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اختلط  زمن  في  وتتابع  األحداث  تتوالى 
فيه الحابل بالنابل ، ويمضي عام حافل بالمآسي 
 صورة قاتمة كئيبة، 

َّ
واألآلم ال تكاد تجد في أحداثه إال

أيادي  رسمتها  والدماء،  والقتل  والعنف  بالصراع  مليئة 
الشر واالجرام، وخطت مالمحها مؤامرات أعداء اإلسالم .
الخطابات  نتاج  بعض  فيه  حصدنا  حافل  عام  مضى 
والتي  والمشبوهة  المتطرفة  والسياسية  الدينية 
هناك  وتدمر  هنا  تقتل  موقوته  قنابل  الى  تحولت 
وتحصد المئات واألالف من االبرياء في عالمنا االسالمي 

المثقل بالخطوب والكروب.
وها هو العام الهجري أطل وأطل بعده العام الميالدي 
واألمة اإلسالمية والعربية ترزح تحت كابوس الصراعات، 
وتتطلع بأمل أن يشرق عليها العام الجديد بضياء األمن 
المحبة  أريج  فيه  تتنسم  وأن  والوئام،  والحب  والسالم 

والمودة والتسامح والتعايش السلمي.
عاتق  على  الملقاة  تتعاظم  واألحالم  االآلم  ظل  وفي 
واألقالم  الحية  الضمائر  وأرباب  والمفكرين  العلماء 
النزيهة المسؤولية في تنوير العقول واالفكار ومواجهة 

الفتن واالخطار .
على  الملقاة  بالمسؤولية  شعورًا  اليمن  علماء  ورابطة 
الجهود  ببعض  القيام  حاولت  والدعاة  العلماء  عواتق 
العام  خالل  فعقدت  المتواضعة،  إمكانياتها  ظل  في 
والمذهبية«،  الطائفية  للفتن  »التصدي  مؤتمر  الماضي 
الذي هدف الى تكاتف الجهود في محاربة التطرف بكل 
اشكاله وصوره، وبحمد الله اجتمع علماء اليمن األبرار من 
واضحة  برؤية  وخرجوا  والتيارات،  المذاهب  مختلف 
جهود  من  أعقبه  وما  الختامي،  بيانه  في  تجدها 

وااللتقاء،  والتقارب  التعارف  في  ما  حد  الى  أسهمت 
ونبهت الى مخاطر التباعد والشتات.

التي تجتاح عالمنا من كل  الَهْوجاء  العاصفة  وفي هذه 
األول  عددها  في  »االعتصام«  مجلة  تصدر  االتجاهات 
مناقشات  طيها  وفي  الجديد،  العام  بها  لنستقبل 
ومعالجات جادة لقضايا و أحداث عام مضى، وتناوالت 
موضوعات جوهرية في سياق الدعوة الى توحيد الصف 
والوفاق،  والتعايش  التسامح  ثقافة  ونشر  العنف،  ونبذ 

مستلهمة إشراقات الماضي وجهود الحاضر .
من  مفيدًا  رأيناه  ما  نقدم  أن  حاولنا  العدد  هذا  ففي 
التصدي للفتن  أدبيات وكتابات غطت فعاليتي )مؤتمر 
ثم  المجتمع(  على  وخطره  )التكفير  وندوة  الطائفية(، 
العالمة  مع  األول  بالفوائد،  حافلين  عميقين  حوارين 
العالمة  السيد  مع  والثاني  الدين،  شرف  الدين  شمس 
زيد بن عبد الرحمن بن يحيى، تناوال الكثير من الهموم 
والقضايا الهامة، وألقيا الضوء على جملة من التساؤالت 
وما يحيط بنا من عوامل متغيرة، ثم ملف عن الشهيد 
علماء  رابطة  عضو  جدبان  الكريم  عبد  العالمة  الدكتور 
العقول واألفكار والتصدي  اليمن وإسهاماته في تنوير 
متنوعة  وملفات  أخرى  كتابات  عن   

ً
فضال للفساد، 

القارئ  أن يجد فيه  نرجو  الذي  العدد  تجدونها في هذا 
الكريم بعض الفائدة، ونعتذر عن أي تقصير وقصور في 
زحمة المشاغل والمشاكل واالحداث آملين من إخواننا 
وأصحاب  األعالم  العلماء  وسائر  الكرام  الرابطة  أعضاء 
التي  والمقاالت  الكتابات  في  علينا  يبخلوا  أال  األقالم 
تسهم في تحقيق ما نصبو ونتتطلع إليه من أداء واجب 

كبير تنتظره منا االمة .

الوجيه ٭ عبد السالم عباس   : حية فــتتا ال ا
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االعتصام  مجلة  تحرير  هيئة  ترحب 
الكتاب  من  والمساهمات  بالمقاالت 
الشروط  وفق  والمثقفين  والباحثين 

التالية:
جديدًا  المرسل  المقال  يكون  أن   •
إعالمية  وسيلة  في  نشره  يسبق  لم 
أو قدم ألي جهة أخرى لغايات  أخرى. 

النشر.
• يصبح المقال بعد قبوله للنشر حقًا 
للمجلة وال يجوز النقل عنه إال باإلشارة 

إلى مجلة االعتصام.

من   
ً
م��ن��ق��وال ال��م��ق��ال  ي��ك��ون  ال  أن    •

سبق  كتاب  من  أو  جامعية  أطروحة 
نشره.

البحث  أو  المقال  صاحب  يلتزم  أن   •
العلمي وقواعده، وأن  البحث  بمعايير 
والمراجع  المصادر  بذكر  بحثه  يذيل 

المعتمدة في بحثه.
 )1500( على  النص  حجم  يزيد  أال   •
كلمة كحد أقصى، وللمجلة أن تختصر 
النصوص التي تتجاوز الحد المطلوب.

النصوص  بإعادة  ملزمة  غير  المجلة   •

تنشر،  ل��م  أم  ن��ش��رت  أصحابها  إل��ى 
النشر،  بقبول  أصحابها  بإبالغ  وتلتزم 

وال تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.
نشر  ف��ي  بحقها  المجلة  تحتفظ   •
وحسب  التحرير  خطة  وفق  النصوص 

التوقيت الذي تراه مناسبا.
ال��ن��ص  ن��ش��ر  إع�����ادة  ح���ق  للمجلة   •
من  م��ج��م��وع��ة  ض��م��ن  أو   

ً
م��ن��ف��ص��ال

البحوث، بلغته األصلية أو مترجًما إلى 
أي لغة أخرى، دون حاجة إلى استئذان 

صاحب النص.

شروط النشر يف جملة االعتصام:

العناوين :
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تصدرها دائرة اإلعالم والعالقات العامة 

حــــــوار مع :



يوم  ص��ب��اح  اليمن  علماء  راب��ط��ة  ع��ق��دت 
بعنوان  ن��دوة  2013م  ديسمبر   7 السبت 
)التكفير ومخاطره على المجتمع(، توزعت 
أعمال  الندوة  ب��دأت  وق��د  جلستين  على 
الذكر  من  آي��ات  بتالوة  األول��ى  جلستها 
الحكيم والتي لها ارتباط بمفهوم الوحدة 
إلى  الرامية  الداللية  وأبعادها  اإلسالمية 
تحقيق قيم التسامح والتعايش السلمي 
الكلمة،  وتوحيد  التوحيد  كلمة  إطار  في 

تالها األستاذ خالد سلمان. 
وافتتاحية  ترحيبية  كلمة  ذل���ك  ت��ل��ى 
الدين  شمس  ال��ع��الم��ة  فضيلة  أل��ق��اه��ا 
اليمن  علماء  رابطة  رئيس  الدين  ش��رف 
ق��راءة  بدايتها  في  الحاضرين  من  طلب 
الذين  الشهداء  أرواح  إلى  الفاتحة  سورة 
مجمع  على  اإلجرامية  العملية  في  قضوا 
الشهيد  روح  وإل��ى  اليمنية  الدفاع  وزارة 

التكفير وخطره على المجتمع

الدكتور عبدالكريم جدبان الذي اغتالته يد 
الموافق   1435ه�  محرم   19 بتاريخ  االجرام 
كلمته  ف��ي  رح���ب  ك��م��ا  2023/11/22م، 
فيها  وت��ط��رق  وال��ض��ي��وف  بالمشاركين 
خطابات  توظيف  على  المترتبة  للمخاطر 
الصراع  تأجيج  ف��ي  والتكفير  التفسيق 

والشقاق بين أبناء الدين الواحد.
كلمته  في  الدين  شمس  العالمة  وتطرق 
حول  التاريخية  الشواهد  م��ن  ع��دد  إل��ى 
الصراع التكفيري حيث جعل حادثة واصل 
لالستدالل   

ً
نموذجا الخوارج  مع  عطاء  بن 

واهتمامهم  عقولهم  سطحية  على 
بظواهر األمور ال بجوهرها.

وجه  على  والعلماء  المجتمع  نخب  ودع��ا 
 
ً
العفو بدال إلى توظيف ثقافة  الخصوص 
 إلى أن 

ً
من ثقافة اإلقصاء والتكفير، مؤكدا

الرئيسية هي إصالح ذات  وظيفة العلماء 

وتوحيد  النظر  وج��ه��ات  وتقريب  البين 
السوء  علماء  توظيف  م��ن   

ً
ب���دال الكلمة 

العشوائي  والتعديل  ال��ج��رح  ل��م��ف��ردات 
بشكل  الدينية  المصطلحات  وتوظيف 

خاطئ.
 بأن على الدولة إن كانت جادة في 

ً
منوها

محاربتها للتكفير والتطرف واإلرهاب بأن 
عليها أن توجه جهدها إلى األماكن التي 
تقوم  وأن  والتكفيريين  المتطرفين  تولد 
من  ب��ه  تسهم  لما  ومنعها  بإغالقها 

إشاعة الفرقة واالقتتال بين المسلمين.
كلمته  ال��دي��ن  شمس  العالمة  واختتم 
 
ً
بالدعوة إلى توحيد الكلمة والوقوف صفا
التكفيرية  الخطابات  مواجهة  في   

ً
واحدا

وبيان اآلثار المترتبة عليها عن طريق نشر 
التسامح  ثقافة  ونشر  والمعرفة  الوعي 
الجميع  والتعايش السلمي حتى يشارك 

تحت هذا العنوان عقدت رابطة علماء اليمن ندوة علمية في العاصمة صنعاء

�� تقرير: قسم المتابعات.

في رفع معاناة المسلمين.
زيد   بن  الله  عبد  الدكتور  ألقى  جانبه  من 
الحركة  )جذور  عنوان  تحت  ورقة  الحوثي 
أشهر  ذك��ر  إل��ى  فيها  تطرق  التكفيرية( 
الحركة  عليهم   استندت  الذين  االع��الم 

. 
ً
 وحديثا

ً
التكفيرية قديما

ال��دف��ع  أدوات  ذك����ر  إل����ى  ت���ط���رق  ك��م��ا 
الفكر  ان��ت��ش��ار  م��ن  للحد  وال��م��ع��ال��ج��ات 
أدل��ة  على  اإلط���الع  خ��الل  م��ن  التكفيري 
وتفنيدها  التكفيرية  المدرسة  أصحاب 
وتحليلها والرد عليها ألن الحجة ال تقارع 

 بالحجة.
َّ

إال
رابطة علماء  الدكتور ورقته بشكر  واختتم 
إلى   

ً
داعيا الندوة،  اليمن على تنظيم هذه 

والملتقيات  ال��ن��دوات  من  العديد  إقامة 
 في نشر ثقافة التسامح 

ً
العلمية إسهاما

والتعايش بين أبناء المجتمع.
وف���ي ض���وء م��ح��اور ال��ن��دوة ج���اءت ورق��ة 
األهنومي  عبدالله  حمود  الباحث  األستاذ 
التكفيريين:  )خ��ص��ائ��ص  ب��� ال��م��ع��ن��ون��ة 
والتي   )

ً
الخوارج في صدر اإلسالم نموذجا

التكفير  إلى توضيح مفهوم  تطرق فيها 
السياسي الذي يعني الحكم بالكفر والردة 
اإلس��الم  ظاهرهم  جماعة  أو  ف��رد  على 
دليل  غير  م��ن  ال��دي��ن  دائ���رة  ع��ن  بالخروج 

قاطع.
صدر  في  الخوارج  فكر  اعتماد  خالل  ومن 
إلى  األهنومي  تطرق   

ً
نموذجا اإلس���الم 

خطورة توظيف المصطلحات والمفاهيم 
من  للنيل  خ��اط��ئ  ب��ش��ك��ل  اإلس��الم��ي��ة 
استباحة  إل��ى  وال��دم��اء  األع����راض  ح��رم��ة 
للخصوم  الجسدية  والتصفية  القتل 

السياسيين.
ورقته  ضمن  األه��ن��وم��ي  األس��ت��اذ  وأورد 
مجموعة من الخصائص المكونة لنفسية 
  
ً
 وحديثا

ً
وفكر الجماعات التكفيرية قديما

والتي من أهمها:
المنحازة  الشديدة  والعاطفة  التهور   -1
ل��ل��ع��ن��ف، وخ�����وض ب���ط���والت وم���ع���ارك 

تكفيرية في ميادين وجبهات خاطئة
وسطحيتهما  والعقل  الفكر  ضحالة   -2
واألف��ك��ار  الشائعات  سيطرة  وسهولة 

الهدامة عليهما.
تلقي  في  اليقين  منهج  اعتماد  عدم   -3
المعلومات وتصديرها، وعدم التحقق من 

صحة األخبار ومصداقيتها قبل نشرها.
وسوء  الكراهية  ثقافة  وتعميق  نشر   -4

الظن وعدم االعتراف باآلخر.
وغيرها من الخصائص الهامة التي أوردها 
فرق  ع��ن  ورق��ت��ه  ف��ي  االه��ن��وم��ي  الباحث 
دقيق  رص��د  في   

ً
وحديثا  

ً
قديما التكفير 

والتكفير  الغلو   لظاهرة  واضح  وتوصيف 
والعنف.

 ثم تلتها ورقة بعنوان )التسامح.. هل هو 
للباحث محمد محسن  مفهوم محايد؟( 
إشكالية  تناول  إلى  فيها  تطرق  الحوثي، 

مفهوم التسامح كقيمة أخالقية فاصلة 
الجارية  التاريخية  بالحادثة   

ً
مستشهدا

السالم(  عليه  علي  بن  الحسين  )اإلم��ام 
والتي استخلص الباحث منها أن التسامح 

كقيمة أخالقية فضيلة نادرة.
بالمرور  ورق��ت��ه  م��ف��ردات  ال��ب��اح��ث  اب��ت��دأ 
التسامح  لمفردة  اللغوية  ال��دالل��ة  على 
تتسع  والتي  عنها  الناتج  الداللي  والتعدد 
من  إليه  تحيل  بما  الداللية  بمضامينها  
والتي  الفاضلة  القيم  معظم  استيعاب 
والتيسير  التوسط  معنى  ح��ول  تلتقي 
والتسهيل والتوافق وغيرها من الدالالت.

لمفهوم  اللغوية  ال��دالل��ة  الباحث  وع��زز 
التسامح بمجموعة من األحاديث النبوية 
 
ً
ومستدال المسلمين،  علماء  كبار  وأق��وال 

على  التاريخية  الشواهد  من  بمجموعة 
أخالقي  كتوجه  التسامح  ظاهرة  هيمنة 
النصوص  خالل  من  مصداقيته  يستمد 
شرعية  مقاصد  من  تحمله  وما  الدينية 

سامية.
أهمية  إلى  ورقته  في  الباحث  تطرق  كما 
الدالالت اللغوية لمفهوم التسامح وأثرها 
من  بمجموعة  االرتباطي  التوظيف  في 
والخطابات  كالتثقيف  الداللية  الحقول 
مؤسسات  وبرامج  والسياسية  الدينية 
كتابات  في  وتوظيفها  المدني  المجتمع 
 عن استخدامه 

ً
الصحفيين والكتاب فضال

وال��ع��ب��ارات  اإلع��الم��ي��ة  التصريحات  ف��ي 
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المستخدمة في الثقافة الشعبية.
التسامح  قيمة  اهمية  إل��ى  تطرق  كما 
بين  ال��ت��ق��ارب  إش��اع��ة  ف��ي  وتوظيفها 
الفكرية  ومدارسها  اإلسالمية  المذاهب 

التكفير  دعوات  مع  يتوافق  ال  والتي 
والتفسيق القائمة على إقصاء اآلخر 

واالنتقاص من فكره ومعتقده.
واستعرض الباحث بعض صور الغلو 
منها:  التسامح  لمفهوم  ال��ط��ارد 
لألفراد  التكفير   – األعمى  التعصب 
التجاوز   – اإلس��الم��ي��ة  وال��ج��م��اع��ات 
ل��ل��ح��دود ف���ي األق�����وال واألف���ع���ال، 
 دالل����ة )إع�����الن ال��م��ب��ادئ( 

ً
ش���ارح���ا

عن  عبر  والذي  اليونسكو  عن  الصادر 
والقبول  »االحترام  أنه  على  التسامح 
لثقافات  ال��ث��ري  للتنوع  وال��ت��ق��دي��ر 
وللصفات  التعبير  وألشكال  عالمنا، 
إليه  يحيل  وم��ا  ل��دي��ن��ا«،  اإلنسانية 
على  دالل���ة  م��ن  ال��س��اب��ق  التعريف 
المختلفين  ال��ب��ش��ر  ب���أن  »اإلق������رار 
بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم 
وسلوكهم وقيمهم لهم الحق في 

العيش بسالم«.
من  إال  يتحقق  لن  هذا  بأن   

ً
مضيفا

خالل:
1- التسلح بالوعي والمعرفة.

2- إدراك قضايا العصر واإلحاطة بها 
من جميع جوانبها.

 
ً
فهما الشرعي  التكليف  فهم   -3

.
ً
متوازنا

4- التركيز على القيم األخالقية التي 
جاء بها الدين اإلسالمي وتفعيلها.

الحزبية  الصراعات  عن  االبتعاد   -5
والمذهبية والطائفية والقبلية.

6- عدم التعصب ألي من الجهات أو 
في  والفكرية  السياسية  االتجاهات 

المسائل الخالفية.
مثل  تفعيل  إلى  الباحث  دعى  كما 
أجل  من  والمؤتمرات  الندوات  هذه 
ثقافة  ونشر  التسامح  روح  إشاعة  

السالم.
 م��ن ال��م��داخ��الت 

ُ
ال���ن���دوة ل��م ت��خ��ل

الضافية والمفيدة التي شارك فيها 
وضاح  األس��ت��اذ  كمداخلة  الحضور، 
فيها  انتقد  التي  طاهر  عبدالباري 
عبدالله  ال��دك��ت��ور  ورق���ة  ف��ي  ورد  م��ا 

المجدد  العالمة  اعتبار  من  الحوثي 

 من علماء التكفير 
ً
أبو حامد الغزالي واحدا

التكفيريين،  نظائر  ضمن  اسمه  وإي���راد 
 بأن أبو حامد الغزالي أحد مجددي 

ً
ومؤكدا

عصره، وأن له العديد من المؤلفات األخرى 

ال��ق��رآن(-  )ج��واه��ر  كتابه  على  –المتأخرة 
لمن  وإنصافه  تفكيره  في  سموه  تؤكد 
سياق  -في   

ً
مستشهدا معهم،  اختلف 

الغزالي  كتب  م��ن  بنصوص  مداخلته- 
ووسطية  تفكيره  اعتدال  على  ت��دل 
سماحة  م��ع  يتفق  وب��م��ا  منهجه 

اإلسالم وسمو مقاصده.
ك���م���ا أل���ق���ي���ت م����داخ����الت م��ه��م��ة 
األكاديميين  بعض  قبل  م��ن  أخ��رى 
الدكتورة  مداخلة  منها  والباحثين 
ابتسام  والباحثة  جحاف  خديجة 
العديد  خاللها  من  أثاروا  المحطوري 
الندوة،  موضوع  حول  التساؤالت  من 
التي  المقترحات  من  العديد  وقدموا 
واألكاديميين  العلماء  أنشطة  تعزز 
والمطلوب  اإليجابي  األثر  وتعطيها 
في أوساط الناس، وقد تولى الباحث 
على  ال���رد  ال��ح��وث��ي  محسن  محمد 

األسئلة المطروحة من القاعة.
العالمة  األس��ت��اذ  أل��ق��ى  ذل���ك  ب��ع��د 
–األمين  الوجيه  عباس  عبدالسالم 
كلمة  ال��ي��م��ن-  علماء  ل��راب��ط��ة  ال��ع��ام 
الختام شكر فيها العلماء المشاركين 
األمة  علماء  ودعا  الحاضرين،  واألخوة 
ترك  ل��ع��دم  ومثقفيها  ومفكريها 
والمتعالمين  للتكفيريين  ال��س��اح��ة 
ال���ذي���ن ف���رق���وا ب��ي��ن ال��م��س��ل��م��ي��ن 
في   

ً
وم��ؤك��دا دم��اءه��م،  واستباحوا 

عقد  تنوي  الرابطة  بأن  كلمته  ختام 
الفترة  ال��ن��دوات خ��الل  م��ن  ال��ع��دي��د 

القادمة، 
فاعليتها  الندوة  اختتمت  وقد  هذا 
إلش��راق��ة  يتطلعون  الجميع  فيما 
فيه  اإلن���س���ان  يعيش  ج��دي��د  ي���وم 
المعتقد  وس��الم��ة  التفكير  س��م��و 
العمل  وص��الح  المعاملة  وسماحة 
خوف  ودون  وطمأنينة،  حرية  ف��ي 
التكفير  فتاوى  الختراقات  ترقب  أو 
من  عليها  يترتب  وم��ا  والتفسيق 
تحدوها  آمال  واغتياالت..  تفجيرات 
هموم  استشعرت  ط��اه��رة  نفوس 
إلى  أكفها  رف��ع��ت  واألم����ة،  ال��وط��ن 
أن يجمع  الله سبحانه  السماء تسأل 
التوحيد  ك��ل��م��ة  ع��ل��ى  المسلمين 

وتوحيد الكلمة.

مؤتمر التصدي
للفتن الطائفية والمذهبية .

األهداف والمحاور .

وقائع البرنامج .

الجوانب اإليجابية .

البيان الختامي  للمؤتمر .
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عقدت رابطة علماء اليمن في صنعاء يومي السبت واألحد بتاريخ )10 و11( ذي القعدة سنة 1434هجرية 
الموافق )14 و15( من شهر سبتمبر 2013ميالدية )مؤتمر التصدي للفتن الطائفية والمذهبية( تحت 
شعار قول الحق تبارك وتعالى: )إنما المؤمنون إخوة(، والذي حضره جمع كبير من العلماء من مختلف 
وخطباء  والمفكرون  واألكاديميون  والقضاة  والمفتون  العلم  شيوخ  وفيهم  الجمهورية  محافظات 
المساجد، وعلى الرغم من توجيه رئاسة المؤتمر دعوات مشاركة وحضور للعلماء من تياري اإلخوان 
ل أيٌّ منهم سبب عدم استجابتهم لهذا المؤتمر 

ّ
والسلفيين إال أنه لم يحضر منهم أحد، كما لم يعل

الذي كان من المفترض أن ال يتخلف عنه أحد .

األهميته
 

تأتي أهمية هذا المؤتمر من كونه انطلق 
أعضاء  وه��م  له  مين 

ّ
المنظ قناعات  من 

أن  بضرورة  وإيمانهم  اليمن  علماء  رابطة 
لحياة  األمين  الحارس  بدور  العلماء  يقوم 
رأوها  التي  وأعراضهم  وأموالهم  الناس 
وموهوم  بخس  بثمن  وت��داس  تنتهك 
الموت  رأوا  لّما  أخرى،  إسالمية  بلدان  في 
ويحصد  األب��ري��اء،  رؤوس  على  يتربع  ال��ذي 
حاضر  وال  إن��ذار  سابق  بال  منهم  اآلالف 
الطائفية  العدوى  أن  وج��دوا  ولما  تهمة، 
البغيضة تحاول التسلل إلى يمن اإليمان 
والحكمة، هبوا مسرعين منادين بضرورة 
يحيي  إي��ج��اب��ي  م��وق��ف  لهم  ي��ك��ون  أن 
ولقد  القويمة،  وأخ��الق��ه  اإلس���الم،  روح 
اليمن  حاضر  على  ال��خ��وف  هاجس  ك��ان 
السماح  من  والخوف  أجياله  ومستقبل 
للدعوات الفتنوية الغريبة أن تغزوا اليمن 
المؤتمر  هذا  عقد  وراء  الكامن  السبب  هو 

اإلسالمي والوطني الهادف.

أألهداف والمحاور

أراد  ال��ت��ي  ه��ن��اك ع����دد م���ن األه������داف 
هذا  عقد  وراء  من  تحقيقها  مون 

ّ
المنظ

المؤتمر، ومن ضمنها:
أواص��ر  وتعميق  العلماء  بين  التعارف   •
وجهات  وتقريب  واإلخ��اء  واأللفة  المحبة 

النظر بين علماء اليمن.
• تجسيد دور العلماء - باعتبارهم القدوة 
في  اإلسالم  ألخالق  للمؤمنين-  الحسنة 
هذه  تجاه  المسؤولية  واستشعار  األخوة 

المعضلة التي تفتك باألمة.
• مواجهة الفتن المذهبية والطائفية التي 

يحاول األعداء من خاللها تمزيق األمة.
في  العلماء  مسئولية  على  التأكيد   •
ت��وح��ي��د األم���ة وت��ح��ذي��ره��ا م��ن األخ��ط��ار 

المحدقة واألعداء المتربصين.
وماله  المسلم  دم  حرمة  على  التأكيد   •

وعرضه وتحريم االقتتال والعنف. 
• نشر قيم التسامح والمحبة واإلخاء ونبذ 

لغة التكفير والتفسيق.
ودارت أوراق المؤتمر وأعماله على محورين 
الطائفية  الفتنة  أسباب  هما:  أساسيين 
والثاني:  معالجتها.  وسبل  والمذهبية 
والقواسم  اإلسالمية  بالثوابت  التمسك 

المشتركة باعتبارها فريضة دينية.

وقائع البرنامج 

من  ب��آي   
َ
ُب���دئ ال��ذي  االفتتاح  جلسة  ف��ي 

الذكر الحكيم تالها فضيلة الشيخ المقرئ 
عام  أم��ي��ن  أل��ق��ى  الحليلي  أح��م��د  يحيى 
عبدالسالم  العالمة  اليمن  علماء  رابطة 
بالضيوف  ترحيبية  كلمة  الوجيه  عباس 
ثم  المؤتمر،  في  والمشاركين  الحاضرين 
قرأ رسالة قيمة وّجهها للمؤتمرين السيد 
ص 

ّ
لخ المطاع  محمد  بن  محمد  العالمة 

العلماء  سلطان  يعلو  أن  وج��وب  فيها 
الربانيين على ما سواه من السلطات، وأن 
في  عالجه  النظر  وجهات  في  االختالف 
ضرورة  وفي  العلماء،  دائ��رة  ضمن  نقاشه 
وأرضه  اليمن  سماء  استباحة  على  اإلنكار 
الفتوى  عملية  م 

َّ
ظ

َ
ن

ُ
ت أن  وض��رورة  وبحاره، 

يكون  أن  ووجوب  توظيفها،  أسيئ  التي 
للعلماء حضور في مؤتمر الحوار الوطني.

