإليه� اأمراوؤه� العلم�ء والفقه�ء من بالد هو�ص� ونويف وغريه�، واأ�ص�صوا به� الكلي�ت 
وتخرج  الإ�صالمية  وال�صريعة  العربية  واللغة  والأدب  الفقه  فنون  جلميع  الع�لية 
منه� فحول وجه�بذة ن�صروا الثق�فة الإ�صالمية يف بالد يورب� وك�فحوا فيه� الأمية 

قيام احلكومة الإ�سالمية يف بالد يوربا
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واجله�لة. ومل� ك�نت الوثنية على طريف نقي�س مع الإ�صالم ك�مل�ء والن�ر ي�صعب اأن 
يجتمع� يف اإن�ء واحد، �ص�ر من الطبيعي اأن يقع اخلالف بني اأفنج� الك�فر اخل�رج 
املب�يع لإق�مة دولة الإ�صالم  ال�صالم  البيعة وبني عبد  له  على الإم�م الذي متت 

وجلمع �صمل امل�صلمني وتوحيد �صفوفهم على كلمة احلق والعدل.

ا�صتمر اخلالف بينهم� حتى انتهى بقي�م املن�و�ص�ت التي وقع فيه� اأفنج� 
�صريًع� ميًت� خ��صر الدني� والآخرة.

وك�ن قد اأر�صل اأفنج� اإىل قب�ئل يورب� املج�ورين ي�صتنجدهم على امل�صلمني 
نحو  توجهوا من  الكف�ر مب�صريه  اأن�ص�ره  ومل� علم  انهزم،  النجدة حتى  ت�صله  ومل 
اأربعني مدينة يقودهم حليفه �ص�حب مدينة اإيكوي ف�أقبلوا اإىل اإلورن لي�صت�أ�صلوا 
�ص�أفة امل�صلمني، فبعث الأمري عبد ال�صالم اإىل �صوكوتو يطلب منهم اللواء واملدد 
ب�جلي�س، ف�أر�صل له ذلك كله من طرف الأمري خليل بن عبد اهلل من مدينة غندو. 

ي�صمونهم  كم�  الفالنيني  بني  القت�ل  ودام  يورب�  بالد  اجله�د يف  بداأ  وهكذا 
وبني اليورب�ويني �صج�ًل طيلة اأربعني �صنة، من اأي�م الأمري الأول عبد ال�صالم بن ع�مل 

اإىل اأي�م الأمري الرابع علي بن �صئت بن ع�مل. 

وقد مت للم�صلمني فتح القرى واملدن التي ت�ور اإلورن ودخلت اأكرث بالد 
يورب� يف املع�هدة معه�، ثم اأقبل اأهل مدينة اإب�دن واإي�ص� وتع�صكروا يف مدينة اأوف�. 
وح��صر  كرارة  بكر  اأبو  يدعي  هو�ص�وي  ق�ئد  يقودهم  امل�صلمني  جيو�س  ف�أقبلت 
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مدينة اأوف� من الن�حية ال�صم�لية ملدة �صبعة ع�صر ع�ًم� قبل فتحه� ف�نهزم املتكتلون 
به� ورجعوا اإىل بالدهم خ�ئبني �صنة 1886، ويف ذلك يقول ال�صيخ حممد ث�ين 
بن اأبي بكر )بوبي) اأحد علم�ء اإلورن واأدب�ئه� ق�ل ق�صيدة نقتطف منه� مطلعه�: 

و�صمر امل�صلمون عن �ص�عد جدهم وعزموا على موا�صلة فتوح�تهم �صوب 
اجلنوب حتى املحيط، و�ص�روا ير�صلون اإىل ملوك يورب� يدعونهم بدع�ية الإ�صالم 
وب�لدخول يف امل�صلمني اأو الدخول يف ذمة امل�صلمني اأو ال�صتعداد للقت�ل ح�صب 

�صروط اجله�د يف الإ�صالم.

ف�جتمعت القب�ئل اليورب�وية على حم�ربة امل�صلمني الفالنيني والهو�ص�ويني، 
حتى  دامية،  حروب  الطرفني  بني  فق�مت  والع�ص�ئر،  القب�ئل  مبختلف  وا�صتع�نوا 

قيام �حلكومة �لإ�سالمية يف بالد يوربا

�لنَِّعم هذه  ُمْهدي  هلل  �حلمُد 
وَعلى �لَوَرى  َخرْي  على  الة  �ل�سَّ ثم 
كّلُهم �لُكْفر  �أَْهل  ب  حتزَّ ملَّا 
ِهم ِبَنْق�سِ َفاوؤو�  َلْقد  �أوفا  و�أَْهل 
لنا َلْي�س  �حَلْول  فاإن  �لأمري  َقال 
دنا َمْق�سِ ذ�ك  عليًّا  �لأَمري  �أَْعني 
و�عدنا َكان  َوْعًد�  �هلل  �أَْنَز  َقْد 
َغـــــارهم �سِ �أولد  َمع  ِن�َساوؤهم 

َعَلم َعامل  �َسْيخ  َجماعة  على 
ِحَكم ذوي  و�أتباٍع  و�سحٍب  �آٍل 
��ْسِمِهم على  بادو�  َلَقد  َبادن  و�أَْهل 
َكِلم ويف  فعــــٍل  يف  �لأَمانة  َعْهد 
َكَرم ذو  �أَْنت  �إِلهــــي  �إليَك  �إِلَّ 
م�سرهم َفْتــــــُح  َبيَديــــه  لأنه 
َمالهم ُجّل  َخّلو�  ثـــم  َتَفّرقو� 
َخَدم ويف  ملك  يف  �أَِرّقاء  ارو�  �سَ
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َمَلَك الإنكليز البالد واأوقفوا القت�ل وا�صطنعوا احلدود ف�صكنت الزم�جر)1).

�لإ�سالم يف �لد�هومي

بالد  ت�صتغرق  نيجريي�  من  الغربية  التخوم)))  على  الداهومي  بالد  تقع 
مبوجب  الفرن�صي  ال�صتعم�ر  بعد  الداهومي  يف  وقعت  واإمن�  بلدانه�،  ثلث  يورب� 
التحديدات ال�صي��صية املفرو�صة؛ لذلك يكون ت�ريخ الإ�صالم فيه جزًءا مكماًل 
اأق�ص�م:  ثالثة  اإىل  الداهومي  ُقطر  تق�صيم  وميكن  يورب�.  ببالد  الإ�صالم  لت�ريخ 
ق�صم�ن منه� يف اجلنوب ال�ص�حلي، ي�صكن يف الق�صم الأول قب�ئل يورب�، واأ�صهر 
بالدهم كيتو و�ص�كيتي و�ص�يف واأج��صي واأوهري بغ�لبية ال�صك�ن امل�صلمني قليل 
من الوثنيني وامل�صيحيني. وت�ريخ الإ�صالم يف هذه اجله�ت قدمي كقدمه يف �ص�ئر 
يورب� القدمية وللعلم�ء واحلج�ج يف نفو�س امل�صلمني به� احرتام ب�لغ ومك�نة مرموقة.

وي�صكن ب�لق�صم الث�ين قب�ئل اأن�غو واأيغون واأبومي، وهم يف الأ�صل كف�ر 
وقد اأ�صلم كثري منهم وتن�صر الآخرون.

ويف مدينة ويداه واأج��صي نزل العبيد املتحررون من اأيدي الربتغ�ليني 
ا�صتعب�دهم  قبل  م�صلمني  ك�نوا  منهم عدد من  وك�ن  ع�صر،  الث�من  القرن  من 
برغو  قب�ئل  ي�صكنه�  التي  ال�صم�لية  املق�طع�ت  اأم�  حترروا.  حتى  به  ومت�صكوا 
ودندي من بق�ي� اأجن��س الربابرة اأكرثهم م�صلمون، وقد ظهر فيهم علم�ء كثريون 

)1)  الزم�جر: ال�صطراب�ت واحلروب. )م).
ُخوم: احلدود. )م). )))  التُّ
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اإىل عهد  ت�ريخ الإ�صالم بهذا الق�صم  ب�راكو وزوغو وكندي. ويعود  يف جه�ت 
اأبي بكر بن عمر اللمتوين الذي بداأ جه�ده من مركز املرابطني  الأمري املج�هد 
قرب ال�صنغ�ل وم� زال يوا�صل جه�ده �صوب ال�صرق اجلنوبي يفتح البالد وين�صر 

فيه� الإ�صالم.

حدود  اإىل  ال�صنغ�ل  بالد  من  ب�ل�صك�ن  اآهلة  مدينة  يرتك  مل  اإنه  ويق�ل 
ك�ن  واإن  م�صلًم�  اأمرًيا  عليه�  وعني  اإ�صالمية  بالًدا  و�صريه�  فتحه�  اإل  الكونغو 
اآث�ر  الإمي�ن، وامنح�ء  بعد  الكفر  اإىل  ارتدادهم  ال�صودان �صرعة  املعروف من ح�لة 

الإ�صالم بعد ثبوته من جراء �صرب�ت الكفر عليه�.

ومم� يدل على قدم الإ�صالم يف �صم�ل الداهومي وقوع بالد غ�و، والتي هي 
ع��صمة مملكة �صنغ�ي يف حكومة اأ�صكي� حممد الأول قرب مدينة زوغو ع��صمة 

بالد الدندي التي هي ب�صم�ل الداهومي اليوم.

�صم�ل  اأطراف  بع�س  يف  ج�ل  قد  فودي  بن  عثم�ن  ال�صيخ  اإن  ويق�ل 
الداهومي �صمن جولته يف بالد كبي لن�صر الدعوة الإ�صالمية به�. كم� يوجد يف 
كت�ب�ت ال�صيخ عبد اهلل بن فودي يف »تزيني الورق�ن« م� يدل على ات�ص�ل دعوتهم 

بتلك النواحي.

�لإ�سالم يف بالد بني

ل �صك يف اأن جزًءا من بالد بني قد �صم رائحة الإ�صالم منذ عهد قدمي 

قيام �حلكومة �لإ�سالمية يف بالد يوربا
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لأنه� من املدن القدمية، التي ك�نت حت�صب دين الإ�صالم دين الغرب�ء والأج�نب 
وك�ن ملوكه� ي�صتفيدون من علم�ء الإ�صالم م� يحت�جون اإليه من الطب الروح�ين 

اأح�صن م� ك�نوا يجدونه من الكهنة الكف�ر.

ولقد خ�صع جزء من هذه البالد لنفوذ الإ�صالم بعد قي�م دعوة ابن فودي 
اجلزية  دفع  على  واأكوكو  وهكهك  ككندا  قب�ئل  ت�ص�حلت  حيث  دولته؛  وقي�م 
مرة  ث�روا  اأن  وحدث  1840م.  حوايل  �ص�ب�  حممد  الأمري  عهد  يف  نويف  لإم�رة 
عمر  ال�صيخ  املظفر  الربن�وي  الق�ئد  1858م  الأمري  اإليهم  فبعث  العهد  ونق�صوا 
بالد  يف  املتت�بعة  امل�ص�غب�ت  نريان  يطفئ  الق�ئد  هذا  وا�صتمر  فدحرهم  م�جيغي 
اأغربة يف ن�حية كب� اإىل اأن تويف 1884م. فبذلك دخل ق�صم من تلك البالد يف 
اإم�رة اإلورن ودخل ق�صم منه� يف اإم�رة بدا اإىل يومن� هذا. اأم� مدينة بني الع��صمة 
مب� يعرف اليوم بولية الغرب الأو�صط فلم يثبت فيه� الإ�صالم اإل من عهد قريب، 

وذلك بعد ثبوته يف كثري من القرى الت�بعة له�.

�لإ�سالم يف بالد �إيبو

ال�صرقية،  نيجر  م�صب  وحدود  الغربية  بنوى  حدود  على  اإيبو  بالد  تقع 
وت�ريخ قب�ئل اإيبو القدمي غ�م�س للغ�ية ومل يعرف منه �صيء اإل بعد نزول الإجنليز 
اإذ مل تكن بينه� وبني قب�ئل نيجريي� الب�قية اأية �صلة تذكر، ولي�س لالإ�صالم فيه� 
الن�صرانية  لغر�س  خ�صبة  اأر�ًص�  به�  وجدوا  اإليه�  الإنكليز  دخل  ومل�  يوؤثر.  خرب 
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بينه� وبني قب�ئل هو�ص�  التج�رة  اأهله� الإ�صالم مع بدء  الك�ثوليكية. ولقد عرف 
من  وغريه�  واإينوغو  اأون�ص�  يف  الكب�ر  مدنه�  �صغرية يف  ج�لي�ت  ي�صكلون  الذين 
اإبراهيم  ال�صيخ  يد  على  اأ�صلم  قب�ئله�  من  رجل  الأي�م  هذه  يف  وا�صتهر  البالد. 
الإ�صالمية  ب�لهيئ�ت  وات�صل  ب��صمه  وَت�َصّمى  حوايل 1950.  ال�صنغ�يل  اأني��س 
� يف  والدول العربية لي�ص�عدوه على ن�صر الإ�صالم يف بالده. واأ�ص�س مركًزا اإ�صالميًّ

مدينة اأفيبو كم� اأ�ص�س احل�ج ت�ين مركًزا يف مدينة اأولو قرب اأون�ص�. 

من �أ�سباب �نت�سار �لإ�سالم يف بالد يوربا

ك�نت بالد يورب� قبل قي�م الدولة الفودوية تت�أثر بنفوذ الدول الإ�صالمية 
املتع�قبة يف بالد غ�نة وم�يل و�صنغي وبرنو وهو�ص� ت�أثًرا �صئياًل. وك�ن الإ�صالم ينت�صر 
� بطيًئ�. وبعد قي�م الدولة الفودوية بلغ الإ�صالم يف جزء منه�  فيه� انت�ص�ًرا تدريجيًّ
فت�أثرت  اإلورن  الإ�صالمية يف مق�طع�ت  فق�مت احلكومة  الن�صوج والرتق�ء،  دور 

البالد الب�قية بنفوذ هذه الدولة ف�ص�ر الإ�صالم ينت�صر فيه� ب�لتدفق والندف�ع. 

غري اأنه مل ينت�صر الإ�صالم مع ذلك ب�لقت�ل والن�ص�ل ولكنه انت�صر فيه� 
بجهود الواعظني املتجولني الذين ق�موا بدور اجلنود املجهولني وتوزعوا يف تلك 
اإمي�نهم وقوة يقينهم، ل تبعثهم جم�عة ول حكومة ول  الأ�صق�ع املختلفة بدافع 
وك�نوا  لدينهم،  واإخال�صهم  بربهم  اإمي�نهم  يبعثهم  واإمن�  منظمة  ول  هيئة  تر�صلهم 
ي�صتعملون التي�صري والتدريج يف تب�صريهم ب�لإ�صالم وي�صتعينون ب�لو�ص�ئل اجل�ئزة 

ل�صتم�لة القلوب وت�صخري العواطف لهذا الدين. 

قيام �حلكومة �لإ�سالمية يف بالد يوربا
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ًدا)1) يف  ذلك لأن ملوك هذه البالد ك�نوا قدميً� يتخذون من الكهنة َع�صُ
�صئونهم، ويجدون من ال�صحرة ُمْلَتحًدا))) يف حروبهم. 

ا من ا�صتعم�ل م� يقوم مق�م ال�صحر  ومل� ج�ء العلم�ء امل�صلمون مل يجدوا ُبدًّ
والكه�نة من الط�ق�ت الروحية لي�صرفوا به� وجوه هوؤلء امللوك اإليهم. 

ف��صتخدموا الروح�ني�ت وا�صتط�عوا اأن ي�صيطروا به� على امل�دي�ت وتفوقوا 
على ال�صحرة والكهنة يف كثري من املن��صب�ت ف�ص�ر لهم مركز مرموق لدى امللوك 

والأغني�ء، ومق�م حمرتم عند الأمراء والب�صط�ء. 

ف�ص�ر لالإ�صالم عزة وكرامة يف نفو�س العوام ف�ص�رت الأعي�د الإ�صالمية 
ر�صمية يف البالد كله�، يحتفل له� امللوك طوًع� وكرًه� ويقدمون الهداي� والعط�ي� 
اإىل العلم�ء والأئمة، رغبة اأو رهبة ف�ص�ر لالأئمة والعلم�ء يف الدواوين امللكية �صفة 
�صبه ر�صمية اأو دولة �صغرية داخل دولة كبرية، يراأ�صه� الإم�م الكبري يف كل مدينة 
ويوؤازره� العلم�ء والفقه�ء ف��صتط�عوا بذلك اأن يثبتوا كي�نهم ويفر�صوا على الن��س 
حتى  املتظ�فرة،  الأعداء  هوؤلء  و�صط  ويف  املتالطمة  الكفر  اأمواج  بني  وجودهم 
يح�صبونه  م� ل  اليوم  األف ح�ص�ب حتى  الإ�صالم  لعلم�ء  يح�صبون  امللوك  �ص�ر 

للق�ص�و�صة واملط�رنة وروؤ�ص�ء الأدي�ن الأخرى. 

