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المجاهد محمد بن علي " نشأته العممية وأسإلىبه الدعوية"
ك .أٍبٓخ ػجل هللا ٓؾٔل االٖٓ٤
أٍزبم اُزبه٣ـ أُْبهى ،عبٓؼخ ثقذ اُوٙب ٤ًِ ،خ االكاة ،هَْ اُزبه٣ـ.
ك .ػجل هللا اُيث٤و ٍٞ٣ق اُيث٤و
أٍزبم اُزبه٣ـ أَُبػل ،عبٓؼخ ثقذ اُوٙب ٤ًِ ،خ االكاة ،هَْ اُزبه٣ـ.

المستخلص:
د اُلهاٍخ اُ ٠إثواى اُلٝه اُنُ ٟؼجٓ ٚؾٔل ثٖ ػِ ٠ك ٠إػياى اُل ٖ٣اإلٍالٖٓٗٝ ٠وح أٝ ِٚٛاُلػٞح إُى ٚك٠
ٛلف
أفريقيا وغيرىا من بمدان العالم اإلسالم ي كذلك جيوده فى تحرير بالده اإلسالمية من سيطرة الدول االستعمارية.
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمى وتوصمت الدراسة السنوسي عدة نتائج أبرزىا أن الحركة ة دعت
لمعودة السنوسي اإلسالم بأصولو الصحيحة وختمت الدراسة بتوصيات أىميا العمل عمى بناء مجتمع إسالم ي يحكم
بالكتاب والسنة وتسود فيو المساوة والعدل.
Abstract
This study aims at finding out the main role of Mohammad Ibn Ali ELsanosi in high
Lighting Islam and upholding Islamic people in Africa, the Land of Hijaz and in other
countries of Islamic word .It also shows his own efforts to liberate Muslim Lands from
colonia domination. The study adopted the descriptive analytical method. It shows many
resuLts as: It calls for are turn to Islam with correct assets. It concluded with most
important recommendations as: the need to build an Islamic community ruled by' Ouraan
and 'Sunna'with equality and justice.
1-1مقذمت:
ُول ًبٕ ُٚؼق الخالفة العثمانية و ابتعادىا عن العمل بتعإلىم اإلسالم أثر كبير

في العالم اإلسالمي فقد شعر

المسممون بفقدان الراعي الذي يرعاىم و يحرسيم  ،و القائد الذى يوحد طاقاتيم ويوجو ا ضد الدول االستعمارية التي
كانت تنطمق من مخططات تيدف السنوسي عدم قيام أي دولة إسالمية في أي بقعة من العالم اإلسالمي .

ونسبةً

ونيج حياة عل ى امتداد ساحات العالم اإلسالمي
ليذه األوضاع السيئة اتسعت حركة العودة لإلسالم عقيدةً وثقافةً
َ
وبرزت حركات إسالمية ىدفيا إعادة الخالفة اإلسالمية لسابق قوتيا ومجدىا وتحرير العالم اإلسالمي من سيطرة