وفي كلمة الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ 
التي ألقاها نيابة عنه ولده الحبيب سالم 
السامية  ورسالته  الحج  بين  ربط  عمر  بن 
انعقاد  وظ��روف  اإلسالمية  ال��وح��دة  في 
المؤتمر مبينا أن فريضة المسلمين اليوم 
هي االجتماع والوحدة والتعاون والتكاتف 

هي  األمة  وحدة  وأن  والتكافل،  والتكامل 
أنه  الفرعيات  م��ن  فرعية  ذي   

ِّ
ك��ل »ف��ق��ُه 

على رابطٍة في األصل مع صاِحب الفرعّية 
 االحترام، وله عليِه 

َّ
األخرى، وأنَّ له عليِه حق

صرة واألخّوة 
ُّ
 الن

ُّ
 اإلكرام، وله عليِه حق

ُّ
حق

اإليمانّية«، وأشار إلى خطورة هذه المرحلة 
أنه  إال  الفتن،  م��راح��ل  ف��ي  وانغماسها 

في خطوة هامة لمواجهة خطر الفتن الطائفية واإلثارات المذهبية

رابــطة علـــماء اليـــمن تعــــقد مــؤتـــمرًا ُعلــــمائيًا موســــعًا 
»التطرف يبدأ بالتكفير 
وينتهي إلى التفجير «. 

¶¶¶
 يجب العمل على ترسيخ 
مفهوم االحترام المتبادل 

بين علماء المذاهب 
اإلسالمية المختلفة 

وأتباعها.

 مؤتمر التصدي
 للفتن الطائفية والمذهبية

 تحت عنـــــوان:

مؤتمر التصدي للفتن الطائفية والمذهبية 
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أخبر  كما  أراده��ا  لمن  الهداية  ضوء  يوجد 
الله عليه وآله وسلم، مبينا  الرسول صلى 
الدين  طلبها  في  األم��ة  ه��ذه  مصيبة  أن 
أهل  أصبح  »أن  واستغرب  أهوائها،  من 
روا  ُيسيَّ ألن   

ً
ُع��رض��ة العظيم  الدين  ه��ذا 

لُيضِعفوا  الكفر  ��وى 
ُ

ق قبل  من  ��روا  وُي��دبَّ
هم 

َ
بعض وي��ق��ت��ل��وا  ال��ب��ع��ض،  ��ه��م 

َ
ب��ع��ض

أعداءها  أن  باألمة  الحال  ووصل  البعض«، 
حون بتدخلهم في شؤونها حسب  يصرِّ
دولتهم  تحت  األم���َر  »ك��أن  مصالحهم، 
أن   

ً
را

ِّ
محذ  

ً
متسائال حكمهم«   

ِّ
محل وفي 

لخدمة  جسور  األم��ة  أوس���اط  ف��ي  يكون 
هؤالء األعداء.

الدين  شمس  العالمة  السيد  جانبه  من 
شرف الدين رئيس الرابطة بّين أن الرابطة 
جاءت بعد االنقسام بين العلماء عقب ما 
سمي بثورات الربيع، وأن دورها جاء لتعزيز 
التواصل بين العلماء ال لتكريس االنقسام، 
وحرية  السلمي  التعايش  بضرورة  إيمانا 
فضيلة  ���ر 

ّ
وذك وال��ت��ن��وع،  وال��ت��ع��دد  الفكر 

الكثير  الشيء  فعل  يمكنهم  أنه  العلماء 
إزاء ما يعصف باألمة من أخطار الطائفية 
وال��م��ذه��ب��ي��ة ك��م��ا ي��ح��ص��ل ف��ي ال��ع��راق 
وتربص  للدماء  وسفك  قتل  من  وسوريا 
والعبوات  واألحزمة  المفخخة  بالسيارات 
وأنه  األب��ري��اء،  تستهدف  التي  الناسفة 
المعاملة  بحسن  يأمرنا  القرآن  ك��ان  إذا 
أن  ف��ب��األول��ى  المحاربين  غير  الكفار  م��ع 
العالمة  يكون ذلك بين المسلمين، ودعا 
شرف الدين العلماء ووالة األمر أن يسعوا 
الصف  وتوحيد  الكلمة  جمع  إلى   

ً
جميعا

بينهم  فيما  والعداء  العنف  خطاب  ونبذ 
وت��وج��ي��ه ب��وص��ل��ة ال��ع��داء ن��ح��و ع��دوه��م 
عمق  ف��ي  ع��داوت��ه  المتجذرة  الحقيقي 

التاريخ والمستمرة حتى اآلن.
الدكتور  رأسها  التي  الثانية  الجلسة  وفي 
مفتي  ألقى  الوزير  إبراهيم  بن  إسماعيل 
عقيل  ب��ن  سهل  الشيخ  تعز  محافظة 
ال��ت��ي ع��رض فيها ألوض���اع األم��ة  ورق��ت��ه 
طا الضوء على بعض التيارات 

ِّ
السيئة مسل

المسلمين  مع  تتشدد  التي  التكفيرية 
غيرهم،  م��ع  تتساهل  بينما  وتكفرهم 
تعطينا  أن  يجب  ال��م��ذاه��ب  أن  ��را 

ِّ
م��ذك

مع  لإلسالم  الواسعة  وال��رؤي��ة  التسامح 
والشتات،  الفرقة  ال  بالثوابت  التمسك 
ودعا في ختام كلمته إلى ضرورة تشكيل 
ح��ك��وم��ة وح���دة وط��ن��ي��ة ت��ح��ت مسمى 

)حكومة انقاذ وطني(.
السيد  بالرابطة  اإلفتاء  دائرة  رئيس  وقّدم 

في  النعمي  ع��ج��الن  حسن  العالمة 
والحلول(  )الطائفية  ب� المعنونة  ورقته 
المذهبية  ل��م��ع��ال��ج��ة  عملية  رؤي����ة 
تشكيل  المجتمعين  على  باقتراحه 
المذاهب  بين  للتفاهم  دائمة  لجنة 
عليه  المتفق  من  تنطلق  اإلسالمية 
من  المحكم  وه��و  المسلمين،  بين 
سنة  من  عليه  والمجمع  الله،  كتاب 
السنة  ال��م��س��م��ى  )ص(  ال��ل��ه  رس���ول 
العقول  وحجج  المفرقة،  غير  الجامعة 

م بها عند كل عاقل.
ّ

المسل
بعد  عقدت  المؤتمر  لفعالية  وتواصال 
في  المسائية  الجلسة  العصر  ص��الة 
القاضي  الجلسة  رأس  األق��م��ار(  )صالة 
العالمة أحمد عقبات، وألقيت فيها عدد 
من الكلمات واألوراق والمداخالت، منها 
اقترح  الخطيب  يحيى  القاضي  كلمة 
فيها إدانة التدخالت األجنبية في البالد 
مقاومتها  على  يعمل  من  كل  وتأييد 
 بأن على العلماء القيام 

ً
ورفضها، مؤكدا

بدورهم في إرشاد األمة وإخراجها من 
دائرة االستهداف والتآمر الخارجي.

من جانبه ألقى األستاذ حمود األهنومي 
ورقة عمل بعنوان )القاضي الحسن بن 
الزيدية  محمد النحوي ت791ه� قاضي 
ومفتي المذاهب المختلفة ومدّرسها( 
تجارب  م��ن  يمنية  تجربة  فيها  ش��رح 
ال��ت��س��ام��ح وال��ت��واص��ل ب��ي��ن ال��م��ذاه��ب 
اليمنيون  أثبت  والتي  فيها،  المختلفة 
من خاللها أنهم يملكون كل مقومات 
على  القدرة  ولديهم  والتآلف  التواصل 
المذهبي  االخ���ت���الف  أدوات  ت��ج��اوز 
عن  ابتعدوا  ما  إذا  سيما  ال  والطائفي، 

التوظيف السياسي لها.
عبدالعزيز  الشيخ  أك��د  كلمته  وف��ي 
المسلم  دم  ح��رم��ة  ع��ل��ى  ال��س��ق��اف 
بين  وال��ع��ن��ف  االق���ت���ت���ال  وت��ج��ري��م 
م��ب��ادئ  أن  إل���ى   

ً
م��ش��ي��را المسلمين، 

الله  رس��ول  بها  ج��اء  والعدالة  الحرية 
الدول  لكن  اإلس��الم،  إليها  ودع��ا  )ص( 
ال��غ��رب��ي��ة اس��ت��ف��ادت م��ن��ه��ا، وأع���ادت 
صياغتها وتقديمها للمسلمين الذين 

وصمتهم باإلرهاب.
األسباب  )االخ��ت��الف..  ع��ن��وان:  وتحت 
دائرة  رئيس  ألقى  والمعالجات(  واآلث��ار 
اإلع�����الم ب��ال��راب��ط��ة ال��ع��الم��ة ال��دك��ت��ور 
التي  كلمته  الوزير  إبراهيم  إسماعيل 
بين  االختالف  أسباب  إلى  فيها  تطرق 
والتنوع  التعدد  أن   

ً
معتبرا المسلمين، 

مصادر  أه��م  أح��د  هو  المسلمين  بين 
األمة  مشكلة   

ً
وم��ح��ددا لديهم،  القوة 

ف��ي أم��ري��ن ه��م��ا: اس��ت��ب��داد ال��رؤس��اء 
األرض،  في  اليهود  واستعالء  بالحكم، 
يعملون  التي  األرضية  أن  على   

ً
مؤكدا

 إلى 
ً
عليها هي أرضية الجهل، ومشيرا

والمحبة  التراحم  دين  هو  اإلس��الم  أن 
الفتن  وأن  والترابط،  والتكافل  واألخ��وة 
هي أدوات وأساليب سياسية يختلقها 
 )

ً
 ويهودا

ً
المستبدون باإلنسانية )حكاما

لالستئثار بالمال والسلطة.
الصفاء  دار  مدير  الربادي  جميل  الشيخ 
فرع دار المصطفى بصنعاء ألقى كلمة 
فيها  ق��ال  واالع��ت��دال،  الوسطية  عن 
تفهم  هو  لالئتالف  خطوة  أول  ب��أن 
هو  العلماء  اخ��ت��الف  وأن  االخ��ت��الف، 
اختالف أفهام وعقول وليس اختالف 
 إلى أن منهج الوسطية 

ً
قلوب، مشيرا

والنبي  ال��ق��رآن  منهج  ه��و  واالع��ت��دال 
المنهج  ه��ذا  وأن  واألص��ح��اب،  واآلل 
فيما  والموازنة  المحافظة  يقتضي 
فضل  وحفظ  البيت  أه��ل  محبة  بين 
الصحابة، واختتم كلمته بقوله: »كيف 
نفسد حاضرنا بما حصل في ماضينا«.

واإلره��اب  التطرف  ح��ول  كلمته  وف��ي 
أكد الشيخ مختار الضالعي على ضرورة 
بأن   

ً
مستدركا واالع��ت��دال،  الوسطية 

ليس من الوسطية واالعتدال التهاون 
المتطرفين  أع��م��ال  ت��ج��اه  وال��ص��م��ت 
األعداء  يحركهم  الذين  والتكفيريين، 
 بأن »البدء بالتكفير ينتهي 

ً
والكفار، قائال

مواجهة  أن  إلى   
ً
مشيرا التفجير«،  إلى 

التطرف والتكفير هو من مهام العلماء 
الذي  الخارج  مهام  من  وليس  والدولة، 
ويستغلهم  اليمن،  سيادة  ينتهك 
التطرف واإلرهاب وأعمال  في مشروع 

التكفير والتفجير.

فعاليات جلسة اليوم الثاني
 ألعمال المؤتمر:

المؤتمر  ألع��م��ال  الثاني  ال��ي��وم  وف��ي 
برئاسة  الصباحية  الجلسة  ع��ق��دت 
حيث  ال��س��ق��اف؛  عبدالعزيز  الشيخ 
حمود  عبدالله  العالمة  السيد  ألقى 
العزي رئيس دائرة األبحاث والدراسات 
بالرابطة ورقة رائعة بعنوان )التسامح 
معالجة  وسبل  اليمن  في  المذهبي 
شرح  والمذهبية(،  الطائفية  الفتن 

فيها كيف تسامحت المذاهب في اليمن 
والشافعي  ال��زي��دي  المذهبين  سيما  ال 
بكل  ج��ن��ب  إل���ى   

ً
ج��ن��ب��ا تعايشا  وك��ي��ف 

وفتاوى  بمؤلفات   
ً
مستشهدا اح��ت��رام، 

 
ً
صورا أعطت  أجانب،  رّحالة  ومشاهدات 

كانوا  وكيف  لليمنيين  رائ��ع��ة  حضارية 
سعداء بتسامحهم، معّرجا لما وصل إليه 
حال المسلمين اليوم في ظل غياب قيم 
شرعية  نصوص  في  وردت  التي  التسامح 
قطعية من حيث الثبوت والداللة، مقابل 
والطائفية،  الحزبية،  العصبية  انتشار 
األم��ة،  بأبناء  تعصف  التي  والمذهبية، 
ومستضعفين،  متفرقين  وتجعلهم 
الحنيف،  إلى قيم ديننا  الرجوع  إلى   

ً
داعيا

وروح اإلسالم، ومقاصده السمحة.
واقترح العالمة العزي عدة وسائل لتحقيق 
الوحدة بين المسلمين، ومعالجة النعرات 
الطائفية والمذهبية، منها: رفض خطاب 
ومبادرات  أطر  وتطوير  الطائفي،  الشحن 
للتالقي والتفاهم، وصياغة وثيقة تفاهم 
وتشجيع  اإلس��الم��ي��ة،  ال��م��ذاه��ب  ب��ي��ن 
وتفعيل  والموضوعي،  العلمي  التواصل 
وتنقية  المسلمين،  ب��ي��ن  ال���ح���وار  دور 
مناهج التربية والتعليم من العناصر التي 
بين  والفتنة  الفرقة  وتبث  الكراهية  تزرع 
ثقافة  بناء  إل��ى  دع��ا   

ً
وأخ��ي��را المسلمين، 

وطنية جديدة تقوم على الوحدة واحترام 
اء والهادف.

ّ
التعدد والتنوع البن

وأبدى نائب رئيس الرابطة السيد العالمة 
عبدالمجيد الحوثي ألمه من انتشار ثقافة 
بعضهم،  ض��د  المسلمين  بين  الغلظة 
رغم أن الله يأمرنا بأن نلتزم ثقافة الحوار 
مع  المشتركة  القواسم  عن  نبحث  وأن 
على  ��د 

ّ
وأك الكتاب،  أهل  مثل  المخالفين 

د  والتوحُّ تعالى،  الله   إلى  الرجوع  وجوب 
اإلسالم،  أعداء  لمواجهة  واحد  خندق  في 
بالعناصر  العمل  إلى  كلمته  في  دعا  كما 
م��واط��ن  وم��ن��اق��ش��ة  عليها،  ال��م��ت��واف��ق 
للبحث  مخصصة  دوائ���ر  ف��ي  االخ��ت��الف 

والنقاش الموضوعي.
السيد  ألقى  التطرف  مخاطر  تبيان  وفي 
فيها  حذر  التي  كلمته  الجنيد  عبدالناصر 
يوظفها  والتي  الماضي  أخطاء  تكرار  من 
 
ً
مبينا للصراعات،  خصبة  كمادة  التطرف 

أن فتنة التفرق أشد معاول التدمير لألمة، 
شأن  ه��و  الفتنة  ه��ذه  على  العمل  وأن 
دول  تخدم  التي  التخريبية  المنظمات 
االستكبار، حتى أصبح التمايز الطائفي من 
مقاييس التوظيف في الدوائر الحكومية، 
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الذي تمليه شريعة  الواجب  إلى أن  وأشار 
الوطن،  داخ��ل  بالشراكة  اإليمان  هو  الله 
التوعية  الرأي نشر  العلماء وقادة  وأن على 
السليمة، وتوجيه المجتمع نحو التسامح، 
التعليم  نظم  إص��الح  الدولة  على  أن  كما 
تصبح  ال  حتى  والمعاهد  ال��م��دارس  ف��ي 

 لتفريغ التطرف واإلرهاب.
ً
أوكارا

وفي نهاية الجلسة الختامية ظهر األحد 
وتعقيبات  مداخالت  وبعد  2013/12/15م 
واقتراحات كثيرة ومتنوعة، ظهرت فيها 
المؤتمرون  صّوت  مختلفة،  نظر  وجهات 
البيان الختامي باإلجماع، والذي  على إقرار 
أعضاء  من  المنتخبة  الصياغة  لجنة  أعدته 

المؤتمر، والتي تكّونت من:
 1- الحبيب زيد عبدالرحمن بن يحيى.

 2 - الدكتور محمد عبدالقادر العيدروس.
 3- الشيخ عبدالله عبدالواحد البناء.

 4- السيد عبدالسالم عباس الوجيه.
 5- الشيخ مختار الضالعي.

 6- الدكتور إسماعيل الوزير.
 7- الدكتور عبدالرحمن المختار.

م��ا يمكن  ال��خ��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان   وت��ض��م��ن 
اليمنية،  التاريخية  بالوثيقة  تسميته 
القوانين  في  التكفير  لتجريم  دع��وة  من 
اليمنية وغيرها من المقررات المميزة التي 

خرج بها المؤتمرون.
ضرورة المؤتمر وحتمية اللقاء:

وسائل  من  الكثير  تخلف  من  الرغم  على 
أح���داث  تغطية  ع��ن  ال��ي��م��ن��ي��ة  اإلع����الم 
وفعاليات مؤتمر التصدي للفتن الطائفية 
بحضور  تمتع  ق��د  أن���ه  إال  وال��م��ذه��ب��ي��ة، 
 من القنوات 

ً
إعالمي عربي كبير، وخصوصا

األصيل  شبعها  يعاني  التي  العراقية 
والمذهبية  الطائفية  النعرات  هيمنة  من 

وبشكل وحشي.

يمثل  كونه  في  المؤتمر  أهمية  وتأتي 
عنه  غنى  ال   

ً
حياتيا  

ً
ومطلبا ملحة،  ضرورة 

والفردي  الثقافي  الوعي  تشكيل  إلع��ادة 
االجتماعية  الحياة  بنية  في  واالجتماعي 
الوحيد  المخرج  يشكل  أنه  كما  الراهنة، 
وتداعياتها  ال��راه��ن��ة،  األزم��ن��ة  ات��ون  م��ن 
وسائل  على  يحتم  أم��ر  وه��و  الخطيرة، 
اإلعالم اليمنية أن تتخذ منه مادة خصبة 
هيمنة  من  المتوقعة  األخطار  لمعالجة 
اليمنية  الساحة  على  التكفيري  الخطاب 
وما يترتب عليه من تدمير لمقدرات البلد 
في ظل االنفالت األمني، وتدهور األوضاع.

من أبرز الجوانب اإليجابية:

الخطاب  إلشكاالت  الموضوعي  الطرح   .1

الخالق  الفكري  التنوع  وض���رورة  الديني 
القائم على التوافق والحمل على السالمة 
والتفسيق  التكفير  خطابات  عن   

ً
بعيدا

واالقصاء المتعمد لآلخر.
الخالف  مواضيع  تناول  في  الحيادية   .2

وتقديم الحلول.
المشاركين  جميع  من  الصادقة  الرغبة   .3
في فعاليات المؤتمر في تجاوز الخالفات 
والرجوع  والكراهية  العداء  على  القائمة 
 
ً
إلى طاولة الحوار والوفاق وااللتفاف صفا
الطائفي  التيار  خطر  مواجهة  في   

ً
واح��دا

.
ً
 وانسانا

ً
للحفاظ على وحدة الوطن أرضا

التيار  ممثلي  امتناع  م��ن  ال��رغ��م  على   .4
أن  إال  الحضور،  من  واإلخ��وان��ي  السلفي 
بتنوع  ال��م��ؤت��م��ر  اك��ت��س��اه��ا  ال��ت��ي  ال��ح��ل��ة 
االتجاهات  معظم  من  وضيوفه  حضوره 

ُرق 
ُّ
يدين المؤتمرون ظاهرة قطع الط

وتخويف وقتل المسافرين اآلمنين
وعمليات االختطاف وتفجير أنابيب 

النفط والغاز.
وإتالف أبراج وأسالك الكهرباء، 

،،واالغتياالت .
                          

ومن  واالجتماعية  والثقافية  الدينية 
كانت  وشيوخا(  )شبابا  األعمار  مختلف 
لمدة يومين،  اليمن  ازدان بها  أجمل حلة 
وي��م��ك��ن ال��ق��ول ب��أن��ه ق��د ت��وث��ق��ت فيه 
واالجتماعية  والفكرية  العلمية  العالقات 
وجاللها  بجمالها  التاريخية  اليمنية 

وتسامحها العظيم.
د اآلراء،  5. كما ظهر فيه بشكل واضح تعدُّ
يشكل  أن  دون  يسمع،  الجميع  فهنا 
فاالختالف  الموافقة،  حتمية  سماعهم 
للود قضية كما يقال.  الرأي ال يفسد  في 
نظرية  المؤتمر  أدبيات  ضمن  ب��رزت  كما 
نظرية  جانب  إل��ى  الظالم(  على  )ال��خ��روج 
يدعو  من  فهناك  الفتنة(،  من  )الخوف 
إلى الجهاد، وهنا من يجعل األولوية في 
جهاد القلوب وبنائها وإعمارها، كما حضر 

الهاجس المؤّرق وهو خطورة أمريكا، إلى 
والغزو  )الجهل  الداخلي  الهاجس  جانب 
النظريات  تعدد  من  الرغم  وعلى  الفكري(، 
توصلوا  قد  الجميع  أن  إال  واألط��روح��ات، 
إلى قرارات فاعلة وانطلقوا إلى مشتركات 
النجاح في  اجتمعوا عليها، وهذا هو سر 
األعمال الجماعية، وهو الطريقة الفضلى، 
اإليجابي  والتأثير  للتأثر  المثلى،  والقناة 

بين مختلف مكونات هذه األمة.

قراءة مختصرة للبيان الختامي:

عليه  احتوى  بما  الختامي  البيان  ل 
ِّ
يمث

من مبادئ وقرارات وتوصيات وتعريفات، 
 
ً
وث��ي��ق��ة ف��ك��ري��ة ت��ش��ك��ل اس��ت��ل��ه��ام��ا

عليها  مضى  التي  اليمنية  للخصوصية 

بعضهم،  مع  تعاملهم  في  األوائل  آباؤنا 
ووج��وب  أهمية  على  األض���واء  سلط  كما 
التعايش الحضاري والتسامح الديني بين 
البيان  شدد  وقد  جمعاء،  األم��ة  مكونات 
المتهورين  منع  ض���رورة  على  الختامي 
التاريخية  ال��م��ف��ردات  بعض  اج��ت��رار  م��ن 
حتى  فهمها،  أس��يء  وال��ت��ي  والفكرية، 
إل��ى  اإلس��الم��ي��ة  المجتمعات  أوص��ل��ت 
وبحار  الفتنة،  دهماء  في  الخوض  حالة 
البيان الختامي  الدماء المحرمة، وقد تمّيز 
بدعوته إلى تشريع قانون لتجريم التكفير، 
وسعة  النظرة  عالمية  فيه  توضحت  كما 
األفق في التعاطي مع القضايا اإلسالمية 
التي تؤرق أبناء اإلسالم اليوم، كقضيتهم 
والقضية  المحتلة(،  )فلسطين  المركزية 
والتحذير  المنكوبة(،  )سوريا  المفتعلة 
اليمنية  الساحة  على  القضايا  أخطر  من 
األمريكيين  ان��ت��ه��اك  ف��ي  والمتمثلة 
الختامي  البيان  ويعتبر  اليمن،  لسيادة 
بحق وثيقة فكرية عملية تخّول اليمنيين 
ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت��راث��ه��م وأم��ج��اده��م 
القائمة على التسامح والتعايش السلمي، 
الفساد  لدعاة  التنكر  إل��ى  تدعوهم  كما 
أفسدوه،  بلدا  دخلوا  إذا  الذين  والفتنة 
الجامعة  وم��س��اج��ده  أس��واق��ه  وج��ع��ل��وا 
لتنفيذ  وب��ؤرا  آسنة،  دم��اء  بحيرات  اآلمنة 
األشالء  خالل  من  المذهبية  األحقاد  ركام 
يقّرب  والتي  البريئة،  واألرواح  المتطايرة 
مذابح  على  والمذهبيون  الطائفيون  بها 

أوهامهم لقناعاتهم الوحشية.

يدعو المؤتمرون إلى تشكيل 
لجنة مصالحة وطنية لحل القضايا 

واالشكاليات التي يمكن أن تنشأ بين 
األطراف المتعددة في اليمن ومن هذا 
المنطلق يؤكد المؤتمرون على أهمية 

،،مؤتمر الحوار الوطني .
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سيدنا  للعالمين  رحمة  المبعوث  الغمة  به  وكشف  األم��ة،  أمر  به 
محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. وبعد:

فانطالقًا من وحي القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين واستشعارًا 
لروح المسئولية، وطمعًا في ثواب ما وعد الله المتقين، وخوفًا من 
ُمرُّ به األمة اإلسالمية عامة واليمن خاصة 

َ
وعيده وعقابه، ونظرًا لما ت
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َ
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بقصد تمزيق األمة وضرب بعضها ببعض - خصوصًا مع استفحال 
 الرعب والقلق في قلوب 

ّ
الجهل واألمية - وتعكير صفو حياتها وَبث

أبنائها، وإيجاد االختالالت األمنية، والتدخالت الخارجية وانتهاك 
مواالتهم  عن  الله  نهانا  َمْن  ِقَبل  من  وبحرًا  وبرًا  جوًا  اليمن  سيادة 
الشرع   خ��ارج  والقتل  االغتياالت،  ظاهرة  وظهور  إليهم،  والركون 
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وتوحيد صفوفهم تجاه المخاطر الُمْحِدقة بهم؛ وقيامًا بالواجب 
فقد  منهم  العلماء  سيما  ال  المؤمنين  عباده  به  الله  ف 

ّ
كل ال��ذي 
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ِّ

ل
ُ

ك من  العلماء  من  الغفير  الجّم  اجتمع 
 إليه رابطة علماء اليمن للتصدي للمشاريع المدمرة والهدامة 
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َوّصل 
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ناقش المؤتمر كثيرًا من المسائل الهامة وقضايا الساعة، وت
المؤتمرون إلى إقرار النتائج التوصيات اآلتية:

1- الس���عي إلى ال����وحدة اإلسالمية، وحدة القلوب والجهود وحدة 
والتزام  الناس،  بين  والتراحم  التسامح  روح  وبث  والمصير،  الحاضر 
دينيًا  مطلبًا  به  واالعتداد  األم��ة  ألف��راد  االجتماعي  والسلم  األم��ن 
التفريط فيها، بل  المعاني وال  وواجبًا شرعيًا، وال يجوز تجاوز هذه 

يجب التمسك بها والحفاظ 
 
ْ
ِصُموا

َ
))َواْعت تعالى:  لقوله  حياة؛  ومنهج  وسلوكا  عقيدة  عليها 
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توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(.

