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الصحايب اجلليل زهري بن قيس البلوي

الصحابي اجلليل زهري بن قيس البلوي
 76هـ  695 /م
الباحثة نبيلة القوصي

والبلوي نسبة إىل بلِي (كعلي) وهي قبيلة من قضاعة.
بعد أن فتحت مصر على يد عمرو بن العاص سنة  21هـ ،كان من الطبيعي أن ميتد هذا الفتح
ابجتاه املغرب يف "برقة" و"طرابلس" ...ابعتبارمها االمتداد الطبيعي للمنطقة ،ورغبة من املسلمني
الفاحتني ختليص شعوب املنطقة من قبضة املستعمر ،وإلاتحة الفرصة النتشار الدين اإلسالمي.
وهنا  ...بدأت املرحلة الثانية للفتح اإلسالمي بعد عمرو بن العاص ،مرحلة "عقبة بن انفع"
الذي بىن "القريوان" ،وجعلها قاعدةً عسكرية ومركزاً ألعماله القادمة " "55 - 25هـ.
وعني زهري بن قيس البلوي أمرياً على "برقة" وأخذ إبرسال سرااي الفتح من مدينة "القريوان" يدعو
الناس لإلسالم ،فدخل الكثري من الرببر وسكان البالد يف اإلسالم ،مع زعيمهم الرببري "كسيلة"،
وهكذا حىت بلغ عقبة بن انفع شاطئ األطلسي ،وقال قولته املشهورة" :اللهم اشهد أين بلغت
ك حىت ال يـَ ْعبُ َد أحداً دونك" ...ولكن
اجملهود ،و لوال هذا البحر ملضيت يف البالد أقاتل من كفر بِ َ
أثناء عودته وقع يف كمني مدبر من "كسيلة" الذي استعان ابلروم البيزنطيني واستشهد "عقبة بن
انفع" ومن معه عام  63هـ.
وصل األمر اجللل إىل عبد امللك بن مروان أمري املؤمنني ،حيث اجتمع أكابر املسلمني ينعون
استشهاده ورفاقه ،وسألوه أن خيلص "القريوان" واملسلمني من يد "كسيلة" ويرد اإلسالم عزيزاً كما
كان ،فقال هلم" :ال يصلح للطلب بدم عقبة من املشركني وكفرة الرببر اإال من هو مثله يف دين هللا"..
فاتفق رأيهم على "زهري بن قيس البلوي" وقالوا :هو صاحب عقبة وأعرف الناس بسريته ،وأوالهم
بطلب أثره .وقد كان زهري مقيماً يف "برقة" ومرابطاً فيها مع أهل من إفريقيا أبم ٍر من عقبة .و اجهَ إليه
عبد امللك بن مروان ِخطاابً أيمره ابخلروج على أعناة اخليل إلنقاذ "القريوان" واملسلمني من مهجية
الرجال واألموال ،فوجه إليه ما يريد.
الرببر والروم ،فكتب إليه زهري بن قيس يستمده
َ
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أحدث استشهاد القائد "عقبة بن انفع" ومن معه من أبطال املسلمني أثراً سيئاً يف نفوس
املسلمني املقيمني ابلقريوان ،وزاد شعورهم بزحف كسيلة وجنوده إليهم ،خاصةً بعد أن تعرفوا إىل
صدى رائعاً يف نفوسهم ،حزنوا حزانً شديداً .ولكن...
اإلسالم و مساحته وهديه ،والقى
ً
أقبل زهري بن قيس البلوي ومعه اجلنود يف عسك ٍر عظيم ،وملا دىن من القريوان سنة  67هـ أخذ
يبث روح الشجاعة واإلقدام يف نفوس اجلنود قائالً" :اي معشر املسلمني إن أصحابكم قد دخلوا
اجلنة ،وقد من هللا عليهم ابلشهادةِ فاسلكوا سبيلهم ،ويفتح هللا لكم دون ذلك".