ًدا: ُمعيًن�. )م). )1)   َع�صُ
)))  ُملَتحًدا: ملج�أً ومالًذا. )م).
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دور �لوعاظ يف ن�سر �لإ�سالم

اإن اخلطب املنربّية التي ُتلقى يف اجُلَمع والأعي�د لي�س له� اأي ت�أثري على 
ال�صواد الأعظم من امل�صلمني يف غرب اإفريقي� عموًم� ويف نيجريي� خ�صو�ًص�؛ لأنه� 

ك�نت ول تزال تلقى ب�للغة العربية فال ي�صتفيد منه� اإل العلم�ء وهم قليلون. 

وقد ا�صطر بع�س الأئمة ب�إحل�ح جم�عته اإىل اإدخ�ل بع�س تعديالت خفيفة 
يف ترجمة اخلطبة، وذلك ب�أن يتقدم واعظ معني من ِقبل الإم�م لرتجمة اخلطبة 
اإلق�ء  القراآن واحلديث قبل  الن��س ب�صيء من  اأو بتذكري  اإلق�ئه�  للن��س من قبل 
اخلطبة يف نحو ربع �ص�عة اأو ب�إلق�ئه� ب�للغة املحلية اإل يف الآي�ت والأح�ديث فتكون 
الوعظ والإر�ص�د بوجه ع�م فقد اعتقد  اأم�  اللغة املحلية:  اإىل  ب�لعربية ثم ترتجم 
علم�ء يورب� ُوجوبه� عليهم فك�نوا حري�صني على اأداء هذا الواجب يف اأوق�ت رتيبة 

ويف كل فر�صة �ص�نحة. 

فلكل اإم�م بني جم�عته ولكل ع�مل بني تالميذه ن�ص�ط ملمو�س من هذا 
الوعظ والإر�ص�د خ�صو�ًص� يف اأي�م رم�ص�ن ولي�ليه؛ حيث يرتجم بع�صهم القراآن 

ويف�صر بع�صهم احلديث يف الأي�م واللي�يل.

 وميكن اأن يق�صم الوع�ظ اإىل م� ي�أتي من الأق�ص�م:

على  ويلقونه  م�ص�جدهم  يف  وعظهم  جم�ل�س  يعقدون  الذين  الأول  -  الق�صم 
كل  ليلة  اأو  الإ�صف�ر  حتى  ال�صبح  �صالة  بعد  من  جمعة  يوم  كل  جم�عتهم 

قيام �حلكومة �لإ�سالمية يف بالد يوربا
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جمعة من بعد �صالة الع�ص�ء. 

-  الق�صم الث�ين: الذين يخ�ص�صون لوعظهم يوًم� معيًن� اأو ليلة معينة يف ال�ص�ح�ت 
الع�مة يح�صره� الرج�ل والن�ص�ء ويق�صون فيه� ال�ص�ع�ت. 

-  الق�صم الث�لث: الذين يتطوعون بوعظهم ويتنقلون له من بلد اإىل بلد ويعقدون 
ولقد ك�ن  املوؤمنني.  ويذكرون  واملن�فقني  الكف�ر  به  يج�هدون  ه�مة  له جم�ل�س 
من  واأ�صهر  واأفذاًذا  اأفواًج�  اهلل  دين  اإىل  الن��س  دخول  كبري يف  ف�صل  لهوؤلء 
وعظه  بداأ يف  الذي  الألوري  الّنف�وي  �صعد  ال�صيخ  يورب�  بالد  منهم يف  ُعِرف 
هذا منذ 1310، و�ص�ر يتغلغل يف املدن والقرى بهذا الوعظ حتى اأدخل نحو 
م�ئة األف ك�فر يف الإ�صالم يف بالد يورب� والداهومي، وا�صتهر مب� ك�ن يكرره من 
الكالم الذي معن�ه: »كيف يفلح من مل يتعلم ومل ي�ص�أل العلم�ء؟« تويف اإىل 

رحمة موله 1935م. 

اأ�صلوب الوعظ ب�لأ�صع�ر الأعجمية، يف نغم�ت  هذا وقد اخرتع الوع�ظ 
يتذوقه� اأبن�ء البالد ويت�أثرون به� ول ين�صونه� اأبًدا وي�صمونه� »واك�« يف لغتي هو�ص� 
ويورب�، فقد اعت�ده� بع�صهم حتى �ص�رت له َمَلكة يقتدر به� على تف�صري كل اآية 

من القراآن، بهذا الأ�صلوب ال�صعري املعروف عندهم بواك�. 
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�حلفالت �لإ�سالمية يف بالد يوربا

نظ�م  من  العلم�ء  ابتدعه  م�  يورب�  بالد  يف  الإ�صالم  انت�ص�ر  اأ�صب�ب  من 
وترغيًب�  عليه�  للم�صلمني  وتن�صيًط�  له�  تعظيًم�  الإ�صالم  �صع�ئر  لبع�س  احلفالت 
تولية  كحفلة  امل�ص�جد  يف  احلفالت  تلك  بع�س  ويقوم  الإ�صالم،  يف  للك�فرين 
اأو  القراآن،  ختم  كحفلة  املدار�س  يف  وبع�صه�  لالإ�صالم،  ك�فر  واعتن�ق  الإم�مة 
اأو التخرج النه�ئي، وبع�صه� يف املن�زل كحفلة عقدة النك�ح،  ختم كت�ب كبري، 

وا�صتقب�ل الع�ئد من احلج. 

لقد �ص�رت هذه احلفالت يف بالد يورب� اأداة من اأدوات الدعوة اإىل اهلل 
وجمل�ًص� من جم�ل�س الوعظ والإر�ص�د. 

يخ�طب  اأن  للواعظ  تتيح  فر�صة  للم�صلمني  اجتم�ع  اأن كل  فال غرو يف 
اجلمهور مب� ين��صب املوقف والواقع من حكم اهلل ور�صوله. 

ففي حفلة النك�ح مثاًل يتوىل الإم�م تلقني �صيغة التزويج للويل و�صيغة 
الر�صى والقبول للزوج ووكيله، كم� يتوىل اإعالن قدر ال�صداق واإ�صه�د احل��صرين 
الزوجني  بتذكري  يختم  ثم  والبنني،  ب�لرف�ه  للزوجني  الدع�ء  ثم  كله،  ذلك  على 

حقوقهم� على وجه ي�صتفيد منه احل��صرون جميًع�. 

بيت  اإىل  وجم�عته  الإم�م  يح�صر  املولود  �ص�بع  يوم  الت�صمية  حفلة  ويف 
الداعي �صحوة، فيفتح الإم�م ب�لثن�ء على اهلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل، 

قيام �حلكومة �لإ�سالمية يف بالد يوربا
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ثم يعلن ا�صم املولود على الن��س ح�صب اختي�ر والده ا�صًم� من اأ�صم�ء اهلل تع�ىل اأو 
من اأ�صم�ء اأنبي�ئه و�صح�بتهم، يدعو ب�خلري والربكة وال�صالمة لهذا املولود ووالديه 
احل�ص�نة  يف  الوالد  على  الولد  بحقوق  الن��س  يذكر  ثم  اأجمعني،  واحل��صرين 

والرتبية والتعليم والتزويج واأ�صب�ه ذلك. 

اأهله  ق�م  فرغ  واإذا  امليت  على  ب�ل�صالة  الإم�م  يتقدم  اجلن�زة  حفلة  ويف 
الواعظ  وق�م  امليت  عند ويل  الن��س  اجتمع  ذلك  فرغوا من  واإذا  ودفنه،  بحمله 
ب�لتعزية وتذكري الن��س مب� حل بواحد منهم م�صتنًدا اإىل م� ج�ء يف القراآن واحلديث 

من ذلك ويختم ب�لدع�ء لالأحي�ء والأموات. 

موقف  اإىل  والأ�صدق�ء  الأق�رب  يخرج  احلج  من  الع�ئد  ا�صتقب�ل  ويف 
ال�صي�رة اأو حمطة القط�ر اأو املط�ر لي�صتقبلوا احل�ج اجلديد، ثم لريافقوه اإىل بيته 
به�  املطربة، ميدحون  ب�لأن��صيد  يهتفون  يتوج وهم  ك�أنه ملك  يف موكب عظيم 

النبي  واأ�صح�به، ويعدون ف�ص�ئل من حج البيت وزار قرب النبي.

اجلديد  امل�صلم  بيت  يف  والأئمة  العلم�ء  يجتمع  الإ�صالم  اعتن�ق  ويف 
وحوله اأهله وذووه ليعلن اإ�صالمه بينهم وليتوىل الإم�م تلقينه كلمة ال�صه�دة مب�صهد 
امل�صلمني. ورمب� ق�م الداعي يف كل ذلك بتوزيع الهداي� وال�صدق�ت من الأموال 
اإن  ب�لغداء  اأو  اإن ك�ن �صب�ًح�  الإفط�ر  اإليهم بطع�م  يتقدم  اأو  والثم�ر،  واحلالوى 
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ك�ن ظهًرا اأو الع�ص�ء اإن ك�ن لياًل، وينطبق م� ذكرن� كله على م�صلمي بالد يورب� 
والداهومي وغ�ن� وجزء من بالد هو�ص� وم�يل و�صنغي. 

�أثر �لإ�سالم يف �أمم �ل�سود�ن

ذلك هو م��صي الإ�صالم منذ اأن انبثق فجره يف غرب اإفريقي�، حتى القرن 
الذين خدموا  الأبط�ل  تقدموا من  اأخب�ر من  امليالدي، وتلك هي  الت��صع ع�صر 
ذكري�تهم،  الإ�صالم  فخّلد  اأر�صهم  فوق  خف�ًق�  لواءه  ورفعوا  ببطولتهم،  الإ�صالم 

و�صجل ت�ريخهم يف �صفح�ت املجلدات. 

وتلك هي نبذة من اأ�صم�ء الرج�ل الذين غر�صوا الثق�فة العربية يف بالد 
العرب،  يحبون  �ص�روا  حتى  العجم  قلوب  يف  العرب  حمبة  وبذروا  ال�صودان، 
ويف�صلونهم على اأنف�صهم، لأن النبي حممًدا  من العرب، و�ص�روا يحبون لغة 
العرب؛ لأنه� لغة القراآن ولغة النبي العربي، فتعلموا قواعد اللغة العربية ك�أبن�ء 
�)1)، وذلك كله  � ُقحًّ العرب، حتى ظهر منهم من اإذا كتب اأو خطب ح�صبته عربيًّ

من اآث�ر الإ�صالم يف اأمم ال�صودان. 

الأمة  يف  واأثره  العربية،  الأمة  يف  الإ�صالم  اأثر  بني  متق�رب  �َصَبه  وهن�ك 
ال�صودانية؛ حيث اإن الإ�صالم وجد ال�صودان اأمة غري كت�بية، ف�أدرجهم يف عداد 
ووجد  الكت�بة،  بينهم  فن�صر  اأُمّية،  اأُمة  العرب  اأغلب  وجد  كم�  الكت�بية،  الأمم 

�: خ�ل�ًص�. )م). )1)  ُقحًّ

قيام �حلكومة �لإ�سالمية يف بالد يوربا
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على  ووجدهم  العبودية،  من  وحررهم  مك�ن  كل  يف  للبي�ص�ن  عبيًدا  ال�صودان 
املتمدنة، فظهرت فيهم احل�ص�رات  اإىل �صفوف الأمم  الع�دات الهمجية، فرفعهم 
احل�ص�رة  قبل دخول  قرونً� طويلة  الإ�صالم  الع�لية، حتت ظل  والثق�ف�ت  الراقية، 
الغربية فيهم، بل قبل قي�مه� يف اأورب�، ولقد ك�ن اجلن�س الأ�صود مو�صوًم� ب�خل�صف 

والهوان يف ت�ريخ �صعوب الع�مل قبل الإ�صالم. 

وم�يل  غ�نة،  دولة  قبل ظهور  �صودانية  بدولة  الأبي�س  اجلن�س  يعرتف  مل 
و�صنغ�ي الإ�صالمية. وب�لعك�س من ذلك كله، قد ك�ن اجلن�س الأ�صود يعترب اأداة 
للت�صلية، ومث�ًرا لل�صحك اأم�م الفراعنة والأب�طرة والقوارين، بل ك�نوا ُم�َصّخرين 

لالأعم�ل ال�ص�قة يف كل مك�ن، حتى �ص�ر اللون الأ�صود �صع�ًرا للعبودية.

الن�ص�بون  يرويه  م�  ال�صودان  منه�  ورث  مم�  فك�ن  اليهودية  ج�ءت  ثم 
الق�ص��صون اأن ال�صودان هم ولد ح�م بن نوح اخت�صوا بلون ال�صواد، لدعوة ك�نت 
عليه من اأبيه ظهر اأثره� يف لونه، وفيم� جعل اهلل من الرق يف عقبه؛ وقد رد ابن 

خلدون على هذا القول يف مقدمته ف�نظره�. 

ثم ج�ءت الن�صرانية ومل تغري �صيًئ� من منزلة اجلن�س الأ�صود يف املجتمع 
البي�س  ال�صود من عبودية  اأعم�له حترير  اأهم  الب�صري ومل� ج�ء الإ�صالم ك�ن من 

وق�ل: »ل ف�صل لأبي�س على اأ�صود اإل بتقوى اأو عمل �ص�لح«. 
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وقد طبق النبي هذه امل�ص�واة يف تزويج ابنة عمته زينب البي�ص�ء القر�صية 
اله��صمية لزيد بن ح�رثة العبد الأ�صود املتحرر بف�صل النبي، وجعل موؤذنه الذي 
لكل  ج�ز  ولو  احلب�صي،  بالل  وهو  اأ�صود،  رجاًل  ال�صالة  اإىل  دائًم�  الأمة  ين�دي 
اإن�ص�ن اأن يخت�ر م� ين��صبه من الأدي�ن لك�ن الإ�صالم اأن�صب دين يخت�ره اجلن�س 
اأ�صد  يق��صون  يزالون  ل  الذين  اأمريك�،  زنوج  اليوم  يخت�ره  كم�  لنف�صه،  الأ�صود 
الع�مل  �صعوب  اأرقى  ويف  الع�صرين،  القرن  يف  لونهم  اأجل  من  ال�صطه�د  اأنواع 

الأبي�س يف اأمريك�. 

قيام �حلكومة �لإ�سالمية يف بالد يوربا





يف  ال�صي�حية  مغ�مراتهم  اأثر  على  1553م  البالد  هذه  الإنكليز  عرف 
�صلعهم  اأهم  الّنَخ��صة  وك�نت  اأهله�،  مع  التج�رة  يف  وبداأوا  اإفريقي�،  �صواطئ 
التج�رية، ومل� األغيت يف اأورب� 1807م، حتولت اإىل َغاّلت البالد وح��صالته�، لق�ء 
م� ي�أتون به من منتوج�ت وم�صنوع�ت واأدوات زراعية وغريه�، ومل� تفتحت اأعينهم 
على خريات البالد �ص�روا يتك�لبون عليه� حتى ا�صطروا اإىل عقد موؤمتر يف برلني 
ا للتن�ف�س الدويل على �صواطئ اإفريقي�، ف�أ�صرع كل من بريط�ني�  1884م، ي�صع حدًّ
وفرن�ص� واأمل�ني� اإىل و�صع يديه� على الأر�س التي احتلته�، واإىل عقد اتف�قي�ت مع 

ملوك تلك البالد على م� ي�أتي: 

اأوًل: اإبرام ال�صداقة التج�رية بني الطرفني. 

ث�نًي�: منع ت�رة الرقيق وحترميه� بت�ًت�. 

ث�لًث�: اإطالق حرية التب�صري امل�صيحي يف طول البالد وعر�صه�. 

رابًع�: اإيق�ف احلروب بني القب�ئل وت�أمني طرق املوا�صالت. 

دخول الإفرجن يف غرب اإفريقيا
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وراءه�  م�  اإىل  يطمحون  �ص�روا  بل  التف�قي�ت،  بهذه  الإفرجن  يكتف  مل 
يف �صئون احلكم واإدارة البالد وا�صتعم�ره� وا�صتغالله� ب�لتدريج. ومل� �صعر امللوك 
اأيديهم هزوا روؤو�صهم امتن�ًع�، فق�مت بني الطرفني  والأمراء ب�نفالت الزم�م من 
اأقدام القوي، ف�صقطت لغو�س  من�و�ص�ت طويلة انتهت ب�صقوط ال�صعيف حتت 

اأول م� �صقطت حتت اأقدام الإنكليز )186م.