 من شهد الشهادتين، ولم يظهر منه ما يخرم هذا العهد 
ّ

ل
ُ

2- ك

البيان الختامي
الصادر عن مؤتمر التصدي للفتن الطائفية والمذهبية

والميثاق، خرقًا ظاهرًا ال يقبل التأويل فهو مسلم ، سواء كان من 
واستقبل  صالتنا  صلى  )من   : لقوله  الشيعة،  من  أو  السنة 
قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله 
يمكن  اختالف  فهو  ذل��ك  وراء  وم��ا  ذم��ت��ه(.  في  الله  تخفروا  فال 
تجاوزه، وليعذر المسلمون بعضهم بعضا فيه، امتثاال لنداء الوحدة 
اإلسالمية، ومراعاة لألخّوة الدينية، وانسجاما مع ضرورات التعايش 

السلمي.
إال  المسلمين  الكفر على أحد من  3- ال يجوز ألحد أن يطلق كلمة 
كافر  يا  ألخيه:  قال  :)من  لقوله  عادل؛  قضائي  حكم  بموجب 
الدماء  استباحة  من  ذلك  على  يترتب  ولما  أحدهما(؛  بها  باء  فقد 
بتضمين  السلطة  المؤتمرون  يوصي  ولذلك  ؛  واألعراض  واألموال 

الدستور نصوصًا تجرم التكفير.
يجوز  فال  عليهم  حراٌم  وأعراضهم  وأموالهم  المسلمين  دماء   -4
ماله،  استباحة  وال  عرضه،  هتك  وال  وع��دوان��ًا،  عمدًا  اإلنسان  قتل 
 كلمة،  لقوله 
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دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراٌم كحرمة يومكم هذا في 
»من   : ولقوله  بلغت«،  هل  أال  هذا..  بلدكم  في  هذا  شهركم 
القيامة مكتوبا  أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة بعث يوم 

بين عينيه: آيس من رحمة الله«.
5- التأكيد على حرمة المساجد ورّوادها، فال يجوز االعتداء عليها، وال 
على من ارتادها بأي بشكل من األشكال، وال يجوز اتخاذها منطلقًا 
لدعوات التفرقة والتعصب، ويؤكد المشاركون على وجوب تجديد 
مشروع  يخدم  بما  ومنهجًا  أسلوبًا  اإلسالمي  الخطاب  وتطوير 
وسطية  ويمثل  الحضاري،  ومستقبلها  الكبرى  وقضاياها  األمة 
اإلسالم كما أراده الله، ويتصّدى للحمالت العدوانية المتكررة على 

اإلسالم وأهله.
6- يدين المؤتمرون ويحذرون من العبث بدماء وأرواح األبرياء والقتل 
واألحزمة  خة 

ّ
المفخ بالسيارات  التفجيرات  عبر  الشرع  إطار  خارج 

والعبوات الناسفة وغيرها.
علماء  بين  المتبادل  االح��ت��رام  مفهوم  ترسيخ  على  التأكيد   -7
الجرائم  المذاهب اإلسالمية المختلفة وأتباعها، والتأكيد على أن 
أن��واع  من  الطائفي  أو  المذهبي  االخ��ت��الف  نتيجة  ترتكب  التي 
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بالخير  متسمة  ريادة  من  لهم  لما  األمة  علماء  واحترام  تعظيم   -8
األعمى،  والتقليد  المقيت  التعصب  عن  بعيدًا  واالعتدال  والرحمة 
والتأكيد على دورهم في إشاعة تعاليم اإلسالم من خالل تفعيل 
لتدريس  النافع  العلم  حلقات  وعقد  األمة،  لهداية  المساجد  دور 
العلوم الشرعية، وإشاعة ثقافة األلفة والمحبة والنصح بعيدًا عن 

ثقافة البغضاء والكراهية واألحكام  المسبقة.
ما  في  والسلم  الحوار  إلى  والجنوح  األمة  هذه  أبناء  بين  الصلح   -9
القائل:  تعالى،  الله  إلى  وأح��بُّ  خيٌر  اختالفات  من  بينهم  ينشأ 
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جميع فئات الشعب إلى التصالح والتسامح وتغليب صوت العقل 
والرحمة والسداد والمصلحة العامة على ما سواها، وإلى الجلوس 
واألم��وال  للدماء  صونًا  الخالف  مسائل  لحل  ال��ح��وار  طاولة  إل��ى 

واألعراض.
دّمرته  ما  بناء  إع��ادة  سرعة  إل��ى  الحكومة  المؤتمرون  يدعو   -10
جميع  في  ذلك  جراء  والمتضررين  األضرار  كافة  وتعويض  الحروب 

أنحاء اليمن.
واستقراره  الوطن  أم��ن  على  الحفاظ  إل��ى  المؤتمرون  يدعو   -11
ظالمة  ورد  وث��روات��ه،  وخيراته  ومقدراته  منجزاته  على  والحفاظ 
ويزيل  العدل  يحقق  بما  ه، 

ّ
حق  

ٍّ
حق ذي  كل  وإعطاء  المظلومين 

جميع المظالم.
المختلفة  اإلعالمية  للوسائل  اإليجابي  ال��دور  على  التأكيد   -12
الحكومية منها واألهلية والتحذير من األدوار المشبوهة التي تدعو 
المؤتمرون  يدعو  ولهذا  والوحشية؛  للقتل  س  ؤسِّ

ُ
وت الفتنة  إلى 

السلطة إلى مراجعة أداء الوسائل اإلعالمية في هذا الصدد، سواء 
د 
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تلك الوسائل المملوكة لها أو التي في نطاق سلطتها، كما ُيؤك

الوعظ  ومنابر  التربوية  المؤسسات  وكل  األسرة  دور  على  العلماء 
اب والشعراء واألدباء في ترسيخ قيم المحبة واألخوة 

َّ
واإلرشاد والكت

األمة  قضايا  وخدمة  األم��ة،  أف��راد  جميع  بين  السلمي  والتعايش 
والحفاظ على هويتها والتحلي بالجدية والواقعية والمصداقية.

13- التنبيه إلى أّن أعداء األمة اإلسالمية عمدوا إلى تغذية واستثمار 
الخالفات اإلسالمية اإلسالمية في اتخاذها مادة للشقاق والنزاع 
غير  في  وسياسيا  إعالميا  وإنتاجها  وتضخيمها  المسلمين  بين 
جانبية  صراعات  في  المسلمين  إلدخال  فيها  المتسامح  صورتها 
»قضية  مقدمتها  وف��ي  األس��اس��ي��ة،  قضاياهم  ع��ن  لهم  إل��ه��اًء 
المغتصبة،  واإلسالمية  العربية  األرض  كامل  وتحرير  فلسطين« 
في  المسلمين  كافة  العلماء  يدعو  ولهذا  حقوقهم؛  واسترداد 
بالد اإلسالم عمومًا وفي اليمن خصوصا إلى نبذ الفرقة والشتات 
قضاياهم  نحو  بواجبهم  للقيام  ال��ص��دع  ورأب  الصف  وجمع 
األساسية وترك العداء فيما بينهم وتوجيه جهودهم وطاقاتهم 
ينفك  ال  وال��ذي  بهم،  المتربص  الحقيقي  عدوهم  مواجهة  نحو 
للمقدسات  المستمر  واالنتهاك  الفلسطيني  ال��دم  سفك  عن 

اإلسالمية وتهويدها.
14- يدين المؤتمرون كل التدخالت السافرة في شؤون اليمن، كما 
يدينون انتهاك سيادته أرضًا وجوًا وبحرًا، ويدينون عمليات القتل 
الشرع  إط��ار  خ��ارج  األمريكية  الطائرات  عبر  اليمن  ألبناء  الممنهج 
الحفاظ على  إلى  السياسية والحكومة  القيادة  والقانون، ويدعون 

سيادته وكرامته واستقالله.

وقتل  وت��خ��وي��ف  ��ُرق 
ُّ

ال��ط قطع  ظ��اه��رة  ال��م��ؤت��م��رون  ي��دي��ن   -15
النفط  أنابيب  وتفجير  االختطاف  وعمليات  اآلمنين،  المسافرين 
اليومية  شبه  واالغتياالت  الكهرباء،  وأسالك  أبراج  وإتالف  والغاز، 
ويدعون رئاسة الدولة والحكومة للقيام بواجبهم للعمل على منع 
حدوث ذلك ُمَجّددًا والسعي إلى توفير األمن واالستقرار، ومعاقبة 
كل من يسعى لزعزعة أْمن البلد واستقراره، واستهداف مقدراته، 

وتقديم الجناة للمحاكمة.
األمريكية  اإلدارة  تهديدات  رفضهم  على  المؤتمرون  يؤكد   -16
شؤونها،  ف��ي  العسكري  وال��ت��دخ��ل  س��وري��ا  ب��ض��رب  وحلفائها  
المدنيين  ضد  الكيماوي  السالح  استخدام  من  جرى  ما  ويعتبرون 
الشعب  أط��راف  جميع  ويدعون  نكراء،  جريمة  سوريا  في  األبرياء 
سوريا  مصلحة  وتغليب  الحوار  طاولة  إلى  الجلوس  إلى  السوري 
وتجنيبها المزيد من الخراب والدمار وإزهاق األرواح، كما يرفضون 

أي تدخل خارجي في شؤون المسلمين.
اإلسالمية  المذاهب  بين  التقريب  برامج  تفعيل  على  العمل   -17
س  وُيؤسِّ وقناعاته،  خصوصياته   

ٍّ
لكل يحفظ  ال��ذي  النحو  على 

التعايش  ثقافة  وي��رس��خ  واق��ع��ي��ة،  إسالمية  حضارية  لشراكة 
األخرى،  الروابط  على  اإلسالمية  الرابطة  بتغليب  واألخوة  السلمي 
المقيتة  السياسية  الخالفات  أج��واء  عن  االبتعاد  إل��ى  وي��دع��ون 
بين  والدينية  واالجتماعية  األخوية  العالقات  على  السيء  وأثرها 

المسلمين وعلمائهم جميعا.
النظر  إعادة  ضرورة  بالحكومة  المؤتمر  في  المشاركون  يهيب   -18
والتراجع عن قرارها بخصوص استبدال عطلة يوم الخميس بيوم 
مرنا 

ُ
أ وقد  واتباعهم،  باليهود  التشبه  من  ذلك  في  لما  السبت 

ال  أنه  على  السبت  يوم  التعطيل  من  بد  وال  كان  وإن  بمخالفتهم 
الرتباط  التجارية  والبنوك  بالمصارف  ذلك  حصر  فليتم  لذلك  مبرر 

أعمالها بالبنوك العالمية.
المناهج  مراجعة  على  العمل  إلى  الحكومة  المؤتمرون  يدعو   -19
والتفسيق  التكفير  لغة  م��ن  وتهذيبها  وتنقيتها  ال��دراس��ي��ة 
ووج��وب  األش��ك��ال،  م��ن  شكل  ب��أي  بها  يوحي  م��ا  أو  والتضليل 
في  حصرها  وعدم  اليمن،  في  المعروفة  المذاهب  ألرآء  تضمينها 
رأي مذهب معين أو اتجاه ديني معين كما هو حاصل في المناهج 
التنوع  وثقافة  اآلخر  واحترام  التسامح  روح  إشاعة  وكذا  الحالية، 

والتعدد في تلك المناهج.
لحل  وطنية  مصالحة  لجنة  تشكيل  إل��ى  المؤتمرون  يدعو   -20
القضايا واالشكاليات التي يمكن أن تنشأ بين األطراف المتعددة 
في اليمن ومن هذا المنطلق يؤكد المؤتمرون على أهمية مؤتمر 
الحوار الوطني ويدعون إلى أن يكون أكثر شفافية ومصداقية لحل 
مستوى  ورفع  واألمن  بالخير  عليهم  يعود  بما  المواطنين  قضايا 

معيشتهم.
لرابطة  االمتنان  وعظيم  الشكر  بجزيل  المؤتمرون  يتوجه  وختامًا؛ 
علماء اليمن على جهودها ويدعونها إلى االستمرار في إقامة مثل 

هذه الفعاليات التي تعالج شؤون المجتمع.
الدنيا  في  والرفعة  والصالح  الخير  فيه  لما  المسلمين  الله  ��ق 

ّ
وف

واآلخرة وجمع كلمتهم ووحد صفهم ونصرهم على من عاداهم 
ووفقهم إلى كل خير، وسّددهم للموقف القوي الحكيم، وللقول 

الفصل الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
صادر عن مؤتمر التصدي للفتن الطائفية والمذهبية - رابطة علماء 

اليمن بصنعاء
بتاريخ 9 ذي القعدة الحرام 1434ه�، الموافق 9/15/ 2013م«.
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¶ أنشأت رابطة علماء اليمن لتكون حظنًا دافئًا لكل عالم يمني بغض النظر 
عن مذهبه وانتمائه وفكره.

العلماء  كل  تمثل  بل  معينًا،  مذهبًا  وال  معينًا  تيارًا  تمثل  ال  الرابطة   ¶
المنتمين إليها من كل المذاهب الموجودة في اليمن.

¶ على الجميع علماء وساسة وعسكريين ومشائخ وأعيان وكل العقالء أن 
يقفوا صفًا واحدًا لدرء األخطار وإفشال المؤامرات التي تحاك ضد هذه 

األمة.

العالمة شمس الدين شرف الدين
  في حوار مع 



المحور األول: 
رابطة علماء اليمن والدور المحوري للعلماء.

الدين  شرف  الدين  شمس  العالمة  بالسيد  نرحب  البداية  في  االعتصام:    ❖❖

رئيس رابطة علماء اليمن ونشكركم إلتاحة هذه الفرصة لمجلة االعتصام للتحاور 
مع فضيلتكم حول عدد من القضايا الهامة. 

 نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكر أسرة مجلة 
ً
❖ العالمة شمس الدين: أوال

اليمن وما تقوم به من دور كبير في  برابطة علماء  االعتصام على اإلهتمام 
سبيل إعادة ولملمة صف األمة.

وثانيًا ال يخفى ما تمر به اليمن من ظرف صعب وفتن، كما أخبر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: »كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسى 
كافرا ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا«. وأعتقد أنه 
اليوم، ال  ويمر بها  كما مر  الماضية  الفترة  في  أصعب  باليمن ظرف  يمر  لم 
سيما مع تدخالت الغرب والدول الخارجية في شئون اليمن الداخلية والتردي 
حتى  واالقتصادية  واالجتماعية  منها  األمنية  المجاالت  كل  في  المخيف 

أن  حقيقة  يمكن  م��م��ا  ول��غ��ي��ره  ل��ذل��ك 
إليه األمور، وقيامًا بواجب  يحصل وتؤول 
المنكر  ع��ن  وال��ن��ه��ي  ب��ال��م��ع��روف  األم���ر 
والصدع بكلمة الحق، وحفاظًا على العلماء 
ينجروا  أن  الخير  فيهم  المرجى  واألع��الم 
القوى  من  والهيمنة  الضغط  تأثير  تحت 
والدولة  المجتمع  في  السياسية  النافذة 
الرخيص  واإلتجار  فسادهم  مربعات  إلى 

بقاء  على  وحفاظًا  بسمعتهم، 
إصالح  في  الريادي  العلماء  دور 
جمع  إل��ى  وال��دع��وة  المجتمع 

الكلمة، كان تأسيس الرابطة.
من  نخبة  بمعية  أسستم   ❖❖

اليمن(،  علماء  )رابــطــة  العلماء 
ونريد أن نسألكم عن داللة هذا 
بمجريات  عالقته  ما  التأسيس 
عالمنا  في  والمتغيرات  األحداث 
على  يترتب  الــذي  ومــا  الــيــوم؟ 

أنشاء هذه الرابطة؟
رابطة  إن��ش��اء  ف��ك��رة  ك��ان��ت   ❖
علماء اليمن لتكون حضنًا دافئًا 
النظر  بغض  يمني  عالم  لكل 
وفكره  وانتمائه  مذهبه  ع��ن 
الخطوط  ي��ت��ج��اوز  ل��م  دام  م��ا 
والمسلمين.  لإلسالم  الحمراء 
 ي��ض��م وي��ت��س��ع كل 

ً
وم���وئ���ال

شك  وال  األح���رار.  اليمن  علماء 
فتح  م���ع  ل��ل��ع��ل��م��اء   

ً
ت��ك��ت��ال أن 

ال���ب���اب ب��م��ص��راع��ي��ه ل��ك��ل من 
إليه  واالن��ض��م��ام  ال��دخ��ول  أراد 
امتداد  على  اليمن  علماء  من 
تحفظ  دون  اليمنية  الساحة 
أو  بشكل  سيعيد  ت��ح��رج  وال 
األدنى  بالحد  ولو  التوازن  بآخر 
وجه  على  اليمنية  الساحة  في 
إلى  النظر  ويعيد  الخصوص، 
الوحدة  من  مفر  ال  أنه  العقالء 
وأنه ال يمكن  والتراحم،  واإلخاء 
فريق  التحزب  بعد  يتغلب  أن 
على اآلخر وأنه البد للجميع أن 
داعي  إلى  ويصغوا  يستمعوا 
 ِبَحْبِل 

ْ
ِصُموا

َ
القرآن الكريم ﴿َواْعت

أجرى الحوار / عبدالواحد العمدي
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ثقتهم  للعلماء  سيعيد  ال��وق��ت  نفس 
ال  وح��ده  الله  إل��ى  االنتماء  وبعز  بالنفس 

هذه  مثل  في  العلماء  وواجب  األخالقية، 
يصدعوا  وأن  علمهم  يظهروا  أن  الحالة 
بكلمة الحق وأن يأمروا بالمعروف وينهوا 
العلماء  دور  أن  قطعًا  ومعلوم  المنكر،  عن 
صوتهم  وخفت  طويلة  لفترة  غيب  قد 
وارت��ف��ع��ت ع��ق��ي��رة ال��ج��ه��الء ح��ت��ى وص��ل 
ضروسًا  حربًا  تخوض  أن  إلى  بالدولة  األمر 
استضعفتهم  المؤمنين  م��ن  قلة  ض��د 
واس��ت��ق��ل��ت��ه��م ب��س��ب��ب م���ا ت��ل��ق��ت��ه من 
جرتها  مدخولة  ونوايا  خاطئة  معلومات 
من  اآلالف  فيها  قتل  ظالمة  ح��رب  إل��ى 
أن��اس  وه��ج��ر  بيوتهم  ودم���رت  األب��ري��اء 
منهم،  اآلآلف  وس��ج��ن  ب��ل��دان��ه��م  م��ن 
ذر  باب  من  تغطى  الحروب  هذه  وكانت 
العلماء  بعض  بحضور  العيون  على  الرماد 
المغرر  وبعض  أم��ره��م  على  المغلوبين 
سمعوا  ما  بنحو  ليفتوا  العلماء  من  بهم 
وبعض المندسين على العلماء الذين أتوا 
تلك  لتكتسب  ومنظرهم  العلماء  زي  في 
لتباعد  ونتيجة  الدينية.  الشرعية  الحروب 
بعضهم  استقطبت  وتفرقهم  العلماء 
األيادي النافذة في البالد حتى صار العالم 
على  يصنف  ال��ش��دي��د  ل��ألس��ف  حقيقة 
ظهر  وقد  األولى،  الدرجة  من  متحزب  أنه 
الربيع  ب��ث��ورة  يسمى  م��ا  اب��ان  جليًا  ذل��ك 
العربي، وكيف كان كل فريق من األحزاب 
من  حوله  ال��ن��اس  يستقطب  أن  ي��ح��اول 
العلماء،  لبعض  ودعوته  استضافته  خالل 
وغيره  الحق  على  هو  أن��ه  للناس  ليثبت 
معه  العلماء  وأن  سيما  ال  الباطل،  على 
لألسف  العلماء  استغل  وقد  صفه،  وفي 
الفاسدة  األنظمة  قبل  من  عديدة  م��رات 
ألحقت  التي  اآلثمة  مشاريعهم  لتمرير 
بالبالد والعباد، تحت مسيمات عدة  الضر 
من  اليمن  في  عدة  تكتالت  حتى ظهرت 
وحدها  أنها  تدعي  له  والمّدعين  العلماء 
متجاهلين  أو  ناسين  اليمن،  علماء  تمثل 
ونظرًا  الحقيقة،  على  اليمن  علماء  بقية 
الناس  عامة  على  األم��ر  هذا  إلنعكاسات 
مصداقية  ف��ي  يشككون  ص���اروا  حتى 
قدر  ويضيع  يسقط  أن  وك���اد  ال��ع��ل��م��اء. 
وتفاديًا  الناس  قلوب  من  ومحبته  العالم 

المغلفة  كتلك  ــدارجــة  ال ــوارات  ــح ال معظم  مــع  كثيرًا  يختلف  هــذا  حــوارنــا 
بمصطلحات الساسة ، والمنمقة بكلمات األدب والشعر ، أو المتقمصة لعبارات 
فلسفية عائمة، والتي نقرأها عادة على صفحات الجرائد والمجالت ، ذلك ألنه 
الحقيقة  وبيان  الكلمة،  صدق  وأخيرًا  أواًل  يتحرى  الذي  الفقيه  العالم  مع  حوار 
ووضوح الموقف، إنه حوار ليس فيه دهاليز خفيه لنسج العبارات والكلمات ، وال 
كواليس خلفية لتوظيف المواقف وإرسال الدالالت، إنه حوار مكشوف يكشف 
نقاء صاحبه الواضح في زهده وورعه والعميق بإيمانه وتقواه، إنه فضيلة العالم 
حاورناه  اليمن،  علماء  رابطة  رئيس  الدين  شرف  الدين  شمس  السيد  الجليل 
اليمن  رابطة علماء  ، فمن  المحاور  إلى عدد من  ، وتطرقنا  القضايا  في مختلف 
وأهدفها ودورها على الساحة بدأنا مشوار حوارنا الطويل، إلى قضايا الساعة 
المقلقة وأحداثها المؤلمة ، فقضية فتاوى التكفير ونتائجها المدمرة وأخرى في 
المجال السياسي وتحزب العلماء .. إلى أن استقر بنا المطاف في ارض الوطن 

حينها كان الحديث عن الحوار الوطني ومخرجاته .. فإلى الحوار:

اليمن لم يمر بظرف أصعب مما يمر به اليوم..
و الحكومة بيدها القوة والقدرة على إيقاف العابثين بدماء الناس وأرواحهم.

رئيس رابطة علماء اليمن :



الفريق  لهذا  االنتماء  عز  إلى  ال  له،  شريك 
أوجبه  بما  القيام  من  وليتمكنوا  غيره  أو 
التأثير  قيود  من  تحرروا  وقد  عليهم  الله 

والضغوط التي كانت تمارس معهم.
❖❖ يقال أن رابطة علماء اليمن تمثل فئة 

وتيارًا إسالميًا معينًا .. ما مدى صحة هذا 
الكالم؟

تمثل  ال  فالرابطة  صحيحًا،  ليس  ه��ذا   ❖
تيارًا معينًا وال مذهبًا معينًا، بل تمثل كل 
المذاهب  إليها من كل  المنتمين  العلماء 
اليمن، وعلى هذا األساس  الموجودة في 
الحضور  الحظتم  وربما  وأنشئت،  قامت 
العلماء  مؤتمر  في  ك��ان  ال��ذي  العلمائي 
للتصدي للفتن الطائفية والمذهبية الذي 
اليمن،  علماء  راب��ط��ة  برعاية  م��ؤخ��رًا  عقد 
الكثير  ب��ل  العديد  الرابطة  ضمت  ولقد 
لدى  وليس  وشافعية،  زيدية  العلماء  من 
عالم  أي  انضمام  من  تحفظ  أي  الرابطة 
إليها يؤمن بحرية الرأي والفكر والتعايش 
اإلسالمي  النظام  ذلك  أكد  كما  السلمي. 

للرابطة.
أو  عالم  ألي  يمكن  أنه  هذا  يعني  هل   ❖❖

ونخب  أطياف  كل  من  أكاديمي  أو  مثقف 
عضوية  ــى  إل االنــضــمــام  اليمني  المجتمع 
الرابطة أيًا كان انتمائه الفكري أو الديني أو 

الثقافي أو السياسي؟
❖ يمكن لجميع من ذكرت االنضمام إلى 
تضمنها  التي  المعايير  حسب  الرابطة 

النظام األساسي للرابطة.
اليمن(  علماء  )رابطة  تسمية  داللة  ما   ❖❖

هل  ؟  )علماء(  كلمة  أقصد  االســـم،  بهذا 
شاملة  متاحة  مؤسسة  بأنها  ذلك  يعني 
وجامعة لكل العلماء من كل الفنون العلمية 
والهندسة  الطب  وعلماء  القانون  كعلماء 
والفيزياء والكيمياء واالقتصاد وغير ذلك من 
أم  والنظرية؟  التطبيقية  اإلنسانية  العلوم 
الشرعية  العلوم  علماء  على  محصورة  أنها 

والدينية فقط؟
العلماء  ك��ل  ش��أن  م��ن  نقلل  ال  نحن   ❖
المذكورة  المجاالت  ف��ي  المتخصصين 
أن يتحدوا ويكونوا لهم نقابات  ونتمنى 
مكانتهم  ل��ه��م  ت��ح��ف��ظ  ج��م��ع��ي��ات  أو 
االج��ت��م��اع��ي��ة وت���ط���ال���ب ب��ح��ق��وق��ه��م 
المنشود  دوره���م  أداء  على  وتعينهم 
عند  عنهم  نستغني  ال  ونحن  البالد  في 
بأعمالها  الشرعية  األمور  لتداخل  الحاجة 
إال أننا ال نقصد رابطة علماء اليمن اال علماء 
الشريعة المطهرة، وهذا هو المتبادر إلى 

أذهان الناس.