مث أقبل هذا البطل القائد ليالً وصلى مغلساً مث زحف إىل القتال ،وأقبل "كسيلة" الرببري اخلائن
املرتد والتحموا يف القتال ،وكثر القتل بني الطرفني ،ومل يزالوا هكذا حىت اهنزم كسيلة وقُتِ ْل ،وقُتِ َل رجال
من الروم والرببر عدد كبري ،ففزع من معهم من أهل إفريقيا واشتد خوفهم وهربوا ،وأقبل زهري بن قيس
ورأى يف إفريقيا ملكاً عظيماً فخاف اإلقامة وقال" :إين قد قدمت إىل اجلهاد ،وأخاف أن متيل يب
ف عن زهري بن قيس البلوي أبنه من
لست أرضى مبلكها ورغد عيشها" ،وقد عُ ِر َ
الدنيا فأهلك ،و ُ
رؤساء العابدين وكرباء الزاهدين ،رضي هللا عنه ،وقد ُش ِه َد له ابلصحبة ،ومن خرية من عمل حتت
إمرة عمرو بن العاص وصوالً لعقبة بن انفع ،رضي هللا عنهم مجيعاً.
نعود لقصة البطولة هلذا القائد العظيم الذي استطاع هزم الروم والرببر شر هزمية ،يف تلك
استغل الروم خروجه مع جيشه من "برقة" وقاموا مبباغتة املدينة وسقطت أبيديهم واستولوا
األثناء...
ا
على السبااي واألموال واألسرى ،وأخذ املسلمون ينشدون النجدة من بطلنا ،بلغت األنباء مسمع زهري
ع وجنوده لنجدة املدينة ،والتحم القتال بينهما حيث اندى زهري بن قيس على اجلنود:
بن قيس فأسر َ
"النزول رمحكم هللا" نزلوا ونزل إليهم وأسفر ذلك عن هزمية املسلمني واستشهاد القائد البطل "زهري بن
قيس البلوي" وذلك لعدم تكافؤ العدد بينهما وعندما علم عبد امللك بن مروان ابستشهاده ،شعر
ابملصيبة لذلك متاماً كمصيبة استشهاد عقبة بن انفع ...رمحهم هللا.
املش ِرفة هذه ،ستبدأ املعركة احلامسة جتاه الروم والرببر
ولكن هذا البطل "زهري بن قيس" ببطولته َ
على يد البطل موسى بن نصري الذي تعلم من سلفه الصاحل فنون الشجاعة واإلقدام لنصرة دين
نسأل هللاَ عاز وج ال أن جيعلنا خري
اإلسالم وترسيخ معامله يف املغرب العريب  -رضي هللا عنهم مجيعاً ُ -
خلف خلري سلف.
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وتقول املصادر أن زهري بن قيس البلوي هو جد زاهر بن قيس بن زهري بن قيس البلوي ،والذي
كان وايل "برقة" يف عهد هشام بن عبد امللك وقربه موجود فيها حيث كانت له سرية حسنة بني
القوم ،رضي هللا عنهم مجيعاً.
وهكذا ...اي إخويت قام أهايل تلك املنطقة يف ذلك العصر البعيد والقريب من عهد النبوة
والصحابة ،بدفن هؤالء األبطال زهري بن قيس وجنوده الذين بلغوا حدود السبعني ،وقالت املصادر
إن للشهيد زهري بن قيس بطلني ابرزين أبلوا معه بالءً حسناً يف قتال الروم الذين كانوا يقتلون الرجال
ويسبون النساء ،ومها :عبد هللا بن القيس ،وأبو منصور الفاسي ،دفنوهم أبضرحة ثالث ،واجلنود يف
املغارة ،وهذه األضرحة كانت عنواانً لسريهتم العطرة ...حيث تتواىل العصور والقرون ...ومتر األجيال
وتسأل :من هؤالء؟ ليسمعوا ببطولتهم وليعتربوا ولتقع يف قلوهبم املوعظة ،وموعظة القلوب هي أشد
وجل واجلهاد يف سبيله هو أرقى وأمسى أنواع
أتثرياً على اإلنسان إن نسي ...ليتعلموا أن حب هللا عاز ا
احلب ...ليقرؤوا الفاحتة بوقفة احرتام وتقدير ...وبتعاهد النفس مع هللا عز وجل للتوفيق يف السري
على خطاهم.
***
ولكن ولألسف .....اليوم نقف وقفة اعتذا ٍر شديد للشهيد زهري بن قيس وألصحابه ...ع اما
فعل السفهاء مناا .إ اان هلل وإ اان إليه راجعون ،ربانا ال تؤاخذان مبا فعل السفهاء مناا.