ثم تغلغلوا يف داخل البالد، وفعلوا ب�أهله� مثل م� فعلوا ب�أهل لغو�س، فتم 
لهم ال�صتيالء عليه� ورفع رايتهم فوقه�. واأطلقوا على بع�صه� املحمية ال�صم�لية، 
وعلى البع�س الآخر املحمية اجلنوبية، ولقد اأبت الإم�رات ال�صم�لية، وعلى راأ�صه� 
حفيد ابن فودي امل�صمى ال�صلط�ن الط�هر. اأن ت�صت�صلم لالإنكليز بل ق�ومتهم مدة 
قبل اأن تنهزم 1903م، فخرج ال�صلط�ن مه�جًرا وتبعه خلق كثري. ف�قتفى احل�كم 
الإنكليزي اأثره. واأدركه يف بالد غمبي، وق�مت بينهم� معركة �صديدة ومل َيْنَتِطح 
فيه� عنزان بل ا�صت�صهد ال�صلط�ن والوجه�ء والأعي�ن، ومل يفلت منهم اإل حممد 
قرب  الأول  فت�أخر  العلم�ء  من  وط�ئفة  الأمري،  بن  وحممد  »م�يرنو«  امللقب  بللو 
مدينة �صن�ر يف ال�صودان ال�صرقي واختط به� مدينة عرفت بلقبه »م�يرنو« ولزمه� 
حتى تويف 1940م وج�ور الب�قون مكة املكرمة اإىل اأن توفوا هن�ك رحم اهلل اجلميع. 

�أما من ناحية فرن�سا

 فلقد بداأت فرن�ص� يف ا�صتعم�ر غرب اإفريقي� ب�لتج�رة، كم� بداأ الإنكليزي، 
للزعم�ء  هم  �ِصرُّ انك�صف  ومل�  والزعم�ء،  امللوك  مع  الودية  املع�هدات  بعقد  ثم 
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امل�صلمني يف ال�صتعم�ر ق�وموهم مق�ومة �صديدة اأذهلتهم طوياًل ومل يتمكنوا من 
التغلب عليه� اإل ب�صراء ال�صم�ئر و�صي��صة التفريق بني الزعم�ء املختلفني. 

اتخذت فرن�ص� مدينة دك�ر ق�عدة ع�مة حلكومته� يف غرب اإفريقي�، ومنه� 
بداأ ال�صتعم�ر، ثم ن�صطت اإىل احتالل ال�صنغ�ل كله 1817م، وح�ربت الفالنيني 
املورت�نيني �صنني طويلة، ومل� تعني اجلرنال »فدهرب« ح�كًم� على ال�صنغ�ل، وك�ن 
داهية كبرًيا عمل على تو�صع حكومته فيم� حوله�، و�ص�دف وقت قي�م احل�ج عمر 
ومتبكتو،  وم��صين�  اأنيور  يف  اإ�صالمية  لدولة  وت�أ�صي�صه  الإ�صالمي،  ب�جله�د  الفوتي 
فق�م بني احل�ج عمر وفدهرب قت�ل عنيف، ون�ص�ل طويل، انت�صر يف مواقعه� احل�ج 

عمر مراًرا غري اأنه واف�ه الأجل )186م. 

واأََق�سَّ  الفرن�صيني  اجلنود  اأقلق  الذي  اأحمد  ابنه  بعده  ب�لأمر  فق�م 
م�ص�جعهم طوياًل حتى ا�صطروا اإىل الته�دن معه، كم� ته�دنوا مع زعم�ء املق�طع�ت 
 � الذين قبلوا حم�ية فرن�ص� واحًدا بعد واحد فتم ا�صتيالوؤهم على ال�صنغ�ل نه�ئيًّ

1893م. فه�جر اأحمد بن عمر اإىل �صم�ل نيجريي� فم�ت به�. 

لقيته من �ص�موري وكراموغو وحممد  تن�صى م�  فرن�ص� ول  تن�صى  ومهم� 
الأمني يف غرب اإفريقي�. 

دخول �لإفرجن يف غرب �إفريقيا
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�حلروب �ل�سليبية �لباردة

الإر�ص�لي�ت  اأمواج  تدافقت  اإفريقي�،  غرب  على  الإفرجن  ا�صتيالء  مت  ومل� 
التب�صريية ب�لتت�بع من اإجنلرتا وفرن�ص� يف �صكل جمعي�ت خمتلفة لبن�ء املدار�س، 
اأورب�  ال�صود من  العبيد  والكن�ئ�س وامل�صت�صفي�ت يف املدن والأري�ف، ثم مل� حترر 
َيت »فريت�ون« )177م ب�در املب�صرون اإىل اإن�ص�ء  وت�أ�ص�صت يف �صرياليون مدينة �ُصمِّ
كلية »فورابي« لتخريج الأ�ص�قفة من هوؤلء العبيد املتحررين لري�صلوهم اإىل تلك 

امل�صتعمرات اجلديدة مب�صرين. 

ونزلت الدفعة الأوىل من موج�ت التب�صري امل�صيحي اإىل نيجريي� 1841م. 
ومن بينهم �صمويل اأج�ي كراوثر الذي حترر مع املتحررين، وتخرج مع املب�صرين، 

ثم اأر�صل اإىل نيجريي� مع املر�صلني. 

وعمل بجد ون�ص�ط لو�صع الأحج�ر الأ�ص��صية للتب�صري ال�صليبـي ب�لتع�ون 
بدل  الإجنيل  يورب� لرتجمة  لغة  لكت�بة  الالتينية  احلروف  وو�صع  ال�صتعم�ر،  مع 
الكت�بة العربية التي ك�ن امل�صلمون يكتبون به� لغة يورب�، واأول مدر�صة تب�صريية 
اجلمعي�ت  مدر�صة  ثم  1844م،  الروم�نية  الك�ثوليكية  املدر�صة  هي  لغو�س  يف 

لإر�ص�لي�ت الكني�صة 1859م، ثم مدر�صة البن�ت للجمعية املذكورة 1868م. 

ال�صتعم�ر  اأن  على  )188م  ُبنيت  تب�صريية  غري  مدر�صة حكومية  واأول 
وي�صع  لالآخر،  ال�صبيل  ميهد  وكالهم�  التب�صري،  مع  جنب  اإىل  جنًب�  يعمل  ك�ن 
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مم�  اأكرث  اأحي�نً�  ال�صتعم�ر  التب�صري  يخدم  بل  زميله،  ت�صرف  اإمك�ني�ته حتت  كل 
يخدم �صليبه، كم� يخت�ر ال�صتعم�ر كب�ر موظفيه من كب�ر الأ�ص�قفة واملط�رنة، فال 

ي�صتطيع امل�صلم اأن يفرق بني املوظفني احلكوميني، وبني الأ�ص�قفة املب�صرين. 

تاأخر �مل�سلمني وتقدم غريهم

جميع  يف  متكنت  التي  هي  الإ�صالمية  العربية  احل�ص�رة  اأن  علمت  لقد 
اجلنوبية  الأجزاء  اأم�  الإفرجن،  دخول  قبل  اإفريقي�  غرب  يف  ال�صم�لية  الأجزاء 
فهي  الو�صطى،  القرون  يف  العمران  به�  يقل  التي  املحيط  �صواطئ  من  القريبة 
�، ك�صواحل الع�ج والذهب والداهومي  اجله�ت التي مل يكن فيه� الإ�صالم قويًّ
ونيجريي� اجلنوبية، ولقد ك�ن التعليم العربي منت�صًرا يف جميع البالد التي ا�صتوى 
بّراقة يف  الإ�صالمية  الثق�فة  وك�نت  والن�صوج،  ال�صتقرار  م�صتوى  الإ�صالم  فيه� 
جميع البالد التي حتكم ب�ل�صريعة الإ�صالمية، بل ك�نت احل�ص�رة العربية ق�ئمة يف 

جميع البالد التي ق�مت فيه� احلكومة الإ�صالمية. 

ومل� ج�ء امل�صتعمرون واملب�صرون غ�ظهم كل الغيظ اأن يلتقوا ب�لإ�صالم يف 
ودولة  قوة ح�كمة،  ولكنه  النفو�س فح�صب،  متمكًن� يف  ديًن�  لي�س  اإفريقي�  غرب 
ق�ئمة، فلب�صوا للم�صلمني جلود النمر، واأ�صلتوا لهم �صيوف املكر، ل يرقبون فيهم 
اإلًّ ول ذمة، بل �صمروا عن �ص�عدهم يف �صبيل الق�ص�ء على اآث�ر الإ�صالم بكل 
بني�ن  وهدموا  الإفرجنية،  بثق�فتهم  العربية  الثق�فة  �صربوا  حتى  وم�صتحيل،  ج�ئز 

دخول �لإفرجن يف غرب �إفريقيا
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وط�ردوا  ب�لق�نون،  ال�صريعة  وبّدلوا  ال�صليب،  ق�ص�و�صة  مبع�ول  الإ�صالم  علم�ء 
العربية  اللغة  طالب  واأغروا  املح�مني،  حملهم  واأحلوا  الدواوين،  من  الفقه�ء 
بطالب اللغة الإنكليزية والفرن�صية؛ حيث تغلغلوا يف القرى والأري�ف، واقتن�صوا 
اأبن�ء الفالحني واأغروهم ب�لأموال والأعرا�س، واأر�صلوا من اآمن ب�ل�صليب منهم 
اإىل اأوروب�، ليكملوا به� علومهم ولريجعوا اإىل بالدهم زعم�ء معتربين لدى اخل��س 
روا، ف�أ�صبحوا يرك�صون  والع�م، ف�غرت ط�ئفة من اأبن�ء امل�صلمني بتلك املظ�هر فتن�صّ
يف كل حلبة من حلب�ت اجلد، فبقي املتم�صكون بدينهم خ�رج احلظرية �صعف�ء 
م�ص�كني مرتوكني يف زواي� الإهم�ل يعي�صون على ه�م�س احلي�ة، وي�أكلون من فت�ت 
بغية  الإفرجني  ب�لتعليم  العربي  التعليم  ال�صتعم�ر  يح�رب  اأن  جرم  فال  املوائد، 
حتويل امل�صلمني عن دينهم، اأو ت�صميم من�هج التعليم الإفرجني نف�صه عليهم، حتى 
امل�صتعمرين  اأقدام  وثق�فته، لرت�صخ  الإ�صالم  اأنف�صهم حربً� على  امل�صلمون  ي�صري 
يف بالد الإ�صالم، ولت�صييد الن�صرانية على اأنق��س الإ�صالم. اأولي�س قد ق�ل لورد 
كرومر وزير خ�رجية بريط�ني�، يف برمل�نهم مبطلع القرن الع�صرين قولته امل�صهورة: »اإن 
َقَدم الإمرباطورية الإنكليزية لن تر�صخ يف البالد الإ�صالمية م� دام هذا القراآن بيد 

امل�صلمني«.

اإن نزع لغة القراآن وتع�ليم الإ�صالم من قلوب م�صلمي غرب اإفريقي� خطة   
امل�صلمون  يعمل  م�ذا  ال�صواء.  على  وفرن�ص�  الإنكليز  من  منظمة،  وحيلة  مدّبرة، 
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يع�لج  ل  زع�ف  �صم  ولكنه�  �صرورية؟  اأ�صبحت  الفرن�صية  اأو  الإنكليزية  واللغة 
ب�لرتي�ق.

واحتفظوا  الفرن�صية  اأو  الإنكليزية  تعلموا  الذين  يفقد  ل  اأنه  اإل  اللهم   
بعقيدتهم الإ�صالمية، ولكنهم قليلون، وهم ك�لق�ب�صني على جمرة ن�ر.

اأن  اإىل  هذه  ح�لتهم  متحريين يف  الإنكليزية  نيجريي�  امل�صلمون يف  يعي   
ج�ء رجل من �صرياليون ا�صمه الدكتور ويلمت بليدن، ك�ن م�صت�صرًق� كبرًيا، كم� 
اأن در�س مثل هذه امل�صكلة مع  ك�ن مديًرا مل�صلحة املع�رف يف �صرياليون و�صبق 
امل�صلمني يف �صرياليون، ف�أك�صبته خربته ملعرفة طريقة حل هذه امل�صكلة يف نيجريي� 

ح�صب طريقة حله� يف �صرياليون.

فطلب اإىل احلكومة الربيط�نية ع�م 1895م اإن�ص�ء مدر�صة حكومية خ��صة   
الإ�صالمية،  دي�نتهم  ج�نب  اإىل  الإنكليزية  املع�رف  امل�صلمني  اأبن�ء  فيه�  يتعلم 
املدر�صة يف لغو�س ع�م 1897م،  ف�أن�صئت  الطلب،  فوافقت احلكومة على هذا 
فتعني لنظ�رته� ال�صيخ اإدري�س اأغ�ص�هن، من اأوائل املثقفني املخل�صني لالإ�صالم يف 

لغو�س، ف�نفتح الب�ب احلر لأبن�ء امل�صلمني اأن يتعلموا.

�جلمعيات �لإ�سالمية ومد�ر�سها 

ومل� ت�أ�ص�صت املدر�صة الإ�صالمية احلكومية وحت�صنت به� اأحوال امل�صلمني 
اأن تتجرد  ب�أن املدار�س احلكومية من �ص�أنه�  الثق�فية، احتج املب�صرون على ذلك 

دخول �لإفرجن يف غرب �إفريقيا
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وبقيت  املدر�صة،  ا�صم  من  الإ�صالمية  كلمة  ف�ألغيت  الدينية،  ال�ص�رات  عن 
حكومية، واختري ن�ظره� ومدّر�صوه� من غري امل�صلمني. ف��صتيقظ امل�صلمون على 
هذه املوؤامرة، وعملوا على اإن�ص�ء اجلمعي�ت التي تهتم بفتح املدار�س الإ�صالمية، 
ثم  6)19م،  الإ�صالمية  الزمرة  ثم  3)19م،  الدين  اأن�ص�ر  جمعية  فت�أ�ص�صت 
املدن  فمالأوا  1945م.  الإ�صالم  اأن�ص�ر  جمعية  ثم  1934م،  نوار الدين  جمعية 
والقرى ب�ملدار�س الإ�صالمية، التي جعلت مهمته� ت�صليح اأبن�ء امل�صلمني ب�لثق�فة 
الإنكليزية التي اأ�صبحت �صرورية لأبن�ء البالد، مع الإمل�م مبب�دئ الدين، والت�ريخ 
الذين  امل�صلمني  اأبن�ء  من  املثقفة  الطبقة  املدار�س  هذه  اأعدت  وقد  الإ�صالمي، 

ي�ص�ركون اأقرانهم امل�صيحيني يف خمتلف املي�دين اليوم.

�لأحمدية �لقاديانية يف نيجرييا

ات�صل الرعيل الأول من الطبقة النيجريية املثقفة ب�لن�صرات الإ�صالمية، 
وا�صتقدموا مب�صره�  وراءه�  ف�ن�ص�قوا  اإنكلرتا،  الق�دي�نية يف  الط�ئفة  به�  تقوم  التي 
الق�دي�ين  اأحمد  اأن غالم  نيجريي� 1)19، وادعى  اإىل  ني�ر  الرحيم  امل�صمى عبد 
هو املهدي املنتظر، فع�ر�صه العلم�ء على هذه الدعوى وفندوه�، ولكن تنظيم�ت 
هذه اجلم�عة ون�صراته� اأخذت مبج�مع قلوب املثقفني ف�نت�صبوا اإليه�، ومل� وقفوا على 
دعوى موؤ�ص�صه� للنبوة تراجع عنه� الأكرثون، واأ�ص�صوا بدله� اجلمعي�ت الإ�صالمية 

ال�ص�لفة الذكر.
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وهم  بنبوته  يقول  ق�صم  ق�صمني:  نف�صه�  على  الأحمدية  انق�صمت  ثم 
هوؤلء  واإىل  لهوريون،  وهم  مبهدويته  يقول  وق�صم  اأجنم�ن«،  »�ص�در  الق�دي�نيون 
ينت�صب اأكرث النيجرييني الذين انتظموا يف نظ�م الأحمدية، واجلميع �صواء عند 

امل�صلمني م� داموا ميتون اإليه ب�صلة.

�ملد�ر�س �لعربية �حلديثة

املدار�س احلديثة عب�رة عن الإ�صالح�ت التي ظهرت يف اأ�ص�ليب التعليم 
ب�أوروب�، منذ القرن الث�من ع�صر امليالدي، وامتدت اإىل البالد العربية يف اأوا�صط 
القرن الت��صع ع�صر وعرفت يف نيجريي� يف اأوائل القرن الع�صرين، واأول من جمع 
الأولد للتعليم العربي بهذا الأ�صلوب هو »ال�صيخ حممد م�صطفى اأفندي« نزيل 
لغو�س 1904م وموؤلف الكت�ب امل�صمى »مفت�ح اللغة العربية« للتعليم يف اإفريقي� 
ك�نو 6)19م،  مبدينة  املتوفى  املرادي«  الطرابل�صي  الكرمي  و»ال�صيخ عبد  الغربية، 
اأنهم  املتوفى ))19م. غري  بت�ج الأدب الألوري  امللقب  اللبيب  وال�صيخ حممد 
�، لذلك زالت  ك�نوا يقيمون هذه املدار�س يف من�زلهم ومل يخ�ص�صوا له� بن�ء خ��صًّ
اآث�ره� مبوتهم، غري ت�ج الأدب الذي خلَّف تلميذه ال�صيخ كم�ل الدين، الذي  ظل 

يوا�صل جهوده حتى تع�ون مع الأزهر على اإن�ص�ء معهد يف مدينة اإلورن 1964.