طبيعة  عن  موجزة  فكرة  تعطونا  هال   ❖❖

النظام المؤسسي الداخلي الذي تسير عليه 
الرابطة؟

❖ رابطة علماء اليمن كما نص عليه النظام 
األساسي مع تعريفها لجمع للعلماء ونم 
سائر المذاهب الموجودة في اليمن تضم 
لتوجيه  النظام  ه��ذا  على  واف��ق  من  كل 
األمة اليمنية واإلسالمية وارشادها وبيان 
وإي��ج��اد  لمشكالتها  الشرعية  الحلول 
مختلف  في  وأزماتها  لقضاياها  المخارج 
شأنه  من  ما  كل  إلى  والدعوة  المجاالت، 
وكرامة  واستقالل  وأمن  وحدة  يحفظ  أن 

وعزة األمة.
توحيد  الملحة  ال��راب��ط��ة  أه����داف  وم���ن 
عامة  المسلمين  خاصة  اليمنيين  ك��ل 
والعاملين  والدعاة  العلماء  طاقات  وجمع 
هذه  ص��الح  سبيل  في  مها  واالستفادة 

األمة.
وم���ن أه��داف��ه��ا ال��ت��ص��دي ل��ل��م��ؤام��رات 
اليمن  شئون  في  الخارجية  والتدخالت 
واألم����ة اإلس��الم��ي��ة ، وك��ش��ف ك��ل ذل��ك 
أنه  كما  الحسنة.  والموعظة  بالحكمة 
النظام  عليها  ن��ص  ال��ت��ي  األه���داف  م��ن 
القرار  استقالل  على  العمل  األس��اس��ي 
ال��س��ي��اس��ي وت��رس��ي��خ م��ب��دأ ال��ت��ع��اي��ش 
المسلمين  مذاهب  جميع  بين  السلمي 
تأهيل  اليمن وخارجه واالسهام في  في 
الدعاة والعلماء ودعم مراكز البحث العلمي 
 

ً
والمدارس والجامعات ومخرجاتها خدمة

لهذه األمة.
وش����روط االن��ض��م��ام ل��ه��ذه ال��راب��ط��ة أن 
عالمًا  إليها  لالنضمام  المريدين  يكون 
العدالة  ظ��اه��ره  والفقه  بالعلم  معروفًا 
منقادًا  للحق  بتحريه  معروفًا  والتقوى 
الرابطة،  بنظام  ملتزمًا  الشرعي  للدليل 
الطب  علماء  لمشور  الرابطة  احتاجت  واذا 

والهندسة أو غيرهم فال مانع من ذلك.
التنظيمي  هيكلها  في  ضمت  والرابطة 
أساسية  ودوائ��ر  العامة  واألمانة  الرئاسة 
العامة،  وال��ع��الق��ات  اإلع���الم  دائ���رة  منها 
ودائرة الفتوى، ودائرة البحوث والدراسات، 

ودائرة الخطباء والمرشدين وغيرها.
يجري  ما  تجاه  اليمن  علماء  رابطة  دور   ❖❖

واإلسالمية  والعربية  اليمنية  الساحة  على 
من أحداث مقلقة على كافة األصعدة؟

اليمن  ع��ل��م��اء  راب��ط��ة  ع��ل��ى  ال���واج���ب   ❖
عظيم  ب���دور  ت��ق��وم  أن  منها  وال��م��رج��ى 
والتزمته  نفسها  ع��ل��ى  قطعته  فيما 
قامت  ول��ق��د  األس���اس���ي.  نظامها  ف��ي 

مشكورة بعد مؤتمر االشهار بعقد مؤتمر 
تأسيسي جرى فيه انتخاب أعضاء األمانة 
وعشرين  تسعة  م��ن  المكونة  ال��ع��ام��ة 
ومع  وشفافية،  ونزاهة  بحيادية  عضوًا 
قامت  أنها  إال  عهد  حديثة  الرابطة  أن 
اليمن  علماء  رم��وز  معظم  مع  بالتواصل 
على اختالف مذاهبهم ووجهت دعوات 
مؤخرًا  عقد  ال��ذي  المؤتمر  لحضور  لهم 
الطائفية  للفتن  وال��ت��ص��دي  للمواجهة 
المؤتمر عمل ال يستهان  والحزبية، وهذا 
يجب  فيما  أول���ى  خ��ط��وة  ك���ان  وإن  ب��ه 
أن  الرابطة  وعلى  ب��ه،  القيام  الرابط  على 
كلمة  جمع  في  المحوري  ب��دوره��ا  تقوم 
والتواصل  اليمن،  المسلمين ال سيما في 
مرات عديدة بعلماء اليمن الذين لهم ثقل 
ورمزية في صدور العامة من الناس، إلزالة 
بينهم  طويلة  لفترة  حالت  التي  العوائق 
وبين بقية العلماء لتكون الرابطة بإذن الله 
همزة  مفرقة  ال  جامعة  كاسمها  رابطة 

وصل بين جميع مكونات العلماء. 

المحور الثاني: 
قضايا األمة اإلسالمية

 التطرف وسبل مواجهته. 

الواقع  على  والمعطيات  المؤشرات   ❖❖

الراهن تنذر بوجود تحديات جسيمة تواجه 
سبل  هي  ما  رأيكم  في  اإلسالمية..  األمة 

مواجهة تلك التحديات؟
اإلسالمية  األم��ة  أن  قلت  كما  شك  ال   ❖
تستدعي  وخطيرة  حرجة  بمرحلة  تمر 
ساسة  علماء  وغ��ي��ر  علماء  الجميع  م��ن 
وعسكريين ومشائخ وأعيان وكل العقالء 
األخطار،  ه��ذه  ل��درء  واح��دًا  صفًا  يقفوا  أن 
ضد  تحاك  التي  المؤامرات  كل  وافشال 
قوله  أعينهم  أم��ام  ناصبين  األم��ة  ه��ذه 
له:  شريك  ال  ربًا  به  يؤمنون  ال��ذي  تعالى 
وقوله  َجِميًعا(،  ِه 

َّ
الل ِبَحْبِل   

ْ
ِصُموا

َ
)َواْعت

َب 
َ

ه
ْ
ذ

َ
َوت  

ْ
وا

ُ
ل

َ
ش

ْ
ف

َ
ت

َ
ف  

ْ
ُعوا

َ
از

َ
ن

َ
ت  

َ
)َوال تعالى: 

الله  صلى  محمد  نبيهم  وقول  ْم(، 
ُ

ِريُحك
المؤمن  أخو  )المؤمن  وسلم:  وآل��ه  عليه 
وال   ، يظلمه  وال   ، يخذله  وال   ، يسلمه  ال 
تحقر  أن  الشر  من  أم��رء  بحسب   ، يحقره 
للمؤمن  )المؤمن  وقوله:  المؤمن(،  أخاك 

كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضهًا(.
تلك  ك��ل  لمواجهة  ال��وح��ي��د  فالسبيل 
الوحدة  إع���ادة  ف��ي  السعي  ه��و  األخ��ط��ار 
أشكال  كل  وت��رك  اإليمانية،  اإلسالمية 
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ــــــــــــــــــــوار ح

السبيل الوحيد 
لمواجهة األخطار 
هو السعي إلعادة 
الوحدة اإلسالمية 
اإليمانية، وترك 

كل أشكال 
الخالف والتطرف 
والتفرق. فالذئب 

إنما يأكل من 
الغنم القاصية.

نسعى لتكون 
الرابطة همزة 

وصل بين جميع 
مكونات العلماء.
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إنما  فالذئب  والتفرق.  والتطرف  الخالف 
يأكل من الغنم القاصية.

❖❖ ما هو دور العلماء بالذات في ظل هذه 

الحالة؟
هذه  توجيه  ف��ي  يكمن  العلماء  دور   ❖
األمة ال سيما والة األمر منهم، ونصحهم 
القرآن  بثقافة  وتثقيفهم  وارش��اده��م 
الله  صلى  محمد  عدنان  ولد  سيد  وسنة 
لهم  األمثلة  وض��رب  وس��ل��م،  وآل��ه  عليه 
جراء  بهم  وحل  السابقة  باألمم  جرى  وما 
بينهم،  وسنة  ربهم  لكتاب  مخالفتهم 
والتضرع  الرجوع  إلى  جميعًا  الناس  وحث 
 
ْ
ِإذ ��ْوال 

َ
��ل

َ
)ف تعالى:  بقوله   

ً
عمال الله  إل��ى 

.)
ْ
ُعوا رَّ

َ
ض

َ
ا ت

َ
ُسن

ْ
ْم َبأ

ُ
َجاءه

ظاهرة  انتشرت  األخــيــرة  اآلونـــة  فــي   ❖❖

من  وغيرها  واالغــتــيــاالت  كالقتل  خطيرة 
أساليب استباحة النفوس واألعراض .. في 
رأيكم ما هي أسباب الكامنة وراء مثل هذه 
تحدث  التي  البشعة  والجرائم  الممارسات 
العربية  الــبــلــدان  معظم  ــي  وف بــالدنــا  فــي 

واإلسالمية؟
 

ْ
��ل

ُ
)ق تعالى:  قوله  إل��ى  أشير  دعني   ❖

اًبا 
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َ
ْعل

َ
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َوَس��ْوف رٌّ 

َ
ق

َ
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َ
ن

هذه  مثل  إلى  الناس  جّرت  عامة  الناس 
بواجب  للتفريط  حتمية  كنتيجة  الحالة 
واألمر  بالصبر  والتواصي  بالحق  التواصي 
المخوف،  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 
الله  لحدو  ال��ت��ج��اوزات  ف��ي  والتساهل 
والمجاملة  المعاصي  ألهل  والمداهنة 
والرشوة والكذب والرباء وغير ذلك، وهذا 
الله  ك��ت��اب  ع��ن  اإلع����راض  إل��ي��ه  ج��ّر  كله 
الله  أوامر  وتناسي   ،   رسوله  وسنة 
والتفرق  المذموم  والتحزب   ، ونواهيه 
ال��دن��ي��ا على  وغ��ل��ب ح���ب  ال��م��ش��ئ��وم، 
النفوس وغاب عن أذهان الناس عواقب 
الدنيا واآلخرة حتى  األمور في  مثل هذه 
َهَر 

َ
)ظ تعالى:  قال  الهالك،  موارد  وردوا 

ْيِدي 
َ
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َسَبت
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على من تقع مسؤولية مواجهة هذه   ❖❖

الجرائم؟

تحملون  ومن  جدبان؟  عبدالكريم  العالمة 
مسؤولية اغتياله؟

ب��ك��ل  أن���ه���ا ج���ري���م���ة ب��ش��ع��ة  ال ش����ك 
ال��م��ق��اي��ي��س، أج���م���ع ع��ل��ى ب��ش��اع��ت��ه��ا 
اليمني  المجتمع  أطيف  كل  وفظاعتها 
ل��ي��س على  وغ���ي���ره���م؛ ألن���ه���ا ع������دوان 
االنسانية فحسب بل على ما يمثله هذا 
االنسان من نور ومعرفة وعلم وايمان، لم 
ترقب قيمة العلم وال المعرفة وال اإليمان 
هي  ب��ل  شيئًا  ترقب  ل��م  االنسانية،  وال 
اعتداء على كل القيم والمبادىء واألخالق، 
اعتداء على العاِلم الذي هو خليفة األنبياء، 
ُروَن 

ُ
ف

ْ
ِذيَن َيك

َّ
وألجل هذا قال تعالى: )ِإنَّ ال
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النبي  قال  ولذلك  اِصِريَن(. 
َّ
ن ن  مِّ ُهم 

َ
ل َوَما 

أو  الناس عذابًا رجل قتل نبيًا  : ))أشد 
وينهى  بالمعروف  يأمر  مؤمنًا   

ً
رجال قتل 

. عن المنكر((، أو كما قال
كانوا  سواء  الجريمة  بهذه  قاموا  والذين 
تخلوا  أناس  ومتسترين  وآمرين  منفذين 
إذ  ودينهم  وانسانيتهم  ضمائرهم  عن 
مؤمن،  وهو  يقتل  حين  القاتل  يقتل  ال 
طلبها  بعد  الحق  شهادة  عن  والساكت 
وألنه   ، النبي  عن  جاء  كما  زور  شاهد 

أحد المتسترين.
التي  الدولة  المسئولية  معظم  وتتحمل 
أوكل إليها حفظ األمن ورعاية المواطنين 
واألوقاف،  والدفاع  الداخلية  بوزارة   

ً
ممثلة

الضخمة  الميزانية  ذل��ك  على  وتقاضت 
الزكوات  واستلمت  الشعب،  خزينة  من 
أجل  من  ذلك  كل  والجمارك،  والضرائب 
واس��ت��ق��راره  ال��م��واط��ن  أم  على  ال��ح��ف��اظ 
ب���اش���روا قتله  ال��ذي��ن  وس��الم��ت��ه، وأم����ا 
دنياهم  عاجل  في  الله  وعيد  فلينتظروا 
األليم:  ال��ع��ذاب  م��ن  لهم  ي��دخ��ره  م��ا  م��ع 
ُم 

َّ
ُه َجَهن

ُ
آؤ

َ
َجز

َ
ًدا ف َعمِّ

َ
ت ا مُّ
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َ
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اًبا َعِظيًما(. 
َ
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َ
ل

نال  قد  الله  فبإذن  عبدالكريم  الدكتور  أما 
الشهادة في سبيله وجاهد بأفضل أنواع 
عن  حق  كلمة  الجهاد  ))أف��ض��ل  الجهاد 
 ، النبي  أخبرنا  كما  ج��ائ��ر((،  سلطان 
الله  وغضب  جدبان  عبدالكريم  الله  فرحم 
وأمر  ذلك  وأعان على  قتله  باشر  من  على 
إليه  وإنا  لله  وإنا  ذلك  على  وتستر  بذلك 

راجعون.

المحور الثالث:
 قضايا سياسية وفكرية.

❖❖ في ظل فوضى الفتاوى الدينية أصبح 

شيوخ  بعض  عند  متداولة  وسيلة  التكفير 
المفتي  خصائص  هي  ما   .. الدين  ــاة  ودع

حسب ضوابط الرؤية اإلسالمية؟
الله  أو حكم  الشرع  رأي  إبداء  االفتاء هو   ❖
هو  والمفتي  المسائل،  من  مسألة  في 
وينقله  للناس  ويوضحه  ذلك  يبدي  الذي 
يطلبوه؛  لم  أم  منه  طلبوه  س��واًء  إليهم، 
وحيث أن االفتاء كما ذكرنا فال بد أن يكون 
المطهرة،  والسنة  بالكتاب  عالمًا  المفتي 
وم��واض��ع اإلج��م��اع وأس��ال��ي��ب ال��ق��ي��اس. 
أضف إلى ذلك علمه بالناسخ والمنسوخ، 
والمقيد،  والمطلق  والمبين،  والمجمل 
في  ذكر  مما  ذلك  ونحو  والعام،  والخاص 
األصول، عالمًا بأحوال الناس حتى ال يروج 

عليه كذب الناس ومكائهم .
األمور  لعواقب  نظر  بعد  لديه  يكون  وأن 
اللغة  بأساليب  معرفة  ل��ه  وخواتمها، 
مستعجل  غير  مترويًا  وقواعدها،  العربية 
وال متهور. وال بد فوق هذا وذاك أن يكون 

 ورعًا تقيًا.
ً
عدال

شــروط  جمع  إذا  للمفتي  يجوز  هــل   ❖❖

هل  آخر  بمعنى  اآلخرين؟  يكفر  أن  اإلفتاء 
هنالك ضوابط شرعية عامة أو خاصة تبيح 

فتاوى التكفير؟
❖ جاء في الحديث عنه : )أجرؤكم على 
الفتيا أجرؤكم على النار(. وإذا كان الحديث 
يصدق على أبسط الفتاوى، فكيف بفتوى 
التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل  ال 
من  ذلك  على  يترتب  لما  التكفير،  سيما 
التي  األع��راض  واألم���وال  الدماء  استباحة 
وصيته  في  حرمتها  على    النبي  اكد 
إن  الناس،  )أيها  ال��وداع  خطبة  في  ألمته 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 
إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا(، ولما يترتب 
والحب  والمعاداة  المواالة  من  ذلك  على 
والكره. فال يجوز التسرع كما هو الحاصل 
الفتاوى  وإصدار  والتفسيق،  بالتكفير  اآلن 
خالف  م��ن  ل��ك��ل   

ً
وش���م���اال يمينًا  ب��ذل��ك 

 
ً
عمال عمل  أو  ال��رؤى،  من  رؤية  أو  المذهب 

يحتمل  وهو  الله  لشرع  المخالفة  ظاهره 
التقحم في أمر  التأويل، لما في ذلك من 
الشرور  من  كبير  وخطر  األم��ور  من  عظيم 

على  تقع  ذل��ك  مسئولية  أن  ش��ك  ال   ❖
وسائر  والعلماء  الحكومات  الجميع  عاتق 
من  كل  على  المسئولية  وتعظم  الناس، 
يد  على  واألخ���ذ  التأثير  على  ال��ق��درة  ل��ه 
عليهم  يجب  الذين  العلماء  وهم  الظالم 
نائرة  وارش��اده��م  بعلمهم  ُيطفئوا  أن 
الكلمة  جمع  إلى  الناس  ودع��وة  الصدور، 
القتل  أم���ر  وت��ه��وي��ل  ال��ص��ف،  ووح����دة 
الدنيا  ف��ي  عقوبته  وش���دة  وف��ظ��اع��ت��ه 
التحريش  خطاب  عن  واالبتعاد  واآلخ��رة، 
عن  والعزوف  االقتتال،  على  والتحريض 
اصدار فتاوي التكفير والتفسيق والتبديع 
والتضليل. وكذلك الحكومات التي بيدها 
القوة والقدرة على إيقاف العابثين بدماء 
وإج��راء  ومحاكمتهم  وأرواح��ه��م،  الناس 
ال  الكريمة  فالحياة  فيهم،  ال��ل��ه  حكم 
تكون إال بذلك واستمام األمر واالستقرار 
ال يكون إال بإقامة حدود الله قال تعالى: 
وِل���ْي 
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 أ
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❖❖ ما تعليقكم على حادثة اغتيال الدكتور 

ــــــــــــــــــــوار ح

الرابطة ال تمثل 
تيارًا معينًا وال 

مذهبًا معينًا، بل 
تمثل كل العلماء 
المنتمين إليها 

من كل المذاهب 
الموجودة في 

اليمن.

هدفنا العمل على 
استقالل القرار 

السياسي وترسيخ 
مبدأ التعايش 

السلمي بين جميع 
مذاهب المسلمين 
في اليمن وخارجه.



وذاب العلماء العاملين العدول الحريصين 
أنهم يتحاشون  وأنفسهم  على دينهم 
من  ذلك  على  يترتب  لما  األمر،  كهذا  أمرًا 
الدنيا واآلخرة. وقد جاء  العظيم في  الشر 
ر 

ّ
كف )من  قال:  أنه    عنه  الحديث  في 

قال  )م��ن  أيضًا:  وورد  كفر(،  فقد  مسلمًا 
ألخيه يا كافر، فإن كان كما قال وإال عادت 
عليه(، وفي رواية : )من قال ألخيه يا عدو 
الله، فإن كان كما قال وإال جارت عليه(، أي 
 : رجعت عليه. وقد ورد في الحديث أيضًا 
)سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(، ومن 
التكفير ال يكون  السب رميه بالكفر. وألن 
إال بدليل قطعي ال خالف فيه وال يحتمل 
ِه ِمن َبْعِد 

َّ
َر ِبالل

َ
ف

َ
التأويل، قال تعالى: )َمن ك
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يجوز التكفير بالالزم كما هو الحاصل لدى 
البعض إذ الزم المذهب ليس بمذهب، إال 
أن يصرح القائل به أنه يلتزمه ويقول به، 

الكفر بالله أو تشبيه الله بخلقه.
 وع��ل��ى ك��ل ف��ق��د ذك���ر ف��ي األص����ول ما 
بالكفر،  التصريح  من  كافرًا  المرء  به  يكون 
واالستهزاء بالله أو بكتابه ورسوله، وإنكار 
كالصالة  ب��ال��ض��رورة  ال��دي��ن  م��ن  علم  م��ا 
أن  المفتي  على  أن  كما  وغيرها،  والزكاة 
الذي  الواقع  إلى  فتواه  إص��دار  قبل  ينظر 
فتوى  فرب  األمور.  عواقب  وإلى  فيه،  هو 
بها  فاستبيحت  وي��الت  إلى  األم��ة  ج��ّرت 
سببًا  وكانت  واألع���راض،  واألم��وال  الدماء 

في نشوب الحروب وخراب الديار.
❖❖  بسبب ظهور جماعات وتيارات دينية 

الدين  اختزال  إلى  أدى  ومتشددة  متطرفة 
وأراء  فهم  ــرة  دائ في  وقضاياه  ومسائله 
اآلراء  فاختلفت   ، والتيارات  الجماعات  هذه 
درجة  إلى  الفتاوى  وتناقضت   ، والمواقف 
زهقت 

ُ
فا  ، المسلمين  بين  الفتن  تأجيج 

بيحت األموال 
ُ
نتهكت األعراض وأ

ُ
األرواح وا

..  كيف يمكن معالجة وضع كهذا؟ بصورة 
يطرحها  التي  المعالجات  هي  ما   : أوضــح 
المأزق  هذا  من  للخروج  اإلسالمي  المنهج 
ـــى مصير  ــة إل ــاألم الــخــطــيــر الــــذي يــســيــر ب

مجهول؟
❖ لقد عالج اإلسالم هذه القضايا وغيرها، 
في  فرطنا  )م��ا  ال��ح��ي��اة  مناحي  ك��ل  ب��ل 
الكتاب من شيء(. وطلب من جميع األمة 
كتاب  إل��ى  االحتكام  جماعات  أو  أف���رادًا 
اختلفتم  )فما   ، رسوله  وسنة  الله 
والرسول(،  الله  إلى  ف��ردوه  شيء  من  فيه 

االع��ت��ص��ام  الجميع  م��ن  ط��ل��ب  م��ن  ألن���ه 
َجِميًعا(،  ِه 
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مسمى،  أي  تحت  التفرق  ع��ن  ونهاهم 
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إلى  منتمين  غير  الحق  ع��ن  المتفرقين 
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األحاديث النبوية تؤكد هذا المعنى :)لقد 
الشحناء  قبلكم،  من  األمم  داء  إليكم  دبَّ 
أقول  ال   ، الحالقة  هي  إنها  أال  والبغضاء، 
ال  والله  الدين،  تحلق  ولكن  الشعر،  تحلق 
تؤمنوا  وال  تؤمنوا  حتى  الجنة  تدخلون 
إذا  ش���يٍء  على  أدل��ك��م  أال  ت��ح��اب��وا،  حتى 

فعلتموه تحاببتم، أفشوا السالم بينكم(، 
وجاء في الحديث )سباب المسلم فسوق 
 : وج��اء  ذك���ره.  تقدم  وق��د  كفر(  وقتاله   ،
وال   ، يظلمه  ال  المسلم،  أخ��و  )المسلم 
، بحسب  ، وال يحقره  ، وال يخونه  ُيسلمه 
المسلم(،  أخ��اه  يحقر  أن  الشر  م��ن  أم��رء 
)المسلم من سلم المسلمون من لسانه 

ويده(.
 وقد تقدم لنا ذكر ما قال النبي في شأن 

أن  )أم��رت  ق��ال:  أن��ه    عنه  ورد  ولذلك 
الله  إال  إله  أال  الناس حتى يشهدوا  أقاتل 
ويؤتوا  الصالة،  ويقيموا  الله،  رسول  وأني 
بقية  وجوب  قبل  ذلك  كان  طبعًا  الزكاة(  
وغيرها،   - والحج  الصيام  اإلس��الم  أرك��ان 
مني  عصموا  فقد  ذلك  فعلوا  فإن  ق��ال:) 

دماءهم وأموالهم إال بحقها( .
 ولقد جاء جبريل  إلى النبي  كما 
)أخبرني   : النبي  فقال  مشهور،  هو 
إال  إل��ه  أال  )ش��ه��ادة  فقال:  اإلس���الم(،  عن 
الله وأن محمدًا رسول الله، واقام الصالة ، 
وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت، 
ومفهوم  سبيال(،  الله  إل��ى  استطاع  من 
مسلم  فهو  ذل��ك  فعل  من  أن  الحديث 
ما  ل��ه  وال��ع��رض،  وال��م��ال  ال���دم  معصوم 
عن  وسأله  عليهم.  ما  وعليه  للمسلمين 
، ومالئكته،  اإليمان فقال: )أن تؤمن بالله 
وكتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر ، والقدر خيره 
الحديث  ومفهوم  وم���ره(،  حلوه   ، وش��ره 
أن م��ن ف��ع��ل ذل���ك فهو  ب��ل م��ن��ط��وق��ه 
مؤمن ، على القول بأن اإليمان أخص من 
المسلمين  جميع  من  علم  وقد  اإلس��الم، 
 وس��ن��ة أن��ه��م ي��ق��وم��ون ب��أرك��ان 

ً
ش��ي��ع��ة

جاء  ما  بكل  ويؤمنون  جميعها،  اإلس��الم 
مؤمنون  فهم  وبالتالي  ال��ح��دي��ث،  ف��ي 
، وعليهم  للمسلمين  ، لهم ما  مسلمون 
الحرمة  نفس  ولهم  المسلمين،  على  ما 
وال  واألم��وال،  واألع��راض  للدماء  والعصمة 
وقد  الحرمة،  هذه  ينتهك  أن  ألحد  يجوز 
أكد هذا المعنى قوله : )من استقبل 
ذبيحتنا،  وأك��ل  صالتنا،  وصلى  قبلتنا، 
وذمة  الله  ذم��ة  له  ال��ذي  المسلم  فذلك 
الله في ذمته(، يعني  رسوله، فال تخفروا 
الله  ذم��ة  ف��ي  فهو  ذل��ك  يفعل  م��ن  أن 
الله  ذم��ة  على  التعدي  يجوز  وال  وأم��ان��ه، 

. وأمانة وذمة رسول الله
إلى  ي��ؤدي  مما  الكريم  القرآن  ح��ذر  ولقد 
الناس  بتكفير  الحكم  ومن  األعمال،  هذه 
إعمال  سوء  عن  ناتج  ومعظمها  سيما  ال 
األدلة الشرعية وتنزيلها في غير منازلها، 
وتوظيفها في غير محلها، وهذا ناتج عن 
عند  حتى  الجهل  وتفشي  الفهم  س��وء 
بعض من يسمون أنفسهم علماء، وناتج 
تعالى:  فقال  بالمسلمين،  الظن  سوء  عن 
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َ
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ُ
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َ

ك َه 
َّ

الل ِإنَّ 
في سبب نزول اآلية مشهورة. حتى قال 
النبي  ألسامة ابن زيد لما قتل الرجل 
عن  شققت   

ّ
)هال السالم:  إليه  ألقى  الذي 

 فتشت عن سويداء قلبه ؟، أين 
ّ

قلبه ؟ هال
أنت بال إله إال الله؟(.

 وعلى كٍل، فالحديث عن هذا األمر يطول 
ويطول ولكن نختم حديثنا عن هذا األمر 
كان  إذا  ال��ش��رع  ك��ان  إذا  إن��ه  بالقول  هنا 
اإلسالم يدعونا إلى درأ الحدود بالشبهات 
)ف��إذا   : عنه  ال��ح��دي��ث  ف��ي  ورد  كما 
سبيله،  فخلوا  مخرجًا  ألخيكم  رأي��ت��م 
له  خير  العفو  في  أحدكم  يخطىء  فألن 
من أن يخطىء في العقوبة( ، أو كما قال 
النبي ق��د ق��ال ذل��ك في  . ف��إذا ك��ان 
شأن الحدود، فهو األولى فيما ما يخص 
التكفير والتفسيق لما يترتب عليهما من 

آثار. 
واذكر ختامًا بقول النبي : )أال أخبركم 
بأكبر الكبائر ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: 
وكان  ال��وال��دي��ن،  وعقوق  بالله،  اإلش���راك 
أال  الزور  وشهادة  أال  وقال:  فجلس  متكئًا 
وقول الزور( حتى قال الراوي تمنيت لو أنه 
أو  بالكفر  مسلم  على  شهد  ومن  سكت. 
قطعي  دليل  دون  من  بذلك  عليه  حكم 
شهد  فقد  ال��ت��أوي��ل،  يحتمل  ال  ص��ري��ح 
 : ر أيضًا بقول النبي

ّ
شهادة الزور، وأذك

فليس  به  والعمل  الزور  قول  يدع  لم  )من 
وشرابه(.  طعامه  ي��دع  أن  في  حاجة  لله 
ويقول أيضًا : )من شهد على مسلم 
مقعده  فليتبوأ  بأهل  لها  ليس  شهادة 

من النار(.

المحور الرابع: 
قضايا اليمن الداخلية.