الدول االستعمارية فكان من رواد حركة إحياء شرائع اإلسالم السمحة في القرن التاسع عشر الميالدي المجاىد محمد
بن عمي مؤسس الحركة ة التي كان ليا أثر في مسيرة األمة اإلسالمية في شمال أفريقيا وغربيا ووسطىا وكذلك في
الحجاز وغيرىا من أقطار العالم اإلسالمي.
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 2-1أىميت الذراست:
٘ٛبُي ثٞاػش ػل٣لح ككؼذ اُجبؽضبٕ ٍكهاٍخ ٛنا أُٞٙٞع أٜٔٛب:
أ /إبراز الدور الذي قتام بو المجاىد محمد بن عمي السنوسي في إعزاز دين اهلل و نصرة أىمو و الدعوة إلىو في
الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا ووسطىا وشماليا و بالد الحجاز و مصر.
اًا
أٍِٞةُزؾو٤ن األٛلاف اٌُجوُ ٟإلٍالّ.
ة /إثواى كٝه أُغبٛل ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢ك ٢ه٤بكح اُؼَٔ اُغٔبػ ٢ثٕٞلٚ
 3-1منيج الذراست:
اػزٔل اُجبؽضبٕ ػِ ٢أُٜ٘ظ اُزبه٣ق ٠إُٞل ٝ ٢اُزؾِ ٠ِ٤اُن٣ ١و ّٞػَ  ٟعٔغ اُوٝا٣بد اُزبه٣ق٤خ ٖٓ ٖٓبكهٛب
أُز٘ٞػخ ٝكهاٍزٜب  ٝاٍزقلآٜب كٓ ٢ؼبُغخ ٓٞٙٞع اُجؾش .
 4-1نشأتو العلميت:
ُول رٞاكود ػلح ػٞآَ ٌِّذ ّقٖ٤خ ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُٜ٘٘ٓ ٢ٍٞب:
أًوًال :نشاتو الذينيت في ًسط أسزة ساخزة بالعلماء في الذين:
ُٝل ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢ك ٢هو٣خ (اُٞاٍطخ) ثووة ٖٓ ثِلح (َٓزـبْٗ) ٖٓ أػٔبٍ اُغيائو ك 12 ٢هث٤غ األٛ1202 ٍٝـ
أُٞاكن  22كَٔ٣جو ٘٣ٝ ّ1787زَٗ ٢ٜج ٚاَُ٘ ٢ٍٞاُؾَٖ اَُج ٜثٖ ػِ ٢ثٖ أثٛ ٢بُت ٝكبٔٛخ ث٘ذ هٍ ٍٞهللا
(ِٕ ٢هللا ػًِٔ، )ٍِْٝ ٚ٤ب ْٗؤ ٕبؽت اُؾوًخ ح ك ٢ث٤ذ ػِْ  ٝك ٖ٣كزِن ٟػِ ٚٓٞاأل٤ُٝخ ك ٢ثِلر( ٚاُٞاٍطخ).1
انيا ًال :كثزة أسفاره
ًبٕ ّـٞكب ثبُؼِْ ُٜنا ٍبكو اَُ٘( ٢ٍٞكبً) ٝاُزؾن ثغبٓغ اُوو ٖ٤٣ٝاُنً ٟبٕ ٓوًيا ٖٓ ٓواًي اُؼِْ  ٝاُؼِٔبء ك٢
مُي اُٞهذ كؤهبّ ثٍ ٚجغ ٍ٘ٞاد ( ٛ )ّ1829-1822بُجب ُِؼِْ صْ ٓلهٍب ٝهل اٛزْ ثلهاٍخ اُطوم اُٖٞك٤خ ًبُوبكه٣خ ،
 ٝاُْبمُ٤خ  ٝ ،اُغي٤ُٝخ ٝؿ٤وٛب ًٝ . 2بٕ ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢أص٘بء إهبٓز ٚثلبً ٣وؿت ك ٢إٔ ٣و  ٟاُؼلٍ َٞ٣ك ّؼٞة
اُؼبُْ اإلٍالُٓ ٢نا أًضو ك ٢أُٞاػع اُؾَ٘خ أص٘بء كهُ ٍٚٝطالة اُؼِْ  ٌُٖٝكػٞر ٚإُ ٠اُؼلٍ ٝعٔغ ًِٔخ أَُِٔٝ ٖ٤
االثزؼبك ػٖ أٌُ٘و ُْ رضٔو صٔورٜب ثَ هبٓذ اَُِطبد اُؾٌ٤ٓٞخ ثٔواهجز ٚكووه االهرؾبٍ ػٜ٘ب ك ٢ػبّ ٣ٝ .3ّ1829جلٝ
إٔ اُجبػش اُن ١عؼِ٣ ٚوؽَ ٖٓ كبً هؿجز ٚك ٢اُؼَٔ ٖٓ أعَ إٕالػ ؽبٍ اُؼبُْ اإلٍالٓ .٢اٗزوَ ٓؾٔل ثٖ ػِ٢
اَُ٘ ٢ٍٞإُ ٠اُغيائو ؽ٤ش فبُ ٜأٛ َٛب ٝػبُ ث ْٜ٘٤ك ٢ثِلح (ػٜٓ ٖ٤ل  )١ثغ٘ٞة اُغيائو اُز ٢رُةؼ ُّل ٓوًي اًا ٍرغٔغ
اُوٞاكَ ا٥ر٤خ ٖٓ أكو٣و٤ب اُـوث٤خ  ٝاُناٛجخ إٍٚ٣ا ٝ ،هل ٌٓش كٜ٤ب ثؼ٘ اُٞهذ ِ٣و ٢كهٍٝب ًا ك ٢اُلو ٝ ٚاُْو٣ؼخ  .صْ هبّ
ثي٣بهح إُ ٠رٛٝ ، ٌٗٞواثٌِ صْ ؿبكه ٛب اَُ٘ ٢ٍٞإُ ٠اُوبٛوح اُز ُْ ٢رطَ إهبٓز ٚثٜب ًض٤وا ثَجت ػلّ اُزوؽ٤ت
اُ ٢صٔبٗ٢
ثؤكٌبهْٓ ٖٓ ٙب٣ـ ٝػِٔبء األىٛو ٍ . 4بكو ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞثالك اُؾغبى ؽ٤ش ٌٓش ثٌٔخ ؽٞ
ٍ٘ٞاد ٣لهً اُلو ٚاإلٍالٓ ٢ػِ٣ ٢ل ػِٔبئٜب ٝاُزن ٟكٜ٤ب ثؼلك ٖٓ اُؼِٔبء ػَ ٟهأٍ ْٜاَُ٤ل أؽٔل ثٖ إكه ٌ٣اُلبٍ٢
ك ٢ػبّ ٝ ّ 1935ػبك ٓؾٔل ثٖ عمي اٌَُ٘ٓ ٖٓ ٢ٍٞخ ٝأٌٍ أ ٍٝىا٣ٝخ ك ٢عجَ أث ٢هج ٌ٤ك ٢ػبّ  ّ1837كبُزق
 ١اإلٍالّ ؽز ٠ػبّ  ّ 1840إال أٗٝ ٚعل
اُ٘بً ؽٝ ُٚٞأهجِٞا ػٌِٓٝ ٚ٤ش كٜ٤ب ُ٣ةلَةهًُِّة ػِْ اُلو ٝ ٚاُؼو٤لح ْ٘٣ٝو رغ اٍّ
 1عبدالودود ابراهٌم شلبى  :األصول الفكرٌة للحركة المهدي السودانً و دعوته  ،دار المعارف  ،ص .71
 2نقوال زٌادة  :لٌبٌا من اإلحتالل اإلٌطالسنوسً السنوسً اإلستقالل  ،القاهرة 1958م  ،ص . 64
 3أحمد الخشاب  :اإلجتماع الدٌنى مفاهٌمه النظرٌة وتطبٌقاته العملٌة ط  ، 3مطبعة القاهرة الحدٌثة 1970 ،م  ،ص .368
 4عبدالودود ابراهٌم شلبى  ،مرجع سابق  ،ص . 72
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رؼ٘زب ًا ٖٓ أّواف ٌٓخ  ٝاُؼضٔبٗ ٖ٤٤ك ٢ثالك اُؾغبى  .1كزوى ثالك اُؾغبى ػبئلا إُ ٠اُغيائو ٓ٘ن ػبّ  ّ1830كؼبك إُ٠
ٝ ّ1843هل ٍٔ٤ذ ٛن ٙاُيا٣ٝخ ثبٍْ
ثوهخ ٝأفزبهٛب ٓنهاًا ُ ٚؽ٤ش أْٗب كٜ٤ب أ ٍٝىا٣ٝخ ُِؾوًخ ك٤ُ ٢ج٤ب ػبّ
(اُجٚ٤بء) ثبػزجبهٛب أٌُبٕ اُٖبُؼ ُْ٘و كػٞر.2ٚ
الثا ًالً:ال معزفتو بأسباب ضعف المسلمين
ٍٝبٔٛذ ًضو ح أٍلبهٓٝ ٙقبُطزُِ ٚؼِٔبء ٓ ٖٓ -قزِق أُْبهة ٝاُؼَٔ ٓؼ - ْٜك ٢إػطبئ ٚاُولهح ػَ ٟهٍْ اُطو٣ن
اُٖؾ٤ؼ ُلػٞر ٚثؼل إٔ ٝهق ػَ  ٟأٍجبة ٙؼق اإلٍالّ كٗ ٢ل ًٞاُؼوة أَُِٔٙٝ ٖ٤ؼق اُجالك اُؼوث٤خ ٗز٤غخ
ُؾوٓ األرواى ػَ ٟؽٌْ اُؼبُْ اُؼوث ٢كبٙطٜلد ّؼٞثٝ ٚاٍزؾلذ ثبُؾوٞم اإلٍالٓ٤خ ثَ اؽزوود اُغَ٘٤خ اُؼوث٤خ
كبكهى ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞإٔ اُلُٝخ اُؼضٔبٗ٤خ كٛ ٢و٣ن االٗؾطب ٝ ٛاُزلٞٛه.3
رابعا ًال :استفادتو من المصلحين الذين عاصزًه
٣جل ٝإٔ ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞهل اٍزلبك ٖٓ أُِٖؾ ٖ٤اُن ٖ٣ػبٕوً - ٙٝبُْ٤ـ ٓؾٔل ثٖ ػجلاُٛٞبة ك ٢اُلػٞح
اَُ٘ٝ ٢ٍٞفٖٕٞب ك ٢اُؼو٤لح االٍالٓ٤خ اُقبُٖخ  ٝاالٗطالم ٜٓ٘ب ًٔ ،ب اٍزلبك ٖٓ اُؾوًخ أُٜل٣خ ثو٤بكح ٓؾٔل
ح
أؽٔل أُٜل ١ثؤَّٜٗب ؽوًخ عٜبك  ٝرؾو٣وٝ .أفن أٚ٣ب ًا ٖٓ اُطوم اُٖٞك٤خ ٛو٣وخ اُزوث٤خ ُزقِ ٔ٤اُ٘ل ٖٓ ًٞآصبٜٓب
ُٜٝنا كػذ اُؾوًخ إُٝ ٠عٞة كهاٍخ اُووإ ٝاُؾل٣ش اُ٘ج ١ٞاُْو٣ق ػَ٣ ٟل ّٞ٤ؿ ٣غ٤ل ٕٝكٜٜٔب ٝرله ّ َٚ٣ا.
ٝاُؼَٔ ػَ ٟإٕالػ ؽ٤بح اُ٘بً ٝكوب ُألٕ ٍٞاإلٍالٓ٤خ ٝاٍزلبك ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٖٓ ٢ٍٞارغبٛبد أُناٛت
األهثؼخ كٔ٤ب ٘٣بٍت األٓخ اإلٍالٓ٤خ كٚالًا ػٖ ر٘و٤خ أػٔبٍ أَُِٔ ٖٓ ٖ٤اُجلع ٝؿ٤وٛب.4
 5-1مؤلفاتو:
أَُّق ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞاُؼل٣ل ٖٓ اٌُزت  ٝاُوٍبئَ ٜٓ٘ب اُلهه اََُّ٘٤خ ٜٓ٘ب :أفجبه اَُالُخ اإلكه٤َ٣خ ٝ ،إ٣وبظ
اٍُ٘ٞبٕ ك ٢اُؼَٔ ثبُؾل٣ش  ٝاُوو إٓ  ٝ ،ثـ٤خ أُوبٕل ّٝ ،لبء اُٖلٝه ٝ ،اٌُٞاًت اُله٣خ ك ٢أٝائَ اٌُزت األصو٣خ ،
ٝأُْ ًٞاُْبههخ كٔ٤ب ُ٘ب ٖٓ أٍبٗ٤ل أُـبهثخ  ٝأُْبههخ ٝ ،اُزؾلخ ك ٢أٝائَ اٌُزت اُْو٣لخ ٝأَُبئَ اُؼْو,
ٝؿ٤وٛب.5
ً 6-1فاتت :
ػ٘لٓب أؽٌ ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞثْلح ٓوّ ٚٙوع ك ٢إٍ٘بك اُقالكخ إُ ٠اث٘ٓ ٚؾٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘٢ٍٞ
اُنُٝ ١ل (ثٔبٍخ) ك ٢اُغجَ األفٚو ك( ٢م ١اُوؼلح ٛ1260ـ ـ ٗٞكٔجو  )ّ1844هجَ ُٓٞل أفٓ ٚ٤ؾٔل اُْو٣ق ثَ٘زٖ٤
ٝهل ثلد ػِٓ ٚ٤قب َ٣اُنًبء ٓ٘ن ٕـوٝ ٙؽلع اُووإٓ اٌُو٣ ُْٝ ْ٣زغبٝى اُواثؼخ ػْو ح ٖٓ اُؼٔو ُٔٝب رٞكٝ ٢اُل ٙك٢
(ٕلو ػبّ ٛ1276ـ ً )ّ1859 -بٕ هل ثِؾ ٖٓ اُؼٔو ٍذ ح ػْو ػبٓب ٓٝغ مُي ثُة٣ٞغ هئَ٤ب ُِؾوًخ ًٝبٕ ٣ذٕق
ةاُزو ٝ ٟٞاُٖالػ  ٝاُؼِْ ٝاٍّقٖ٤خ اٍه٤بك٣خ ٓٔب عؼِ ٚهبكها ػَ  ٟه٤بكح اُؾوًخ ثؼل ٝاُلًٝ . ٙبٕ ٓؾٔل ثٖ ػِ٢
اَُ٘ ٢ٍٞهل ٝىع أُٜبّ ثُٝ ٖ٤ل ٚ٣هجَ ٝكبر ٚكوبٍ (:اَُ٤ق ُٔؾٔل  ٝاُوِْ ُِْو٣ق) ٓ ٞٛٝؾٔل اُْو٣ق االثٖ اُضبٗ٢
ُٔؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘.6٢ٍٞ