هي  احلديث،  النظ�م  على  العربي  للتعليم  خ��صة  مبنية  مدر�صة  واأول 
مدر�صة ال�صريعة الإ�صالمية، التي تع�ون اأمراء �صم�ل نيجريي� على ت�أ�صي�صه� ع�م 

دخول �لإفرجن يف غرب �إفريقيا
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1934م يف مدينة ك�نو، بق�صد تخريج الق�ص�ة ال�صرعيني، وانتدب للتدري�س فيه� 
املثقفة  للطبقة  الأوىل  النواة  املدر�صة  واأجنبت  ب�خلرطوم،  غردون  كلية  من  علم�ء 
مركز  ت�أ�صي�س  لن�  اهلل  اأت�ح  ثم  نيجريي�.  �صم�ل  والإنكليزية يف  العربية  ب�لثق�فتني 
التعليم العربي الإ�صالمي يف اأغيغي )195م، فغري جمرى التعليم اإىل الأ�صلوب 
احلديث يف بالد يورب�، والداهومي وغ�ن� و�ص�حل الع�ج، ب�لقتب��س منه مب��صرة اأو 
بوا�صطة املتخرجني منه، ومن هذا املركز اقتب�س املعهد النيجريي للح�ج مرت�صى 

عبد ال�صالم يف اأب�دن �صنة 1957م.

هذا وقد انت�صرت الآن مع�هد عربية اإ�صالمية يف كل ُقطر من اأقط�ر غرب 
اإىل  وع�دوا  هن�ك،  تعليمهم  واأكملوا  العرب  بالد  ق�صدوا  الذين  بف�صل  اإفريقي�، 

بالدهم يفيدون اأغي�رهم يف ال�صنغ�ل وم�يل وغيني� وغريه�.

اآث�ر ملمو�صة يف هذا امليدان، اأمث�ل ال�صيخ حممد  ولبع�س اأفراد العلم�ء 
ن��صر الق�دري، واحل�ج حممد �صنو�صي دنت�ن� يف مدينة ك�نو، وال�صيخ اأحمد عربي 
اهلل  زوغو، واحل�ج عبد  الداهومي ك�حل�ج عي�صى  واأمث�لهم يف  يف مدينة جو�س، 
�ص�لح َبَركو، واحل�ج �صئت �ص�كيتي، واحل�ج حممد بلي يف طوغو، واحل�ج عثم�ن 

لدان يف كوم��صي بغ�ن�.

ثنائية �لتعليم

ل�صك يف اأن ح�لة م�صلمي غرب اإفريقي� تقت�صي تق�صيم التعليم لهم اإىل 
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نوعني اثنني هم�: التعليم املدين، والتعليم الديني. واإن ك�ن العرب ل يحبذون 
هذه الثن�ئية ب�لن�صبة لهم، ف�إنه� فيم� يتعلق بغرب اإفريقي� �صرورية حمتمة.

التي  الفرن�صية  اأو  الإنكليزية  املدار�س  من  فيوؤخذ  املدين،  التعليم  اأم� 
تثقف املواطنني وتوؤهلهم للوظ�ئف الر�صمية، واملن��صب املدنية، وهو مبنزلة الفر�س 
العيني)1) على كل م�صلم ك�إن�ص�ن مواطن، وعليه اإىل ج�نب ذلك اأن يتعلم مب�دئ 

دينه ال�صرورية فيكتفي به� يف خ��صة نف�صه.

اأم� التعليم الديني فيوؤخذ من املدار�س العربية، واملع�هد الإ�صالمية التي 
الكف�ئي)))  الفر�س  مبنزلة  وهو  الدينية،  للمن��صب  وتوؤهلهم  املتخ�ص�صني،  تخرج 
اإذا ق�م به البع�س �صقط عن الب�قني، وعلى من ق�م به اأن يتعلم مب�دئ علوم دني�ه 

ال�صرورية، فيكتفي به�.

يجب العتق�د ب�صرورة هذا التق�صيم والهتم�م ب�لتعليم الديني، حتى ل 
يطغى عليه التعليم املدين، واإل: فال مي�صي قرن واحد من الزم�ن حتى ينقر�س 
من يتحمل امل�صئولية الإ�صالمية عن ب�صرية وجدارة، فيخلو اجلو للذين ل يعرفون 
مع  الكربى.  الط�مة  فتكون  ر�صمه،  اإل  القراآن  من  ول  ا�صمه،  اإل  الإ�صالم  من 

)1)   الَفْر�س الَعْيني: هو م�صطلح �صرعي يتعلق ب�لواجب�ت يف الإ�صالم، وُيق�صد به اأنه واجب على كل م�صلم بعينه مثل: 
ال�صالة والزك�ة وال�صوم ول ي�صقط عن الفرد لو ق�م به الب�قون. )م).

)))   الَفْر�س الِكَف�ئي: هو م�صطلح �صرعي يتعلق ب�لواجب�ت يف الإ�صالم، ويق�صد به اأنه واجب ي�صقط عن الفرد لو ق�م 
به الب�قون مثل: اجله�د وُغ�صل امليت. )م).

دخول �لإفرجن يف غرب �إفريقيا
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اإمداد  عن  ول  الأكف�ء  ب�لأ�ص�قفة  الكن�ئ�س  اإمداد  عن  امل�صيحيون  يت�أخر  اأنه مل 
خ��صة  مع�هد  يف  التب�صريية  لالأعم�ل  يتخ�ص�صون  الذين  ب�ملب�صرين  الن�صرانية 
بدينهم  يب�لون  فال  اليوم  امل�صلمون  اأم�  واأمريك�.  واأورب�  واآ�صي�  اإفريقي�  اأن�ص�أوه� يف 

بقدر م� يهتمون بدني�هم.

�حلكومات �ل�ستعمارية

التنفيذية  ال�صلطة  �ص�حبة  اإفريقي�  �صواطئ  التج�رية يف  ال�صرك�ت  ك�نت 
ال�صرك�ت.  دولة هذه  ب�لني�بة عن  ملوكه�  وال�صلم مع  يف عقد مع�هدات احلرب 
�صنة  ويف  وال�صتقرار،  التمكن  بعد  امل�صتعمرات  اإىل مكتب  ال�صلطة  انتقلت  ثم 
� على هذه البالد، واأطلق عليه� ا�صم  1914م. تعني فريدريك لوغ�د ح�كًم� ع�مًّ
على  اأيديهم  وو�صعوا  البالد،  على  الإنكليز  ك�بو�س  جثوم  بذلك  فتم  نيجريي�، 
واأيدي  يورب�،  بالد  يف  امللوك  ب�أيدي  ال�صغرى  امل�ص�ئل  وتركوا  الكربى  الق�ص�ي� 
اأو  مديرية  كل  يف  الإنكليزي  احل�كم  نواب  مراقبة  حتت  هو�ص�  بالد  يف  الأمراء 

مق�طعة.

رج�ل  من  اأع�ص�وؤه  ن  يتكوَّ الذي  ال�صورى  جمل�س  اأمري  اأو  ملك  لكل 
ح��صيته لينظر هذا املجل�س يف الأحوال ال�صخ�صية، وبع�س املع�مالت وخالف�ت 

البيوع والعق�رات وجمع ال�صرائب املفرو�صة على ال�صك�ن.
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ويتكون  نف�صه،  احل�كم  يراأ�صه  اإداري  جمل�س  الع�م  الإنكليزي  وللح�كم 
راأيه،  ح�صب  احل�كم  يخت�رهم  الذين  الإفريقيني  وبع�س  الأوربيني  من  اأع�ص�وؤه 
وينظر هذا املجل�س يف �صئون ال�صحة واملوا�صالت واملع�رف واجلي�س والأ�صغ�ل 

الع�مة والق�ص�ء الع�يل.

ولي�س لهذا املجل�س حق النظر يف �صرف الأموال ول يف �صن القوانني، 
واإمن� يجوز له اإبداء الراأي فقط، وللح�كم حق الرف�س اأو القبول.

م�صتعمرات  �ص�ئر  النواب من  فيه  ا�صرتك  موؤمتر  اأكرا 0)19م  وانعقد يف 
بريط�ني� بغرب اإفريقي�، وبعثوا وفًدا اإىل مكتب امل�صتعمرات بلندن يطلبون:

اأوًل: ت�أ�صي�س جمل�س ت�صريعي لكل قطر يكون ن�صف اأع�ص�ئه اإفريقيني.

ث�نًي�: اإعط�ء الأه�يل حق تعيني ملوكهم واأمرائهم.

ث�لًث�: اإلغ�ء المتي�ز الأوروبي يف الوظ�ئف الر�صمية كله�.

رابًع�: اإعط�ء الإفريقيني حق مراقبة جمع ال�صرائب و�صرفه�.

خ�م�ًص�: اإن�ص�ء ج�معة يف غرب اإفريقي�، لتخريج الأف�رقة.

بدء �لوعي �لقومي

اأكرا، ونتيجة لذلك  وافق مكتب امل�صتعمرات على بع�س مط�لب موؤمتر 
اأُجري انتخ�ب لأول جمل�س ت�صريعي يف غرب اإفريقي� 3)19م، ويف نيجريي� حيث 

دخول �لإفرجن يف غرب �إفريقيا
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ك�ن يت�ألف املجل�س الت�صريعي املذكور من 30 ع�صًوا. تخت�ر غرف التج�رة، وغرف 
املن�جم، والبنوك، واملالحة خم�صة ع�صر منهم، وينتخب اأهل لغو�س الع��صمة 
وملحق�ته� ثالثة منهم، ويعني احل�كم بقية الأع�ص�ء ح�صب راأيه. وقد اأُْعطي هذا 
املجل�س حق اإبداء الراأي يف �صرف اأموال البالد، ويف امل�ص�ريع احليوية ب�لإقليم 
ولهذا  ال�صم�يل،  الإقليم  على  املجل�س  هذا  مفعول  ي�صري  اأن ل  على  اجلنوبي، 
املجل�س جلنة تنفيذية، موؤلفة من احل�كم ون�ئبه يف ال�صم�ل واجلنوب وال�صكرتري 
الإداري ومديري املق�طع�ت، وعلى هذه احل�ل ن�صبت احلرب الث�نية ثم ازدادت 
الأمة الإفريقية وعًي� وانتب�ًه� على اأعق�ب احلرب الع�ملية الث�نية، فدوت اأ�صوات 
مك�ن،  كل  من  الأ�صداء  له�  فتج�وبت  ال�صتقالل  بطلب  ونيجريي�  غ�ن�  زعم�ء 
ف�أجربوا الإنكليز على اإخراج د�ص�تري 1946م ين�س على اإعداد غ�ن� و�صرياليون 
� 1960م. وظهرت اأ�صوات  ونيجريي� للحكم الذاتي 1956، ثم لال�صتقالل نه�ئيًّ

مم�ثلة لطلب ال�صتقالل يف م�صتعمرات فرن�ص�.

ا من تعديل �صي��صته� التي ك�نت تعترب م�صتعمراته� يف  ومل تد فرن�ص� بدًّ
غرب اإفريقي� جزًءا من فرن�ص� ل يتجزاأ، ف�أعلنت ا�صتقالل ال�صنغ�ل وم�يل و�ص�حل 
الع�ج والنيجر والداهومي وغريه�. بعد اأن عمدت اإىل متكني الأقلية امل�صيحية من 
ال�صيطرة على الأكرثية امل�صلمة، خ�صو�ًص� يف ال�صنغ�ل التي طبقت فيه� �صي��صته� 
 � الأوىل يف لبن�ن؛ حيث ين�س الد�صتور على اأن يكون رئي�س اجلمهورية م�صيحيًّ

ورئي�س الوزراء م�صلًم�.
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و�صع  يف  الفرن�صية  ال�صي��صة  هذه  مثل  عن  الإنكليز  َيْعِدل  اأن  اهلل  �ص�ء 
اإىل دكة احلكومة  الني�بي لنيجريي�، حتى متكن امل�صلمون من الو�صول  الد�صتور 
الحت�دية، ومتكنت الدول العربية الإ�صالمية اأن تدد �صالته� ب�أه�يل نيجريي� فور 

اإعالن ا�صتقالله�.

ويالت �لأحز�ب �ل�سيا�سية

علم ال�صتعم�ر م� لالأحزاب ال�صي��صية من �صه�م يف ت�صتيت �صمل الأ�صرة 
الواحدة وم� له� من مع�ول يف متزيق وحدة الأمة، وغر�س ال�صغ�ئن والأحق�د يف 

نفو�س اأبن�ئه�.

الأعرا�س  وهتك  والتع�صب  التن�ف�س  من  النتخ�بية  املعركة  تثريه  وم� 
يرتدد  مل  لذلك  والأ�صوات،  ال�صم�ئر  ل�صراء  �ص�)1)  الرِّ وانت�ص�ر  اخلالبة  والوعود 
يف تقدمي ال�صتقالل اإىل ط�لبيه من الأف�رقة على املذهب الدميوقراطي الذي به 
للحكم  ال�ص�بق  الأر�صتقراطي  املذهب  من  بدًل  بنف�صه،  ح�كمه  ال�صعب  يخت�ر 
ال�صتعم�ري يف البالد، ولي�س املذهب املخت�ر ب�أقل وب�ًل من املذهب املهجور على 
م� �صيظهر من نت�ئج؛ لأن احلكومة تت�ألف من الوزراء وعليهم رئي�س واحد. وكلهم 
يخت�رون من النواب الذين ينتخبون من ال�صواد الأعظم، على ر�صيف الأحزاب 
ال�صي��صية التي تقوم على النزع�ت القبلية اأو القومية، بل على امل�ص�لح ال�صخ�صية 

�ص�: جمع ِر�صوة وهي م� يعطى بدون حق لق�ص�ء م�صلحة اأو اإحق�ق ب�طل اأو اإبط�ل حق. )م). )1) الرِّ
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ل الوطنية، وت�صم اأ�صوات الأبواق التي ت�صيح وتهتف من اأجل النفع اخل��س.

ال�صتعم�ر  فيقف  ب�لبع�س،  الأف�رقة  بع�س  ل�صرب  كله  ذلك  يكفي  األ 
فيه�،  لهم  خلف  خري  البالد  اأبن�ء  املب�صرين  من  امل�صتعمرون  وجد  ثم  متفرًج�؟ 
ب��صم  التطبيب  ال�صي��صة فلهم من يخلفهم يف جم�ل  ان�صحبوا من ميدان  م�  اإذا 
يخلفهم يف جم�ل  املدنية، ومن  ب��صم  التعليم  يخلفهم يف جم�ل  ال�صليب، ومن 
ال�صتعم�ر ب��صم التب�صري امل�صيحي، وتلك جم�لت ل حجر فيه� ول حرج، لذلك 
كله ه�ن على ال�صتعم�ر ت�صليم البالد، واإيق�ع البع�س ب�لبع�س، ثم القي�م بن�صرة 

اأحد الطرفني على الآخر، ولو ب�لقوة امل�صلحة.

�لأحز�ب وتاأليف �حلكومة

لكل  ومركزية،  اإقليمية  اإىل  نيجريي�  حكومة  تق�صيم  على  الد�صتور  ن�س 
منهم جمل�س الوزراء، والأق�ليم ثالثة: ال�صرقي وال�صم�يل والغربي، ولكل حكومة 

اإقليمية ق�عدة ورئ��صة، ومرجع اجلميع احلكومة املركزية يف لغو�س الع��صمة.

ومن اأجل الو�صول اإىل كرا�صي هذه احلكومة ت�ألفت الأحزاب ال�صي��صية، 
واأوله�: حزب املوؤمتر القومي النيجريي الذي ت�أ�ص�س 1945م، والذي حت�لف مع 
الدميوقراطي، الذي اأ�ص�صه ه�ب�رت مكويل 1931م، ويراأ�س هذا احلزب اأزيكوي 
اإيبو اأكمل تعليمه يف اأمريك�، ثم ع�د اإىل نيجريي� 1937م، وبداأ ينفخ  من قب�ئل 

روح القومية يف نفو�س بني قومه، حتى �ص�ر ب�رًزا يف �صي��صة غرب اإفريقي�.
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�صوره  جميع  يف  ال�صتعم�ر  حم�ربة  على  اأوًل  احلزب  هذا  يقوم  وك�ن 
الت�ص�مح  وعلى  امل�صتعمرين،  �ص�ئر  اأمريك� على  �صي��صة  تف�صيل  وعلى  واأ�صك�له، 
اإفريقي� عموًم� ويف نيجريي�  الديني والتنويه ب�أجم�د الأ�صالف امل�صلمني يف غرب 
خ�صو�ًص�، لهذا اندفع وراءه اأكرث ال�صب�ب امل�صلم يف �صم�ل نيجريي� ف�صاًل عن اأبن�ء 

القب�ئل الأخرى يف ال�صرق والغرب.

�صرق  يف  الإقليمي  احلكم  كر�صي  اإىل  ي�صل  اأن  احلزب  هذا  وا�صتط�ع 
نيجريي� برئ��صة هذا الزعيم القومي »الدكتور اأمندي اأزيكوي«.