الحوار  مؤتمر  مجريات  تتابعون  هل   ❖❖

الوطني؟ وهل تمت دعوة العلماء للمشاركة 
في أعمال المؤتمر؟

وحسن  الله  إل��ى  ال��رج��وع  بعد  ال��ح��وار   ❖
اليمن  ل��خ��روج  الوحيد  الحل  ه��و  ال��ن��واي��ا 
وسائر بالد المسلمين من المحن والفتن 
التي صارت تقطع نياط القلوب، وشبعت 
قلوب الناس باآلالم واألحزان، ونحن نتابع 

ر 
ّ

كف )م��ن  ق��ال:  حين  منه  وح��ذر  التكفير 
 : مسلمًا فقد كفر(، أو كما قال النبي 
ألن تكفير المسلم يعني كونه مرتدًا، وإذا 
كان مرتدًا ترتب عليه أمور ال بد منها. وهي: 
وبين  بينه  التوارث  وع��دم   ، نكاحه  فسخ 
المسلمين، وعدم اإلئتمام به في الصالة، 
غير  االعتبار  بهذا  ألنه  شهادته  وتسقط 
التي  معاملته  ببطالن  ويحكم   . مسلم 
وغ��ي��ره،  ك��ال��وق��ف  ال��ق��رب��ة  فيها  يشترط 
وهلم   ، وماله   ، وعرضه   ، دمه  واستحالل 
النبي  من  المناسب  الرد  كان  فلذلك  جرا، 
دليل  بغير  المسلمين  ك��ف��ر  لمن 
قطعي من كتاب وال سنة وال اجماع بأنه 
هو الكافر، ألنه بهذا قد رد كثيرًا مما علم 

أخو  المسلم  ب��أن)  ب��ال��ض��رورة  ال��دي��ن  م��ن 
من  الله  حرم  ما  واستباح  الخ.  المسلم(.. 
وغير  بالباطل  الناس  أم��وال  وأك��ل  القتل 
لم    النبي  أن  قطعًا  ومعلوم  ذل��ك. 
يكن يسأل الناس حين دخولهم اإلسالم 
في  اليوم  الموجودة  الخالف  مسائل  عن 
المنطقية،  والبراهين  الكالم  علم  كتب 
النطق  بمجرد  منهم  يكتفي  ك��ان  ب��ل 
الزكاة؛  وإيتاء  الصالة  وإقام  بالشهادتين 
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اغتيال الدكتور 
العالمة عبدالكريم 

جدبان جريمة 
بشعة بكل 

المقاييس، أجمع 
على بشاعتها 
وفظاعتها كل 

أطياف المجتمع 
اليمني..

اغتيال الدكتور 
جدبان اعتداء 

على كل القيم 
والمبادىء 

واألخالق، اعتداء 
على العاِلم الذي 

هو خليفة األنبياء.



في  السعي  من  منه  المرجو  دوره  يفقد 
من  التهمة  محط  ويكون  األم��ة،  إص��الح 
علم  أو  أفتى  أو  أرش��د  أو  خطب  إن  الغير 
من  بين  كبير  فرق  وهناك  إل��خ.   .. ألف  أو 
يمارس هذه األعمال دون تقيد بحزب ولو 
الغير متحزبًا وبين من يقوم  ُعدَّ من قبل 

بها   وهو معلن تحزبه.
❖❖ كلمة أخيرة تودون توجيهها للحكومة 

اليمنية وللمجتمع اليمني؟
في   

ً
جاهدة تسعى  أن  الحكومة  على   ❖

من  به  تتمتع  لما  نظرًا  األمة،  شأن  إصالح 
األم��ور  معاقد  ألن  وم��م��ي��زات؛  خصائص 
ِإن  ��ِذي��َن 

َّ
)ال إليها  الله  أوكله  كما  بيدها 

��ُوا 
َ

َوآت  
َ
الة الصَّ اُموا 

َ
ق

َ
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ُ
اه

َّ
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َّ
ك مَّ
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ُمنك
ْ
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َ
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ْ
ِبال َمُروا 

َ
َوأ  

َ
اة

َ
ك

َّ
الز

العظمى  والمسؤولية  ُموِر(، 
ُ
األ  

ُ
َعاِقَبة ِه 

َّ
َوِلل

على عاتقها، وهي راعية والراعي مسؤول 
أن  يدركوا  أن  األمر  والة  وعلى  رعيته،  عن 
الوالية كما جاء في الحديث :)أولها مالمة، 
يوم  حسرة  وآخ��ره��ا   ، ن��دام��ة  وأوسطها 

القيامة(. وأن يجعلوا نصب أعينهم قول 
نبيهم محمد : )ما من رجل يسترعيه 
 

ٌّ
غاش وهو  يموت  يوم  يموت   

ً
رعية الله 

وأوج��ب  الجنة  عليه  الله  ح��رم  إال  لرعيته 
وسالمه  الله  صلوات  قال  كما  أو  النار(،  له 

عليه.
ُولَي  )من  أيضًا:  نبيهم  قول  يتمثلوا  وأن 
يحطهم  فلم  شيئًا  المسلمين  أم��ر  من 
يحيط  )ك��م��ا   : راوي�����ة  وف���ي   - ب��ن��ص��ح��ه 
النار(  من  مقعده  فليتبوأ   - وأهله  نفسه 
وأن  كثيرة.  المجال  هذا  في  واألحاديث   ،
دون  واح��دة  بعين  رعيتهم  إل��ى  ينظروا 
هذا  راحمين  إل��غ��اء،  وال  إقصاء  وال  تمييز 
ال��وي��الت،  يعاني  ال���ذي  ال��ك��ادح  الشعب 
وهم يعلمون ذلك، فالراحمون يرحمهم 
الرحمن، ومن ال َيرحْم ال ُيرحْم، والله لهم 
وفي   - ثالثة  على  واٍل  من  )فما  بالمرصاد 
القيامة ويداه  أتى يوم  إال   - : عشرة  رواية 
فكه  أو  جوره  أوبقه  عنقه  إلى  مكتوفتان 
وسالمه  الله  صلوات  قال  كما  أو  عدله(، 

عليه.
كل  في  الحكومة  مساعدة  الجميع  وعلى 
العميم  بالنفع  يعود  ما  وكل  خير  هو  ما 
على  يتغلبوا  وأن  المواطنين،  كل  على 
جراحات الماضي فمن عفى وأصلح فأجره 
المشرفة  المواقف  يقفوا  وأن  الله،  على 
تجاه ما يحصل من قتل ودمار وتدخالت 
خارجية في شأن بالدهم وأمنه واستقراره 
الحق  وجه  ين  متحرِّ وشريعته،  وعقيدته 
جاعلين  ويتلقونه،  يسمعونه  ما  كل  في 
أعينهم:  نصب  جميعًا  تعالى  الله  ق��ول 
اِتِه 
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الفائزين  من  المسلمين  وسائر  وإياكم 
بالد  وس��ائ��ر  ووق��ان��ا  واآلخ����رة،  الدنيا  ف��ي 
وضاعف  وش���ر،  م��ك��روه  ك��ل  المسلمين 
ال��ذي  ر  الخيِّ المسعى  ه��ذا  ف��ي  أج��ورك��م 

تقومون به وشكرًا.

المقاالت الفكرية  :

القنابل الطائفية ...   •
            ونزع فتيلها  السياسي.

ثقافة االقصاء ...  •
            بين تأكيد الذات وتهميش اآلخر

ثقافة البسوس   •
خطبة الوداع:  •

            ترسيخ لمبدأ األخوة وتأكيد على 
           حرمة الدماء واألموال

وما  النقاش  حلقات  واآلخ��ر  الحين  بين 
وإن  ومخرجاتها  ال��ح��وار  لجان  في  ي��دور 
الوطن،  مصلحة  في  تصب  كلها  كانت 
للمشاركة  دع��وة  إلينا  توجه  لم  أن��ه  وم��ع 
فيه، فنحن نشارك من بعيد بحث الناس 
والنقاش  الحوار  طاولة  إلى  الجلوس  على 
بين  والساخنة  العالقة  القضايا  لمجمل 
اليمني والخروج  المجتمع  جميع مكونات 
أمنه  لليمن  تحفظ  وم��ع��ال��ج��ات  ب���رؤى 
واستقراره وسيادته وتثبته على طاعة ربه 

جل وعال ، ومباركة مثل هذه األعمال.
❖❖ كيف يمكن للعلماء اإلسهام في إنجاح 

العملية السياسية في اليمن؟
األمة  هذه  صالح  في  كبير  دور  للعلماء   ❖
علق  ولذلك  أمنها،  واستتباب  وارتقائها 
ه��ذه  ش���أن  ص���الح  ال����والة  وع��ل��ى  عليهم 
األمة:  صلحت  صلحا  إذا  )صنفان   : األم��ة 
األم����راء وال��ع��ل��م��اء(، وال��ع��ل��م��اء ه��م أع��رف 
وأعرف  ومضمونًا،  نصًا  بالشريعة  الناس 
بمقاصدها، والمرجو من العلماء أن يكونوا 
إذ  نصيبًا،  منه  وأوفرهم   

ً
عقال الناس  أكثر 

األمور  عواقب  يدركون  الذين  هم  العقالء 
وفق  ويتكلمون  فينطلقون  ومآالتها، 
الناس  دع���وا  وإذا  وروي����ة،  بحكمة  ذل��ك 
الحسنة،  والموعظة  بالحكمة  دع��وه��م 
��ِع��َب��اِدي 

ِّ
ل ���ل 

ُ
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األم��ة  ف��ي إص��الح ش��أن ه��ذه  أن يسعوا 
الهادف  واإلرش��اد  بالخطاب  كبير  بشكل 
واإلحسان،  الرحمة  يملؤه  الذي  والمعتدل 
وألئمة  ولرسوله  لله  ال��ص��ادق  وبالنصح 
في  يخافون  ال   ، وعامتهم  المسلمين 
العصبية  عن  متجردين  الئ��م،  لومة  الله 
قاصدين  مخلصين  الجاهلية،  والحمية 

بذلك وجه الله جل وعال.
ضمن  العلماء  انــخــراط  فــي  رأيــكــم  مــا   ❖❖

وممارسة  السياسية  والتيارات  األحـــزاب 
العمل السياسي؟

األحزاب  ضمن  العلماء  انخراط  أحبذ  ال   ❖
الخاصة،  نظري  وجهة  وهذه  السياسية، 
ألن دور العالم أكبر من أن يقزم ويتضائل 
كما  ضيقة،  حزبية  مكاسب  وراء  للسعي 
جعل  قد  يكون  السلوك  بهذا  العالم  أن 
نفسه مستهدفًا بالتشكيك وسوء الظن 
وبالتالي  المخالفة،  ال��ت��ي��ارات  جهة  م��ن 
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ــــــــــــــــــــوار ح

ال بد أن يكون 
المفتي عالمًا 

بالكتاب والسنة 
المطهرة، ومواضع 
اإلجماع وأساليب 
القياس .. عالمًا 
بأحوال الناس 

.. لديه بعد نظر 
لعواقب األمور 
وخواتمها .. 
مترويًا غير 

مستعجل وال 
متهور .. عداًل ورعًا 

تقيًا..



اآلخــــــــــــــبار

كم مرٍة وصل إلى يدي منشورات توزع في الجامعات وفي الباصات وفي 
تهّيج  وهي  صعدة  ح��روب  منذ  المكتظة  والساحات  العامة  المحالت 
المشاعر، وتفتري األكاذيب، وتستخدم التناقضات المذهبية والطائفية 
نشاز  كلمات  وبانتزاع  وافتراءات  بمغالطات  العام  الرأي  إللهاب  وسيلة 
ضد  مرة  المذهبية،  للمصطلحات  ماكر  فوضوي  وبخلط  سياقها،  عن 
أن كتابها والجهات  آخر. ولعلي أجزم  الفريق ومرة أخرى ضد فريق  هذا 
المنفذة لها ال تحملها الغيرة الدينية وال الحمية اإلسالمية على افتعال 
هذه الزوابع الفاجرة ضد مكونات المجتمع اإلسالمي، بدليل أنها تنعدم 
إلى درجة الصفر في حاالت يتطلب فيها رص الصف اإلسالمي كما حدث 
في حادثة اإلساءة إلى نبي األمة ومعلمها األول سيدنا رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم.
حالة  تتجاوز  أن  لألمة  مناص  ال  أنه  وهو  منه  مفروغ  أمر  هنالك  بالطبع 
قناعاتها  في  والطائفية  المذهبية  للتناقضات  السلبي  االستحضار 
هو  الميدان  ه��ذا  في  األم��ة  تناحر  ظل  حيث  بعضها،  من  ومواقفها 
الهدف األخطر الذي تسعى لتحقيقه دول االستكبار العالمي، وتؤججه 
اإلسالمية  الحروب  وتشكل  وشكلت  لإلسالم،  المعادية  المنظمات 
فيه  رأت  والتي  االستعمارية  الذهنية  عنه  قت 

ّ
تفت ما  غاية  اإلسالمية 

سالَح دماٍر شامل للنسيج االجتماعي اإلسالمي، بل إن خطره ليزيد ضراوة 
الطائفية تستطيع أن تغزو مجتمعات  القنبلة  النووية؛ ألن  القنبلة  على 
الناس  من  أليٍّ  ويمكن  العالم،  أصقاع  مختلف  في  لغزوها  وقابلة  كثيرة 
والمغفلين  منهم  الحمقى  متناول  في  فهي  وتأجيجها  استخدامها 

ذ أجندات مشبوهة.
ِّ

والمجهولين ومن ينف
غير أنه يجب أن نصارح أنفسنا أن المسؤولية في كل هذا ليست ملقاة 
على عدو هذه األمة فقط، وأن أعدى أعدائها بدرجة أساسية هم أبناؤها 
يشعروا  لم  أم  شعروا  أعدائها  عن  نيابة  الحروب  هذه  يخوضون  الذين 
في  تستمر  أن  األم��ة  ه��ذه  على  ه��ل  أنفسنا  نسأل  أن  ويجب  ب��ذل��ك، 
معاركها الجانبية التافهة والهامشية وتضخيمها وجعلها الهم األكبر؟ 
وإلى متى؟ هل نتوقع أن يكون هناك من وراء غبار هذه المعارك التافهة 
هذا  إلى  يأتون  حينما  ألجيالنا  ونقدمه  به  نفاخر   

ٌ
وإنجاز محمود  شيٌء 

هذه  تخوض  التي  والمذاهب  الطوائف  هذه  من  أليٍّ  يمكن  هل  العالم؟ 

القـــنابل
 الطـائفية... 
ونزع فتيلها السياسي

بقلم: محود عبد اهلل األهنومي

الحروب أن ينتصر لإلسالم وهو يمعن القتل والنكال في أبنائه وقيمه.
وجهودها  األم��ة  تدمير  هي  النتيجة  وأن  الحروب،  هذه  وراء  من  خيرا  أح��ٌد  يجني  لن  بالتأكيد 
الدعاة  يعي  أن  يجب  ولهذا  عام؛  بشكل  الدين  وأعداء  اإلسالم  أعداء  لصالح  وقيمها  وأخالقها 
مها أعداء األمة ألبنائنا على أنها التاريخ الطبيعي لكل ما هو  اليوم أن هذه االختالفات أصبح يقدِّ
ديني، وأن الدين لن تكون نتيجته إال القتل العشوائي، وتيتيم األطفال، وترميل النساء، وتدمير 
التي  الدين هم من يجب عليهم أوال إيقاف هذه الشبهة  القلوب؛ لذا فإن أهل  العقول، ونخر 
صارت تفعل فعلتها في الناشئة، وأعتقد أن الرد العملي لهذه الشبهة وإعادة الحب لهذا الدين 
هو بالقيام بخطوات عملية تعيد للدين هيبته ومصداقيته وقيمه المستلبة وأخالقه المجّمدة.

ص الحركات الدينية اإلسالمية التي تتحمل القسط األكبر في هذا الصدد فإننا 
ِّ

وإذا أردنا أن نشخ
نجد فيها تيارا معينا في المذهب الحنبلي التيمي الذي واتته الظروف المالية للظهور والوصول 
الحصري لإلسالم، وهو يقّدم  التمثيل  المشهد، ويستلب  ليتصّدر  العالم  أماكن كثيرة في  إلى 
اجتهاداته وقيمه ومعاركه على أنها هي الدين ال غيره، وما عداها الكفر الصراح؛ لذا لن تجد مكانا 
في العالم يتواجد فيه هؤالء إال وفي جسده اإلسالمي جرح غائر، ولهفة حسرى، ودماء تسيل، 
أي مكان  العالم وينظر  أنحاء هذا  ب بصره في 

ِّ
أن يقل المرء  وانتحارات تتكرر، ويمكن  وتفجيرات 

فال يجد فيه هؤالء إال على خصومة مع كل سكان األرض، وإذا وجدت منطقة خاصة بهم فإنهم 
كالنار يعودون ليأكلوا بعضهم، وفي هذا درس وعبرة عظيمة تدعو أهل العقول منهم إلعادة 

دراسة أفكارهم وقيمهم وتعامالتهم.
ستجد لهم خصومات مع أهل األديان األخرى، وعلى خصومة مع المسلمين الشيعة بمختلف 
ومع  واإلباضية،  األربعة  السنية  المذاهب  أهل  مع  متوترة  عالقة  على  وستجدهم  مذاهبهم، 
معهم  تتصالح  التي  الوحيدة  الفئة  العالم،  هذا  في  صديقا  لهم  تجد  ولن  والفقهاء،  الصوفية 
هي فئة الحكام الطغاة والجبابرة، ودول االستكبار العالمي، التي يرون أن جهاد من يسمونهم 

»المبتدعة والروافض« من المسلمين أولى من مواجهتهم.
وقعت  وإذا  دينية،  أو  مذهبية  أو  طائفية  ألسباب  حرب  تقع  أن  قراءتي  حسب  جدا  النادر  من 
فإنها تكون فردية وتتالشى بسهولة، ما لم تحضر السياسة كمحرك أول، أي حين يكون لهذه 
أو  بخلق  يقومون  االنتهازيين  السياسيين  فإن  انتهازية  ومكاسب  سياسية  مطامع  الحروب 
بعث الخالفات والتناقضات المذهبية إلكسابها صفة القداسة المطلوبة التي تضفي الشرعية 
دها بروح االستمرارية، ولتستطيع تجنيد أكبر عدد ممكن، حيث أن الدين بما يثير من  الدينية وتزوِّ
دافعية روحية - بوابة العبور لالنتهازيين إلى عقول الشعوب الستغفالها، وتوجيهها التوجيه 

الخاطئ، بما يحقق لهم مطامعهم وأهدافهم.
ف جهودها الكثيرة 

ِّ
ولعله من نافلة القول أن األمة ال تغرق في مستنقع التعاسة هذا إال حينما ال توظ

في المجاالت العلمية واإلبداعية، وهو مظهر من مظاهر السطحية التي تجتاح عالم األشقياء اليوم، 
ف هذه الجهود في ما ينفع ذهبت حيث تضر.

َّ
إن الناس يقدمون جهودا فإذا لم توظ

ما يطمئن العاقل أن الناس أصبحوا أكثر وعيا للمخططات وللرغبات السياسية المفضوحة، وأنه 
يتضح أنهم غير مستعدين ألن يكونوا وقودا تافها لمعارك أكثر تفاهة وأسى .

االحترام  وبخلق  جراحها،  بتضميد  قبل  ذي  من  أكثر  اليوم  مطالبة  األم��ة  فإن  كله  ذلك  ومع 
الضروري الستقرار المجتمعات بين مكوناتها المختلفة، وبتنشئة األجيال على ضرورة التعايش 
السلمي كضرورة حضارية ومجتمعية ووطنية، ويجب التنبه والفصل بين السياسي والديني من 
المواقف واألهداف، وبضرورة التعبئة العامة نحو العدو الحقيقي لألمة اليوم والذي يتمثل في 
الجهل، والتخلف، والفقر، والرذائل التي تجتاح المنطقة متسللة من معاطف هذه الحروب التي 

ى وجها طائفيا ومناطقيا ومذهبيا.
َ

ْعط
ُ

ت
يجب إعادة النظر في المناهج التي تنتج كل هذا العناء، والغباء، والوحشية الدينية، ويجب تأهيل 
قت األمة، 

ّ
معلمي األجيال بما ينفع األمة جمعاء، وأن يقف الناس صفا واحدا ضد األصوات التي مز

إلى  المسلمين  نفوس  تتوق  وأن  واالنكسار،  والذلة  والهوان  الضراعة  ليد  وأسلمتها  وجّهلتها، 
العلياء والعزة والكرامة، وال يرتضوا ألنفسهم وبلدانهم إال الرقي والقوة واليقين، وال يكون ذلك إال 
بأن يتحلى زعماؤهم بتقوى الله عز وجل، وباإليمان بأن هذه الشعوب قادرة وجديرة بأن تعيش 

حياة حرة كريمة، في ظل العدالة، والمساواة، وفي أفياء الفضيلة، وشذى الكرامة، وطيب األخالق.
يجب أن نتذكر أن الطغيان والفساد ال ينتج سوى الظلم والخراب، وأن وريثه الشرعي هو هذه 
الجماعات العنيفة والمتشددة، وأنه آن األوان للخروج من هذه المعادلة التعيسة التي شقي بها 

جميع أبناء أمتنا وأورثتهم الويل والثبور.
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فكــــــر  و آراء



توليد  على  القادر   . المفكر  بالعقل  الكوني  الوجود  شركاء  من  غيره  عن  االنسان  تميز 
اب��راز  في  النفسية  العوامل  من  مجموعة  أسهمت  كما   ، العلوم  وانتاج   ، المعارف 
شخصيته واثبات وجوده ، ولعل من أهم تلك العوامل حب الذات ، والذي يمثل دافعًا 

قويًا لتحقيق االنجاز ، والسعي الدؤوب وراء المجد والنجاح .
الموت  غريزة  أو   ) التناتوس   ( و   ، الحياة  حب  غريزة  أو   ) اآلي��روس   ( ظاهرتي  كانت  وإذا 
والفناء ، تمثالن أبرز مظاهر السلوك االنساني ، فإن الوليد الشرعي لهما ، والذي عرف 
الذات  حب  عن  المسؤولة  هي   ،  ) النرجسية   ( ب��  السيكولوجية  الدراسات  أوساط  في 
 ، االنسان  شخصية  مالمح  تتبلور  عنها  الناتجة  الممارسات  ضوء  وعلى   ، وتأكيدها 

وتتحدد أنماط تصرفاته وسلوكه .
،وتتوسع  االنسان  بنمو  تنمو  فطرية  طبيعة  شأنها  من  واالع��الء  ال��ذات  حب  أن  وبما 
 أن االفراط فيها ، أو االنحراف بها عن مسارها الصحيح 

ّ
بتوسع مداركه وتعدد خبراته ، إال

المنافسة المشروعة  ، وينتقل بصاحبها من حقل  يحولها الى حالة مرضية مشوهة 
الى  األمر  به  ، وقد يصل  األخر ومستحقاته  األنانية واالستيالء على مقدرات  الى حقل 
المجال أمام توسعات طموح  ، بل وتحطيمه من أجل افساح  اقصاء االخر وتهميشه 

الذات المتعالية ، وبسط نفوذها . 
السلوك  تهذب  أن  وتقاليدها  المجتمعات  وأع��راف  السماوية  الشرائع  استطاعت  وقد 

ثقافة االقصاء ... 
بين تأكـيد الـذات وتهـمـيش اآلخـــر

ــدي الــرازحــي ــم بــقــلــم / ح

كانت النزعة التكفريية 
هي أكرب اشكالية 

تواجه الواقع االسالمي 
املعاصر ، فإن اخملرج 
الوحيد منها يكمن يف 
اشاعة روح التسامح 

املذهبي...

باب  من  ال   ، أنانيته  من  وتحد   ، االنساني 
ولكن   ، االنسانية  للنفس  والقهر  الكبت 
الشراكة  دور  تفعيل  في  الترغيب  باب  من 
وبيان أثارها االيجابية في تحقيق التكامل 
فكرًا  االنساني  الفعل  بنية  في  الشامل 
المجال  افساح  أجل  من  وذلك   ، وممارسة 
لآلخر المشارك في مقومات االنتاج والبقاء . 
 واسعًا 

ً
األنا واآلخر جدال ثنائية  أثارت  وقد 

خصوصًا  االس��الم��ي  الفكر  مستوى  على 
تمجيد  في  فاالغراق   ، عمومًا  واالنساني 
ثقافة  يّولد   ) ال��ذات   ( ،وتقديس   ) األن��ا   (
أدعياء  أمام  الباب  ويفتح   ، لآلخر  االقصاء 
وام��ت��الك  ال��ع��ل��ي��ا،   ال��م��ع��رف��ي��ة  السلطة 
 ( تقديس  أن  كما   ، المطلقة  الحقيقة 
اليه بعين االجالل واالكبار  ، والنظر   ) اآلخر 
يقود الى االستالب المعرفي ، ويؤدي الى 
اآلخرين  ان��ج��ازات  أم��ام  ال��ذات  انهزامية 
ال��م��وازن��ة  تشكل  بينما   ، واب��داع��ات��ه��م 
محورًا  االخر  وامكانات  الذات  قدرات  بين 
وميدانًا   ، المثاقفة  م��ح��اور  م��ن  رئيسيًا 
في  الخالق  التنافس  ميادين  من  واسعًا 

مختلف المجاالت العلمية والعملية .
العقول  تالقح  وليدة  المعرفة  كانت  وإذا 
والممارسات  التجارب  نتائج  من  ونتيجة 
زمنية  حقب  عبر  االنسان  بها  ق��ام  التي 
م��ت��ع��اق��ب��ة ، ف���إن ال��ب��ن��ي��ة ال��م��ع��رف��ي��ة ال 
تجاوز  أو  مقدماتها  عن  فصلها  يمكن 
الزماني  بظرفيها  المحكومة  ارهاصاتها 
 
ّ
والمكاني ، وال يمكن التنبؤ بمستقبلها إال

في حدود ما توحي به منظومة العالقات 
القائمة بين مقدماتها وما تحيل اليه من 
على  متوقفة  مصداقيتها  نسبية  نتائج 

مدى تحققها في الواقع من عدمه .
مستويات  في  البشر  بني  تفاوت  أن  كما 
عن   

ً
ف��ض��ال  ، وال���ذك���اء  والتمييز  االدراك 

ذلك  كل   ، النظر  وجهات  في  اختالفهم 
التي  النتائج  اخ��ت��الف  ال��ى  ض���رورة  ي��ؤدي 
في  وه���ذا   ، وت��ع��دده��ا  اليها  يتوصلون 
ودليل   ، للمعرفة  اث���راء  يشكل  ذات��ه  ح��د 
صحي على نمو المدركات ، وتطور العلوم 
للفرقة  المجال  يفتح  أن  دون   ، والمعارف 
الواحد،   الكيان  واالنقسام والتفكك داخل 
 أن الحساسية المفرطة 

ّ
والفكرة الواحدة ، إال

من تعدد اآلراء ووجهات النظر الصادرة عن 

المعرفي  الحقل  لهذا  المشارك  األخ��ر 
التفكير  بمسار  تنحرف  ق��د   ، ذاك  أو 
الصحيح وتدفعه الى مستنقع الكراهية 
في  االنحراف  ذلك  أن  كما   ، واالشمئزاز 
محكمة  الى  يقود  قد  التفكير  مستوى 
التكفير واالقصاء والتهميش ومحاوالت 

االلغاء الفكري والوجودي لألخر . 
تهيمن  التي  المجاالت  أب��رز  من  ولعل 
مجاالت  االستعالئية  النزعة  عليها 
الخطاب الديني المكبل بقيود التبعية 
والتقليد العاجز عن مواكبة روح العصر 
دالالت  على  والمنكفئ   ، ومستجداته 
سياقات  ف��ي  وإي��ح��اءات��ه��ا  النصوص 
ومالبسات  بظروف  مرتهنة  تاريخية 
االنتكاسة  وه��ذه   ، وعصرها  واقعها 
المعرفية العاجزة عن االرتقاء بمفهوم 
المواكبة  مستوى  الى  ودالالت��ه  النص 
قضايا  معالجة  في  الخالق  والتجدد 
وفق  المستحدثة  واشكاالته  العصر 
المعرفية  ورؤاه  الديني  الخطاب  آليات 
حركة  وعرقلة  جمود  في  السبب  هي   ،
المقاصدي  االجتهاد  مجال  في  التطور 
 ، ال��دي��ن��ي  ال��خ��ط��اب  ال���ذي ي��ف��ّع��ل دور 
عالمية  من  المستمدة  عالميته  ويؤكد 

مضامينه الداللية ومرونتها . 
أكبر  هي  التكفيرية  النزعة  كانت  وإذا   
اش��ك��ال��ي��ة ت��واج��ه ال���واق���ع االس��الم��ي 
منها  الوحيد  المخرج  ف��إن   ، المعاصر 
ال��ت��س��ام��ح  روح  اش���اع���ة  ف���ي  ي��ك��م��ن 
المذهبي ، والتقرب من األخر من خالل 
االطالع على مكوناته الفكرية ، ودراسة 
أوجه التقارب واالختالف بعيدًا عن روح 
التعصب واألنانية ، كما أن على المنابر 
لما  خطاباتها  ت��وظ��ف  أن  االع��الم��ي��ة 
علماء  وعلى   ، االسالمية  الوحدة  يخدم 
استرجاع  ع��ن  يكفوا  أن  المسلمين 
المريرة  الفكرية  ال��م��اض��ي  ص��راع��ات  
والتي دارت بين علماء الكالم من جهة 
، وعلماء الفقه وأصوله من جهة آخرى ، 
واالبتعاد عن  توظيفها في خطاباتهم 
التحريضية ، وليكن التسامح المذهبي 
ونبذ  ال��ك��ل��م��ة  ج��م��ع  ال���ى  وسيلتهم 
الخالف والشقاق فاالختالف في الرأي 

ال يفسد للود قضية . 