لقد جاءَ قضاة القلوب ونفاذوا حكم تدمري مقام وقرب سيدان زهري بن قيس البلوي ،حتت عنوان
حماربة الشرك ،فمن خوفهم علينا من الشرك؛ د امروا القرب مبن فيه دون مراعاةٍ حلرمة القبور واألموات...
أال يعلم هؤالء  -قضاة اجلهل والغلظة يف الدعوة إىل هللا عاز وجل  -مبقولة النيب صلى هللا عليه
وسلم ِ
للحب بن احلِب أسامة بن زيد وهو يعاتبه عندما حكم ونفذ القتل ملشرك بعد أن قال :ال إله
إال هللا ،إمحار وجه النيب صلى هللا عليه وسلم وعاتبه عتاابً شديداً وقال ( :ا
هال شققت على قلبه) مثا
ترباأ من عمله إىل هللا عاز وجل.
وهؤالء لألسف حكموا وقرروا أن من زار هذه البقعة ومن فيها فهو مشرك والعياذ ابهلل...
مايدريكم مايدريكم مايدريكم؟! ...حنن نقف أمام اآلاثر وليس القبور فقط للعربة واالعتبار ولنتعلم
من السلف الصاحل ،صالِ َح أعماهلم ونلتمس من سريهتم املواقف اليت توقظ القلوب ...ايلألسف...
أبي جرأة استطاعوا أن ينصبوا أنفسهم مكان هللا عاز وجل  -والعياذ ابهلل -
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أال إهنا جرأة اجلهل والغلظة والفظاظة واهلوى ،صلى هللا عليك اي سيدي واي حبييب اي رسول هللا،
ظ الْ َق ْل ِ
ب الَن َف ُّ
نت فَظاً َغلِي َ
ضواْ
رسول الرمحة واحلب ،وقد امتدحك هللا عاز وجل بقوله تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو ُك َ
ِ
ك﴾.
ِم ْن َح ْول َ
حنتاج إىل تعلي ٍم وفه ٍم جديد لسريته العطرة الشريفة ،واليت سار عليها من بعده من صحابته
ِ
الكرام ،رضي هللا عنهم مجيعاً ،اللهم علِمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا وزدان علماً.
وهبذه املناسبة ننبه إخواانً لنا من خطر هذا التطرف الداهم والقادم إىل الشام والذي صرح به
بعضهم ..
ففي إحدى قنوات الفتنة (صفا) ،وجه أحدهم نداء قائالً:
"اي أحفاد األمويني اي أتباع معاوية ويزيد اي عناصر اجليش احلر عليكم هبدف معبد السيدة زينب
وهدمه وهدم معبد السيدة رقية يف دمشق وهدم كل قرب من هذه القبور".
بل قاهلا أحد دعاهتم وبكل وقاحة:
@ :DrDimashqiahأشهد هللا أن هدم كل ضريح من األضرحة اليت صارت وثناً يعبد
يزيد من رضا هللا عنكم وهذا من أعظم الوسائل يف تقريب النصر .ألن التوحيد دواء كل داء.
@ :DrDimashqiahنداء اىل اجليش السوري احلر :النصر يقرتب أكثر هبدمكم لألضرحة
املعبودة من دون هللا إن استطعتم وبدون فنت تفتح عليكم اباب تنشغلون به عن حربكم.
وهذا يدل على خطر ومصيبة كبرية جيهز هلا أتباع ابن عبد الوهاب  ..ألن األمر لن يقتصر على
احلجر والشجر وإمنا هي فكر متطرف يريدون أن ينشروه يف الشام اليت ما عرفت إال ابملنهج العلمي
الوسطي السليم اخلايل عن مثل هذه الطامات اليت جاؤوان هبا  ..فمن تكفري إىل تبديع إىل زرع للفرقة
والشقاق إىل تنفري من الدين  ..وهي مفاسد أكرب بكثري من مصاحل موهومة أمام هذه املفاسد.
وأختم هبذه الصرخة اليت أهيب هبا كل عاقل يف هذه البلدة املباركة أن يتمتع ابلوعي ضد كل من
يريد لشامنا االنزالق فيما انزلقت به العديد من الدول األخرى كليبيا مثالً .ولن يفلحوا بسر بشارة
النيب صلى هللا عليه وسلم للشام عندما قال( :إن هللا تكفل يل ابلشام وأهله).
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