وث�نيهم�: حزب ال�صعب ال�صم�يل الذي ت�أ�ص�س 1949م بقي�دة اأحمد بللو، 
وتنح�صر ع�صويته يف اأبن�ء ال�صم�ل ب�أغلبية امل�صلمني واأقلية امل�صيحيني، ويقوم هذا 
احلزب على املح�فظة على العق�ئد والتق�ليد والع�دات املحلية، واحرتام الأمراء 
من  احلزب  هذا  متكن  وقد  الإ�صالمي،  العربي  ال�صرق  اإىل  والنحي�ز  والعلم�ء، 
الو�صول اإىل احلكم الإقليمي ال�صم�يل برئ��صة اأحمد بللو، احلفيد الرابع لل�صيخ 

عثم�ن بن فودي.

�صيدهم،  فودي حول حفيد  ابن  اأتب�ع  ذرية  من  الأمراء  التف  هن�  ومن 
َل اإليهم ك�أن مبجدهم الذي  كم� ك�ن اأجدادهم يلتفون حول جده من قبل. وُخيِّ
�صيعه ال�صتعم�ر يعود اإليهم على ر�صيف النتخ�ب لي�صبحوا حك�م البالد، من 

ال�صم�ل حتى اجلنوب الذي ك�ن ي�صبو اإليه اأجدادهم.
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ث�لثه�: حزب جم�عة العمل الذي ت�أ�ص�س 1951م بقي�دة رجل من قب�ئل 
يورب�، يدعى اأوب�فيمي اأولوو، يدين ب�مل�صيحية، ولكنه قد متكنت فيه النزعة القبلية 
والع�صبية الدينية والفكرة النفعية، ويقوم حزبه على املذهب الراأ�صم�يل، واملب�دئ 
امل��صونية. ويتكون اأع�ص�وؤه من قب�ئل يورب� امل�صيحيني وامل�صلمني املغلوب على اأمر 
دينهم ب�لنعرة القبلية والدع�ية املغر�صة، وا�صتط�ع هذا احلزب اأن يقب�س على زم�م 
احلكم الإقليمي الغربي برئ��صة هذا الرجل النفعي امل��صوين، الذي يعترب الغ�ية 

مربرة للو�صيلة.

احلكومة  اإىل  الو�صول  وبقي  الثالثة،  الأق�ليم  يف  الأو�ص�ع  متت  هكذا 
الأول  النتخ�ب  اأجري  مل�  عليه�،  تتن�ف�س  الثالثة  الأحزاب  ف�ص�رت  املركزية 
1959م، وكتب اهلل النج�ح حلزب ال�صعب ال�صم�يل، تعني مبوجبه احل�ج اأبو بكر 
البق�ء يف  بللو ف�صل  اأحمد  الفيدراليني؛ لأن احل�ج  للوزراء  بليوي رئي�ًص�  تف�وي 

اإقليمه، ور�صح اأب� بكر لينوب عنه يف احلكومة املركزية.

� م�ص�حًم� بكل معنى الكلمة، ف�صعى يف ت�أليف  وك�ن احل�ج اأبو بكر َوطنيًّ
قلوب اجلنوبيني ب�أن دع�هم اإىل م�ص�ركته يف حكومة ائتالفية وطنية، ف�متنع الزعيم 
فتعني مبوجبه ح�كًم�  اأزيكوي،  الدكتور  فقبل  املع�ر�صة  بجن�ح  ف�كتفى  الريب�وي 
حتت  ه�مة  وزارات  يف  حزبه  اأع�ص�ء  من  عدد  مع  للجمهورية،  رئي�ًص�  ثم   ،� ع�مًّ

حكومة بليوي.
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اإىل ج�نب احتالل اأبن�ء قبيلة اأزيكوي لإدارة اجلي�س والبولي�س والوظ�ئف 
اخل�رجية ك�ل�صف�رات والقن�صلي�ت، وقد متكنوا بذلك كله اأخرًيا من قلب احلكومة 

يف الداخل ون�صر الدع�ي�ت لأنف�صهم يف اخل�رج.

بو�عث �لتوتر بني �جلنوب و�ل�سمال

 اإن الأ�صبقية التي ك�ن يتمتع به� اجلنوبيون من قب�ئل اأيبو ويورب� يف الثق�فة 
ي�صطلعوا  مل  الذين  ال�صم�ليني  اأم�م  والتغطر�س  التبجح  على  حملتهم  الغربية، 
اخلدم�ت  يف  الع�لية  املن��صب  يبوئهم  ل  الذي  الإ�صالمي،  العربي  ب�لتعليم  اإل 
احلكومية، والغرف التج�رية، والهيئ�ت الع�مة، ف�نف�صح املج�ل لقب�ئل اإيبو ويورب� 

اأن يحتلوا تلك املن��صب يف اجلنوب، حتى يف ال�صم�ل ب�لذات.

ثم اإن الإقليم ال�صم�يل ي�ص�عف اجلنوبي م�ص�حة و�صك�نً�، ف�صاًل عن كون 
ال�صيطرة  اجلنوبيون يف  ي�صعى  ذلك  ومع  والغرب،  ال�صرق  اإىل  مق�صوًم�  اجلنوبي 
على ال�صم�ليني، ولقد تفطن احل�ج اأحمد بللو مب� ك�ن يبيته اجلنوبيون من تذويب 
ظل  لذلك  �صيء،  كل  الأ�صد يف  ن�صيب  على  واحل�صول  بوتقتهم،  يف  ال�صم�ل 
اأحمد بللو ين�دي منذ ال�ص�عة الأوىل ب�لنف�ص�ل عن املوكب الغربي، اإىل موكب 
ال�صرق العربي، غري اأن بع�س اأن�ص�ره ع�ر�صوه ب�أن ذلك توريط لالإقليم يف اأزم�ت 
اجلنوب  عليه�  ي�صرف  التي  املحيط  �صواطئ  عن  لنعزاله  مت�ص�عفة  اقت�ص�دية 

ال�صرقي الغربي.

دخول �لإفرجن يف غرب �إفريقيا
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يكر�س جهوده على  الفكرة، وظل  بهذه  بللو ظل حمتفًظ�  اأحمد  ولكن 
املين�ء  واإن�ص�ء  للمالحة،  النيجر  نهر  تهيئة  وعلى   ،� واقت�ص�ديًّ  � ثق�فيًّ اإقليمه  تقوية 
واملحطة الكربى، لتوليد الكهرب�ء ال�صن�عية على �صفته، تف�دًي� مل� قد يحدث من 
التطورات يف امل�صتقبل، لذلك كله ظل يلتزم حدود اإقليمه ويكتفي مب� يكت�صبه 

من الأ�صوات النتخ�بية فيه، ول يطلب �صيًئ� من اإقليم اآخر.

لهم  تركوا  كم�  لأهله،  ال�صم�ل  يرتكوا  مل  اجلنوبيني  ال�ص��صة  ولكن 
ومل  �ص�كًن�،  يحرك  النف�س مل  �ص�بط  ه�دئً�  بللو  اأحمد  ظل  ذلك  ومع  اجلنوب، 
يغري �صي��صته. ويف هذه الأثن�ء، ك�ن التوتر �صديًدا بني ال�صرق والغرب، يعني بني 
الزعيم اأزيكوي والزعيم اأولوو، وقد ط�رد الأخري الأول مرة من ميدان النتخ�ب 
اإقليمه يف ال�صرق، واأحلق به اأ�صراًرا ب�لغة يف  ا اإىل  يف الإقليم الغربي، ليتوجه توًّ
لزعيمهم كلم�  النتق�م  اإ�صم�ر  اأزيكوي على  اأتب�ع  مم� حمل  املن��صب�ت  خمتلف 

انتهزوا الفر�صة لذلك.

�صيبلغ  وال�صم�ل  ال�صرق  بني  التوتر  اأن  اإن�ص�ن  اأي  بب�ل  يخطر  يكن  ومل 
منته�ه يف يوم من الأي�م، مل� ك�ن بني الطرفني من الثقة املتب�دلة التي مكنت قب�ئل 
ال�صي��صي  احلزب  ال�صم�ل يف �صفوف  اأبن�ء  من  و�صمت عدًدا  ال�صم�ل  اإيبو يف 

ال�صرقي حتت زع�مة اأزيكوي.
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واإمن� ك�ن التوتر �صديًدا بني الغرب وال�صم�ل مل� ك�ن عليه الزعيم الغربي 
من التع�صب القبلي والديني مًع�، واإيق�ظ النعرة الن�ئمة بني الريب�ويني والفالنيني، 
الذين قتلوا اأفنج� يف اإلورن، وط�ردوا امللك الأفن من اأويويل، وخربوا كثرًيا من مدن 
يورب� واأق�موا بدله� مدينتهم، وحكومتهم ب��صم الإ�صالم، وقد حمله هذا التع�صب 
على بغ�س العرب وامل�صلمني جميًع�، وك�ن اأول من ا�صتدعى اليهود اإىل اإقليمه 
واأ�صركهم يف موؤ�ص�ص�ته، ليوازن بذلك كفة اأحمد بللو، الذي ك�ن ي�صتميل العرب 
ويواليهم ويح�صر موؤمترهم كل �صنة يف مكة، وعبًث� بذل هذا الزعيم الريب�وي اأق�صى 
جهده للو�صول اإىل رئ��صة احلكومة املركزية، ومل� خ�ب �صعيه، ويئ�س من ر�صيف 
املركزية  لقلب احلكومة  املوؤامرة  ويحيك  ال�صوء  يبيت  �ص�ر  والقرتاع  الت�صويت 
على احل�ج اأبي بكر تف�وي بليوي، ف�أظهر اهلل ال�صر الذي ك�ن يكتمه، وقب�س عليه 
وحوكم واأدين ب�جلرمية وق�صي عليه ب�ل�صجن ع�صر �صنني. ومن هن� انق�صم حزبه 
الرئي�س املعتقل يف ال�صجن  »جم�عة العمل« على ق�صمني، ق�صم يتحم�س لهذا 
وق�صم يتحم�س لن�ئبه �صمويل اأكنتول، الذي انح�ز مع الق�صم الأكرب من قب�ئل 
خ�صع  لأنه  لقبيلته؛  خ�ئًن�  القبليون  ف�عتربه  ال�صم�يل،  الإقليم  موالة  اإىل  يورب�، 
لقب�ئل هو�ص�، كم� اعتربه ال�صليبيون خ�ئًن� لدينه؛ لأنه خ�صع للم�صلمني، ف�ص�روا 
ب�لعطف  يتظ�هرون  وجعلوا  فج�أة،  �صي��صتهم  ال�صرقيون  فغري  ال�صوء،  له  يبيتون 
على ق�صية الزعيم الريب�وي املعتقل، لك�صب موالة اأتب�عه من الريب�ويني، حتى 
الزعيم  اإرادة  قلب احلكومة ح�صب  لتنفيذ  ي�صكلوا جبهة واحدة،  اأن  ي�صتطيعوا 
يزال  للجمهورية، ول  رئي�ًص�  يزال  اأزيكوي ل  الدكتور  اأن  مع  املعتقل،  الريب�وي 

دخول �لإفرجن يف غرب �إفريقيا
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عدد من قب�ئله ي�صغلون من من��صب الوزارات م� يق�رب الن�صف، ويف هذه الأثن�ء 
ج�ء دور النتخ�ب الإقليمي يف الغرب، واكت�صح احلزب املوايل لل�صعب ال�صم�يل 
اأيبو  قب�ئل  ف�أوعز  رئ��صة احلكومة،  اإىل  فع�د  الكرا�صي  اأغلب  اأكنتول  رئ��صة  حتت 
اإىل اأن�ص�رهم يف الأق�ليم اأن يعلنوا اعرتا�صهم على نتيجة هذا النتخ�ب ب�أعم�ل 
العنف، واإث�رة القلق وال�صطراب كن�صف املب�ين وال�صي�رات اخل��صة، والتمثيل 
مبوؤيدي خ�صومهم على مراأى القوى البولي�صية التي ت�صكل الأغلبية من قب�ئل 
اإيبو، توهيًن� لقوة احلكومة، ومتهيًدا لتنفيذ النقالب وتو�صاًل لك�صب ت�أييد ال�صعب 

وتربيًرا لإق�مة احلكم الع�صكري بعد اإ�صق�ط احلكومة الإ�صالمية كم� ي�صمونه�.

�غتيال �لزعماء �ل�سماليني

قب�ئل  من  امل�صجون  الزعيم  واأتب�ع  اإيبو،  قب�ئل  بني  ال�صرية  املوؤامرة  متت 
يورب�، الذين اأ�صعلوا ن�ر الفنت، ثم هربوا واأوعزوا اإىل اجلنود ال�صرقيني اأن يقوموا 
بليوي من  تف�وا  بكر  واأب�  بللو،  اأحمد  فيه  اغت�لوا  الذي  اجل�ئر،  بذلك النقالب 
والليفتن�نت  قرو،  والكولونيل حممد  زكري� مالري،  واللواء  ال�صم�ليني،  املدنيني 
يعقوب ف�م من الع�صكريني ال�صم�ليني، ول ت�ص�أل عن ال�صح�ي� املجهولني، كم� 
ليغون، و�ص�ئر  اأدميو  واللواء  اأكنتول  الغربي �صمويل  الإقليم  رئي�س وزراء  اغت�لوا 
ين�ير  منت�صف  يف  ذلك  وك�ن  الأق�ليم،  خمتلف  يف  ال�صم�ليني  يوالون  الذين 

1966م، ويف �صهر رم�ص�ن. 
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�إِنَّ �لذين َتولو� قتلهم �َسَفًها          لقو� �آثاًما وُخ�ْسر�ًنا وَما َرِبُحو�

وك�ن قد ت�صرت رئي�س اجلمهورية اأزيكوي بلندن، يف اإج�زة م�صطنعة. ومن 
وال�صتقرار  الأمن  يعود  ريثم�  للجي�س  احلكومة  ي�صلم  اأن  ن�ئبه  على  اأملى  هن�ك 
اإىل البالد. وك�ن الق�ئد الأعلى لقوات نيجريي� امل�صلحة ي�صمى اأرون�صي، وهو من 
قب�ئل اإيبو، ومن الأفك�ر التي دبرت املوؤامرة الدموية، ف��صتلم احلكم واأ�صبح رئي�ًص� 
ليحكموا  لهم،  اجلو  قد خال  اأن  اأيبو  قب�ئل  فظن  بنيجريي�.  الع�صكرية  للحكومة 
البالد ح�صب رغبتهم، ول ي�ص�ركوا معهم غريهم، حتى الغربيني الذين تع�ونوا 
معهم على تنفيذ اخلطة اجلرمية، ورموا بق�صية الزعيم الريبوي امل�صجون، الذي ك�نوا 
املجرمني  اإجراء �صد  اأي  اتخ�ذ  واأعر�صوا عن  املهمالت،  ق�صم  يعطفون عليه يف 

الذين اغت�لوا اأولئك الزعم�ء الأبري�ء.

احلك�م  م�صلك  ي�صلك  فوًرا  للحكم  ا�صتالمه  اإثر  على  اأرون�صي  واأ�صبح 
قب�ئله،  اأبن�ء  اأو تف�و�س مع غري  اأي ت�ص�ور  بي�ن دون  اإثر  بي�نً�  امل�صتبدين، وي�صدر 
واألغى النظ�م الإقليمي، ووحد اخلدم�ت الع�مة، متهيًدا لتعيني اأبن�ء قب�ئله ولة يف 
خمتلف الأق�ليم. واأ�صبح قب�ئله يقيمون حفالت النت�ص�ر على القب�ئل الأخرى 
بللو،  اأحمد  ق�تل  »اأنزيغو«  ببطولة  ت�صيد  التي  الأغ�ين  ويرددون  مك�ن.  كل  يف 
الطرق�ت  يف  يذيعونه�  الأ�صطوان�ت،  يف  واأكنتول  بللو  اأحمد  �صت�ئم  وي�صجلون 

الع�مة.

دخول �لإفرجن يف غرب �إفريقيا
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ح�ولوا  ثم  ومنته�ه،  غ�يته  ومواليهم  ال�صم�ليني  عواطف  ا�صتفزازهم  بلغ 
اأن ي�صبقوا ردود هذه الأفع�ل بتجريد اجلنود ال�صم�ليني من اأ�صلحتهم يف مدينة 
اأبيكوت� واأب�دن ولغو�س، ف�أث�روا حمية ال�صب�ط ال�صم�ليني الذين منهم: حممد 
اأط�حت  التي  الق��صية  ب�صربتهم  ق�موا  الذين  مرت�صى وحممد �صو وغريهم� من 
بحكم اأغوي اأرون�صي وقبيلته، وامل�صرتكني معهم يف النقالب الأول يف الإقليم 
ولقد  ب�ل�صرق.  الع�صكري  احل�كم  اأوجوكو  الليفتن�نت  م�عدا  ولغو�س،  الغربي 

اأفلت من اأيدي املنتقمني لأن برن�مج العملية مل ت�صمل اإقليمه ال�صرقي.

ك�ن يعقوب غوان امل�صيحي يتقدم على ال�صب�ط امل�صلمني الذين زاولوا 
العملية الن�جحة، فراأوا اأن من احلكمة اأن يعينوه ق�ئًدا للجي�س ورئي�ًص� للحكومة 
�صفوف  يف  يحدث  قد  الذي  والديني  ال�صي��صي  لالن�صق�ق  ح�صًم�  الع�صكرية 

ال�صم�ليني.