- طلب العلم أفضل من صالة النافلة.
- العلم ما نفع ليس ما حفظ.

وال  حالل  شيء  في  يقول  أن  ألحد  ليس   -
حرام إال من جهة العلم.

يعلم  ال  وعما   , يعلم  عما  يسأل  العالم   -
يعلم.  ال  ما  م 

ّ
ويتعل يعلم,  ما  فيثّبت   ,

من  ويأنف   , م 
ّ
التعل من  يغضب  والجاهل 

التعليم.
ليس  من  يدعيه  أن  فضيلة  بالعلم  كفى   -
بالجهل  إليه, وكفى  إذا نسب  ويفرح  فيه, 
شينا أن يتبرأ منه من هو فيه, ويغضب إذا 

نسب إليه.
السالمة,  وثمرته   , التثبت  العلم  أصل   -  
وأصل الورع القناعة , وثمرته الراحة, وأصل 
العمل  وأصل  الظفر,  وثمرته   , الحزم  الصبر 
أمر  كل  وغاية  النجاح,  وثمرته   , التوفيق   -

الصدق.
- أرفع الناس قدًرا من ال يرى قدره , وأكثرهم 

فضاًل من ال يرى فضله .
- من نّم لك نّم عليك, ومن نقل إليك نقل 

عنك.
- من تزّين بباطل هتك الله ستره.

درر من كالم

 اإل مام الشافعي
في قيمة العلم واألخالق.
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اسمها  امرأة  حكاية  التاريخ  لنا  حكى  لقد 
)البسوس( كانت لها ناقة تركتها ترعى في أحد 
األيام في مرعى إحدى القبائل المجاورة بقبيلتها 
الخبر  وصل  فلما  القبيلة  تلك  أفراد  أحد  فقتلها 
إال  ناقتها  في  تقبل  أال  أقسمت  البسوس  إلى 
عرض  ورد  أخذ  وبعد  لناقتها  القاتل  قبيلة  زعيم 
ناقتان  ثم  بدلها  ناقة  ناقتها  مقابل  عليها 
قبيلة  من  رجل  فتسلل  جدوى  دون  ولكن  فأكثر 
وبعدها  األخرى،  القبيلة  زعيم  وقتل  البسوس 

دقت الحرب طبولها واشتعلت نارها.
بإنسان  ذبحه  جائز  حيوان  قبيلة!!  بزعيم   ..  

ٌ
ناقة

 
ً
حرام دمه!! عقول تحب الحرب وسفك الدماء بدال

من األمن والقبول باآلخر أو القبول بالتسويات.
ما  عصر  في  العرب  ثقافة  من  جزء  تلك  كانت 
إلى حالنا وبعد مرور  اآلن  ولو نظرنا  قبل اإلسالم 
اإلسالمية  الدعوة  على  قرنًا  عشر  أربعة  من  أكثر 
واإليمان  واألمن  والسالم  الحب  دعوة  السمحاء.. 
أننا  لوجدنا  اآلخر،  مع  والتعايش  التسامح  دعوة 
نفكر  زلنا  وما  الثقافة،  بتلك  متمسكين  مازلنا 
ذلك  مثل  نجيب  زلنا  وما  الضيقة،  العقلية  بتلك 
والشعارات،  المسميات  اختلفت  وإن  الداعي 
أّيما  ونجتهد  باسمها،  ونهتف  لها،  نحشد  ثم 
منا  بوعي  الثقافة  تلك  تكريس  في  اجتهاد 
وبدون وعي، بل نرى لها وجوهًا جديدة ومتنوعة 
في كل مرة وفي مجاالت شتى، فلها دعاة باسم 
والمساواة  والعدالة  الحرية  باسم  وآخرون  الدين 
االجتماعية والبعض باسم الديمقراطية وحقوق 
وهناك  هنا  حربًا  يشعلون  وكلهم  اإلنسان 
والحرم،  األعراض  ويهتكون  ويذبحون  ويقتلون 
هنا  يهمنا  وما  ومقاصده،  دوافعه  بحسب  كل 
هو البحث عن األسباب قبل العالج فمن أسبابها 

على جهة االختصار نذكر ما يلي:
الخالف  المذهبي وتكفير اآلخر بسبب  الشحن   •
معه على مسائل هامشية معينة فيتولد لدى كل 

طرف عدم القبول بالرأي اآلخر، وكل يرى أنه الوحيد 
الذي يحمل النور في هذا العالم المظلم – حسب 
رأيه- ويرى أن الحق قرينه دون سواه ويجب على 
اآلخرين أن يدخلوا تحت مظلته ولوائه ويعتقدون 
أعمى،  تقليدًا  يقلدوه  وأن  ومعتقداته  أفكاره 
ويطيعوه طاعة بلهاء، وإال فهم في ذلك يجيزون 
وهتك  أموالهم،  ونهب  دمائهم،  سفك  له 
حرماتهم، وتدنيس مقدساتهم وخراب بلدانهم.

القبيلة  أو  أو الحرب  • التعصب المقيت للجماعة 
أو  قبيلته  إال  فيه  ليس  الكون  وكأن  والعشيرة، 
حزبه، بل كأن الكون خلق بما فيه مسخرًا له، فال 
فوق  يعلو  صوت  وال  وأتباعه،  هو  غيره  ألحد  رأي 
فيصبح  لهم،  إال  قداسة  وال  حرمة  وال  صوتهم، 
وينهون  يأمرون  من  هم  العشيرة  أو  الحزب 
يتخذهم  بعضنا  وأصبح  ويمنعون  ويرزقون 
أنهم  يحسبون  وهم  تعالى،  الله  دون  من  أربابًا 

يحسنون صنعًا.
• االنخفاض الشديد في مستوى ثقافات العامة 
مما يترتب عليه عجزهم عن تمييز ما هو صحيح 
ناعق  كل  يتبعون  فتراهم  صحيح  غير  هو  عما 

دونما فهم بصير أو استجابة لضمير.
- أما عن مقترحات عالج هذه الثقافة فمنها ما يأتي:
المساجد،  خطباء  قبل  من  الشحن  حدة  تقليل   •
الخالفات  وترك  واالعتدال  التوسط  إلى  والدعوة 
أبناء  بين  الفتنة  سوى  ورائها  من  طائل  ال  التي 

الدين الواحد والبلد الواحد.
• ضرورة تنبيه الناس إلى أنهم أبناء مجتمع واحد، 
وأن على الجميع توحيد صفوفهم، والعمل على 
وبحسب  توجهه  بحسب  كل  مشرق  غد  بناء 

قدراته وإمكانياته.
تؤجج  التي  األخبار  سماع  عند  النفس  ضبط   •
مساحة  بتطبيق  وجهها  في  والوقوف  الفرقة 
انتشارها، والحيلولة دون االستجابة السلبية لما 

تثبته من الكراهية وإيغار الصدور.

ثـقافة البســوس

بقلم / يوسف حممد الرازحي

الكثير منا قد سمع عن حرب البسوس التي استمرت أكثر من أربعة عقود من الزمن، 
ولكن البعض قد ال يعرف األسباب والدوافع التي انت وراء تلك الحرب الضروس التي 

أكلت األخضر واليابس وذهب ضحيتها الكثير من أبناء القبائل العربية آنذاك.

خطبة الوداع
ترسيخ لمبدأ األخوةوتأكيد على حرمة الدماء واألموال

حّجهم،  سنن  ويعلمهم  مناسكهم، 
»أيها  عليهم:  وي��ك��رر  لهم  يقول  وه��و 
ال  كم 

ّ
فلعل مناسككم.  عني  خذوا  الناس؛ 

تلقوني بعد عامكم هذا« .
  الله  وفي يوم عرفة وقد نظر رسول 
ينتهز  أن    عزم  المؤلفة  األل��وف  إلى 
بأصول  ليعلمهم  الكريم  التجّمع  ه��ذا 
اندحار  لهم  وليعلن  وكلياته،  اإلس���الم 

فاتها.
ّ

الجاهلية وزوال مخل
البشر  سيد  بين  األخير  اللقاء  ذل��ك  وف��ي 
 وب��ي��ن ت��ل��ك ال��ج��م��وع ال��غ��ف��ي��رة من 
  األم���ة اإلس��الم��ي��ة ق��ام رس���ول ال��ل��ه
جامعة  خطبة  وأل��ق��ى  خطيبًا،  فيهم 
الفاسدة  الجاهلية  تقاليد  فيها  أبطل 
للدين  األخيرة  اللبنات  ووضع  وعقائدها، 
معالم  فيها  وبين  الحنيف،  اإلس��الم��ي 
لهذه  وح��ّدد  الغراء،  اإلسالمية  الشريعة 
األمة هويتها وشخصيتها، وأرسى فيها 
وأوضح  والعدالة،  والمساواة  اإلخاء  قواعد 
فيها حرمة الدماء واألموال، وحقوق المرأة، 

وما إلى ذلك من الوصايا والتعليمات.
جامعة  خطبة  ال����وداع  خطبة  ف��ك��ان��ت   
  لخصت قيم اإلسالم التي ظل النبي
على  يزيد  ما  الناس  حياة  في  يؤّصلها 

عقدين من الزمن، وتضمنت تلك الخطبة 
عرفته  اإلن��س��ان  لحقوق  ع��ام  إع��الن  أول 
تقاليد  الخطبة  هذه  وأسست  البشرية، 
بينهم،  فيما  المسلمين  لتعامل  عظيمة 
وقضت على ما تعانيه الجماعة اإلنسانية 
يعانيه  وما  اجتماعي،  وظلم  قسوة  من 
والسلب  النهب  مظاهر  م��ن  المجتمع 
ال��ث��ارات وال��دم��اء، وكانت تلك  وم��ن ص��ور 
الخطبة في مجملها تربية للفرد المسلم 
ال��دي��ن  أس���س  ع��ل��ى  اإلس����الم  ولمجتمع 
األس��س  تلك  مقدمة  وف��ي  ومرتكزاته، 

والمرتكزات : 
بين  اإلسالمية  األخ���وة  مبدأ  تعميق   -1

أفراد المجتمع المسلم:
الوثقى  العروة  هي  اإلسالمية  فاألخوة 
اختالف  على  المسلمين  بين  تربط  التي 
لقوله  م��ص��داق��ًا  وأل��وان��ه��م،  ألسنتهم 
 ( ]الحجرات: 

ٌ
َوة

ْ
وَن ِإخ

ُ
ِمن

ْ
ُمؤ

ْ
َما ال

َّ
تعالى: ) ِإن

.]10
استهل  فقد  اإلسالمية  األخوة  وألهمية 
حرمة  على  بالتأكيد  خطبته    النبي 
وعصمتها،  واألع����راض  واألم����وال  ال��دم��اء 
»أيها  ق��ال:  أن    ق��ال��ه   م��ا  أول  فكان 
ْم 

ُ
ك

َ
ْعَراض

َ
َوأ ْم 

ُ
ك

َ
ْمَوال

َ
َوأ ْم 

ُ
ِدَماَءك ِإنَّ  الناس؛ 

النبي  ظل  التي  اإلسالم  قيم  لخصت  جامعة  خطبة  الوداع  خطبة  كانت   
صلى الله عليه وآله وسلم يؤّصلها في حياة الناس ما يزيد على عقدين 
الزمن، وتضمنت تلك الخطبة أول إعالن عام لحقوق اإلنسان عرفته  من 
المسلمين فيما  الخطبة تقاليد عظيمة لتعامل  البشرية، وأسست هذه 
وظلم  قسوة  من  اإلنسانية  الجماعة  تعانيه  ما  على  وقضت  بينهم، 

اجتماعي،

دعوته،  إبالغ  في    النبي  نجح  أن  بعد 
وبعد أن قويت دولة اإلسالم، ودخل الناس 
بيت  تطهير  وبعد  أفواجًا،  الله  دين  في 
وأرجاسه،  الشرك  شوائب  من  الحرام  الله 
وانتشار اإلسالم في أرجاء الجزيرة العربية 
يتوجه  أن    ال��رس��ول  ق��رر  حولها  وم��ا 
الحج،  فريضة  ل��ي��ؤّدي  مكة  إل��ى  بنفسه 
أص��ول  منه  ف��ي��أخ��ذوا  ب��األّم��ة  وليجتمع 
أنه  على  الشهادة  منهم  ويأخذ  اإلسالم، 

غ الرسالة. 
ّ

أدى األمانة وبل
وتجّهز رسول الله  ألداء هذه الفريضة، 
وكتب إلى األمصار يخبر الناس بذلك، وأمر 
يلقوه،  أن  وأمرهم  للحج،  بالتجهز  الناس 
 ثمار دعوته  الله أن يرى رسوله  وشاء 
التي عانى في سبيلها ألوانا من المتاعب 
قرابة ثالثة وعشرين عامًا،  فخرج معه من 
وتجمعت  حولها،  وما  المدينة  في  كان 
وص��وب،  ح��دب  ك��ل  م��ن  العربية  القبائل 
الله  رسول  مع  حج  من  عدد  بلغ  لقد  حتى 
المسلمين حينئٍذ مائة وأربعين   من 

ألفًا أو يزيدون. 
ل��ح��ج��ت��ه،    ال���ل���ه  وم���ض���ى رس������ول 
والمسلمون وراءه يقتفون أثره ويتعلمون 
 ي����ري ال��ن��اس  م���ن ع��م��ل��ه، وج���ع���ل 

بقلم:
 عبد الرحمن محمد المروني

3435 السنة األولى - العدد األول - 1435هـ 2014مـالسنة األولى - العدد األول - 1435هـ 2014مـ

فكــــــر  و آراء



ْم 
ُّ

لك
ُ

ك واِح��ٌد،  ��ْم 
ُ

َب��اك
َ
أ وإّن  َواِح��ٌد،  ْم 

ُ
ك َربَّ إن 

اللِه  عنَد  ْم 
ُ

كرُمك
َ
أ ��راب، 

ُ
ت من  وآدُم  آلدَم، 

عجمّي  على   
ٌ

ل
ْ

ض
َ

ف لعربّي  وليس  ْم، 
ُ

اك
َ

ق
ْ

أت
ُهّم اشهد«، 

ّ
الل  ،

ُ
ت

ْ
غ

َّ
بل  

ْ
ل

َ
 ه

َ
ال

َ
أ وَى، 

ْ
ق

ّ
بالت  

ّ
إال

هو  اإلس��الم  ع��دل  أّن   الرسول ��ل 
ّ

ودل
الحقيقية،  وال��م��س��اواة  المطلق  ال��ع��دل 
وال  مجاملة  وال  استثناء،  وال  حصانة  فال 
محاباة، فبدأ  بأهله وعشيرته، فأعلن 
عبد  بن  العباس  عمه  ربا  إبطال  عن   
عمه  ابن  دم    النبي  ووض��ع  المطلب، 
المطلب، فقال:  الحارث بن عبد  ربيعة بن 
 ِبِه ِرَبا 

ُ
ْبدأ

َ
 ربًا أ

َ
ّول

َ
»قضى الله أنه ال ربا، وإّن أ

العباُس بن عبد المطلب، وإن كل دم كان 
دمائكم  أول  وإن  موضوع  الجاهلية  في 
الحارث بن عبد بن  ربيعة بن  ابن  أضع دم 
بني  في  مسترضعًا  وك��ان  المطلب،  عبد 
ليث فقتلته هذيل فهو أول ما أبدأ به من 

دماء الجاهلية«..
كذلك  المسلم  المجتمع  أف��راد  تربية   -3
وقيمها  بالجاهلية  الصلة  قطع  على 
وت��ص��ورات��ه��ا وع��ق��ائ��ده��ا وأح��ك��ام��ه��ا 

وأعرافها وكل شأن من شئونها:
الوداع  خطبة  في    الرسول  د 

ّ
أك فقد 

وأعلن  أمرها،  وذه��اب  الجاهلية  سقوط 
ستأتي  ال��ت��ي  ول��ألم��م  ح��ول��ه  م��ن  للمأل 
انتهى  قد  الجاهلية  عصر  أن  بعده  من 
إراق��ة  ذل��ك  مقدمة  وف��ي  رجعة،  غير  إل��ى 
وإن  »أال  ف��ق��ال:  ب��ال��رب��ا،  والتعامل  ال��دم��اء 
قدمي  تحت  الجاهلية  أمر  من  شيء  كل 
وإنَّ  موضوعة،  الجاهلية  ودم��اء  موضوع 
رءوس  لكم  ولكن  َموضوٌع  الَجاِهلّية  ِرَب��ا 

أموالكم ال تظلمون وال تظلمون«.
الحقبة  ت��ل��ك  ك��ان��ت  وإن  وال��ج��اه��ل��ي��ة 
النبي  م��ب��ع��ث  س��ب��ق��ت  ال��ت��ي  ال��زم��ن��ي��ة 
، ول��ك��ن ه��ن��اك ن��وع آخ��ر م��ن ع��ادات 
تظهر  ق��د  التي  وم��وروث��ات��ه��ا  الجاهلية 
ومن  اإلس���الم،  أم��ة  في  غفلة  حين  على 
ذلك: الربا، والثأر، ولعب القمار، والعصبية، 
والتبرج،  واألنساب،  باألحساب  والتفاخر 
ما  وهو  ذلك،  وغير  بالنجوم،  واالستسقاء 
أمته  ر 

ّ
يحذ وه��و    الرسول  إليه  أش��ار 

شباكه،  في  والوقوع  الشيطان  اتباع  من 
بقوله: »أيها الناس؛ إن الشيطان قد أيس 
ه 

ّ
ولكن أب���دا،  ه��ذه  بأرضكم  يعبد  أن  م��ن 

به  رض��ي  فقد  ذل��ك  س��وى  فيما  ُيطع  إن 
على  فاحذروه  أعمالكم  من  تحقرون  بما 

دينكم«.
4- الوصية بالمرأة والتأكيد على ما لها من 

ِفي  ا، 
َ
��ذ

َ
ه ْم 

ُ
َيْوِمك ُحْرَمِة 

َ
ك َح��َراٌم،   ْم 

ُ
ْيك

َ
َعل

 
ْ

ل
َ

ه  
َ
ال

َ
أ ا، 

َ
��ذ

َ
ه ْم 

ُ
ِدك

َ
َبل ِفي  ا، 

َ
��ذ

َ
ه ْم 

ُ
ْهِرك

َ
ش

سأل    النبي  أن  رواي��ة  وف��ي   ،»
ُ

��ت
ْ

��غ
َّ

َب��ل
الناس فقال: »في أي يوم أنتم؟« قالوا: الله 
ورسوله أعلم، ثم قال لهم: »في أي شهر 
قال:  ثم  أعلم،  ورسوله  الله  قالوا:  أنتم؟« 
»في أي بلد أنتم؟« قالوا: الله ورسوله أعلم، 
قال: »فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، 
كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في 

بلدكم هذا«. وإنما سألهم 
ليصغوا  األس��ئ��ل��ة  ب��ت��ل��ك 
حيث  أس��م��اع��ه��م،  إل��ي��ه 
ذلك  سيسّمي  أن��ه  ظ��ن��وا 
ال��ي��وم وال��ش��ه��ر وال��م��ك��ان 
المعروفة،  أسمائها  بغير 
حرمة  عظم  لهم  وليبّين 
وأن��ه��ا  وعصمتها  ال��دم��اء 
أعظم حرمة من حرمة البلد 
ال��ح��رام وال��ش��ه��ر ال��ح��رام، 
ذلك    النبي  ��د 

ّ
أك وق��د 

ففي  آخ�����ر،  م���وق���ف  ف���ي 
بن  الله  عبد  ع��ن  الحديث 
ع��م��ر، ق����ال: رأي����ت رس���ول 
بالكعبة،  يطوف    الله 
ويقول: »ما أطيبك وأطيب 
وأعظم  أعظمك  ما  ريحك، 
نفس  وال������ذي  ح���رم���ت���ك، 
محمد بيده لحرمة المؤمن 
أعظم عند الله حرمة منك؛ 
ماله، ودمه، وأن ُيظن به إال 

خيرًا«.
  ول����م ي��ك��ت��ف ال��ن��ب��ي
بالتأكيد  ال��وداع  خطبة  في 
ال��م��ؤم��ن  دم  ح��رم��ة  ع��ل��ى 
وم�����ال�����ه وع�����رض�����ه ح��ت��ى 
على  ب��ت��أك��ي��ده  خ��ت��م��ه��ا 
اإلسالمية،  األخ��وة  معنى 
المسلمين  قتال  من  وحذر 
والتمادي  البعض  بعضهم 
بعضهم  دم��اء  سفك  في 
 بعد 

ًً
م��ع��ت��ب��رًاً ذل���ك ض����الال

ه���دى وك��ف��ر ب��ع��د إي��م��ان، 
���اس؛ 

َّ
����ه����ا ال���ن يُّ

َ
ف���ق���ال: »أ

واعقلوه،  ق��ول��ي  اسمعوا 
أخ  مسلم  ك��ل  أن  تعلمن 
المسلمين  وأن  للمسلم، 
 

ُ
َمال الْم��ِرىٍء   

ُّ
َيِحل  

َ
ال

َ
ف أخوة, 

منُه،  ٍس 
ْ

نف طيِب  َعْن   
ّ
إال خيِه 

َ
أ

بلغت؟  هل  اللهم  أنفسكم  تظلمن  فال 
فارًا 

ُ
ك َبْعِدي  ْرِجُعوا 

َ
ت فال  ربكم  ستلقون  و 

ْم رقاَب َبْعض«. 
ُ

ك
ُ

َيضِرُب َبْعض
أفراد  العدل والمساواة بين  إرساء مبدأ   -2

المجتمع المسلم: 
أن  خطبته  في  ال��رس��ول  ح��ّدد  حيث 
أساس التفاضل بين الناس إنما هو الدين 
وال  لون،  وال  لجنس،  فيه  عبرة  وال  والخلق، 
��اُس 

ّ
ال��ن »أي��ه��ا  ف��ق��ال:  قومية،  وال  وط��ن، 

حقوق، وما عليها من واجبات: 
بقوله:  ت��ل��ك  وص��ي��ت��ه    ض��ّم��ن  وق���د 
اس؛ اتقوا الله في النساء، فإنكم 

َّ
ها الن يُّ

َ
»أ

واستحللتم  الله  بأمانة  أخذتموهن  إنما 
ف��روج��ه��ن ب��ك��ل��م��ات ال��ل��ه، واس��ت��وص��وا 
ال  ع���وان  عندكم  فإنهن  خ��ي��رًا،  بالنساء 
يأتين  أن  إال  شيئا  ألنفسهن  يملكن 
فاهجروهن  فعلن  فإن  مبينة،  بفاحشة 
مبرح،  غير  ضربًا  واضربوهن  المضاجع،  في 
 .

ً
سبيال عليهن  تبغوا  فال  أطعنكم  فإن 

ْم 
ُ

ْم  حقًا، وِلنَساِئك
ُ

أال إن لكم على نَساِئك
عليكم حقًا، فأما حقكم على نسائكم؛ فال 
أَحدًا  َن 

ْ
ُيْدِخل َوال  غيَركم،  ْم 

ُ
ك

َ
ُرش

ُ
ف ئَن 

ْ
ُيوط

ة، فإْن 
َ

اِحش
َ

ْم، وال يأتيَن ِبف
ُ

ك
َ

ُه بيوت
َ
ون

ُ
تكَره

ُهنَّ 
ُ

وكسوت هنَّ 
ُ

ِرزق ْم 
ُ

ْيك
َ

َعل
َ

ف ْم 
ُ

ك
َ
ْعن

َ
أط

قولي،  الناس  أيها  فاعقلوا  بالَمْعُروِف، 
فإني قد بلغت«.