 1باول شمتز :اإلسالم قوة الغد  ،ترجمة د .محمد شامة  ،مكتبة وهبة  ،القاهرة محرم 1394هـ ـــ 1974م  ،ص . 120
 2أحمد الخشاب  :المرجع السابق  ،ص 370
 3عبدالجلٌل الطاهر :المجتمع اللٌبى،المكتبة العصرٌة،،بٌروت 1969م  ،ص .244
 4نبٌه زكرٌا عبد ربه  :الحركات اإلسالمٌة ضد الصهٌونٌة والصلٌبٌة والشٌوعٌة ط  ، 1دار الثقافة للنشر والتوزٌع  ،قطر،الدوحة  1406هـ ــ 1986م  ،ص . 238
 5عبدالرحمن عمر الماحً  :الدعوة اإلسالمٌه فً افرٌقٌا  ،الواقع والمستقبل دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر  ،ص .222
 6محمد فؤاد شكرى  :ة دٌن ودوله  ،القاهرة 1948 ،م  ،ص17
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 7-1اختياره بزقت لظيٌر الذعٌة :
ٝهل رٞاكود ك ٢ثوهخ ظوٝف ٓالئٔخ ُظٜٞه اُؾوًخ ثٕٞلٜب ؽوًخ إٍالٓ٤خ ّبِٓخ ٜٓ٘ب:1
أ /إٔ ثوهخ ٓ٘لِٖخ ػٖ األهطبه أُغبٝهح ثبُٖؾبه ٝ ١اُل٤بك ٢اُز ٢رؾ ٜ٤ثٜب.
ة /رزؤُق ثوهخ ٖٓ هجبئَ ػوث٤خ ثل٣ٝخ روثطٜب أٗٔب ٛؽ٤بح اعزٔبػ٤خ ٓزغبَٗخ.
د٣ /و ّٞاُ٘ظبّ اُوجِ ٢ك ٢ثوهخ ػَ ٟػٖج٤بد كٓ٣ٞخ ْٓزوًخ  ٝرناُ٤ل ٝأػواف ٓزْبثٜخ.
س /الرياٍ أُ٘بٛن اُو٣ل٤خ ثؼ٤لح ػٖ ٍ٤طوح أُلٕ.
طٔ٣ ُْ /بهً اُؾٌبّ اُؼضٔبٗ ٕٞ٤إال ٍ٤طوح ٙؼ٤لخ ػَ ٟأُ٘بٛن اُلافِ٤خ.
 8-1أساليب الدعوة :
رٔ٤يد اُلػٞح أةٍِٞة ّ دكوك رٔضَ ك ٢اُزلهط ٝأَُبُٔخ ٝاُِٝ ٖ٤اثزلاع ٗظبّ اُيٝا٣ب.
أٝال :أٍِٞة اُزلهط :افزبه ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُُ٘ ٢ٍٞزطج٤ن أكٌبهح ٛو٣وب ٍِٔ٤ب  ٝآصو اُزؤكح ك ٢اإلٕالػ ة إهٍبء
هٞاػل ٙكٗ ٢ل ًٞاألكواك ثبُزلهط ًٔب ٛبكٕ اُو ٟٞأُٞعٞكح ك ٢أُغزٔغ ُ٤زلوؽ ُِؼَٔ ك ٢إهٍبء هٞاػل ؽوًز ٚاُز٢
رٜلف إُ ٠إٕالػ اُلوك أَُِْ  ٝرٌٞٗ ٖ٣ٞاح ٓغزٔغ إٍالٓ ٢هْٗٝ ١ ٞو اإلٍالّ ك ٢أُ٘بٛن اُزِٜٖ٣ ُْ ٢ب ٖٓ هجَ . 2
 ٝاٍزطبع ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞإٔ ٣غؼَ ٖٓ أرجبػ ٚك ٢اُٖؾواء اٌُجوٓ ٟغزٔؼب ٓزٔبٌٍب ٓزٞؽلا ك ٢ػو٤لرٚ
كبٗؼٌٌ مُي ك ٢رٞاك ٝ ْٛرواؽٔ ْٜكٔ٤ب ث ٝ ْٜ٘٤إٔجؾٞا ًبُغَل اُٞاؽلٝ .هل ٍِي ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ٛ ٢ٍٞو٣ن
اُٞؽلح  ٝاُزؼب ٝ ٕٝاُزآف ٝ ٢االعزٔبع ػَ  ٟاُجو  ٝاُزوٛ ٞٛٝ ٟ ٞو٣ن أ َٛاَُ٘خ ٝاُغٔبػخ اُن ٖ٣اُزيٓٞا كً ٢بكخ
أٓٞه ْٛثٔب ًبٕ ػِ ٚ٤هٍ ٍٞهللا (ِٕ ٢هللا ػِ٤خ ٝ )ٍِْٝإٔؾبث ٚك ٢اُؼوبئل ٝاألفالم  ٝاُؼجبكح  ٝأُؼبٓالد ًٝبكخ
ّئ ٕٞاُؾ٤بح َّ .
َةٖ ُةٔٞا
إٕ أُٜ٘ظ اُن ١اٗزٜغً ٞٛ ٙٞزبة هللا ٍ٘ٝخ هٍ ٍٞهللا (ِٕ ٢هللا ػِ٤خ  )ٍِْٝهبٍ رغ اَُ (: ٠ةٝا ْةػز ِة
هللاِة َةع ِةٔ٤ؼًاب َةَ ٝةال رَةلَة َّوهُةٞا ۚ َةْ ٝةام ُةًوُةٝا ِٗة ْةؼ َةٔذَة َّ
ثِة َةؾ ْةج ِةَ َّ
هللاِة َةػَِة ْةُ ٤ةٌ ْةْ إِة ْةم ُةً ْة٘زُة ْةْ أَة ْةػلَةا ًاء كَةؤَةَُّقَة ثَة ْةَٖ٤ة هُةُِةٞثِة ُةٌ ْةْ كَةؤَةْٕة جَةؾْة زُة ْةْ ثِةِ٘ة ْةؼ َةٔزِة ِة ٚإِة ْةف َةٞاًٗاب َةُ ٝةً ْة٘زُة ْةْ َةػَِة ٰ٠
ٰ
ي ُ٣ةجَةُِّٖ٤ة َّ
هللاُة َُة ُةٌ ْةْ آَ٣ةبرِة ِةَُ ٚة َةؼَِّ ُةٌ ْةْ رَة ْةٜزَة ُةلَٕٝة ) " آٍ ػٔوإ آ٣خ َّ . "103
إٕ ٛو٣ن االػزٖبّ
به كَةؤ َة ْةٗوَة َةن ُةً ْةْ ِةٓ ْةَٜ٘ةب ۗ  َةً َةنُِة َة
َةّلَةب ُةؽ ْةل َةو ٍةح ِةَٖٓة اَُّ٘ ِة
ثؾجَ هللا ٓوٖل ػظٓ ٖٓ ْ٤وبٕل اُْو٣ؼخ اإلٍالٓ٤خ ُٝنُي أٓو هللا ٍجؾبٗ ٝ ٚرغ اُٝ ٠هٍ َٟٕ( ُٚٞهللا ػِ)ٍِْٝ ٙ٢
ثٌَ ٓب٣ؾلع ػِ ٠أَُِٔ ٖ٤عٔبػزٝ ْٜإُلز ٟ ٚٗ ٝ ْٜػٖ ًَ ٓب ٣ؼٌو ٕلٛ ٞنا األٓو اُؼظٝ .3 ْ٤هل ؽوٓ ٓؾٔل ثٖ
ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞإُ ٠رؾو٤ن ٓجلأ األفٞح ك ٢هللا ث ٖ٤أرجبع ٔٓ ٙب أٝهصّ ْٜؼٞها ػٔ٤وب ٝػبٛلخ ٕبكهخ ٓٝؾجخ كٔ٤ب ثْٜ٘٤
هبٍ رغاُ (:٠إِةَّٗ َةٔب ْةاُ ُةٔ ْةؤ ِةُٓ٘ةَٕٞة إِة ْةف َةٞحٌة كَةؤَةْٕة ِِةؾُةٞا ثَة ْةَٖ٤ة أَة َةف َةْ ٞةُ ٣ةٌ ْةْ ۚ َةٝارَّوُةٞا َّ
هللاَة َُة َةؼَِّ ُةٌ ْةْ رُةوْة َةؽ ُةَٕٔٞة ) "اُؾغواد اال٣خ  "10كبألفٞح ك٢
هللا ٖٓ أ ْٛاألٍجبة اُز ٢عؼِذ اُؾوًخ رٖٔل كٝ ٢ع ٚاألػلاء. 4
انياًا :المسالمة والمين:
هؿْ اٗزوبك ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُُِ٘ ٢ٍٞلُٝخ اُؼضٔبٗ٤خ ثَجت ٍ٤بٍزٜب ٗؾ ٞاألهطبه اُؼوث٤خ ٝهؿْ إٔٗ ٚوػ ثؤٕ رٌٕٞ
اُقالكخ اإلٍالٓ٤خ ك٣ ٢ل ّو٣ق هوّ ٠ػوةٝ ١هؿْ ّة
إٔ اَُ٘٘٣ ٢ٍٞزَت إُ ٠ث٤ذ اُوٍ )ٓ ( ٍٞإال أٗ ٚأكهى أٖٗٓ ٚ
اُقٜإ ٓ٘بٕجزٜب اُؼلاء ألٕ مُي ُ ٌ٤كِٖٓ ٢ؾخ اإلٍالّ ٝأَُِٔٝ ٖ٤ؽذ ٟال ٣لفَ كٕ ٢واع ٓغ اُلُٝخ اُؼضٔبٗ٤خ هبّ