واأ�صرع يعقوب غوان اإىل الإفراج عن جميع املعتقلني ال�صي��صيني، مب� فيهم 
اأ�صركه يف احلكم، ووجه احل�كم الع�صكري  اأولوو، ثم  اأوب�فيمي  الزعيم الريب�وي 
يه�جروا  اأن  الأق�ليم  �ص�ئر  يف  قبيلته  اأبن�ء  جميع  اإىل  احلم��صي  نداءه  »اأوجوكو« 

اأم�كنهم اإىل اإقليمهم الأ�صلي، يف ال�صرق ف��صتج�بوا له على الفور.

خمطط�ت  ينظموا  واأن  غوان،  حكومة  مع  يتع�ونوا  ل  اأن  قرروا  وهن�ك 
عديدة لالنتق�م، واأخذ الث�أر من قتلة اأرون�صي، وعبًث� ا�صتفرغ الرئي�س يعقوب غوان 
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و�صعه يف دعوة اأوجوكو اإىل املف�و�صة مع حك�م الأق�ليم الب�قني فيم� ُينجي البالد 
من هذه امل�ص�كل والأزم�ت ال�صي��صية، ويقوده� اإىل ال�صتقرار والأمن والرف�هية. 
مَّ اأذنيه عن النداء، واأدار ظهره اإىل جميع امللوك الذين تو�صطوا  ولكن اأوجوكو اأَ�صَ

بني الطرفني لإيج�د التف�هم.

قيام �حلكومة �لنف�سالية يف بيافر�

الدع�ية،  ك�أبواق  الدبلوم��صية  الوظ�ئف  يف  من��صبهم  اإيبو  قب�ئل  ا�صتغل 
كن�ئ�صهم  وا�صتغلوا  ق�صيتهم.  على  ب�أ�صره�  الغربية  الدول  عواطف  ل�صتعط�ف 
ال�صليب  وجمعية  الب�ب�  طريق  عن  الع�ملية،  ب�لكن�ئ�س  لال�صتغ�ثة  الك�ثوليكية 
الأحمر، التي ظلت تبعث الأ�صلحة واجلنود املرتزقة، يف �صورة الإغ�ث�ت واملواد 
بينم� ك�ن  بي�فرا،  ي�صمونه حكومة  م�  اإىل منكوبي احلرب يف  وال�صحية  الغذائية 
الكولونيل  ك�ن  ال�صلمي.  للتع�ي�س  والتف�هم  التف�و�س  اإىل  يدعو  غ�وان  يعقوب 
اأوجوكو يدعو قبيلته اإىل التعبئة الكربى لل�صيطرة على نيجريي�، اأو للدفع به� اإىل 

الدم�ر.

ومل� مت له التزود ب�لأ�صلحة احلديثة املدمرة، وجمع اجلنود املدربة املرتزقة، 
به�  يتم  التي  واأكمل الإجراءات  ا،  �صرًّ الكربى  الدول  اأكرث  ت�أييد  وح�صل على 
النف�ص�ل عن نيجريي�، وال�صتقالل حتت حكومة بي�فرا، وحدد لإعالن انف�ص�له 
ثالث  اإىل  ال�صرقي  اإقليمه  تق�صيم  اإىل  غ�وان  يعقوب  اأ�صرع  1967م،  م�يو  �صهر 

دخول �لإفرجن يف غرب �إفريقيا
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الأخرى يف  القب�ئل  وتنعزل عن  واحدة،  اإيبو يف ولية  قب�ئل  لتنح�صر  ولي�ت، 
ولي�ت م�صتقلة. كم� عمد اإىل تق�صيم الإقليم الغربي اإىل ثالث ولي�ت وال�صم�يل 
اإىل �صت ولي�ت و�ص�ر اجلميع اثنتي ع�صرة ولية، وعني على كل ولية ح�كًم� 

.� ع�صكريًّ

فق�مت قب�ئل اإيبو ب�صل�صلة من العتداءات اجلوية والربية، على العوا�صم 
ال�صم�لية والع��صمة الفيدرالية، فق�م اجلي�س النيجريي لرد العتداءات. وهكذا 
�صليبية،  وحروب  دولية  موؤامرات  عن  انك�صفت  التي  الأهلية  احلرب  بداأت 
وخي�ن�ت �صهيونية، مم� ل يخفى على املخل�صني املراقبني لهذه احلرب التي ظهرت 

فيه� �صداقة العرب وامل�صلمني لإخوته� الإفريقية امل�صلمة.

ال�صعودية،  العربية  واململكة  املتحدة،  العربية  اجلمهورية  الطليعة:  ويف 
للبطولة  الأمثلة  اأروع  �صربوا  ولقد  ونيجر.  كمرون  ثم  اجلزائرية  واجلمهورية 
منت�صرة،  احلرب  هذه  من  نيجريي�  خرجت  حتى  احلق،  ومن��صرة  والإخال�س 

ول�ص�ن ح�له� يقول: 

ي ِديقي ِمْن َعُدوِّ َد�ئد ُكلَّ َخرْيٍ      َعَرْفُت بَها �سَ َجَزى �هلل �ل�سَّ

من �أ�سر�ر حربنا �لأهلية وبو�عثها

اإن اأ�صب�ب هذه احلرب تقوم على عوامل كثرية من بالد يورب�، وبالد اإيبو، 
واأهمه� الع�طفة الدينية والنزعة القبلية.
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لقد اأو�صحن� يف الف�صول ال�ص�بقة بع�س م� بني قب�ئل يورب� الك�فرة وبني 
عند  اإل  تهداأ  مل  التي  الوطي�س  ح�مية  حروب  من  اإلورن،  مدينة  يف  امل�صلمني 
بدء ال�صتعم�ر، وم� هيجته القبلية وامل�صيحية من العق�بيل)1) التي نفخه� الزعيم 
احلكومة  لقلب  خطة  و�صع  الذي  هو  ب�لذات  الزعيم  هذا  واإن  اأولوو،  الريب�وي 

الفيديرالية على ال�صم�ليني اأوًل قبل اأن تنفذه� قب�ئل اإيبو.

قب�ئل هو�ص� يف  تربط  التي  والتج�رية  والثق�فية  الدينية  ال�صالت  اأن  غري 
التوتر، واأدخل  الغرب، قد �ص�عد على تخفيف هذا  ال�صم�ل مع قب�ئل يورب� يف 
فرجة الن�صق�ق على حزب جم�عة العمل، التي دبرت املوؤامرة اأوًل فف�صلت يف 

مهده�.

وهو�ص�،  اإيبو  قب�ئل  بني  ال�صالت  تلك  اأمث�ل  وجود  اأن عدم  على حني 
مم� اأبعد �صقة اخلالف، و�ص�عف اخل�صوم�ت، واأيقظ الفنت، اإذ مل يذكر اأحد من 
الكتب  يف  ول  ال�صتعم�ر،  قبل  العربية  الكتب  يف  اإيبو  قب�ئل  ت�ريخ  املوؤرخني 

الإنكليزية بعد ال�صتعم�ر.

ويظهر  هذا،  زمنن�  من  �صنة  م�ئة  قبل  ُيْذكر  �ص�أن  عنهم  يعرف  لذلك ل 
عليهم اأنهم من القب�ئل البدائية التي تعي�س يف اأحي�ء متفرقة، ل تمعه� حكومة 
متح�صرة، واإمن� يكون لكل اأ�صرة رئي�صه� وبلده�، ومن ق�ئل اأنهم من بق�ي� البو�صم�ن 

)1)  العق�بيل: بق�ي� العداوة. )م).

دخول �لإفرجن يف غرب �إفريقيا
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الذين طردتهم قب�ئل الب�نتو من اأوا�صط اإفريقي� اإىل جنوبه�، ف�نت�صروا يف الغ�ب�ت 
ال�صتوائية املج�ورة لبالد بنني. ولقد �صمه� الإنكليز اإىل قب�ئل يورب� وهو�ص�، بحكم 
اجلوار وامل�صلحة ال�صي��صية التي ق�صت على النزاع الدويل الق�ئم حينذاك، بني 

دول اأوروب� يف �صواحل غربي اإفريقي�.

دخل التب�صري ال�صليبـي اإىل نيجريي�، فوجد لعمله مرتًع� خ�صيًب� يف بالد 
اإيبو، اإذ مل يلق به� مق�ومة اإ�صالمية، كم� لقيه� يف بالد هو�ص�، ومعظم بالد يورب�. 
فرحبت  ال�صليبية  الن�صرانية  مع  التج�وب  يف  تردد  اأي  اإيبو  لقب�ئل  يكن  ومل 
ب�لك�ثوليكيني الأمريكيني اليهود، فتم لهذا الث�لثوث الفتح املبني يف بالد اإيبو، 
وفتحت اأمريك� اأبواب بالده� لقب�ئل اإيبو، ف�جنرف �صيل عرم من اأبن�ء هذه القب�ئل 
الذين ين�ص�قون وراء الثق�فة الأمريكية، وح�ص�رته� وحريته�، ف�أكبوا عليه� ينهلون 
ِبَنَهٍم حتى �صربوا فيه� بن�صيب اأوفر، وك�دوا يفوقون اأبن�ء القب�ئل الأخرى، و�صربوا 
معه� ب�صهم من تع�ليم اليهود وارتووا من معينه� حتى ثملوا، فتبلورت يف اأذه�نهم 
فكرة امل��صونية اليهودية، فطفقوا مي�ر�صونه� بني قب�ئلهم اخل��صة، ل �صبيل لغريهم 

اأن يفهموا اأ�صراره�.

واأن�ص�أوا �صنة 1944م منظمة �صبه �صرية ب��صم احت�د ولية اأيبو ير�صمون فيه� 
بروتوكولت �صيطرتهم على القب�ئل الأخرى يف نيجريي� ثم يف اإفريقي�، وورثوا من 
هم وكراهيتهم لالإ�صالم خ�صو�ًص� وللعق�ئد الأخرى عموًم�، فلم  الك�ثوليك ُبْغ�صَ
يرتكوا جم�ًل يف بالدهم لأية كني�صة غري ك�ثوليكية ف�صاًل عن امل�ص�جد الإ�صالمية، 
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ومل ي�صمحوا فيه� لأية مدر�صة غري تب�صريية ف�صاًل عن املدار�س العربية والقراآنية.

ملء  �صي��صة  يف  الأثرة  مبداأ  الأمريكي  ال�صتعم�ر  و�ص�ئل  من  تعلموا 
فر�صة  ف�نتهزوا  التج�رية.  واملوؤ�ص�ص�ت  الدواوين احلكومية،  ال�ص�غرة يف  الوظ�ئف 
�ص�بقتهم يف التعليم الغربي، ف�حتلوا جميع املن��صب الع�لية، واملك�تب الر�صمية، 
والغرف التج�رية يف ال�صم�ل »بالد هو�ص�« ويف جزء كبري من بالد يورب�، على حني 

اأن ل �صبيل لغري قب�ئل اإيبو اأن يحتل مك�نً� مم�ثاًل لذلك كله يف بالد اإيبو.

تعلموا من الإنكليز �صي��صة اإيق�ع ال�صق�ق بني القب�ئل الأخرى، ليتمتعوا 
َت�ُصْد«، فحر�صوا بني  ق  »َفرِّ ال�صي�دة على حد �صي��صة  ب�لوحدة والوئ�م، فتتم لهم 
قب�ئل يورب�، واأغروا بع�صهم ببع�س عقب انتخ�ب 1965م. ومن اأجل ال�صيطرة 
على القت�ص�د التج�ري، اأن�ص�أوا �صوق الحتك�ر يف كل مك�ن ا�صرتاتيجي، وك�نوا 
البنوك  من  الط�ئلة  الأموال  لت�صليف  احتلوه�،  التي  املن��صب  نفوذ  ي�صتخدمون 
ل�صترياد الب�ص�ئع الرائجة من وراء البح�ر، اأو ل�صرائه� ب�جلملة من الغرف التج�رية 
الكربى يف نيجريي�، ثم بيعه� كيفم� يريدون، ولكي تتم لهم ال�صيطرة ال�صي��صية، 
ون بكلمة نيجريي� واحدة، لي�صتطيعوا  توزعوا يف خمتلف املدن والأري�ف، وك�نوا يرتمنَّ
اأن ير�صحوا اأبن�ء قبيلتهم، ومن يواليهم يف كل اإقليم، على حني اأنهم اأغلقوا اأبواب 
بالدهم دون اأي قبيلة اأخرى. هكذا تط�لب قب�ئل اإيبو بن�صيب الأ�صد لأنف�صهم 
يف كل ميدان، توهموا املق�رنة بني قوميتهم وقومية الفالنيني من قبل، ف�نبثوا يف 

ك�فة اأرج�ء نيجريي�، كم� انبث الفالنيون يف اأرج�ء هو�ص�.

دخول �لإفرجن يف غرب �إفريقيا
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ميكيل  وتبعوا  ط�عته  خلعوا  ثم  اأوًل،  اأزيكوي  لقي�دة  ا�صت�صلموا  ثم 
اأوب�را؛ لأن الأخري ك�ن اأكرث من الأول حتم�ًص�، كم� ا�صت�صلم الفالنيون لل�صيخ 
عثم�ن بن فودي، ولكن �صت�ن بني الدعوة الق�ئمة على اأ�ص��س توحيد اهلل وعب�دته، 
والت�صديق بر�صل اهلل وهدايتهم والعمل على ن�صر العدالة وامل�ص�واة، وبني الدعوة 
الق�ئمة على التثليث يف ذات اهلل، والتفريق بني ر�صل اهلل، اأو الق�ئمة على حب 
ي�صحبه�  التي  القي�دة  بني  و�صت�ن  البالد،  وا�صتغالل  العب�د،  وا�صتعب�د  الف�ص�د، 
الدع�ية  تعتمد على  التي  القي�دة  وبني  الرب�نية،  العن�ية  وترع�ه�  الإلهي  التوفيق 

املغر�صة واملكر والتحري�س.

اأبى اهلل اإل اأن يئوب م�ص�عي قب�ئل اإيبو كله� ب�لف�صل الذريع. واأبى اهلل اإل 
اأن ي�صطلوا لظى الن�ر التي اأ�صعلوه�، واأن يقعوا يف الهوة التي حفروه�، نثٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀمث ]الأنع�م/ 45[.

فع�صى اأن ت�أخذ قب�ئل يورب� ِعرًبا ب�لغة، من هذه الواقعة املريرة، واأن تعلم 
اأن احلرب التي اأكلت الأخ�صر القوي، مثل قب�ئل اإيبو، يجب اأن يجتنبه� الي�ب�س 
النف�ق  من  يتوبوا  واأن  بغريهم،  يعتربوا  اأن  وعليهم  يورب�.  قب�ئل  مثل  ال�صعيف، 

وال�صق�ق، واإيق�ظ الفتنة مرة اأخرى.

كم� ع�صى اأن يعترب املب�صرون ال�صليبيون بنت�ئج هذه الواقعة التي ظهرت 
على عك�س م� ك�نوا يتوقعون، واأن يعلموا اأن لالإ�صالم ربًّ� يحميه، ويع�صمه من 
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كيد اأعدائه املعتدين، مهم� يبلغون من القوة والعدة.

من �أ�سباب �نت�سار نيجرييا على بيافر�

يعلم الأ�صدق�ء والأعداء جميًع� اأن نيجريي� مل تنت�صر ب�لأ�صلحة ولكنه� 
ال�صلوات  بت�أثري  اإفريقي� يعتقدون  اأنه مل يزل م�صلمو غرب  بعون اهلل تع�ىل على 
اأحوالهم  والأدعية والأذك�ر على الك�ئن�ت لذلك ل يرتكونه� يف كل ح�ل من 
فدائًم� يقدمون النوافل ب�ل�صالة وال�صي�م والأذك�ر وال�صدق�ت على كل م�ص�عيهم. 
َومَلَّ� فوجئ الع�مل ب�غتي�ل اأحمد بللو واأعوانه تعطلت حوا�س امل�صلمني جميًع� يف 
اإليهم �صوابهم  نيجريي� وم� حوله� ملدة ثالثة اأ�صهر وغ�ب عنهم فكرهم، ومل� ع�د 
دع� اأمراء امل�صلمني يف ال�صم�ل اإىل عقد اجتم�ع جمعية ن�صر الإ�صالم، ف�جتمعوا 
لأداء  امل�ص�جد  يف  والعتك�ف  ال�صي�م  اأ�صبوع  اإعالن  قرروا  وهن�ك  »ك�دون�«  يف 
ختم�ت من القراآن يف كل بلد ويف كل قرية يف الإقليم ال�صم�يل للتو�صل بذلك 
اإىل اهلل اأن يك�صف عن امل�صلمني م� حل بهم واأن ين�صرهم على اأعدائهم ففعلوا 

ذلك ثم ق�موا ب�لنقالب الث�ين الذي ق�صوا به على حكم اأرون�صي الغ�در.

ثم مل� اأعلن اأوجوكو انف�ص�له وق�مت احلرب الأهلية طلب زعم�ء اجلي�س 
النيجريي اإىل الأمراء امل�صلمني اأن يع�ونوهم ب�لدع�ء مرة اأخرى كم� فعلوا �ص�بًق�.