مرتبطة  اإلس����الم  ف��ي  ال��م��رأة  ف��ح��ق��وق 
مثل  )ولهن  تعالى:  قال  الرجل،  بحقوق 
قد  فاإلسالم  بالمعروف(،  عليهن  ال��ذي 
الحقوق  ف��ي  وال��م��رأة  ال��رج��ل  بين  س��اوى 
اإلنسانية  ال��ك��رام��ة  ومنها  وال��واج��ب��ات، 
لّما  ��ه 

ّ
وإن واألم��وال،  الدماء  وحرمة  العامة، 

فقد  بالجاهلية  عهد  قريبي  الناس  كان 
خ��ص ال��رس��ول  ال��ن��س��اء ب��ال��ذك��ر في 
ورفعة  لمكانتهن،  حفظًا  تلك  خطبته 
التي  حقوقهن  على  وتأكيدًاً  لشأنهن، 
اإلي��م��ان  ضعفاء  بعض  م��ن  تنتهك  ق��د 
ما  وهو  مستعبدة،  ضعيفة  المرأة  كون 

»واستوصوا  بقوله:    النبي  إليه  أشار 
ال  ع���وان  عندكم  فإنهن  خ��ي��رًا،  بالنساء 
عوان:  ومعنى  شيئا«،  ألنفسهن  يملكن 
بعض  ف��ي    وب��ق��ول��ه  أس���ي���رات،  أي 
وصاياه: )اتقوا الله في الضعيفين؛ النساء، 

وما ملكت أيمانكم(.. 
5- التأكيد على حقوق الرقيق والضعفاء:

البشرية  المساواة  مبدأ  على  تأكيد  وهو 
وتأكيدًا  األرض  في  اإلسالم  أقامها  التي 
فالناس  المطلقة،  ال��م��س��اواة  ه��ذه  على 
متساوون في الحقوق والواجبات كأسنان 
إال  أعجمي  على  لعربي  فضل  وال  المشط، 
أرقاءكم  »أرقاءكم   : فيقول  بالتقوى، 
مما  واكسوهم  تأكلون  مما  أطعموهم 
أن  تريدون  ال  بذنب  ج��اءوا  وإن  تلبسون، 

تغفروه فبيعوا عباد الله وال تعذبوهم«.
غير  ف��ي  األم���ر  أول��ي��اء  بطاعة  الوصية   -6

معصية: 
األمر  أولياء  بطاعة    النبي  أوصى  فقد 
لقول   

ّ
امتثاال واجبة  طاعتهم  أن  باعتبار 

الله والرسول وأولوا  الله تعالى: )وأطيعوا 
ال���وداع:  خطبة  ف��ي  ف��ق��ال  منكم(،  األم���ر 
عبد  عليكم  أم��ر  وإن  وأطيعوا  »اسمعوا 
الله  كتاب  فيكم  أق��ام  ما  مجّدع  حبشي 
التي  ال��رواي��ة  ه��ذه  م��ن  ويتضح  تعالى«، 
األمراء  إلى  تقربا  البالط  علماء  بها  تالعب 
أولياء  طاعة  جعل    النبي  أّن  وال��والة 
والسنة،  الكتاب  باتباع  مشروطة  األم��ر 
طاعة  هي  إنما  الحاكم  طاعة  أن  باعتبار 

لله ولرسوله الذي أوجبها وأمر بها، وهي 
بقدر  للحاكم  تكون  ال  األس��اس  هذا  على 
وجاهته الشكلية وال مكانته االجتماعية، 
بالشرع،  التزامه  بقدر  للحاكم  تكون  وإنما 
وتمسكه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، 
ى 

َ
ل

َ
اْبت }َوِإِذ  تعالى:  الله  لقول  مصداقًا 

ي 
ِّ
ِإن  

َ
ال

َ
ق ُهنَّ  مَّ

َ
ت

َ
أ

َ
ف ِلَماٍت 

َ
ِبك ��ُه  َربُّ ِإْبَراِهيَم 

 
َ

ال
َ

ِتي ق يَّ رِّ
ُ
 َوِمْن ذ

َ
ال

َ
اِس ِإَماًما ق

َّ
 ِللن

َ
ك

ُ
َجاِعل

اِلِمين{ ]البقرة: 124[..
َّ

 َعْهِدي الظ
ُ

ال
َ
 َين

َ
ال

وأساسياته  الدين  ركائز  أه��م  هي  ه��ذه 
بها  أمته  يذكر  أن  النبي  أراد  التي 
من  بعده  م��ن  األج��ي��ال  بها  يوصي  وأن 
مسامع  على  ألقاها  التي  خطبته  خ��الل 
الجموع  الذي حج معه، وتلك  الجيل  ذلك 
ال��غ��ف��ي��رة ال��ت��ي ج���اءت ل��ت��ودي��ع��ه، حيث 
اِئَب 

َ
غ

ْ
ال اِهُد 

َّ
الش  

ْ
غ

ِّ
ِلُيَبل  

َ
ال

َ
»أ بقوله:  ختمها 

ْوَع��ى 
َ
أ وَن 

ُ
َيك ْن 

َ
أ ُه 

ُ
غ

َّ
ُيَبل َمْن   

َ
َبْعض  

َّ
َعل

َ
ل

َ
ف

أشهدهم  ثم  َسِمَعُه«،  َمْن  َبْعِض  ِمْن  ُه 
َ

ل
على تبليغه للرسالة وأدائه لألمانة، فقال: 
قائلون؟«  أنتم  فما  عني،  تسألون  »وأنتم 
وأدي���ت  بلغت  ق��د  أن���ك  نشهد  ق��ال��وا: 
السبابة يرفعها  ونصحت، فقال بإصبعه 
»اللهم  الناس:  إلى  وينكتها  السماء  إلى 

اشهد« ثالث مرات ..
 وما أحوج األّمة اليوم إلى استلهام تلك 
المعاني الحية، لتكون زادًا لها ينير دربها 
العزة  من  تصبو  ما  لها  ويحقق  المظلم، 
الدنيا  في  والسعادة  والخير  الدنيا،  في 

واآلخرة .. 

مقــــــــــــاالت
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العالمة زيد بن عبدالرحمن بن يحيى:

الفكر التكفيري ... مرض خطير 
ينـخر في جـسد األمــة اإلســالمية ويهـدد بنــــيانها

تبقى تريم حضرموت قبلة للوسطية واالعتدال والدعوة بالحكمة والموعضة الحسنة، تتميز بكونها مركز اشعاع علمي وثقافي 
حافل بالعطاء الفكري والمعرفي المتواصل والمستمد من علمائها وفقهائها ورموزها. فكل مسجد فيها عامر بالتدريس وكل 
رباط يعد واحة خضراء تكسوها عمائم العلماء وتزينها حلقات الدارسين من كل فج عميق، في هذا العدد من مجلة االعتصام 
كان لنا شرف اللقاء والحوار مع أحد رموز هذه المدرسة التريمية العلمية العريقة، فضيلة العالمة والباحث والمحقق زيد بن 

عبدالرحمن بن يحيى مدير مركز النور للدراسات واألبحاث، فكان هذا الحوار.

�� حضرموت العلم والعلماء والثقافة:
للدراسات  النور  مركز  مدير  يحيى  بن  الرحمن  عبد  بن  زيد  بالسيد  نرحب  البداية  في   ❖

واألبحاث ونشكره إذ سمح لنا بهذا المقابلة.
وأنا بدوري أرحب بالقائمين على مجلة االعتصام وأشكر لهم إتاحتهم الفرصة لنا   ❖❖

بالحوار في هذا المنبر العلمي المتميز متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد والنشر لكل 
ما هو نافع ومفيد.

للدراسات  النور  مركز  مدير  بصفتكم   ❖❖

العملية  األنشطة  أهــم  هي  ما  واألبــحــاث 
التي يقوم بها المركز؟

ونظر  ال��ل��ه  ب��ت��وف��ي��ق  ال��ن��ور  م��رك��ز  إن   ❖

م��ؤس��س��ي��ه م���ن أه���ل ال��ع��ل��م وال��ف��ض��ل 
من  ع��دد  إقامة  في  طيبة  خطوات  خطا 
األنشطة العملية من خالل ترميم وتوثيق 
مكتبات  كبريات  مخطوطات  من  العديد 
ب����وادي ح��ض��رم��وت خاصة  ال��ع��ل��م  أه���ل 
كمكتبة  عامة  اليمن  مناطق  من  وغيرها 
الحبيب العالمة المسند عيدروس بن عمر 
الحبشي بالغرفة وكمكتبة آل البار بالقرين 
بدوعن وكمكتبة العالمة الشهيد محمد 
من  وغيرها  بتريم  حفيظ  بن  سالم  بن 
حوت  التي  والفضل  العلم  أهل  مكتبات 
في جنباتها العديد من نوادر كنوز العلم 
اهتمامه   

َّ
جل يوجه  فالمركز  والمعرفة، 

للمخطوطات عناية ومعالجة وحفظًا من 
خالل قسمي الترميم والتوثيق.

ال��دورات  من  بعدد  أيضًا  المركز  قام  كما 
ع��ددًا  أق���ام  وك��ذل��ك  البحثية  التأهيلية 
عن   

ً
فضال بتريم  العلمية  ال��ن��دوات  م��ن 

م��ش��ارك��ات��ه ال��ب��ح��ث��ي��ة ف��ي ال��م��ؤت��م��رات 
اليمن  داخ��ل  في  والحوليات  وال��ن��دوات 

وخارجه.
التصوف  مؤتمر  في  المركز  ش��ارك  فقد 
كونها  بمناسبة  بتلمسان  عقد  ال���ذي 
شارك  كما  اإلسالمية،  للثقافة  عاصمة 
أيضًا في الندوة الدولية عن دور حضرموت 
الماليوي  األرخبيل  في  اإلسالم  نشر  في 
الذي عقد بالعاصمة اإلندونيسية بجاكرتا، 
التصوف  م��ؤت��م��رات  ب��ع��دد م��ن  وك��ذل��ك 

بإندونيسيا أيضًا.
قسم  خ��الل  م��ن  أي��ض��ًا  المركز  ق��ام  كما 
من  ع��دد  بتقديم  فيه  العلمي  البحث 
البحوث وبتحقيق العديد من كتب التراث 

الحضرمي خاصة واإلسالمي بشكل عام.
العملية  الحركة  تقيمون  كيف   ❖❖

خالل  حضرموت  في  والثقافية 
السنوات األخيرة؟

العملية  العلمية  الحركة  إن   ❖

في  نشطت  ق��د  والثقافية 
حيث  األخيرة  السنوات  هذه 
انزاحت غمة الحكم الشمولي 

ق��ي��د تلك  ال����ذي  االش���ت���راك���ي 
فاستعاد  سبق  فيما  األنشطة 

العلمية  حضرموت  م��ن��ارات  أشهر 
وهو رباط تريم نشاطه العلمي لطالب 

من  بكثير  أكبر  ب��أع��داد  وخ��ارج��ه  اليمن 

دور  لهما  ك��ان  أيضًا  وال��ت��ي  اإلس��الم��ي��ة، 
العلمية وتبعها  الحركة  إنعاش  كبير في 
عدد كبير من الفروع لها في داخل اليمن 

وخارجه.
عن  الكريم  والــقــارئ  تطلعونا  أن  نريد   ❖❖

المصطفى  دار  الرائدة  العلمية  المؤسسة 
الــتــدريــس،  العلمي،  الــنــشــاط   : حيث  مــن 
الثقافية،  األنشطة  الــدراســيــة،  الــمــراحــل 

المناهج الدراسية وغيرها.
المصطفى  دار  م��ؤس��س��ة  ت��أس��س��ت   ❖

)الجمهورية  بتريم  اإلسالمية  للدراسات 
أول  وتخرجت  1414ه���  عام  في  اليمنية( 

دفعة منه عام 1419ه�.
وقد قام الدار على ثالثة مقاصد: 

الشريعة  ع��ل��وم  وتحقيق  تحصيل   )1
وأخذها  بتلقيها  وآالتها  الغراء  المطهرة 
المتصلين  الشيوخ  عن  المتصل  بالسند 
قبلهم  العلم  في  الراسخين  بالشيوخ 
إلى  األمة  أكابر  إلى  المتصلة  بأسانيدهم 
الله  رسول  سيدنا  األول  والمنبع  المعدن 

صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
ال��ص��ف��ات  ال��ن��ف��س وت��ط��ه��ي��ر  ت��زك��ي��ة   )2
السلوك  وت��ق��وي��م  األخ����الق  وت��ه��ذي��ب 
وال��ت��ح��ل��ي ب����اآلداب ال��ن��ب��وي��ة س��ي��رًا ج��ادًا 
مس���تقيمًا إلى الرب الملك المعبود الحق 
جل جالله وفرارًا إليه سبحانه وتعالى في 

عاله.
3( ن��ش��ر ال���دع���وة إل���ى ال��ل��ه ع��ز وج��ل 
ودي���ن���ه وك��ت��اب��ه وس��ن��ة رس��ول��ه 
الرحمة  وج���ه  ع��ل��ى  المصطفى 
وال���ص���دق وال��س��ع��ة وال��ت��ق��ري��ب 
الظن  وحسن  والتأليف  والجمع 
والعزيمة  والثبات  واالحتمال 

وتواصل العمل.
خ��الص��ة  أن  ف��ت��ب��ي��ن 
ال���م���ق���اص���د ت��ح��ص��ل 
بأخذه  النافع  العلم 
والعمل  أه��ل��ه  م��ن 
ب����ه ع���ل���ى ال���وج���ه 
إلى  والدعوة  األمثل 
ال��ل��ه ع��ل��ى ب��ص��ي��رة، 
ويتصل بها مقصد 
راب������ع وه�����و ح��ف��ظ 
القرآن الكريم وتلقي 

علومه.
النشاط العلمي:

النشاط  أوج��ه  تتعدد 
ال���ع���ل���م���ي ف�����ي ه����ذه 
ال����م����ؤس����س����ة ل��ت��ش��م��ل 

الحركة العلمية نشطت في 

حضرموت بعد أن انزاحت غمة 

الحكم الشمولي االشتراكي 

فاستعاد أشهر منارات 

حضرموت العلمية وهو رباط 

تريم نشاطه العلمي لطالب 

اليمن وخارجه.

مضى  فيما  له  تقدم  كانت  التي  األع��داد 
لهذا  لتتسع  ال��رب��اط  مساحة  وتوسعت 

اإلقبال الكبير.
كبير  عدد  حضرموت  في  استحدث  كما 
من منابر العلم ومعاهده وأربطته إضافة 
إلى تلك التي استعادت نشاطها السابق.

من تلك المواقع العلمية التي استحدثت: 
تريم  بمدينة  والقانون  الشريعة  كلية 
وكلية البنات اإلسالمية بالمكال التابعتين 
أعدادًا  استقطبت  التي  األحقاف  لجامعة 

كبيرة من دول كثيرة.
ل��ل��دراس��ات  ال��م��ص��ط��ف��ى  دار  وك���ذل���ك 
ل��ل��دراس��ات  ال���زه���راء  ودار  اإلس���الم���ي���ة، 
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الشامل  التعليم  م��ن  مختلفة  أن��م��اط��ًا 
)دار  لهن  خصص  حيث  واإلن���اث  للذكور 
المصطفى  لدار  قسيمًا  يعد  الذي  الزهراء( 
هذه  لتشمل  ومناهجه،  أنشطته  ف��ي 
والتعليم  ال��ش��رع��ي  التعليم  األن��ش��ط��ة 
من  القرآني  التخصص  وكذلك  الحديث. 
المصطفى،  لدار  التابع  المدينة(  )دار  خالل 
لغير  العربية  اللغة  لتعليم  مركز  وكذلك 

الناطقين بها.
الشرعية  الصيفية  ال����دورات  تعقد  كما 
ال��م��واد  ب���دراس���ة  المشتغلين  ل��ل��ط��الب 
المهن  أصحاب  من  وغيرهم  المختلفة 
والوظائف لكي يتسنى لهم أخذ نصيبهم 
والسلوك  المطهرة  شريعتهم  فقه  من 
ويرفعوا  معلوماتهم  ولينموا  وال��دع��وة 
دورات  تقعد  كما  ذلك،  في  مستوياتهم 
إلعداد المناهج وألئمة المساجد والذاهبين 
بالمعامالت  والمشتغلين  ال��ح��ج  إل���ى 

التجارية بل ودورات في الزراعة أيضًا.
كما يقام في دار المصطفى سنويًا ملتقى 
عامًا للدعاة من داخل اليمن وخارجه ينظم 
والبحوث  المحاور  من  العديد  خالله  من 
تجاوز  وق��د  ذل��ك،  غير  إل��ى  العمل  وورش 
عدد الحاضرين لملتقى هذا العام األلفين 
علماء  من  عدد  بحضور  تميز  واألربعمائة، 
األزهر الشريف من مصر وبحضور خارجي 
والحجاز  وألمانيا  الهند  من  السيما  كبير 

واإلمارات والمكسيك واستراليا...
على  باإلشراف  المصطفى  دار  يقوم  كما 
تريم  بمساجد  العلمية  الحلقات  مئات 
اإلش��راف  في  يسهم  كما  حواليها،  وما 
من  المنبثقة  القرآن  تحفيظ  حلقات  على 
في  والمنتشرة  السقاف  اإلم��ام  مسجد 

عدد كبير من مساجد تريم.
المناسبات  من  العديد  ال��دار  تحيي  كما 
النبوي  المولد  كمناسبة  كبيرة  بحشود 
وليلة  والمعراج  واإلسراء  النبوية  والهجرة 

بدر في رمضان وغيرها..
كما يفوج الدار قوافل دعوية إلى مناطق 
العديد  ف��ي  وي��ش��ارك  وخ��ارج��ه  ال��ي��م��ن 
وال��ن��دوات  والمؤتمرات  المناسبات  من 

والحوليات في الداخل والخارج..

التدريس:

المصطفى عدد  بدار  التدريس  يقوم على 
كبير من الشيوخ المجازين من شيوخهم 
الشرعية  شهاداتهم  على  والحاصلين 

واألكاديمية.

المراحل الدراسية:

ت��ق��وم ال���دراس���ة ال��ش��رع��ي��ة ف��ي ال���دار 
ع��ل��ى أرب����ع م���راح���ل ه���ي: االب��ت��دائ��ي��ة 
واإلع���دادي���ة وال��ث��ان��وي��ة وال��ج��ام��ع��ي��ة، 
تختلف  تقسيمية  مصطلحات  وهي 
المشتهرة  المسميات  عن  محتوياتها 
المدرسة  وأما  الحديثة،  المدارس  في 
الدولة  مناهج  ت��درس  فهي  الحديثة 
واإلعدادية،  االبتدائية  مرحلتي  وفيها 
وه���ن���اك س���ع���ي إلض���اف���ة ال��م��رح��ل��ة 

. ية نو لثا ا

يقام في دار المصطفى 
سنويًا ملتقى عامًا للدعاة 
من داخل اليمن وخارجه 

من خالله العديد من 
المحاور والبحوث وورش 

العمل وقد تجاوز عدد 
الحاضرين لملتقى هذا 

العام األلفين واألربعمائة، 
بحضور عدد من علماء 

األزهر الشريف من 
مصر وبحضور كبير من 
الهند وألمانيا والحجاز 
واإلمارات والمكسيك 

واستراليا.

¶¶¶

الفكر التكفيري 
امتداد للفكر الخوارجي 

الذي تسبب في الحد من 
انتشار اإلسالم في مهده.

األنشطة الثقافية:

الثقافية  األن��ش��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 
في  بعضها  إل��ى  اإلش��ارة  تقدمت  والتي 
األنشطة العملية ويضاف إليها إذاعة نور 
منطقة  إلى  موجاتها  تصل  التي  اإليمان 
أنحاء  القطن بوادي حضرموت وإلى كافة 
األرض من خالل شبكة التواصل االنترنت.

اثنين  ي��وم  ك��ل  ع��ام  مجلس  ي��ق��ام  كما 
ومجلس   ، ال���ق���رآن  لتفسير  م��خ��ص��ص 
إرشادات السلوك العام كل يوم خميس، 
باإلضافة إلى مجلس التزكية اليومي عصرًا.

المنهج الدراسي:

لدار  الشرعي  ال��دراس��ي  المنهج  يتضمن 
المصطفى المواد التالية:

ال��ت��ف��س��ي��ر، أص���ول ال��ت��ف��س��ي��ر، ال��ت��ج��وي��د، 
التوحيد،  ال��ح��دي��ث،  مصطلح  ال��ح��دي��ث، 
الفقه،  أص���ول  ال��ف��ق��ه،  ال��ن��ب��وي��ة،  ال��س��ي��رة 
علوم  التاريخ،  البالغة،  النحو،  السلوك، 

القرآن.
اإلش���ارة  تقدمت  أخ���رى  مناهج  وه��ن��اك 
في  يقرر  ال��ذي  الحديث  كالمنهج  إليها 
لهذه  التابعة  المصطفى  دار  م��درس��ة 

العلماء يحملون مسؤولية 
االهتمام والمعالجة للمغرر 

بهم من شباب األمة 
الذين وقعوا في شباك 
ذوي األغراض فغسلوا 
أدمغتهم وحشوها 

باألفكار المغلوطة ووجهوا 
حماسهم اإليماني 

وحميتهم اإلسالمية في 
االتجاه الخاطئ.

¶¶¶

اإلسالم بل الديانات 
السماوية كلها محفوفة 

بالرحمة من كل جنباتها..  
فمن أين للعنف أن يكون 
جزءًا من ثقافات األديان 
الحقة وما كان الجهاد 

-الذي أساء فهمه البعض- 
إال وسيلة دفاع لمن 

اعترض رسالة األخالق 
والرحمة.

ولذلك نجد أن معاهد العلم وأربطته في 
من  ب��ه  ب��أس  ال  ع��ددًا  تحوي  األن��ح��اء  تلك 
أبناء هؤالء الدعاة، هذا باإلضافة إلى وجود 
تلك  عن  تنقطع  ال  التي  الدعوية  القوافل 
والتي  بالماضي  الحاضر  لتصل  المهاجر 
الجهات  تلك  أبناء  قدوم  استمرار  أثمرت 
عن  وتلقيه  العلم  ألخ��ذ  حضرموت  إل��ى 

أهلها.

قضايا األمة اإلسالميه
 التطرف وسبل مواجهته. 

موجه  الفتره  ــذه  ه المنطقه  تجتاح   ❖❖

خطابا  تمارس  التي  التكفيرية  الجماعات 
يمكن  كيف  المسلمين  بين  متطرفا  دينيا 
مواجهة ذلك وما هو دور العلماء في هذه 

القضايا الهامة؟
❖ إن آفة الفكر التكفيري هي مرض خطير 

ويهدد  اإلسالمية  األمة  جسد  في  ينخر 
في  وسريانه  انتشاره  من  ويحد  بنيانها 
الخوارجي  للفكر  امتداد  وهو  البالد  باقي 
الذي تسبب في الحد من انتشار اإلسالم 
في مهده، وقد عولج في تلك اآلونة بأكثر 
أسلوب  أجملها  م��ن  ك��ان  أس��ل��وب  م��ن 
وال  أحسن،  هي  وبالتي  بالحكمة  الحوار 
مسؤلية  يحملون  العلم  أه��ل  أن  ش��ك 
االهتمام والمعالجة واإلقناع للمغرر بهم 
شباك  في  وقعوا  الذين  األمة  شباب  من 
أدمغتهم  غسلوا  ال��ذي��ن  األغ���راض  ذوي 
ووجهوا  المغلوطة  باألفكار  وحشوها 
حماسهم اإليماني وحميتهم اإلسالمية 
األمة  بعلماء  فحري  الخاطئ  االتجاه  في 
المرضى  تجاه  كاألطباء  معهم  يكونوا  أن 
الجهالء  والحكماء تجاه  األبناء  واآلباء تجاه 
وكلمتهم  ج��ه��وده��م  ي���وح���دوا  وأن 
تجاه   

ّ
حل إلى  يتوصلوا  حتى  وصفوفهم 

أمثال هذه القضية.
لعدد  السائد  الخطاب  أصبح  التكفير   ❖❖

من شيوخ ودعاة الجماعات والتيارات التي 
تدعي أنها تدعو إلى اإلسالم فخالل الفترة 
وشاهدنا  وسمعنا  رأينا  الراهنة  الزمنية 
ــوات  ــدع وال التكفيرية  الــفــتــاوى  عــشــرات 
من  ضد  والقتال  بالجهاد  يسمى  ما  إلــى 
 .. والعقيدة  الفكر  أو  الرأي  في  يخالفونهم 
الخطاب  هذا  من  اإلسالم  علماء  موقف  ما 

المتطرف وهذه الممارسات الفتنوية؟
وصريح  واض���ح  اإلس���الم  علماء  م��وق��ع   ❖

يقف  أنه  في  األصيلة  مذاهبه  بمختلف 
والمواقف  ال��ش��اذة  ال��ف��ت��اوى  ه��ذه  أم���ام 

المؤسسة مصبوغًا بأسلوب الدار وكذلك 
المنهج القرآني و اللغوي كما سبق.

والدار عمومًا تسهم في جوانب متعددة 
قد يطول الحديث في بيانها.

انتشار  في  كبير  دور  حضرموت  لعلماء   ❖❖

العالم  ــدان  ــل ب ــن  الــعــديــد م اإلســــالم فــي 
وخصوصًا في بلدان ومناطق شرق آسيا .. 

هل ما زال هذا الدور الرائد قائمًا؟
الحضرمي  القطر  لهذا  الله  كتب  نعم   ❖

شرف اإلسهام في دعوة أنحاء كثيرة في 
العالم السيما بالد شرق آسيا، وقد تميزت 
التي  الخصوصيات  من  بالكثير  دعوتهم 
منها استقرار عدد منهم في تلك البقاع 
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الغير مسؤلة والتي تضر أكثر مما تنفع بل 
وتقوض اإلسالم  إنها دعوة ضد اإلسالم 
ادع��ى  أو  أراد  حيث  م��ن  عليه  وتقضي 

أربابها الدعوة إليه أو خدمته:
 بليلى

ً
وكل يدعي وصال

                وليلى ال تقر لهم بذاك

بطالنه  بيان  في  صراحتهم  وموقفهم 
وتبديد شبهاته دون مخافة لوم الئم وال 
أو غير ذلك  أو دولة  أو حزب  اتجاه  محاباة 
مراعاة  مع  بالحق  جهر  من  ينطلقون  بل 

اللطف وحسن البيان.
اإلســالم؟  ثقافة  من  جــزء  العنف  هل   ❖❖

ومتى يمكن اللجوء إلى ممارسة العنف في 

ضوء اإلسالم؟
كلها  السماوية  الديانات  بل  اإلس��الم   ❖

قال  جنباتها  كل  من  بالرحمة  محفوفة 
ِميَن{ 

َ
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ْ
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ً
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عليه  الله  صلى  قال  ولذلك   ]107 ]األنبياء: 
تعالى:  وقال  مهداة((  رحمة  ))أنا  وسلم: 
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أخالقًا  البشر  أس��م��ى  ك��ان  ف���إذا   ]159
صلوات ربي وسالمه عليه كسى دعوته 
من  ق��ل��وب  رق��ق��ت  ال��ت��ي  الرحمة  ب��ه��ذه 
دعاهم وأخبر الحق أنه لوال ذلك النفضوا 
دعوة  هذه  بل  بغيره،  فكيف  حوله  من 
السماء للكريم موسى وأخيه هارون عند 
فرعون  األرض  عتاة  ألعتى  توجيههم 
باللين  معه  خطابهم  يكون  لكي  مصر 
ُه 

َّ
ِإن ِفْرَعْوَن  ى 

َ
ِإل َبا 

َ
ه

ْ
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ى{ ]طه: 43، 44[ فقد رتب الحق 
َ

ش
ْ

ْو َيخ
َ
أ

الرفق  مقدار  على  والخشية  التذكر  رجاء 
واللين.