ثبُزٞؿَ ك ٢اُٖؾواء اُِ٤ج٤خ ُي ٌٕٞ٣ ١ثؼ٤لا ػٖ أُ٘بٛن اَُبؽِ٤خ اُز ٢رؾذ اَُ٤طوح اُؼضٔبٗ٤خ ٝػَٔ ػَ ٟإظٜبه
 1نبٌه زكرٌا عبدربه  :المرجع السابق  ،ص ص ( 239ـ .)240
 2نبٌه زكرٌا عبدربه  ،مرجع سابق  ،ص ص ( 238ــ .) 239
 3محمد فؤاد شكرى  ،مرجع السابق  ،ص ص (  45ــ .) 46
 4المرجع نفسه  ،ص ص (. )46-52
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اُٞالء ُِقالكخ اُؼضٔبٗ٤خ ُٜٝ .نا ًبٕ ٛجؼ٤ب إٔ ٘٣ظو اَُِطبٕ اُؼضٔبٗ ٠إُ ٠اَُ٘ٝ ٢ٍٞؽوىرٗ ٚظوح االهر٤بػ ٠ٛٝ .
ؽوًخ ال رٜزْ ثـ٤و اُل٣ٝ ٖ٣ؼِٖ ىػٜٔ٤ب ٝالءُِ ٙقالكخ اُؼضٔبٗ٤خ كائٔب ٝأثلا ٝ .ثنُذ اُلُٝخ اُؼضٔبٗ٤خ عٜلٛب ُالٍزلبكح
ٖٓ ٌٓبٗخ ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞأُوٓٞهخ ػ٘ل اُؼوة ٝأَُِٔ ٖ٤ك ٢اُوٚبء ػِ ٢االٙطواثبد اُلافِ٤خ الٍٔ٤ب ك٢
األٓبًٖ اُٖؾوا٣ٝخ اُ٘بئ٤خٗٝ .ز٤غخ ُِؼالهبد اُط٤جخ ث ٖ٤اُؾوًخ ٝاُلُٝخ اُؼضٔبٗ٤خ إٔله اَُِطبٕ اُؼضٔبٗ ٢ػجل أُغ٤ل
األ ٍٝكوٓبٗب ك ٢ػبّ  ّ 1856ػل٤ذ ثٔٞعج ٚاُيٝا٣ب ٖٓ اُٚوائت ثَ ٍٔٝؼ ُِؾوًخ ثغٔغ ٙو٣جخ ٖٓ أرجبػٜبًٔ .ب
أػزجود اُيٝا٣ب (ؽِٔ٣ )٠غؤ إٍ ٚ٣ا اُ٘بً( ٌٛٝ . )48نا ثلأد اُؾوًخ ر٘زوَ ٖٓ ًٜٗٞب ٓغوك كػٞح ك٤٘٣خ ٍِل٤خ إُ٠
كػبٓخ ٖٓ كػبٓبد اُؾٌْ ك ٢اُؼبُْ اإلٍالٓٝ . ٢ػ٘لٓب اؽزِذ اُوٞاد اُلوَٗ٤خ اُغيائو ك ٢ػبّ ّ ّ1830ؼو ٓؾٔل
ثٖ ػِ ٢ثبَُق ٜإال أٗ ٚآصو االَٗؾبة ٝػلّ االٕطلاّ ٓغ هٞاد االؽزالٍ اُلوٌٗ ١ألٕ ػلّ اُؾ٤طخ  ٝاُزؼغَ ٣زورت
ػِٜٔ٤ب فَبهح اُؾوًخ ػٌَو٣ب ٤ٍٝبٍ٤ب ٓٔب ٜ٣لّ أػٔبُ ٚاٌُج٤وح اُز ٢هبّ ثٜب ٝأٗلن ػِٜ٤ب عٜٞك ٙاُغجبهح ٝػِن ػِٜ٤ب
آٓبُُٝ ٚنُي أعَ ٓوبٓٝخ اُلوَٗ ٖ٤٤إُ ٠إٔ  َٖ٣اُؼبُْ اإلٍالُِٓ ٢زؤٛت ُِوك ػِ ٠اُلوَٗ.1ٖ٤٤
ال اًا :الزاوية
فكرة الزاوية  :اٍزطبػذ اُؾوًخ إٔ رِ٘١ء ػلح ىٝا٣ب ك ٢عٔ٤غ أٗؾبء ُ٤ج٤ب  ٝاُغجَ األفٚو ٝثو٤خ ٛواثٌِ اُـوة
ٝع٘ٞة اُغيائو  ٝكبً ٝثوهخ  ٝاُؾغبى  ٝآٍٖٝ ٖٓ١و  ٝاَُٞكإ ؽز ٠ثِؾ ػلك ٛن ٙاُيٝا٣ب ك ٢ػٜل ٓؾٔل ثٖ ػِ٢
اَُ٘ٓ ٢ٍٞب٣ي٣ل ػٖ اص٘ ٝ ٖ٤فَٔ ٖ٤ىا٣ٝخ ُٔٝب ّؼو ثجلء اُقالف ثٝ ٚ٘٤ث ٖ٤ؽٌْ كُٝخ اُقالكخ اُؼضٔبٗ٤خ ك ٢ث٘ـبى١
افزبه اُغـجٞة ٌٓبٗب إلْٗبء اُيا٣ٝخ اٌُجو ٟأُوًي٣خ ٝ .2أٓب األكاح اُز ٠اٍزقلٜٓب ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اًَُ٘ ٢ٍٞؤٍِٞة
ٍِٔٝ ٠ػُِْٔ٘ ٢و كػٞر ٚث ٖ٤اُ٘بً ًبٕ ٓب ػوف ثبٍْ (اُيا٣ٝخ) ّ .ة
إٕ ٗظبّ اُيٝا٣ب ًبٕ ٓؼوٝكب ك ٢اُؼبُْ االٍالٓ٢
كِول ٍجوز ٚاُطوم اُٖٞك٤خ إًُ ٠رقلاّ ٛنا االٍْ ٝأِٛوز ٚػِ ٠آٌٍبٕ اُن٣ ١قزَ ١ك ٚ٤أرجبع اُطو٣وخ  ٝاُوبئٔ ٕٞػِٜ٤ب
٣ٝزووث ٕٞك ٚ٤هلل ثبُؼجبكح ُ٤ال ٜٗ ٝبها ٓ٘وطؼ ٖ٤ػٖ اُ٘بً  ٝػٖ اُؾ٤بح ٓزٌلِ ٖ٤ثٌلبُخ اُ٘بً ُ ْٜػِ٣ ٢ل هعبٍ اُوٞاكَ
اُنٚ٣ ٖ٣وث ٕٞك ٢اُطوم اُٖؾوا٣ٝخ ٘٣ٝيُ ٕٞثٜن ٙاُيٝا٣ب اُز ٢ؿبُجب ٓب ًبٗذ ٓٞاهؼٜب ك ٢أٓبًٖ فِ٣ٞخ ثؼ٤لح ػٖ
اُؼٔوإ. 3
اختيار الجغبوب كمقر لقيادة الحركة ّ :ة
إٕ افز٤به ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُُِ٘ ٢ٍٞغـجٞة ًٔوو ُو٤بكح اُؾوًخ كُ َ٤ػِ٢
أٍجبة ٜٓ٘ب(  : )9إٔ ٓ٘طوخ
ثؼل ٗظو ٝ ٙصبهت كٌوٝ ٙهعبؽخ ػوِخ ٝهل مًو أُؤهف ٕٞأٍجبة مُي االفز٤به ُؼلح
 ٖٓ ١اُوجبئَ ك٤زغ٘ت ثنُي ر٘بكٌ اُوجبئَ ٝرطِغ ًَ ٜٓ٘ب إُ ٠إْٗبء ىا٣ٝخ ٓٔبصِخ ك ٢أهاٜ٤ٙب
اُغـجٞة َُ٤ذ ٌِٓب أل ٍّ
األٓو اُن ١الَ٣زط٤غ ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢رؾو٤وخ ُؼلّ ر ٞاكو اُؼِٔبء أُزقٖٖٜ٘ٓٝ ، ٖ٤ب إٔ ٝاؽخ اُغـجٞة اُزً ٢بٗذ
ؿ٤و ّ أ ُٞٛخ ثبٌَُبٕ رز٤ؼ ُٔؾٔل ثٖ ػِ ٠افز٤به ٌٍبٜٗب اُغلك ٝرٌٕ ٕٞبُؾخ ُِلهاٍخ ٝ ،روغ اُغـجٞة ػ٘ل ِٓزنٟ
ٛو٣و ٖ٤ٔٛ ّ ٖ٤أؽلٔٛب ٛو٣ن اُؾظ ٝا٥فو ٛو٣ن اُوٞاكَ اُزغبه٣خ اُن٣ ٟوث ٜث ٖ٤ك ٍٝؽ ٗٞاُجؾو أُزٝ ٍٜٞ
ٓواًي اُزغبهح ك ٢اَُٞكإ األ.ٍٜٝ
 9-1التنظيم اليزمي للحزكت :
ُول اٍزطبع ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞإٔ ٣ؤٌٍ ر٘ظٔ٤ب ٛوٓ٤ب ُِؾوًخ كٌبٕ رًٌْ َٙ٤ب٥د:4١
أ٤ّ : ُٚٝـ اُطو٣وخ أ ٝهئ ٌ٤اُ٘ظبّ  ٞٛ ٝاُوئ ٌ٤األػَُٜ ٟب .
 1انظر  ،محمد فؤاد شكرى  ،مرجع سابق ،ص (. )55
2أحمد عبدالرحٌم مصطفً  :حركة التجنٌد اإلسالمى فً العالم العربً الحدٌث  ،جامعة الدول العربٌة  ،معهد البحوث والدراسات العربٌة  ،قسم البحوث والدراسات التارٌخٌة و الجغرافٌة القاهرة 1971 ،م  ،ص
ص (40ــ .) 41
 3علً محمد محمد الصالبى  :الحركة السنوسنٌة فً لٌبٌا  ،ج  ، 1ط ، 1دار البٌارق للطباعة والنشر والتوزٌع  1420 ،هـ ـــ 1999م  ،ص ص ( 104ــ .) 105
 4ذات المرجع  ،ص (.) 120