ثم اجتمع الأمراء واأعلنوا اأ�صبوع ال�صي�م والعتك�ف مرة اأخرى فن�صرهم 
متلك  ولكنه� ل  املرتزقة  واجلنود  احلديثة  ب�لأ�صلحة  اغرتت  التي  بي�فرا  اهلل على 

دخول �لإفرجن يف غرب �إفريقيا
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الأدعية وال�صلوات والأذك�ر التي ميلكه� امل�صلمون.

امل�صلمون الذين خ�طبهم اهلل يف قوله: نثى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  
وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئمث ]الأنف�ل/ 45[.

وهم الذين ظل نبيهم يدعو ربه ليلة بدر وي�ص�أله الن�صر ب�إحل�ح حتى ق�ل له 
اأبو بكر: »ي� نبي اهلل كف�ك وقد اأحلحت على ربك و�صينجزك م� وعدك«.

وهم الذين ج�ء يف ت�ريخهم اأن �صيدن� عمر اأر�صل اإىل ابن الع��س وجنوده 
ثم  وي�صلوا  يتطهروا  واأن  اجلمعة  يوم  يجتمعوا  اأن  م�صر  فتح  عليهم  ت�أخر  عندم� 

يرغبوا اإىل اهلل وي�ص�ألوه الن�صر على عدوهم ففعلوا ذلك ففتح اهلل عليهم.

�صي�م  ويعلنوا  اإ�صرائيل؟  مع  ال�صالح  هذا  يجربوا  اأن  للعرب  وهل ميكن 
�صهر على الع�مل الإ�صالمي كله لطلب الن�صر من اهلل؟



للم�صلمني يف غرب اإفريقي� م�ص�كل مم�ثلة مل�ص�كل اإخوانهم، يف �ص�ئر اأنح�ء 
الع�مل، وم�ص�كل مغ�يرة وم�ص�عفة، تزيد طينهم بلة.

منه�: م�صكلة القي�دة، وهي فقدان القي�دة التي تمعهم حتت راية، وتوحد 
عن  ويدافع  ذم�رهم،  ويحمي  بل�ص�نهم،  يتكلم  اإم�م  اأو  خليفة،  وراء  �صفوفهم 

حقوقهم.

اجلمعي�ت الإ�صالمية موزعة يف خمتلف الأغرا�س والت�ه�ت.

والطوائف ال�صوفية متع�صبة ملختلف امل�ص�يخ والطرائق.

ثم ج�ءت الأحزاب ال�صي��صية تفكك جميع اجلبه�ت والحت�دات.

ب��صم  1948م  ع�م  حدثت  الإ�صالمية  اجلبه�ت  لتن�صيق  حم�ولة  واأول 
موؤمتر نيجريي� الإ�صالمي، ق�م به� احل�ج اأمني كوداي�صي من جبودي، ولكنه ارتكب 
غلطة كربى، بتحويل املوؤمتر اإىل حزب �صي��صي، قبل مت�م ا�صتقراره، فتعر�س ل�صربة 

م�ساكل امل�سلمني احلا�سرة
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حزب جم�عة العمل، وهو حزب احلكومة الق�ئمة حينذاك ب�لإقليم الغربي، الذي 
امتنع اأن يقوم حزب على اأ�ص��س الدين والعقيدة؛ حتى ل ين�صحب امل�صلمون من 
حزبه اإىل حزبهم، فتح�مل على امل�صلمني حتى انحل حزبهم. ثم اأن�صئ املجل�س 
الإ�صالمي �صنة 1961م؛ لتوحيد اجلمعي�ت الإ�صالمية يف لغو�س، وتع�قب على 
رئ��صته املح�مي الكبري حممد الأول اأوغ�صطو، ثم احل�ج عبد الوحيد اإلي��س، ومل 
يتعد حدود لغو�س. ولالأ�صت�ذ ك�مل ال�صريف ال�صفري الأردين يف نيجريي� جهود 
يف هذا امليدان وهو الذي �ص�عد على اإن�ص�ء رابطة الأئمة لتنظيم �صوؤون امل�ص�جد، 
الإ�صالم،  ن�صر  بللو جمعية  اأحمد  املرحوم  واأ�ص�س  الغربي 1964م،  الإقليم  يف 
على  ذلك  دون حتقيق  املنية ح�لت  ولكن  واجلنوب،  ال�صم�ل  م�صلمي  لتوحيد 

ل امل�صلمني ال�صم�ليني. يده، اإل اأن اجلمعية ل تزال موؤمَّ

ثم ج�ء تق�صيم ال�صم�ل اإىل ولي�ت، مرجعه� مركز الحت�د مع ال�صليبيني 
بف�رغ  وينتظرون  �صفوفهم،  يوحد  فيمن  يتفكرون  امل�صلمون  ف�ص�ر  لغو�س،  يف 
ب�أيديهم، ولكن لو هب الأمراء جميًع�،  الزعيم الذي يق�صيه اهلل لالأخذ  ال�صرب 
واأع�دوا تنظيم �صفوفهم وراء واحد منهم قدير، مل� وجدوا كبري عن�ء يف ا�صرتداد 

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   نث   البالد،  هذه  يف  ال�ص�ئع،  الإ�صالم  جمد 
ٴۇمث  ]حممد/ 7[.
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م�سكلة �لغزو �لثقايف

لقد غزت الثق�فة الغربية بالد العرب اأوًل، قبل اأن تغزو بالد الإ�صالم، 
فه�نت على العرب ثق�فتهم ولغتهم ودي�نتهم، اإل قلياًل من املوؤمنني منهم، ولي�س 
العرب على من يتكلم معهم  املثقفني  اإقب�ل كثري من  اأكرث من  اأدل على ذلك 
اأبن�ئه�،  غري  من  ب�لعربية،  معهم  يتكلم  من  دون  الفرن�صية،  اأو  الإنكليزية  ب�للغة 

ويحتجون على ذلك مب� ل مربر له من احلجج الواهية عند من يحبون العربية.

فم�ذا نقول لأبن�ء العرب الذين ي�صبحون بحمد من يتعلمون الإنكليزية 
اإفريقي�، وينفرون عن العربية من يتعلمه�، بحجة الإ�صف�ق  اأو الفرن�صية يف غرب 
اأرزاًق�، ول تغنيهم ثق�فة يف  على معي�صتهم يف امل�صتقبل لأن العربية ل ُتِدر لهم 
� غري داع متحم�س لتعليم لغته؟ وم�ذا  اأو فرن�صيًّ  � اإنكليزيًّ راأين�  هذه البالد، فهل 
بالدهم،  يف  الفرن�صية  اأو  الإنكليزية  الثق�فة  هجروا  الذين  العجم  لأبن�ء  نقول 
اأبن�ء  اأدركوا  ثم  اأجله�،  من  العرب  بالد  ق�صدوا  العربية، حتى  للثق�فة  وحتم�صوا 
اإن يف ذلك  اأتوا لأجله،  العرب يقد�صون م� هجروه يف بالدهم، ويت�أففون مم� هم 

بالًء يف العربية عظيًم�.

م�سكلة �ملجافاة بني �ملثقفني

الغربية؛ حيث  والثق�فة  الإ�صالمية،  الثق�فة  اأ�صح�ب  بني  املج�ف�ة  ت�صتد 
اإحدى  لكون  اإم�  وذلك  واحتق�ر.  ازدراء  نظرة  الآخر  اإىل  الطرفني  اأحد  ينظر 

م�ساكل �مل�سلمني �حلا�سرة
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الثق�فتني اأو كليهم� اأبرت من اأحد اجل�نبني، واإم� ملع�داة اإحداهم� للجهل به�، وقد 
قيل: »من جهل �صيًئ� ع�داه«. ولو اأن اأ�صح�ب الثق�فة الإ�صالمية اأخذوا بن�صيب 
من الثق�فة الغربية، ومل يجهلوا مب� هو ال�صروري لهم اأن يعرفوا ل�ص�يروا الركب، اأو 
اأن اأ�صح�ب الثق�فة الغربية احتفلوا ب�لثق�فة الإ�صالمية، ومل يتخبطوا فيه� خبط 

ع�صواء لذاقوا حالوة الإمي�ن.

على اأن كون هذه اأو تلك برتاء مم� عمت به البلوى يف الع�مل الإ�صالمي، 
اأو كون اإحداهم� ت�صن حربً� �صعواء على الأخرى مم� يهدد ال�صالم الع�م بني الدين 

والدني�.

فهي  خ��س  بوجه  اإفريقي�  غرب  يف  امل�صلمون  يع�نيه�  التي  امل�ص�كل  اأم� 
ك�لآتي:

م�سكلة �إ�سناد �لأمر �إىل غري �أهله

ترتع هذه امل�صكلة يف مرتع خ�صيب ب�ملجتمع الإ�صالمي ببالد يورب�، وذلك 
بتولية اجلهالء من�صب الإم�مة بحكم الوراثة املحدودة يف بيوت الذين عملوا على 
ن�صر الإ�صالم لأول مرة يف البلد، ِبَغ�سِّ النظر عن كون الإم�مة يف الإ�صالم، على 

�صروط يجب ا�صتيف�وؤه� فيمن يتوله�. 

اأمتي  اأخ�ف على  »اأخوف م�  والإم�م اجل�هل �ص�ل م�صل يف احلديث: 
الأئمة امل�صلني«، وذلك بتدخل الأمراء والأغني�ء يف تعيني الإم�م الذي يكون 
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طوع اأمرهم ورهن اإ�ص�رتهم، ل من ين�صحهم ول يخ�صى اإل اهلل.

م�سكلة �لع�سبية �لقبلية

نف�صه�،  من�قب  على  قبيلة  عيون كل  فتحت  التي  القبلية  الع�صبية  هذه 
ومث�لب غريه� يف الع�دات والتق�ليد، وغر�صت يف قلب كل قبيلة اإيث�ر نف�صه� على 
غريه� يف كل جم�ل حتى يف الدين. فرتى م�صلمي هو�ص� ي�صتنكفون اأن ي�صلوا 

خلف اإم�م يورب�وي، حتى ولو ك�نوا يف بالد يورب�.

لهذا ك�نت اجل�لي�ت الهو�ص�وية تعتزل الأوا�صط الريب�وية يف حي خ��س، 
اإم�م  بتق�ليده�، وتقيم �صع�ئر دينه� وراء  اأو زنغو؛ حيث حتتفظ  يدعى �ص�بنغري، 
وي�صلون  بت�ًت�  هو�ص�وي. ويف ح�لة عدم متكنهم من هذا يرتكون �صالة اجلم�عة 

ْوه� على قب�ئل يورب�. اأفذاًذا، ويربرون ت�صرفهم هذا بنق�ئ�س اأَْح�صَ

منه� بق�ء الروا�صب اجل�هلية والتق�ليد الكفرية بينهم، ك�إق�مة م�أمت ال�صبعة 
ملوت�هم، واحلداد الطويل ملن ميوت منهم يف �صن مبكرة، اأو عمل هذا امل�أمت وليمة، 

اإذا ك�ن املوتى �صيوًخ� وعج�ئز وخلفوا اأولًدا.

ومنه� عدم توفر اأكرث اأئمتهم ل�صروط الإم�مة كم� تقدم، ومنه� عدم �صرب 
احلج�ب على ن�ص�ئهم، واإطالق �صراحهن للبيع وال�صراء يف الأ�صواق، والختالط 

ب�لرج�ل يف املجتمع�ت.

م�ساكل �مل�سلمني �حلا�سرة
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ب�لرموز،  الإ�صالمية  اأ�صم�ئهم  ك�إخف�ء  ب�لن�ص�رى،  اأكرثهم  ت�صبه  ومنه� 
ب�أ�صم�ء اأجدادهم الوثنية، وذلك بتحري�س التب�صري ال�صليبـي  والإظه�ر والتنويه 
كراهية لإظه�ر مع�مل الإ�صالم فيهم، اأو ك�إق�مة احلفالت اأي�م الآح�د، اأو نحو ذلك 
اإم�م مدينة بو�صي يف  من التق�ليد الن�صرانية. لهذا ق�ل �ص�عرهم َم�مَل زمعة ابن 

بع�س ق�ص�ئده: 

د مَّ ارى ل َكِديِن حُمَ ول َعْيب يف ُيوْرَبا �ِسوى �أن دِيَنُهم     َكِديِن �لنَّ�سَ

 وي�صعر م�صلمو يورب� ب��صتخف�ف م�صلمي هو�ص� ب�إ�صالمهم، في�صتمرون يف 
اأحوالهم، لذلك كله مل يتي�صر حتى الآن اتف�ق الفريقني على �صيء، بل ر�صوا 
ب�أن يكونوا طرائق ِقَدًدا)1)، يعمل كلٌّ على �ص�كلته وكل حزب مب� لديهم فرحون.

بينم� يتمتع رج�ل الكن�ئ�س ب�لوف�ق والوئ�م، ل فرق بني اجلنوبيني منهم 
وال�صم�ليني، ول بني قبيلة وقبيلة، بل كلهم يد واحدة على من �صواهم. بذلك 
راأ�س  على  راأوا  يوم  من  التب�صريية،  الدع�ية  ي�ص�عفوا جنودهم يف  اأن  ا�صتط�عوا 
ويلتف  العم�مة،  راأ�صه  على  ويلب�س  ب�حل�ج،  يتلقب  م�صلًم�  الفيدرالية  احلكومة 
حوله عدد من الوزراء امل�صلمني، وك�ن ي�صووؤهم دائًم� اأن امل�ص�جد ل تزال ع�مرة 
اجُلَمع والأعي�د، واأن عدد احلج�ج ل يزال يربو على م� قبله كل ع�م،  ممتلئة يف 

)1)  ِقَدًدا: متفرقني. )م).
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تذمر  التي  املظ�هر  هي  تلك  رم�ص�ن..  يف  ُتْعقد  تزال  ل  الوعظ  جم�ل�س  واأن 
هذه  توهني  ف�صعوا ج�هدين يف  ب�هرة،  اإ�صالمية  قوة  وح�صبوه�  ال�صليبيون،  منه� 
امل�صلمني،  الزعم�ء  واغتي�ل  الأول،  ب�لنقالب  ق�موا  الو�ص�ئل، حتى  بكل  القوة 
لي�صبحوا رعية بدون راع، ف�غتنم ال�صليبيون هذه الفر�صة لالنت�ص�ر يف كل مك�ن 
لإن�ص�ء املراكز، وت�صييد الكن�ئ�س، وتعمري امل�صت�صفي�ت، وفتح املدار�س والكلي�ت، 
وتوزيع اجلرائد واملجالت، واإذاعة الأن�جيل يف املحط�ت مبختلف اللغ�ت... كل 

ذلك يجري، وامل�صلمون يف التدابر والتح��صد والتب�غ�س: 

مِلِْثل َهذ� َيُذوب �لَقْلُب ِمْن َكَمٍد        �إِْن َكان يف �لَقْلب �إِ�ْسالٌم و�إِميَان

م�ساكل �مل�سلمني �حلا�سرة





تلك �صذرات من اأخب�ر من تقدموا يف بالد ال�صودان من الأبط�ل الذين 
خدموا الإ�صالم وغر�صوا ثق�فة العرب يف اأر�س العجم حتى اأحب اأهله� العرب 
ملحبتهم النبي العربي وقد�صوا اللغة العربية لتقدي�صهم القراآن العربي وبذلوا كل 
م� يف و�صعهم لرفع راية الإ�صالم يف بالدهم ومل يتخلفوا عن ركب احل�ص�رة يف 

زم�نهم بل �صنعوا م� كتبه الت�ريخ يف �صفح�ت من اأجم�د وكرام�ت.

عليه�  اأغ�ر  ثم  اإفريقي�  غرب  يف  الإ�صالم  جمد  على  ع�صرة  قرون  ومرت 
الإفرجن ِبَخْيِلهم ورجلهم يهدمون كل مب�ن اإ�صالمية ويبنون على اأنق��صه� �صروًح� 
ال�صليب على مع�مل  الزم�ن حتى ظهرت مع�مل  �صليبية ومل مير قرن واحد من 
ت رن�ت النواقي�س  الهالل وارتفعت بروج الكن�ئ�س على من�رات امل�ص�جد، وَدوَّ

على اأ�صوات امل�آذن.

فق�م املوؤمنون ب�ملن�ورات واملن�ق�ص�ت حتى فنيت اأ�صلحتهم وذخ�ئرهم اأم�م 
الأ�صلحة والذخ�ئر املتوا�صلة اإىل الأعداء كل يوم وكل �صهر وكل ع�م ومن هن� 

جعل املوؤمنون ي�صيحون..!

حا�سر الإ�سالم وم�ستقبله يف اإفريقيا
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اإىل  الإ�صالمية  الدعوة  اآخر بحمل  اإن�ص�ن  اأي  قبل  املَكلَّفون  العرب  اأين 
الع�مل وهم اأقدر الن��س على حم�يته� والدف�ع عنه� يف اأم القرى وم� حوله� ويف 

م�ص�رق الأر�س ومغ�ربه� وهم املخ�طبون مع النبي يف قوله تع�ىل: نثڭ  ۇ    
ۇ  ۆ  ۈ  ۈمث  ]الزخرف/ 44[.