85

َمجلَّتُ جامعت ْ
بخت الزضا العلميَّت العذد العشزين أبزيل [ISSN 1858-6139] 2017
University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 20, April 2017
صبٗٓ : ٚ٤غٌِ األفٞإ (اُْٞهٜٔٓ ٝ )ٟزَٓ ٚبػلح ّ٤ـ اُؾوًخ ك ٢رؼٞ٤ّ ٖ٤٤ؿ اُيٝا٣ب.
صبُضٞ٤ّ :ٚؿ اُيٝا٣ب .
هاثؼ :ٚاإلفٞإ ٜٔٓٝزًَ ْٜت األػٚبء اُؼبكٍُ ٖ٤٣ؾوًخ .
ًبٗذ ىا٣ٝخ أث ٢هج ٌ٤ثٌٔخ أٌُوٓخ أ ٢ُٝاُيٝا٣ب ٝرْ دأٍَٜ٤ب ػبّ ( ٛ1252ـ ـــ ًٝ , )ّ1837بٗذ اُيا٣ٝخ اُجٚ٤بء
ك ٢ثوهخ أٓ ٍٝوًي هئُِ ٌ٤لػٞح ك٤ُ ٢ج٤ب ٝأْٗئذ ػبّ (ٛ1258ـ ــ  . )24()ّ1843اٍزطبع ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘٢ٍٞ
إٔ ٣وث ٜث ٖ٤عٔ٤غ ىٝا٣ب اُؾوًخ ثوثبٓ ٛز ٖٓ ٖ٤أُقبثواد  ٝأُقبٛجبد ُ ٝغبٕ اُزلزٝ ِ٤كن ٗظبّ كه٤ن رِزو٢
أٍجبث ٚػ٘ل اُيا٣ٝخ اٌُجو ٟأُوًي٣خ ًٝبٗذ رِي اُيا١ٝا هل اٗزْود ك ٢ر ٝ ٌٗٞاُغيائو  ٝثوهخ ٖٓٝو  ٝاُؾغبى ٝ
اُ ٝ ٖٓ٢رْبك ًٝبٗذ روبه٣و ٛن ٙاُجالك روٍَ إُ ٠اَُ٘ ٢ٍٞك ٢اُغـجٞة ثٞاٍطخ اُٜغٖ. 1
موقع الزوايا :رٔ٤يد ٓٞاهغ اُيٝا٣ب ثٖلبد ٍ٤بٍ٤خ  ٝرغبه٣خ  ٝاٍزوار٤غ٤خ  ،كٖٔ اُ٘بؽ٤خ اَُ٤بٍ٤خ ٗغل اُيٝا٣ب ر٘زْو
ك ٢اُلٝافَ أًضو ٖٓ اٗزْبهٛب ك ٢اَُٞاؽَ ٝمُي هاعغ ٍَُ٤بكح اُؼضٔبٗ٤خ اُزً ٢بٕ ُٜب ٗقٝم ك ٢أُلٕ اَُبؽِ٤خ ُٝنُي
كٓ َٚؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞإٔ ٣زٞؿَ ثيٝا٣ب ٙك ٢اُٖؾواء ٝؽوٓ ػَ  ٟإٔ ٙٞ٣ؼ ؿو ٚٙاُلػ ٖٓ ١ٞث٘بء
اُيٝا٣ب َُِطبٕ اُؾٌْ اُؼضٔبٗ ٢ك٤ُ ٢ج٤ـب كٞعلٗب٣ ٙنًو ٖٓطل ٢ثبّب ؽبًْ كيإ ػ٘ل ث٘بء ىا٣ٝخ ٘ٛبى ( إ َّٕ اُيا٣ٝخ ك٢
اُؾو٤وخ إٗٔب  ٢ٛث٤ذ ٖٓ ثٞ٤د هللا َٓٝغل ٖٓ َٓبعل ٝ ٙاُيا٣ٝخ اما ؽِذ ثٔؾَ ٗيُذ ك ٚ٤اُوؽٔخ ٝرؼٔو ثٜب اُجالك
2
.
٣ٝؾَٖ ثٜب اُ٘لغ أل َٛاُؾبٙوح  ٝاُجبك٣خ ألٜٗب ٓب أٍَذ إال ُوواءح اُووإٓ ُْ٘ٝو ّو٣ؼخ أكُٝ َٚل ػلٗبٕ )
ٝأٙٝؼ ٗلٌ اُـوٗ اُلُِ ٢٘٣يا٣ٝخ ُِْٔ٤و ٓؾٔل أٓ ٖ٤ثبّب اُؼضٔبٗ ٢كوبٍ ٝ (:أٓب ٗؾٖ كول أُل٘ب ٓب اػزلٗب ٝ ٙه٤ٙذ
ثٗ ٚلٍ٘ٞب ك٘و٣ل ثنُي إٔ رٌ ٕٞرِي اُؼٔبهح َٓزٔوح ٗ ٝلٌٍ ًٞبٜٗب َٓزووح ُ٤ؾَٖ أُوٖٞك ٜٓ٘ب ٣ٝل ٖٓ ّٝرؼِْ
اُؼِْ  ٝرؼِٝ ٚٔ٤إهواء اُووإ ٝرلٝ ٚٔ٤ٜإهبٓخ ّؼبئو اُلُِٞ ٖ٣اكل ٖ٣ػِٜ٤ب ٝأُو ٖ٤ٔ٤ثٜب ) ٝ .3الروَ األ٤ٔٛخ االٍزوار٤غ٤خ
ُٔٞاهغ اُيٝا٣ب ػٖ األ٤ٔٛز ٖ٤اَُ٤بٍ٤خ  ٝاالهزٖبك٣خ كول ٝعلٗب ٓؼظْ اُيٝا٣ب روبّ ػَ ٘ٓ ٟبٛن ٓورلؼخ ؽٖ٘٤خ ؽذٟ
ُ ٌٖٔ٣إلفٞإ اُلكبع ػٜ٘ب ٙل األػلاء  ٖٓٝصْ ث٘٤ذ اٌُض٤و ٖٓ اُيٝا٣ب ػَ  ٟأٗوبٗ األٛالٍ اإلؿو٣و٤خ  ٝاُوٓٝبٗ٤خ
كٔ٤ب ٓ٘ٝ ٟاُؼضٔبٗ ٖ٤٤كٔ٤ب ثؼل  ٖٓٝ .اُٚوٝه ١ث٘بء ٓؾطبد  ٝهوُ ٟزضت١د ٍ٤بكر ْٜثٖل اُٜغٔبد اُز ٢رو ّٞثٜب
اُوجبئَ أُزٞؿِخ ك ٢اُٖؾواء ٝ ,ثبُٔشٍ اٍزؼبٕ اإل٣طئُى ٕٞكٔ٤ب ثؼل ثٜن ٙأُواًي ُزضج٤ذ ؽٌٔ ْٜك ٢اُجالك .4
بناء الزاويةً :بٕ ث٘بء اُيا٣ٝخ ٣زْ ك ٢اُـبُت ثٞاٍطخ ِٛت روٍِ ٚاُوجِ٤خ اُواؿجخ ك ٢إهبٓخ ىا٣ٝخ ك ٢أهاٜ٤ٙب

إُ٠

ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ٝ ٢ٍٞثؼل ٓٞاكوز٣ ٚؼُٜ ٖ٤ن ٙاُيا٣ٝخ ّ٤ـ ٣قزبه ٖٓ ٙث ٖ٤هعبُ ٚأُزؼِٔ ٖ٤أُؾ٤ط ٖ٤ثٝ ٚرٌٕٞ
رياُ٤ق ث٘بء ٌَٖٓ اُْ٤ـ ٝأَُغل ٝأُلهٍخ ٖٓ األٛبٍ ًٝ ،5١بٕ ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘٣ ٢ٍٞوٍَ ػلكا ٖٓ اإلفٞإ
َُٔبػلح ّ٤ـ اُيا٣ٝخ ٝاإلّواف ػَ ٟػِٔ٤خ اُج٘بء اُز٣ ٢و ّٞثٜب هعبٍ اُوجِ٤خ أٗلَ ْٜكٞٓ ٢هغ اُيا٣ٝخ أُقزبه ٖٓٝ ،
اُطج٤ؼ ٢إٔ َ٣زـوم اُج٘بء ٝهزب ٣ي٣ل ػٖ ػبّ  ٖٓٝصْ ٜ٣زْ ّ٤ـ اُيا٣ٝخ ٝهعبٍ اُوجِ٤خ ثج٘بء أَُغل أٝال صْ كاه
اإلهبٓخ ٍّ٤ـ اُيا٣ٝخ ٝأٍور٣ٝ ، ٚزجغ مُي اٍزٌٔبٍ ثو٤خ اُج٘بء ُزَْٔ اُيا٣ٝخ ك ٢اُٜ٘ب٣خ ثٞ٤رب ُ َ٤ًٞاُيا٣ٝخ ٓٝؼِْ
األٛلبٍ َٓ ٝبًٖ ُِٞ٤ٚف  ٝاُقلّ ٓ ٝقيٗب ُؾلع أُؤٕ  ٝاًٛجَ ٝثَزبٕ ٓٝزغو ٝؽغوح فبٕخ ثبُلوواء ٝكوٕ َُل
ؽبعخ اٌَُبٕ ٖٓ اُقجي . 6ثبإلٙبكخ إُ ٠أُجبٗ ٢األفو ٟاُز ٢رِيّ رطٞه اُيا٣ٝخ ك ٢أكاء هٍبُزٜب. 7