ولكن م� حل ب�لعرب اأعظم واأََجّل مم� َحلَّ ب�لعجم ولهذا ل يهتمون اإل 
ب�أنف�صهم فلم تكن غرب اإفريقي� امل�صتغيثة ب�لعرب اإل كمن اأُ�صيب داره ب�حلريق 
ف�أ�صرع اإىل البئر اأو البحر لي�أخذ منه م� يطفئ به احلريق، فوجد فيه ن�ًرا تلتهب، اأو 

ك�ملري�س الذي اأح�س ب�لوجع فهرع اإىل الطبيب ف�أدركه يحت�صر.

ولول اأن اهلل اأبقى يف كل ع�صر ويف كل م�صر من ينت�صر للحق مل� بقي يف 
الأر�س من يقول: ل اإله اإل اهلل حممد ر�صول اهلل.

اإذا  احل�فلة  تتحرك  اأن  والعجم ح�فلته، ول ميكن  الإ�صالم  ق�طرة  العرب 
�صكنت الق�طرة.

اجل�صد  ي�صلح  اأن  ميكن  ول  ج�صده،  والعجم  الإ�صالم،  قلب  والعرب 
ب�أ�ص�ليب الدعوة يف بالدهم، ولكنهم بح�جة اإىل  اأدرى  اإذا ف�صد القلب، العجم 
م�ص�عدة العرب ول تتمكن الدول الإ�صالمية اأن تطبق ال�صريعة اإذا عطلته� الدول 
ب�لإ�صالم وحم�فظني  اأن يكونوا متم�صكني  الأف�رقة  العربية ول يتمكن الطالب 

على ال�صلوات اإذا ك�ن اأ�ص�تذتهم العرب مهملني �صعف�ء الإمي�ن هكذا..!
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وم� هو م�صتقبل الإ�صالم واحل�لة هذه...!؟

�لدعوة �لإ�سالمية �ليوم م�سكينة..!

اإن جن�ح عملية م� من جميع العملي�ت متوقف على التفكري قبل التدبري 
وعلى التخطيط قبل التنفيذ وعلى الدرا�صة الدقيقة للبيئة واملجتمع قبل العملية.

هذا اأول م� يدر�صه املب�صرون قبل البدء ب�لتب�صري يف اأي قطر ويف اأي م�صر 
والت�ص�مح  والنفي�س  النف�س  بذل  على  متوقف  الدعوات  من  دعوة  جن�ح  اإن  ثم 
يفعله  م�  وذلك  ك�حل��صر،  والب�دي  ك�جلم�عة  الفرد  ب�ص�أن  والهتم�م  والتودد 
مذاهبهم:  انت�صرت  حتى  والقت�ص�دية  وال�صي��صية  الفكرية  املذاهب  اأ�صح�ب 
روا«، كم� اأن رواج كل ت�رة متوقف على حتمل  روا ول ُتَع�صِّ روا وَي�صِّ روا ول ُتَنفِّ »َب�صِّ
خ�ص�ئر الدع�ي�ت وحتمل الأتع�ب لهذا قيل: »من يعرف املطلوب يحقر م� بذل«.

ينتظرون  ول  الأموال  من  منهم  ي�صيع  مب�  املب�صرون  يكرتث  ل  لذلك 
ح�ص�د زرعهم يف القريب الع�جل واإمن� يقدرون ربع قرن ون�صف قرن، اأم� الدعوة 
الإ�صالمية يف ع�صرن� احل��صر فال تدبري فيه� ول تخطيط ول التوا�صل بني امل��صي 
ول  احل�ص�د  انتظ�ر  قبل  الزراعة  ول  واحلكومة،  الأمة  بني  التع�ون  ول  واحل��صر، 

الدرا�صة قبل ادع�ء الفهم.

لي�س هن�ك معهد لتدريب الدع�ة على اأ�ص�ليب الدعوة الن�جحة، بل كل 
معهد يرى اأنه اإذا م� علم الطالب القواعد فقد برئ من الذمة، ولي�س هن�ك هيئة 

حا�سر �لإ�سالم وم�ستقبله يف �إفريقيا
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تنظم اأعم�ل الدعوة على ب�صرية وخربة بل كل منظمة ترى اأنه� اإذا م� كتبت يف 
املجالت اأو خطبت على املن�بر التي ل يقروؤه� ول ي�صتمع اإليه� اإل امل�صلمون فقد 
يف  الأموال  ر�صدت  كم�  الدعوة  ر�صدت  حكومة  هن�ك  ولي�س  الر�ص�لة،  بلغت 
�صبيل الدع�ية لدولته� يف خمتلف الأقط�ر، وكل حكومة ترى اأنه� اإذا م� تربعت 
اأخب�ر ذلك  بع�صرات اجلنيه�ت على بع�س امل�ص�جد واملع�هد ون�صرت ال�صحف 

فقد اأدت الواجب�ت.

كل داعية يريد اأن يعمل ل�صهرته اأو ملرتبه اأو حلكومته، وكل �ص�حب فكرة 
وين�صب  والفعل،  القول  ير�صى من  م� ل  يرمي من خ�لفه  اأو مذهب  اأو عقيدة 

زميله اإىل البدعة والهوى والتق�صري، اإىل متى ي�صتمر هذا؟



وبعد...!
فلقد كتبت هذا الكت�ب لقراء العربية من اأبن�ء غرب اأفريقي� ليدركوا اآث�ر 
م� اأ�ص�صه ال�ص�بقون من اأجم�د �صودانية وم� غر�صه الأولون من ثق�ف�ت عربية ثم م� 
تعر�صت له هذه الثق�ف�ت وتلك الأجم�د من قذائف �صليبية تدمر كل �صيء اأتت 

عليه وتعله ك�لرميم.

وكذلك كتبت هذا الكت�ب لقراء العربية من اأبن�ء العروبة والإ�صالم يف 
كل مك�ن لتكون لهم ف�ئدة اخلرب اأو لزم الف�ئدة، وليدركوا م� هن�لك؛ ف�إن اإدراك 
ذلك بدون ريب يوقظ الوعي، ويبعث الهمة يف نف�س كل غيور على دينه وثق�فته 

في�صعى يف تغيري الو�صع اإىل م� هو اأح�صن نثھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  
ڭ  ڭمث  ]الرعد/ 11[.

األ ي� اأيه� العربي اعلم اأنه:

َمْن َتُكِن �لُعْجَمة يف ِل�َسانه            َقْد َتْلَمُح �للوثة يف َبَياِنه

 نهاية �لمتن  

خامتة الكتاب
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5- اإنف�ق املي�صور، لل�صلط�ن حممد بللو بن عثم�ن فودي.

6- تزيني الورق�ت، لل�صيخ عبد اهلل بن فودي.

7- �صي�ء ال�صالطني، لل�صيخ عبد اهلل بن فودي.

8- يف بالد الزنوج، لالأ�صت�ذ عبد اهلل ح�صيمة.

9- نحن يف اإفريقي�، لالأ�صت�ذ ك�مل مروة.

10- انت�ص�ر الإ�صالم يف اإفريقي�، للدكتور ح�صن اإبراهيم ح�صن.

11- الإ�صالم والثق�فة العربية يف اإفريقي�، للدكتور ح�صن اأحمد حممود.

)1- الدعوة اإىل الإ�صالم، �صري توم��س اأرنولد.



ُمِعّد التقدمي يف �سطور

عبد احلفيظ اأيندي اأولدو�سو

احلديث،  الع�صر  يف  والإ�صالمي  العربي  الأدب  يف  حم��صر  نيجريي،  اأك�دميي  •��ب�حث 
وتوا�صل الثق�ف�ت بج�معة اإب�دن، نيجريي�.

اإب�دن  ج�معة  من  احلديث  الع�صر  يف  العربية  الثق�فة  يف  الدكتوراه  درجة  على  •��ح�صل 
املتحدة  الولي�ت  يف  اجلنوبية،  م�يني  بج�معة  لفلربيت  ج�معية  منحة  ون�ل   ،(001 ع�م 

الأمريكية ع�م 006).

ع�م  الأمريكية  املتحدة  ب�لولي�ت  م��ص�ت�صو�صت�س،  ج�معة  يف  اأخرى  ج�معية  منحة  •��ن�ل 
اإفريقي�،  �صم�ل  يف  الثق�ف�ت  وتع�مل  ت�ص�رب  يف  حم��صرات  عّدة  األقى  حيث  007)؛ 

وكيفية ت�صويره� يف الأعم�ل الأدبية ال�صودانية.

•��يف ع�م 010) عمل كب�حث زائر وحم��صر ب�ملعهد الع�ملي لدرا�ص�ت الثق�فة الإ�صالمية 
والفكر الإ�صالمي ب�جل�معة الع�ملية الإ�صالمية امل�ليزية.

•��كم� �ص�رك اأولدو�صو يف العديد من املوؤمترات الدولية، وله اأوراق وكتب اأك�دميية تقرتب 
من اخلم�صة والثالثني، من اأهم اأعم�له املن�صورة: 

- »األئن وجهي اأ�صود؟« يف جملة الأدب العربي هولندا، 008).
- »الف�ص�ء بني الف��صلتني: عن جنيب حمفوظ، والقوة واملنزلة وال�ّصلطة« 009).

- »العن�صر« يف مو�صوعة الفكر الإفريقي ج�معة اأوك�صفورد 010)





�للجنة �ل�ست�سارية للم�سروع
)1434 - 1435 هـ/ 2012 - 2013 م(

�إ�سماعيل �سر�ج �لدين )مكتبة �لإ�سكندرية(، م�سر - رئي�س �للجنة. 
�إبر�هيم �لبيومي غامن )جامعة ز�يد، دبي(، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�إبر�هيم زين )�جلامعة �لإ�سالمية �لعاملية، كو�لملبور(، ماليزيا.
�أبو يعرب �ملرزوقي )ع�سو �ملجل�س �لتاأ�سي�سي، وزير م�ست�سار لدى رئي�س �حلكومة 

�لتون�سية يف جمايل �لتبية و�لثقافة(، تون�س. 
جا�سرعودة )مركز در��سات �لت�سريع و�لأخالق، كلية �لدر��سات �لإ�سالمية(، قطر. 

ح�سن مكي )جامعة �إفريقيا �لعاملية(، �ل�سود�ن.
ر�سو�ن �ل�سيد )�جلامعة �للبنانية، بريوت(، لبنان. 

ز�هر عبد �لرحمن عثمان )موؤ�س�سة �إعمار بالريا�س(، �ل�سعودية.
زكي �مليالد )رئي�س حترير جملة �لكلمة(، �ل�سعودية.

�سعيد بن�سعيد �لعلوي )جامعة �لرباط(، �ملغرب.
�سالح �لدين �جلوهري )مكتبة �لإ�سكندرية(، م�سر- �أمني �للجنة.

ظفر �إ�سحق �أن�ساري )�جلامعة �لإ�سالمية �لعاملية، �إ�سالم �آباد(، باك�ستان.
عبد �لرحمن �ل�ساملي )وز�رة �لأوقاف و�ل�سوؤون �لدينية(، ُعمان.

عمار �لطالبي )جامعة �جلز�ئر(، �جلز�ئر.
جمدي عا�سور )د�ر �لإفتاء(، م�سر.

حممد ز�هد جول )كاتب وباحث(، تركيا.   
حممد عمارة )هيئة كبار �لعلماء، �لأزهر �ل�سريف، �لقاهرة(، م�سر.

حممد كمال �لدين �إمام )جامعة �لإ�سكندرية(، م�سر.
حممد موفق �لأرناوؤوط )جامعة �لعلوم �لإ�سالمية �لعاملية(، �لأردن.

م�سباح �هلل عبد �لباقي )جامعة كابول(، �أفغان�ستان.
منى �أحمد �أبو زيد )جامعة حلو�ن، �لقاهرة(، م�سر.

نور �لدين �خلادمي )وزير �ل�سوؤون �لدينية(، تون�س.
نوز�د �سو��س )موؤ�س�سة �لبحوث �لأكادميية و�لإنتنت، �إ�سطنبول(، تركيا.



�سل�سلة »يف الفكر النه�سوي الإ�سالمي«
صدر يف هذه السلسلة

�لعـــودة �إلــى �لـــذ�ت، ت�أليف علي �صريعتي.
�حلياة �لروحية يف �لإ�سالم، ت�أليف  حممد م�صطفى حلمي.

�مر�أتنا يف �ل�سـريعة و�ملجتمــع، ت�أليف الط�هر احلداد.
�لإ�سالم دين �لفطرة و�حلرية، ت�أليف  عبد العزيز ج�وي�س.

�ملــــر�أة و�لعمـــل، ت�أليف  نبوية مو�صى.
متهيد لتاريخ �لفل�سفة �لإ�سالمية، ت�أليف  م�صطفى عبد الرازق.

دفـــاع عـن �ل�سـريعـة، ت�أليف  عالل الف��صي.
مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية، ت�أليف  الط�هر ابن ع��صور.

تديد �لفكر �لديني يف �لإ�سالم، ت�أليف  حممد اإقب�ل، ترجمة  حممد يو�صف عد�س.
طبائع �ل�ستبد�د وم�سارع �ل�ستعباد، ت�أليف  عبد الرحمن الكواكبي.

�ملدر�ســة �لإ�سـالمية، ت�أليف  حممد ب�قر ال�صدر.

�لإ�سالم و�أ�سول �حلكم، ت�أليف علي عبد الرازق.
�أقوم �مل�سالك يف معرفة �أحو�ل �ملمالك، ت�أليف خري الدين التون�صّي.

�حلرية �لدينية يف �لإ�سالم، ت�أليف عبد املتع�ل ال�صعيدّي.
�لر�سالة �حلميدية يف حقيقة �لديانة �لإ�سالمية وحقية �ل�سريعة �ملحمدية، ت�أليف ح�صني اجل�صر.

�ل�سنة �لنبوية بني �أهل �لفقه و�أهل �حلديث، ت�أليف حممد الغزايّل.
�لقر�آن و�لفل�سفة، ت�أليف حممد يو�صف ُمو�صى.

ا عن فنون �أوربا، ت�أليف اأحمد ف�ر�س ال�صدي�ق.  ك�سف �ملخبَّ
�ملر�سد �لأمني للبنات و�لبنني، ت�أليف رف�عة الطهط�وي.

�سروط �لنه�سة، ت�أليف م�لك بن نبّي.
مناهج �لألباب �مل�سرية يف مباهج �لآد�ب �لع�سرية، ت�أليف رف�عة الطهط�وّي.

نه�سة �لأمة وحياتها، ت�أليف طنط�وّي جوهرّي.
�لبيان يف �لتمدن و�أ�سباب �لعمر�ن، ت�أليف رفيق العظم.

حتــرير �ملــر�أة، ت�أليف ق��صم اأمني، وتربية �ملر�أة و�حلجاب، ت�أليف طلعت حرب. 
تنبيه �لأمة وتنزيه �مللة، ت�أليف حممد ح�صني الن�ئيني، تعريب عبد املح�صن اآل جنف، حتقيق عبد الكرمي اآل جنف. 

خاطر�ت جمال �لدين �لأفغاين �حل�سيني، ت�أليف حممد ب��ص� املخزومي.
�ل�سفور و�حلجاب، ت�أليف نظرية زين الدين،  ونظر�ت يف كتاب �ل�سفور و�حلجاب، ت�أليف م�صطفى الغالييني.

يف �لجتماع �ل�سيا�سي �لإ�سالمي، ت�أليف حممد مهدي �صم�س الدين.
ملاذ� تاأخر �مل�سلمون؟ وملاذ� تقدم غريهم؟، ت�أليف الأمري �صكيب اأر�صالن.

�ملدنية �لإ�سالمية، ت�أليف �صم�س الدين �ص�مي فرا�صري، ترجمة حممد م الأرن�وؤوط.
�ملدنيـــة و�لإ�سالم، ت�أليف حممد فريد وجدي.

�مل�ســـئلة �ل�سرقية، ت�أليف م�صطفى ك�مل.
وجهة �لعامل �لإ�سالمي، ت�أليف م�لك بن نبي، ترجمة عبد ال�صبور �ص�هني.

طلعة �ل�سم�س �سرح �سم�س �لأ�سول، ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ص�ملي. 
�أدب �لطلب ومنتهى �لأرب، ت�أليف حممد بن علي ال�صوك�ين.

�لإ�سالم يف نيجرييا و�ل�سيخ عثمان بن فوديو �لفالين؛ ت�أليف اآدم عبد اهلل الإلوري.
�أم �لقرى، ت�أليف  ال�صيد الفراتي )عبد الرحمن الكواكبي).

تديد �لفقه ون�سو�س �أخرى، ت�أليف حممد بن احل�صن احَلْجوي.
�حل�سارة �لإ�سالمية، ت�أليف اأحمد زكي.

�لر�سالة �خلالدة، ت�أليف عبد الرحمن عزام.
م�ساألة �خلالفة وجزيرة �لعرب، ت�أليف اأبي الكالم اآزاد، ترجمة م�صب�ح اهلل عبد الب�قي.

�لنباأ �لعظيم .. نظر�ت جديدة يف �لقر�آن، ت�أليف حممد عبد اهلل دراز.
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