 1المرجع السابق  ،ص ص ( .) 120-121
 2محمد محمد الصالبى  ،مرجع سابق  ،ص (.) 123
3محمد الطٌب األشهب  :السنوسً الكبٌر  ،ص . 22
 4محمد الفؤاد شكرى  :المرجع السابق  ،ص 50
 5محمد الطٌب األشهب  :المرجع السابق  ،ص ص( .)25- 24
 6رٌتشارد توللً  :عشر سنوات فً بالط طرابلس  ،طرابلس 1961م  ،ص 8
 7مصطفً بعٌو :دراسات فً التارٌخ اللٌبً  ،القاهرة 1945 ،م  ،ص . 23
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تنظيم الزاوية  :ر٘ظ ْ٤اُيا٣ٝخ ٙٝؼٓ ٚؾٔل ثٖ ػِ ٢ة أٍِٞة ػَٔ ٠ٌُ ١رؤك  ١اُيا٣ٝخ هٍبُزٜب ػَ ٟاُٞع ٚاُٖؾ٤ؼ
ُٝزؾل٣ل أَُؤ٤ُٝبد كؼِ ٠هأً ًَ ىا٣ٝخ ٓولّ (اُْ٤ـ) ٝثؼلٝٝ َ٤ًٝ ٙظ٤لزًٞ ٚظ٤لخ اُؾبًْ أُلًٗ ٝ ٢ال ٖٓ أُولّ
 ٝاُ َ٤ًٞمٍِ ٝطخ ًج٤وح ػَ ٟأ َٛاُيا٣ٝخ عٔ٤ؼب ٝاُوجِ٤خ ًبكخ كبألٓو اُنٖ٣ ١له ٙأؽلٔٛب ٓووٗٝب ثبٍْ اَُ٤ل ٓؾٔل
ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞإٗٔب  ٞٛأٓو ٝاعت اُطبػخ ػِ ٠اُغٔ٤غًٝ .1بٕ ُْ٤ـ اُيا٣ٝخ اُؾن ك ٢رؼٓ ٖ٤٤ؼِْ اُٖج٤بٕ ٝأُؤمٕ
ٝ ،إٔ ٣ؾزلع ٖٓ
ٝػلك ٖٓ اُقلّ ٝاُؼٔبٍ ؽَت ٓوز٤ٚبد اُٚوٝهح ٝرٌٗ ٕٞلوبرٝ ْٜأعٞهٞٓ ٖٓ ْٛاهك اُيا٣ٝخ
ٝاهكاد اُيا٣ٝخ ثٔب ٌ٣لُِٖ ٠وف ػَْٓ ٟوٝػبد ْٗ ٝب ٛاُيا٣ٝخ ٣ٝوٍَ اُجبه ٠إُ ٠أُوًي األّ ٝ ،إٔ رؾلك اُؾلٝك
ث ٖ٤أهٗ ًَ ىا٣ٝخ  ٝاُيا٣ٝخ أُغبٝهح ٝ ،إٔ ٣غزٔغ ّٞ٤ؿ اُيٝا٣ب ٍ٘٣ٞب (ًِ ْٜأ ٝثؼ )ْٜٚإما ٓب هأٝا ٝعٞة مُي
ٝػِ ْٜ٤إٔ ٣زْبٝهٝا ك ٢رؾل٣ل ٓٞػل االعزٔبع ٌٓٝبٗ ٚإٕ ُْ  ٌٖ٣أؽل ّٞ٤ؿ اُيٝا٣ب  ٞٛاُلاػُ ٢ؼول االعزٔبع.2
وظيفة الزاوية الدينيةٝ :رٔضِذ اُٞظ٤لخ اُل٤٘٣خ ك ٢اُز٘ل٤ن ألؽٌبّ ٓ ٝجبك ١ء اُؾٌْ اُْوػ ٢اإلٍالٓ ٢ث ٖ٤أُٞاٝ ٖ٤٘ٛ
اُزوث٤خ اُل٤٘٣خ  ٝاُقِو٤خ ُألرجبع ٝإػلاك اُلػبح ٛ .نا إُ ٠عبٗت االُزياّ ثبُلٚبئَ ٝرغ٘ت اُو مائَ ٝاُولٝح اُؾَ٘خ اُز٢
ٝعلٛب اُ٘بً كٞ٤ّ ٢ؿ اُيٝا٣ب  ٝاالٛزٔبّ ثلػٞح اُْؼٞة اُٞص٘٤خ ك ٢هِت أكو٣و٤ب اُـوث٤خ ٝاَُٞكإ ٝاُٖؾواء اٌُجوٟ
ؽذ ٟاٛزلد ٛن ٙاُوجبئَ إُ ٠اإلٍالّ .3رٔضَ ٛنا األٍبً ك ٢اُلػٞح إُٝ ٠عٞة كهاٍخ اُووإٓ اٌُوٝ ْ٣اَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ
اُْو٣لخ ٝاالػزٔبك ػِٜ٤ب ك ٢ك ْٜاإلٍالّ ٝهل ظٜو مُي كٓ ٢ؤُلبد ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ٓ ٢ٍٞضَ ٓب عبء ك ٢هٍبُخ
كً ٢زبثٚ
ثؼش ثٜب إُ ٠أٝ( َٛاع٘وخ) ك ٢ه : ُٚٞأٍؤٌُْ ثبٍْ اإلٍالّ إٔ رط٤ؼٞا هللا ٝهٍ ُٚٞكول هبٍ ٍجؾبٗٝ ٚرؼبٍ
َةٍ ٢ةء كَة ُةو ُّكُٙٝة إِةَُةَّ ٠
اُؼي٣ي "﴿ َ٣ةبأَةَُّٜ٣ةب اَُّ ِةنَٖ٣ة آ َةُٓ٘ةٞا أَة ِة٤ٛؼُةٞا َّ
هللاَة َةٝأَة ِة٤ٛؼُةٞا اُ َّوٍُةَ ٞةٍ َةٝأُةْٝة ُِةْ ٢ةاألَة ْةٓ ِةو ِةٓ ْة٘ ُةٌ ْةْ كَةئِة ْةٕ رَةَ٘ةب َةى ْةػزُة ْةْ كِةْ ّ ٢ة
هللاِة
ْة
ُة ٍٞإِة ْةٕ ُةً٘زُة ْةْ رُة ْةؤ ِةُٓ٘ةَٕٞة ثِة َّ
ي فَة ْةٌ ٤ةو َةٝأَةؽْة َةَُٖة رَةؤ ِةً ٝا
ٌٌُْٗ إٔ رط٤ؼٞا أٝآو هللا  ٝهٍُٚٞ
٣ال ( " ﴾ )59أ
بهللِة َةْ ٝةاَُ٤ةْٞة ِةّ ْةاِ ٥ةف ِةو َةمُِة َة
َةٝاُ َّوٍ ِة
كزؤك ٕٝاُِٖٞاد اُقٌٔ ٝرٖ ٕٞٓٞهٓٚبٕ ٝرؤر ٕٞاُيًبح ٝرؤك ٕٝكوٚ٣خ اُؾظ ٝرغز٘جٓ ٕٞب ٗ ٟ ٚهللا ػٖ٘ٓ ٚ
ه ٍٞاٌُنة  ٝاُـ٤جخ  ٝأًَ أٓٞاٍ اُ٘بً ثـ٤و ؽن ّٝوة اُقٔو ّٜٝبكح اُيٝه ٝؿ٤و مُي ٓٔب أٓو هللا ثبعز٘بث ٚكبما
كؼِزْ ٓب أٓو هللا ثٝ ٚهعؼزْ ػٔب ٗ ٟ ٚهللا ػ٘ ٚأٍجَ ػِٗ ٌْ٤ؼٔخ اإلٍالّ ٘ٓ ٝؾٌْ اُق٤و  ٝاُوىم اُلائٔٝ .4 ٖ٤أٟٓٝ
ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞأرجبػ ٚثزالٝح اٍ هوإٓ ٝاالػزٔبك ػَ ٟهللا ٍجؾبٗ ٝ ٚرؼبٍ ٝ ٟػًَ ٟزبث ٚاُووإٓ اُؾٌٍ٘ٝ ْ٤خ
ٗج ٚ٤اٌُو ٠ِٕ( ْ٣هللا ػًِٔ ) ٍِْ ٝ ٚ٤ب إٔٝب ْٛثٔقبكخ هللا ٍجؾبٗ ٝ ٚرغ ا ُٝ ٠إٔ ٣لؼِٞا ٓب أٓو ث ٝ ٚاالثزؼبك ػٔب ٟٗ ٚ
ػٖ ٝإٔ ٣ؼظٔٞا ًِٔ ٚاُؾن ٝٝ .5اٙؼ ٓٔب ٍجن إٔ اُلػ ٙٞح ر٘بك ١ثبُؼٞكح إُ ٠إٔ ٍٞاإلٍالّ اُووإٓ اٌُو ٝ ْ٣اَُ٘خ
ٙ
اُ٘ج٣ٞخ اُْو٣لخ ًؤُِِٕ ٖ٤ل ٖ٣اإلٍالٓ ٝ ٢اُؼَٔ ػَ ٟاالثزؼبك ٖٓ اُجلع ٝاُقواكبد اُز ٢ػِوذ ث.ٚ
وظيفة الزاوية التعميمية  :رٔضَ اُيا٣ٝخ ٓلهٍخ هوآٗ٤خ ُزؾل٤ع األٛلبٍ اُووإٓ اٌُوٓ ٝ ْ٣جبك ١ء اُل ٖ٣اإلٍالٓ ٝ ٢اُِـخ
اُؼوث٤خ ٣ ٖٓٝزٔ٤ي ٖٓ األٛلبٍ ِ٣زؾن ثبُيا٣ٝخ األّ ٍٞاء ًبٗذ ثبُجٚ٤بء أ ٝاُغـجٞة اُزٕ ٢بهد ُةٓ٘بؿ اًا ٍُؼِٝ ّٞاُز٠
ً .6بٗذ أُ٘بٛظ
ؽٞد ٌٓزجزٜب صٔبٗ٤خ آالف ٓغِل ٖٓ رلبٍ٤و ٝأؽبك٣ش ٝإٔٝ ٍٞرٞؽ٤ل ٝكوٝ ٚؿ٤و مُي ٖٓ اُؼِّٞ
7
اُزوث٣ٞخ ثبُيا٣ٝخ رَْٔ عٔ٤غ اُؼِ ّٞاإلٍالٓ٤خً .بٕ ٛالة اُؼِْ ٣زلهث ٕٞػِ ٠إروبٕ ثؼ٘ اُؾوف  ٝاُٖ٘بػبد .
وظيفة الزاوية االجتماعية ٣ :زٚؼ األٍبً االعزٔبػُِ ٠لػٞح ٖٓ ًِٔبد ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞإُ ٠أٝ َٛاع٘وخ
هبئال كٜ٤ب ٣):ب أٝ َٛاع٘وخ إٗب ٗو٣ل إٔ ْٗ٘و اَُالّ ثٝ ٌْ٘٤ث ٖ٤األػواة اُن٣ ٖ٣ـ٤و ٕٝػِ ٠ثالكًْ َ٣ٝزؼجل ٕٝأٝالكًْ
١ ٝأفن ٕٝأٓٞاٌُْ ٝإٗب ثؼِٔ٘ب ٛنا ٗو ّٞثٔب أٓو هللا ٍجؾبٗ ٝ ٚرغ ا ُ ٠ث ٚكً ٢زبث ٚاُؼي٣ي ؽ٤ش هبٍ ٍجؾبٗٝ ٚرغ اَُ ٠ةٝإِةٕ
 1ذات المرجع  ،ص 58
 2محمد فؤاد شكرى  :المرجع السابق  ،ص ص( )54-22

.

 3علً محمد محمد الصالبى  :المرجع السابق  ،ص 125
 4عبدالجلٌل الطاهر  :المرجع السابق  ،ص .314
 5محمد الطٌب األشهب  :المرجع السابق  ،ص 35
 6المرجع نفسة ،ص .25

7لوثروب ستٌودارد  :حاضر العالم االسالمً  ،ج  ، 1ص . 298
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َةذ إِةؽْة لَةاُٛة َةٔب َةػَِةْ ٠ةاألُة ْةف َةو ٰ ٟكَةوَةبرِةُِةٞا اَُّزِة ٢رَة ْةج ِةـَ ٢ةؽزَّ ٰ ٠رَةلِةَ ٢ةء إِةَُة ٰ ٠أَة ْةٓ ِةو َّ
َةبٕ ِةَٖٓة ْةاُ ُةٔ ْةؤ ِةِٓ٘ةَٖ٤ة ا ْةهزَةزَةُِةٞا كَةؤَةْٕة ِِةؾُةٞا ثَة ْةَ٘٤ةُٜة َةٔب كَةئِةٕ ثَةـ ْة
هللاِة
َٛةبئِةلَةز ِة
هللاَة ُ٣ة ِةؾتُّ ْةاُ ُةٔ ْةو ِةَ ِةطَٖ٤ة ) ٣ٝوٍ ٍٞجؾبٗ ٝ ٚرؼئَُ ( ٠ةٝا ْةػجُةلُةٝا َّ
د كَةؤَةْٕة ِِةؾُةٞا ثَة ْةَ٘٤ةُٜة َةٔب ثِة ْةبُ َةؼ ْةل ِةٍ َةٝأَة ْةه ِةَطُةٞا إِة َّٕ َّ
كَةئِةٕ كَةب َةء ْة
هللاَة َةَ ٝةال رُة ْةْ ِةو ُةًٞا
ت َةٝاث ِةْةٖ
ت ثِة ْةبُ َةغ٘ ِة
َّبؽ ِة
ت َةٝاُٖ ِة
به ْةاُ ُةغُ٘ة ِة
به ِةمْ ١ةاُوُةوْة ثَة َٰ ٠ةْ ٝةاُ َةغ ِة
ثِة ِةَ ٚةّ ْة٤ئًاب َةٝثِة ْةبُ َةٞاُِة َةلِ ٣ةْةٖ إِةؽْة َةَبًٗاب َةٝثِة ِةنْ ١ةاُوُةوْة ثَة َٰ ٠ةْ ٝةاَُ٤ةزَةب َةٓ َٰ ٠ةْ ٝةاُ َةٔ َةَب ِةًِ ٤ةٖ َةْ ٝةاُ َةغ ِة
ذ أَة ْةَ ٣ةٔبُٗة ُةٌ ْةْ إِة َّٕ َّ
اُ ََّجِةِ ٤ةَ َةَ ٝةٓب َةَِٓة َةٌ ْة
هللاَة َةال ُ٣ة ِةؾتُّ َةٖٓ َةًبَٕة ُةٓ ْةقز ًاَةبال كَة ُةقٞهًا ا ) ٣ٝجل ٝإٔ ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞأهاك ػجو األٍبً
االعزٔبػُِ ٢لػٞح إىاٍ ح اُٖواػبد اُوجِ٤خ ٝثبُذا ُ٣ ٠وَِ اُـبهاد  ٝاُؾوٝة ث ٖ٤اُوجبئَ ٓٔب َ٣بػل ػَ  ٟأٖٓ
أَُبكو ٖ٣ك ٢اُٖؾواء ٖٓ إؿبهاد هطبع اُطوم  .هبٓذ اُيٝا٣ب ثلٝه اعزٔبػ ْٜٓ ٢أال ٓ ٞٛٝب ٘ٔٙزُِ ٚوجبئَ ٖٓ
أٖٓ ٔٛ ٝؤٗ٘٤خ ٖٓٝبُؾخ ث ٖ٤اُوجبئَ ٝثٔب أّبػز ٚث ٖ٤اُوجبئَ ٖٓ اٍزوواه اٙطود ًَ هجِ٤خ إٔ رؾبكع ػَ ِٕ ٟزٜب
اُلائٔخ ةىا٣ٝزٜب اُقبٕخ ثٜب ٝ ،هل اهزٜ٘ٓ ٠ٚب ٛنا أُٞهق ػلّ اُجؼل ػٜ٘ب ؽذ  ٍَٜ١ ٟاالرٖبٍ ثٜب ًِٔب كػذ
1
اُٚوٝهح ٍمُي ٝثٔوٝه اُيٖٓ رؼٞكد اُوجِ٤خ ٗٞػب ٖٓ ؽ٤بح االٍزوواه ٝاإلهبٓخ ثؼل إٔ ًبٗذ ال رؼوف ُنُي ٍج٤ال .
ٛنا إُ ٠عبٗت رَب ١ٝاُغٔ٤غ ك ٢اُٞاعجبد ٝاُؾوٞم كٌَ ٛبُت ػِْ ك ٢اُيا٣ٝخ ػِ ٙ ٢إٔ ٣ؤكٓ ١ب اُةٗ ٜ٤ث ٖٓ ٚػَٔ
َٓبء  ١ ّٞ٣االص٘ ٝ ٖ٤اُقٔ ّٞ٣ٝ ٌ٤اُغٔؼخ هاؽخ ـ َ٣ٝز ١ ٞك ٢مُي ًَ اإلفٞإ إم ُ٘ٛ ٌ٤بى ٗظبّ اُطجوبد أُلوم
ػبكح ثٕ ٖ٤لٞف األٓخٌٛٝ.2نا ٣قٚغ اإلفٞإ ك ٢اُيٝا٣ب إُ ٠روَ ْ٤أ٣بّ األٍجٞع ثِٛ ٖ٤ت اُؼِْ  ٝاُؼَٔ  ٝاُواؽخ .
وظيفة الزاوية االقتصادية :أهٔ٤ذ ٓؼظْ اُيٝا٣ب كٛ ٢و٣ن رغبهح اُوٞاكَ

ًٝ ،بٕد ٘ٛبى صالصخ ٛوم هئَ٤خ ك٢

األها ٢ٙاُِ٤ج٤خ اُطو٣ن األُِ ٍٝوٞاكَ ٣زغٗ ٚبؽ٤خ اُغ٘ٞة ٖٓ اَُبؽَ اُِ٤ج ٢ػجو ٝاؽخ كيإ ٝثؾ٤وح رْبكٝ ،اُطو٣ن
اُضبٗ٘٣ ٢ؼطق ٗبؽ٤خ اٍع٘ٞة اُـوث ٢ػجو ؿلآٌ ٝؿبد ٝرٔجٌزٝ ، ٞاُطو٣ن اُضبُش ٤َ٣و ٗبؽ٤خ اٍع٘ٞة اٍّوم ١ػجو
ٝاؽخ اٌُلوح صْ ٍٞاًٖ ٝىَ٣ع إُٝ ٠اكا ١كاهكٞه اُـ٘ ٢ثقٔٝثز ٝ ٚصوٝارٝ .3ٚأُززجغ ُٔٞاهغ ٛن ٙاُيٝا٣ب ك ٢األها٢ٙ
األها ٢ٙاُِ٤ج٤خ ٓضال ٣الؽع إهرجبٜٛب ثطوم هٞاكَ اُزغبهح ٓٔب عؼَ ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اََُ٘٣ ٢ٍٞزقلّ ىٝا٣بٝ ٙاُوجبئَ
ىك٣بك صوٝح اُجالك
اُز ٠رٞعل اُيٝا٣ب ك ٢أهاٜ٤ٙب الٍزـالٍ اُزغبهح  ٝرْ٘٤طٜب ٓٔب ًبٕ ُ ٚأصو ؿ٤و ٓجبّو ك ٢إ
االهزٖبك٣خ ثٔب هبٓذ ث ٚاُيٝا٣ب ٖٓ كٝه ًج٤و ك ٢رْغ٤غ رغبهح اُوٞاكَ اُزً ٢بٗذ رؼزجو ؽز ٠ثلا٣خ اُووٕ اُؼْوٖ٣
أُ٤الكٞٓ ١هكا ّ ٔٛب ك ٢ؽ٤بح اُجالك االهزٖبك٣خ ًٔ .4ب ًبٗذ اُيا٣ٝخ رْغغ اُؾوًخ اُزغبه٣خ ٝاُيهاػ٤خ ث ٖ٤اُوجبئَ
كبٍزوو األٖٓ ك ٢اُجالك ٓٔب ٍبػل كْٗ ٢ب ٛؽوًخ اُزغبهح ٝػٔود اُطوم ثبُوٞاكَ أُؾِٔخ ثبُٔٞاك ٝاَُِغ اُزغبه٣خ .
اُيٝآَ ٖٓ ١بػلاد ٝرَ٤ٜالد إلهاؽخ أَُبكوٓ ٖ٣غ اُزغبهح ٓٔب ّغغ ػَ ٟاُزجبكٍ اُزغبه١
ح
ٛنا إُٓ ٠ب ًبٗذ رولٓٚ
اُياٝ ١ٝثٓ ٖ٤ب رؾِٔ ٚاُوٞاكَ ٖٓ ٍِغ ال رزٞكو ك ٢أهٗ اُيا٣ٝخ.5
ا
ث٘ٓ ٖ٤زغبد
ًظيفت الشاًيت العسكزيت ًاوستزاتيجيت  :ارجغ ٓؾٔل ثٖ ػِ ٢اَُ٘ ٢ٍٞك ٢إْٗبء اُيٝا٣ب ٗظبٓب فبٕب ٣لٍ ػِ٠
األ٤ٔٛخ االٍزوار٤غ٤خ ُِٔٞاهغ اُز ٠افزبهٛب ُِيٝا٣ب كجلأ ٖٓ ٓٞاهغ ػِّ ٠ب١ ٛء اُجؾو أُزٝ ٍٜٞث٘ ٠ثٜن ٙأُٞاهغ
اُؾٖ٘٤خ ىٝا٣ب رجؼل ًَ ىا٣ٝخ ػٖ اُز ٠رغبٝهٛب َٓبكخ ٍذ ٍبػبد  ،صْ أْٗؤ فِلٜب ىٝا٣ب ٓوبثِخ ُٜب رجؼل ػٖ األفوٟ
أَُبكخ ٗلَٜب ؽذ ٟاما ٞٛعٔذ اُيٝا٣ب األٓبٓ٤خ اُز ٠ثبُْب١ ٛء إٍزطبع اإلفٞإ ٝأ َٛاُيا٣ٝخ إٔ ٘٣زوِٞا ثَُٜٞخ إُ٠
اُيٝا٣ب اُقِل٤خ ًٝ .6بٗذ ٝظ٤لخ اُيا٣ٝخ اُؼٌَو٣خ رزٔضَ ك ٢اُلٝه اُغٜبك  ١كٞٓ ٢اعٜخ اُـي ٝاُلوٌٗ  ١أُزولّ ك٠
 ٍٜٝاكو٣و٤ب ٝك ٠اٌُلبػ ٙل االؽزالٍ اإل٣طب ُ٤ُِ ٢ج٤ب ُٞٝال اٍزؼلاك اُيٝا٣ب اُؼٌَؤُ ١ب ٕٔل اُِ٤جٙ ٕٞ٤ل هٞاد
االؽزالٍ اإل٣طبٍ ١أًضو ٖٓ ػْو ٖ٣ػبٓب.7

 1علً محمد محمد الصالبى  :المرجع السابق  ،ص ص (.)130 -129
 2عثمان الحشائشي التونسً  :رحلة الحشائشي إلى لٌبٌا  ،تحقٌق علً مصطفى المصرانى  ،بٌروت 1965 ،م  ،ص 151
 3علً محمد محمد الصالبى  :المرجع السابق  :ص 30
4مصطفً بعٌو  :المرجع السابق  :ص ص (.)71-62
5محمد الطٌب األشهب  :المرجع السابق  :ص 50
 6علً محمد محمد الصالبى  :المرجع السابق :ص 131
 7نقوال زٌادة  :لٌبٌا من اإلحتالل اإلٌطالسنوسً إلى االستقالل،القاهرة 1958م ،ص ص (.)77 -76
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النتائج:
 /1كانت الحركة كغيرىا من الحركات اإلصالحية اإلسالمية التي سبقتيا تيدف لمعودة باإلسالم إلى أصولو
الصحيحة.
 /2بث محمد بن عمي السنوسي دعوتو اإلصالحية عن طريق الزوايا التي أصبحت تمثل النواة األولى لمجتمع
تحكمو سمطة وعميو واجبات عديدة  .فأسس أول زاوية لو في ىضبة برقة بعيدا عن نفوذ الفرنسيين الذين استولوا عمي
ليبيا آنذاك و كانت تسم ى بالزاوية البيضاء ثم انتقل السنوسي إلى واحة الجغبوب التي أصبحت مرك از لمحركة.
 /3نيج محمد بن عمي السنوسي منيجا تربويا استمده من كتاب اهلل وسنة رسولو (صمي اهلل عميو وسمم)  ,وأحجم عن
مياجمة الخالفة العثمانية بوصفيا مركزاً للخالفة اإلسالمية فنظر السمطان العثمانى إلى الحركة وزعيميا نظرة ارتياح
ألنيا حركة لتجميع الجماعات اإلسالمية وال تيتم بغير الدين اإلسالم ي معمنا زعيميا والءه لمخالفة العثمانية دائما.1
 /4نتيجة لمعالقات الطيبة بين الحركة والدولة العثمانية أصدر السمطان العثماني عبد المجيد األول فرمانا في عام
حمى يمجأ
1856م ُعفيت بموجبو الزوايا من الضرائب بل ُ
وسمح لمحركة بجمع ضريبة من أتباعيا كما ُع َّدت الزوايا ً
إليىا الناس.

 /5لما شعر محمد بن عمي بدنو أجمو أسند الخالفة البنو محمد ابن محمد بن عمي

 ،وكان يتصف بالتقوى

ه القيادية وبعد وفاة والده ُبويع زعيماً لمحركة .
والصالح و العمم فضال عن شخصيت
التوصيات:
 /1العودة إلى اإلسالم وتعاليمو السمحاء لبناء مجتمع تسود فيو المساواة والعدل .والحكم بالكتاب والسنة.
 /2حث الفرد المسمم عمى أن يتعمم حرفة مادية نافعة لممسممين .
 /3ترسيخ وظيفة الجياد في أذىان المسممين فو ي أمر قائم إلى يوم الدين وليذا ينبغي على كل فرد مسمم أن يتدرب
عسكريا.

نبٌه زكرٌا عبدربه  :المرجع السابق  ،ص  245ــ ص 1246
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المصادر:
 /1عبدالودود ابراىيم شمبى:األصول الفكرية لمحركة الميد ية السوداني و دعوتو  ،دار المعارف .
نقوال زيادة  :ليبيا من اإلحتالل اإليطالي االستقالل  ،القاىرة 1958م .
 /2أحمد الخشاب :االجتماع الديني مفاىيمو النظرية وتطبيقاتو العممية ط  ، 3مطبعة القاىرة الحديثة 1970 ،م .
 /3باول شمتز:اإلسالم قوة الغد  ،ترجمة د .محمد شامة،مكتبة وىبة،القاىرةـ1974 ،م.
 /4عبدالجميل الطاىر :المجتمع الميبى  ،المكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيروت 1969م .
 /5نبيو زكريا عبد ربو  :الحركات اإلسالمية ضد الصييونية والصميبية والشيوعية ط  ، 1دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،قطر  ،الدوحة 1406
ىـ ـ 1986م .
اإلسالمي في افريقيا  ،الواقع والمستقبل ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر .
ة
 /6عبدالرحمن عمر الماحي  :الدعوة
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