من  ج���زءًا  ي��ك��ون  أن  للعنف  أي��ن  فمن 
الجهاد  كان  وما  الحقة  األديان  ثقافات 
وسيلة  إال  البعض-  فهمه  أس��اء  -ال��ذي 
دف����اع ل��م��ن اع���ت���رض رس���ال���ة األخ����الق 
وشروطه  وقواعده  ضوابطه  له  والرحمة 
التي يصعب تحققها السيما عند كثير 

ممن يتشدق به في هذا العصر.
❖❖ في رأيكم ما هي األسباب التي أدت 

وأسهمت في نشوء الجماعات المتطرفة؟
ولعل من  لكل فكر أسبابه  أن  شك  ال   ❖

المتطرفة  الجماعات  هذه  نشوء  أسباب 
البعد ع��ن اإلس��الم  ت��ط��رف ف��ي  وج���ود 
واس��ت��ع��اٍر ل���دى ب��ع��ض غ��ي��ر أه��ل��ه في 
والتنفير  تشويهه  في  ورغبة  محاربته 
إلحادية  ومذاهب  تيارات  ونشوء  منه 
من  كثير  ول��ج��وء  اإلسالمية  ال��ب��الد  ف��ي 
تعطيل  إل��ى  اإلس��الم��ي��ة     الحكومات  
واستبدالها  اإلسالمية  الشريعة  أحكام 
ضياع    ذل��ك  وقبل  الوضعية  بالقوانين 
الخالفة اإلسالمية وقلة العلماء الربانيين 
األصيلة  العلم  معاهد  من  كثير  وتعطيل 
اهتمت  ومناهج  بجامعات  واستبدالها 
ولد  مما  ب��االخ��ت��الط  ودف��ع��ت  بالقشور 
الشرع  علوم  في  متعلمين  وأرباع  أنصاف 
ذل��ك  م��ع  ي��ك��ون  أن  ُي��م��ن��ع  وغ��ي��ره��ا، وال 
مهدت  أجنبية  تخطيطات  وج��ود  أيضًا 
وشجعت قيام هذه الجماعات المتطرفة 

هنالك
 مخططات أجنبية 
مهدت وشجعت 

قيام هذه 
الجماعات المتطرفة 

بوسائل مباشرة 
أو غير مباشرة مما 
أنتج انتشار الجهل 
بحقيقة اإلسالم 
ومبادئه األصلية.

¶¶¶

لم يبلغ إلى علمي 
دعوة أحد من 

علماء حضرموت 
للمشاركة في 

أعمال مؤتمر الحوار 
الوطني ..

 وكلي رجاء أن 
يكونوا قد وفقوا 
لمخرجات تكفل 

لليمن الخروج من 
الكهف المظلم 
الذي يسير فيه.

نتج  مما  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بوسائل 
بحقيقة  الجهل  انتشار  كله  ذل��ك  ع��ن 

اإلسالم ومبادئه األصلية.
❖❖ على من تقع مسؤلية مواجهة التطرف 

الديني؟
يشترك  جماعية  مسؤلية  أنها  شك  ال   ❖

واآلب���اء  األم���ة  وع��ل��م��اء  األم���ر  والة  فيها 
واألمهات ومفكري األمة ودعاتها، فعلى 
كل شريحة من هذه الشرائح أن توجه وأن 
الناشئة  ينحرف  ال  حتى  تبين  وأن  تبصر 

ويقعون في شباك المتصيدين.
االنسجام  وجود  تاريخيًا  المعروف  ❖❖من 

والتعايش والتآلف بين أبناء اليمن بمختلف 
وخصوصًا  الدينية  وتوجهاتهم  مذاهبهم 
والصوفية  والشافعية  الزيدية  أتباع  بين 
تعزيز  يمكن  كيف  رأيكم  في   .. وغيرهم 
وترسيخ هذا الوفاق والتآلف في ظل انتشار 
إلى  والدعوات  والفتنوي  الطائفي  الخطاب 

االقتتال الداخلي بين أبناء البلد الواحد؟
ضرورة  على  الجميع  بإصرار  ذلك  يتيسر   ❖

ذلك وعلى توحيد الصفوف في مواجهة 
التطرف فحسب  مشكالت األمة كلها ال 
وتبادل  وال��ل��ق��اءات  ال��زي��ارات  وباستمرار 
الجميع  والتجارب ومحاولة نصح  الهموم 

السيرة الذاتية :
ولد العالمة زيد بن عبدالرحمن بن يحيى في 1971/11/11م، درس على أيدي المشايخ اليمنيين بدورهم والمساجد. ثم باألربطة 
الله. وتدرج في عدد من  الحديثة. ثم تخرج من كلية الشريعة االسالمية بجامعة األزهر الشريف بكنانة  الدراسة  إلى جانب 
األعمال بدار المصطفى للدراسات اإلسالمية الى جانب التدريس فيه وفي دار الزهراء. ويشغل حاليا إدارة مركز النور للدراسات 

واألبحاث ساهم في تأسيس مجلة أنوار التالقي ورأس تحريرها.. له جوالت دعوية 
لعدد من البلدان منها المملكة العربية السعودية وعمان واالمارات واالردن وسوريا

 ومصر والجزائر وتونس واندنوسيا  وماليزيا وسنغفوره واليابان. ساهم في عدد 
من المؤتمرات والملتقيات والندوات  والحلقات العلمية داخل اليمن وخارجه.

 شارك في عدد من البرامج التلفزيونية  واإلذاعية المحلية والخارجية. 
وله عدد من البحوث والرسائل والتحقيقات 
المنشور بعضها والمعد للنشر البعض اآلخر.

الحكمة  ت��ق��ت��ض��ي��ه  ل��م��ا  وت��وج��ي��ه��ه��م 
واألخالق النبوية اإلسالمية.

�� قضايا اليمن الداخلية. 

في  اليمن  مستقبل  إلى  تنظرون  كيف   ❖❖

سياسيًا  المتردية  الحالية  أوضــاعــه  ظــل 
واقتصاديًا؟

رغ����م عظم  ك��ب��ي��رة  ال��ل��ه  ف���ي  اآلم�����ال   ❖

في  اإليمان  يمن  تواجه  التي  التحديات 
يمن  أبناء  في  منعقد  والرجاء  اآلونة  هذه 
الحكمة والفقه في أن يتبصروا ويتنبهوا 
هذه  من  للنهوض  به  القيام  ينبغي  لما 
وجوب  على  وللتأكيد  المتردية  األوض��اع 
والقضاء على دعوات  واأللفة  المحبة  نشر 

التشرذم واألحقاد والفتن.
❖❖ هــل تــمــت دعــــوة عــلــمــاء حــضــرمــوت 

للمشاركة في أعمال مؤتمر الحوار الوطني؟
علماء  من  أحد  دعوة  علمي  إلى  يبلغ  لم   ❖

المؤتمر  أعمال  في  للمشاركة  حضرموت 
الحوار الوطني والله أعلم بواقع األمر.

الحوار  مؤتمر  مخرجات  تقيمون  كيف   ❖❖

الوطني؟
المخرجات  لتلك  دقيقًا  متابعًا  لست   ❖

وكلي رجاء أن يكونوا قد وفقوا لمخرجات 
المظلم  الكهف  الخروج من  لليمن  تكفل 

الذي يسير فيه.
❖❖كلمة أخيرة تودون توجيهها للحكومة 

اليمنية وللمجتمع اليمني؟
❖  إن كان هناك كلمة نوجهها لحكومتنا 

ري��ادت��ه��ا  ال��ي��م��ن  ت��س��ت��ع��ي��د  أن  ف��ه��ي 
العلمي  اإلسالمي  ورصيدها  وحكمتها 
وقفة  تقف  وأن  اإلس��الم  إل��ى  ودعوتها 
روائحه  فاحت  الذي  الفساد  تجاه  حكيمة 
دور  لها  يكون  وأن  األن��وف  أزكمت  حتى 
تجاه  اليمنية  الجنسية  كرامة  إع��ادة  في 
العربية  الجزيرة  وفي  عمومًا  ال��دول  عامة 
علميًا  اليمني  بالفرد  والنهوض  خصوصًا 
معالجة  في  والتفكير  واجتماعيًا  وصحيًا 
ال��ف��ت��ن ال��ط��ائ��ف��ي��ة وم��ش��ك��الت ال��س��الح 

والقات إلى غير ذلك..

والحكمة  اإليمان  يمن  من  ألهلنا  ونقول 
وأين  منا  الحكمة  وأي��ن  ا 

ّ
من اإليمان  أين 

الله صلى  الذي أشار رسول  الرحمن  نفس 
الله عليه وسلم أنه من نحو اليمن.
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       دراسات في تاريخ
       أئمة الفكر والتجديد

علي واآلخر   •
العالمة العجري:   •

           رجل االصالح االجتماعي 
           وشيخ العلماء..

اإلمام زيد بن علي:  •
           إمام علم وقائد ثورة

اإلمام المهاجر  •
           أحمد بن عيسى.

ممارسة دور فاعل يف معاجلة قضايا األمة، والتأصيل العلمي والعملي يف املسائل واملتغريات 
املستجدة..

بناء وعي حضاري، وحتصني األمة من خطر الذوبان واالحنراف واإلفراط والتفريط..
من أولويات الرابطة: توحيد كلمة اليمنيني خاصة واملسلمني عامة جتاه ثوابت األمة.. 

تنسيق املواقف وتقريبها بني االجتاهات واملؤسسات، وفق منهج االعتدال والوسطية والتسامح 
ورأب الصدع..

احليلولة دون متزيق وتفريق اجملتمع اليمين واإلسالمي.
بيان الرؤية الشرعية يف قضايا األمة وحتديد املواقف الشرعية عن كافة القضايا اإلجتماعية 

والسياسية واإلقتصادية والثقافية وغريها.
العمل على ترسيخ التعايش بني املذاهب السائدة يف اليمن وبني سائر املذاهب واآلراء االجتهادية، 

واالستيعاب واالنفتاح على الفكر احلضاري املنسجم مع  ثوابت الشرع. 
التصدي للتدخالت اخلارجية يف شئون اليمن ومواجهة املخططات واملضره مبصاحل الوطن 

واملعادية لإلسالم.

 كيان مؤسسي ُعلمائي من أجل:



على  الذمة  أهل  تحبُه  رجٍل  في  أقول  »ما 
الفالسفة  وتعظمه  بالنبوة،  تكذيبهم 
وت��ص��وُر  ال��م��ل��ة،  أله��ل  معاندتهم  على 
بيعها  في  ُه 

َ
صورت وال��روم  الفرنج   

ُ
ملوك

مشمرًا  سيفه،   
ً
حامال عبادتها،  وبيوت 

ُه 
َ

 الترك والديلم صورت
ُ

لحربه، وتصوُر ملوك
عضد  سيف  على  ك��ان  أسيافها..  على 
الدولة  ركن  أبيه  وسيف  بويه  بن  الدولة 
أرس��الن  أل��ب  سيف  على  وك��ان  ص��ورت��ه، 
يتفاءلون  كأنهم  صورته؛  ملكشاه  وابنه 
به النصر والظفر. و ما أقول في رجل أحبَّ 
أن  أح��ٍد   

ُّ
ب��ه، وود ك��ل  واح��ٍد أن يتكثر 

ُّ
ك��ل

حتى  إليه،  باالنتساب  ويتحسن  يتجمل 
حدها:  في  قيل  ما  أحسن  التي  الفتوة 

تستقبحه  ما  نفسك  من  تستحسن  أال 
أنفسهم  نسبوا  أربابها  فإن  غيرك.  من 
إليه، وصنفوا في ذلك كتبًا وجعلوا لذلك 

إسنادا أنهوه إليه، و قصروه عليه... «.
) ابن أبي الحديد(.

النبوة  عصر  اإلسالمية  الحضارة  شهدت 
منقطع  تسامحًا  الراشدين  الخلفاء  وفترة 
بشهادة  الدينية،  األقليات  إزاء  النظير 
ما  والمستشرقين،  الباحثين  من  كثير 
وضمن  بالبقاء)1(،  األقليات  لهذه  سمح 
وتقيم  عباداتها،  لتمارس  االستمرار  لها 
تحفظ  دولة  كنف  في  وتحيا  طقوسها، 
كافة  على  العدل  ظالل  وتبسط  الحقوق، 

وضاح بن عبد الباري طاهر

مواطنيها) 2(.
وسلم  وآل��ه  عليه  الله  صلى  النبي  ق��دم 
اليهود،  من  طوائف  فيه  وك��ان  المدينة 
يتعرض  ول���م  دي��ن��ه��م،  ع��ل��ى  ف��أق��ره��م 
اليهود  وب��ي��ن  بينه  وك��ت��ب  ألم��وال��ه��م، 
مع  ينفقون  اليهود  على:»أن  ينص  حلفًا 
يهود  وأن  محاربين،  دام��وا  ما  المؤمنين 
لليهود  المؤمنين  م��ع  أم��ة  ع��وف  بني 

دينهم وللمسلمين دينهم«)3(.
وآله  عليه  الله  صلى  كتابه  ك��ان  وهكذا 
وسلم لنصارى نجران: »لنجران وحاشيتها 
الله  رس��ول  النبي  محمد  وذم��ة  الله  ج��وار 
ع��ل��ى أن��ف��س��ه��م، وم��ل��ت��ه��م، وأرض��ه��م، 
وأم���وال���ه���م، وغ��ائ��ب��ه��م، وش��اه��ده��م، 

علي واآلخر 

ت 
ـــا

ــــ
ســ

را
د

 : ]األمثلة  وأمثلتهم  وبعثهم،  وعيرهم، 
عليه،  كانوا  ما  يغير  ال   ، والصور[  الصلبان 
وأمثلتهم،  حقوقهم  من  حق  يغير  وال 
راهب  وال  أسقفيته،  من  أسقف  يفتن  ال 
من رهبانيته، وال واقه]الواقه: قيم البيعة[ 
من  أيديهم  تحت  ما  على  وقاهيته،  من 
وال  ره��ق  عليهم  ول��ي��س  كثير،  أو  قليل 
يعشرون،  وال  يحشرون  وال  جاهلية،  دم 
منهم  سأل  من  جيش،  أرضهم  يطأ  وال 
وال  ظالمين  غير  َصف 

َ
الن فبينهم  حقًا 

ربا  منهم  أك��ل  وم��ن  بنجران،  مظلومين 
من ذى قبل فذمتي منه بريئة، وال يؤخذ 
آخر، ولهم على ما في  منهم رجل بظلم 
محمد  وذم��ة  الله  ج��وار  الصحيفة  ه��ذه 
نصحوا  ما  الله،  أمر  يأتي  حتى  أبدًا  النبي 
وأصلحوا فيما عليهم، غير مكلفين شيئًا 

بظلم«)4(.
على هذا جرت السنة النبوية فى تعظيم 
التعرض  عن  والزجر  المعاهدين،  حقوق 
الخلفاء  ذل��ك  على  وم��ض��ى  بظلم،  لهم 
الراشدون، حتى انتهت نوبة الخالفة إلى 
اإلمام علي- كرم الله وجهه- فمضى على 
منهاج النبوة، وسار السيرة الحسنة؛ ففي 
»يا  ال��ري��اح��ي:  قيس  ب��ن  لمعقل  وصيته 
استطعت؛  ما  الله  اتق  قيس!  بن  معقل 
فإنه وصية الله للمؤمنين. ال تبِغ على أهل 
القبلة، وال تظلم أهل الذمة، وال تتكبر فإن 

الله ال يحب المتكبرين«)5(.
ولم تقل حسرة أمير المؤمنين على ذوات 
على  ح��زن  ال���ذي  ال��م��ق��دار  بنفس  العهد 
يتحدث  وه��و  إليه  فلنصغ  المسلمات، 
ال��ذي  الغامدي  جيش  دخ��ول  ع��ن  ب��م��رارة 
وسلب،  فقتل  األنبار،  إلى  معاوية  سيره 
هذا  معرة  م��ن  النساء  حتى  يسلم  ول��م 
الرجل  أن  بلغني  »لقد  ي��ق��ول:  الجيش.. 
المسلمة  المرأة  على  يدخل  كان  منهم 
حجلها  ف��ي��ن��ت��زع  ال��م��ع��اه��دة،  واألخ�����رى 
وقالئدها  ال��م��رأة[،  س��وار  لب: 

ُ
بها]الق

ُ
ل

ُ
وق

منه  تمتنع  م��ا  ال��ق��رط[،  ]ال��رع��ث:  ورعثها 
انصرفوا  ثم  واالسترحام،  باالسترجاع  إال 
أريق  وال  كلم،  منهم   

ٌ
رجل نال  ما  وافرين 

هذا  بعد  من  مات  ام��رءًا  أن  فلو  دم؛  لهم 
عندي  ك��ان  ب��ل  ملومًا  ب��ه  ك��ان  م��ا  أس��ف��ًا 

جديرًا«)6(. 
نفسه  من  العهد  ذات  اإلم��ام  وض��ع  لقد 
بإزاء المسلمة فتألم لها، وتأسف لما حل 
كثير  في  أك��ده  لطالما  معنى  وه��ذا  بها. 
من كالمه، وكرره في خطبه؛ ففي وصيته 
مصر:  على  واله  حين  النخعي  لألشتر 

»أشِعْر قلبك الرحمة ِللرعية والمحبة لهم 
سبعًا  عليهم  تكوننَّ  وال  بهم،  واللطف 
ضاريًا، تغتنم أكلهم؛ فإنهم صنفان: إما 
أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق، 
العلل،  لهم  وتعرض  الزلل،  منهم  يفرط 
والخطأ،  العمد  في  أيديهم  على  ويؤتى 
فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي 
عفوه  من  الله  يعطيك  أن  وترضى  تحب 

وصفحه«)7(.
إما  »الرعية  الحديد:  أبي  ابن  الشارح  قال 
أخوك في الدين، أو إنسان مثلك؛ تقتضي 
رقة الجنسية وطبع البشرية الرحمة له«)8(.

الله  –رض��ي  الحسن  البنه  وصيته  وم��ن 
ميزانًا   

َ
نفسك  

ْ
اجعل بني!  »يا   : عنهما- 

لغيِرك  فأحِبب  غيِرك؛  وبين  بينك  فيما 
لها،  تكره  ما  له  اكره  و  لنفسك،  تحب  ما 
ظلم، وأحسن 

ُ
و ال تظلم كما ال تحب أن ت

األقليات الدينية فما موقفه من الخالف 
داخل اإلطار اإلسالمي؟

طرأ  ال��ذي  الخالف  من  اإلم��ام  جعل  لقد 
بعد وفاة صاحب الشريعة صلى الله عليه 
قال  ال��دي��ن،  ف��روع  في  خالفًا  وسلم  وآل��ه 
له:ما  قال  لما  لليهودي  جوابه  في  اإلمام 
فقال  فيه.  اختلفتم  حتى  نِبّيكم  دفنتم 
فيه،  ال  عنه  اختلفنا  ِإنما  له:  السالم  عليه 
حتى  البحِر  من  أرجلكم  جفت  ما  ولكنكم 
لهم  كما  ِإلهًا  لنا   

ْ
لنِبيكم:)اجعل قلتم 

آلهة فقال إنكم قوم تجلهون( )11(.
قوله  أحسن  »م��ا  الحديد:  أب��ي  اب��ن  ق��ال 
االختالف  ألن  ذلك  و  فيه؛  ال  عنه  اختلفنا 
لم يكن في التوحيد و النبوة بل في فروع 
الميراث،  و  اإلمامة،  نحو:  ذلك  عن  خارجة 
أم  واجبة  هي  هل  ال��زك��اة  في  وال��خ��الف 
في  بل  كذلك،  يختلفوا  لم  واليهود  ال؟ 

التوحيد الذي هو األصل«)12(.   
لقد خرج الخوارج على اإلمام علي وكفروه 
إنَّ  لهم:  يقول  نجده  ذلك  ومع  وقاتلوه 
مساجدنا  من  نمنعكم  ال  أن  علينا  لكم 
وال حقكم من الفيء. ثم أرسل إليهم ابن 
عباس فناظرهم، فرجع نحو نصفهم، ثم 

قاتل من قاتله من الباقين.
 عن طارق بن شهاب قال: كنت عند علي 
فقيل  النهروان  أهل  قتال  من  فرغ  حين 
له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا.  
ال  المنافقون  ق��ال:  ؟  فمنافقون  فقيل: 
.  قيل: فما هم؟ قال: 

ً
يذكرون الله إال قليال

قوم بغوا علينا فقاتلناهم)13(.
مسجد  »دخلت  قال:  الحضرمي  ابن  وعن 
نفٌر  ف��إذا  ك��ن��دة،  أب���واب  قبل  م��ن  الكوفة 
عنه-،  الله  -رض��ي  عليًا  يشتمون   

ٌ
خمسة

 عليه برنس يقول: أعاهد الله 
ٌ

وفيهم رجل
أصحابه  وتفرقت  به،  فتعلقت  ألقتلنه، 
عنه. فأتيت به عليًا -رضي الله عنه- فقلت: 
ليقتلنك.  الله  يعاهد  هذا  سمعت  إني 
أنا:  فقال  أنت؟  من  ويحك  أدُن!  له:  فقال 
سوار المنقري، فقال علي- رضي الله عنه-

عاهد  وقد  عنه،  أخلي  فقلت:  عنه.   
ِّ

خل  :
عنه:  الله  رضي  علي  قال  ليقتلنك؟!  الله 
أفأقتله ولم يقتلني؟!. قلت: فإنه شتمك. 

قال: فاشتمه إن شئت أودعه!« )14(.
وقد كان علي يقف على المنبر فيقاطعه 
في  يفكر  فال  بالكفر؛  ويرمونه  مخالفوه 

عقابهم حين رموه بالكفر)15(. 
المستصفى  ف��ي  الغزالي  اإلم���ام  ونقل 
اس��ت��أذن��ه  وج��ه��ه–  ال��ل��ه  ك���رم   - عليًا  أن 
بشهادة  القضاء  في  البصرة  في  قضاته 

F
كما تحب أن يُحسن ِإليك، و استقِبح من 
وارض  غيِرك،  من  تستقِبحه  ما  نفسك 
من  الناِس ِبما ترضاه لهم من نفسك«)9(.

»وجد   : قال  الشعبي  عن  األثير  ابن  وذكر 
إلي  به  فأقبل  نصراني  عند  له  درع��ًا  علي 
كان  لو  وق��ال:  جانبه،  إلي  وجلس  شريح، 
هذه  وق���ال:  لساويته،  مسلمًا  خصمي 
درعي،  إال  هي  ما  النصراني:  فقال  درع��ي. 
شريح  فقال  المؤمنين،  أمير  يكذب  ولم 
يضحك،  وه��و  ال،  ق��ال:  بينة؟  أل��ك  لعلي: 
ثم  يسيرًا  ومشي  ال��درع  النصراني  فأخذ 
األنبياء،  أحكام  هذه  أنَّ  أشهد  وقال:  عاد، 
قاضيه،  إل���ي  ق��دم��ن��ي  ال��م��ؤم��ن��ي��ن  أم��ي��ر 
واعترف  أسلم  ثم  عليه،  يقضي  وقاضيه 
مسيره  عند  علي  من  سقطت  ال��درع  أن 
إلي صفين، ففرح علي بإسالمه ووهب له 

الدرع وفرسًا«)10(.
إزاء  ال��س��الم  عليه  اإلم���ام  م��واق��ف  ه��ذه 
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أه���ل ال��ب��ص��رة م��ن ال���خ���وارج وغ��ي��ره��م أو 
قبل  ك��ان  كما  بقبولها  فأمرهم  رده���ا، 
الحرب؛ ألنهم حاربوا على تأويل، وفي رد 

شهادتهم تعصب وتجديد خالف)16(.
خذ ابن ملجم فأدخل على علي قال 

ُ
ولما أ

وألينوا فراشه، فإن  ألهله: أطيبوا طعامه، 
أعش فأنا أولى به عفوًا وقصاصًا، وإن أمت 
فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين)17(.

بعدي  ال��خ��وارج  تقاتلوا  ي��ق��ول:»ال  وك��ان 
فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب 
يعني  الشريف:  ق��ال  ف��أدرك��ه«.  الباطل 

معاوية وأصحابه)18(.
الخوارج  أن  »م��راده  الحديد:  أبي  ابن  قال 
وك��ان��وا  عليهم،  دخ��ل��ت  بشبهة  ض��ل��وا 
يطلبون الحق، ولهم في الجملة تمسك 
اعتقدوها  عقيدة  عن  ومحاماة  بالدين، 
وإن أخطئوا فيها. وأما معاوية فلم يكن 
يطلب الحق، و إنما كان ذا باطل ال يحامي 
وأحواله  شبهة،  على  بناه  قد  اعتقاد  عن 
من  يكن  لم  فإنه  ذل��ك؛  على  ت��دل  كانت 

أرباب الدين، وال ظهر عنه نسك، وال صالح 
في  الفيء  مال  ُيذهب  مترفًا  وك��ان  ح��ال، 
به  ويصانع  ملكه،  تمهيد  وف��ي  م��آرب��ه، 
مؤذنة  كلها  أحواله  وكانت  سلطانه،  عن 
ب��ان��س��الخ��ه ع��ن ال��ع��دال��ة، وإص�����راره على 
ينصر  أن  يجز  لم  كذلك  كان  وإذا  الباطل، 
الخوارج  تحارب  و  سلطانه،  المسلمون 
عليه، وإن كانوا أهل ضالل؛ ألنهم أحسن 
 منه؛ فإنهم كانوا ينهون عن المنكر، 

ً
حاال

ويرون الخروج على أئمة الجور واجبًا«) 16(.
ال��س��الم، وق��د سمع  ل��ه عليه  وم��ن ك��الم 
قومًا من أصحابه يسبون أهل الشام، أيام 
حربهم بصفين:»إني أكره لكم أن تكونوا 
أعمالهم،  وصفتم  لو  ولكنكم  سبابين، 
القول،  في  أص��وب  كان  حالهم،  وذكرتم 
وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: 
اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات 
ضاللتهم؛  من  وبينهم،واهدهم  بيننا 
حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن 

الغي والعدوان من لهج به«)20(.

قال ابن أبي الحديد: »خرج حجر بن عدي و 
أهل  من  البراءة  يظهران  الحمق  بن  عمرو 
إليهما:  الشام؛ فأرسل علي عليه السالم 
فقاال:  فأتياه  عنكما،  يبلغني  عما  كفا  أن 
قال:  محقين؟  ألسنا  المؤمنين  أمير  يا 
بلى.  ق��ال:  مبطلين؟  ليسوا  أو  ق��اال:  بلى. 
ق��ال:  شتمهم؟!  م��ن  منعتنا  فلم  ق��اال: 
شتامين  لعانين  تكونوا  أن  لكم  كرهت 
وصفتم  ل��و  ولكن  ت��ت��ب��رءون،  و  تشتمون 
سيرتهم  من  فقلتم:  أعمالهم،  مساوئ 
كان  وك��ذا،  كذا  أعمالهم  ومن  كذا،  و  كذا 
أصوب في القول، وأبلغ في العذر. و قلتم 
منهم:  براءتكم  و  إياهم،  لعنكم  مكان 
اللهم أحقن دماءهم ودماءنا، و أصلح ذات 
ضاللتهم؛  من  واهدهم  وبيننا،  بينهم 
جهله،  م��ن  منهم  ال��ح��ق  ي��ع��رف  ح��ت��ى 
من  منهم  وال��ع��دوان  الغي  عن  وي��رع��وي 
لهج به؛ لكان أحبَّ إلي، و خيرًا لكم. فقاال: 
ونتأدب  عظتك،  نقبل  المؤمنين!  أمير  يا 

بأدبك«) 21(.

بين  ال��ن��ص��ارى  وج���ود  »إنَّ  م��ت��ز:  آدم  ي��ق��ول   )1(
التي  التسامح  مبادئ  لظهور  سببًا  كان  المسلمين 
الحضارة  المحدثون«.انظر:  المصلحون  بها  ينادي 
اإلسالمية في القرن الرابع للهجرة أو عصر النهضة 
الهادي  عبد  محمد  ترجمة  متز-  آلدم  اإلسالم،  في 

أبو ريدة: 75/1. 
اإلسالمية،  الدولة  في  اإلداري��ة  الشئون  كانت   )2(
األوق��ات  أكثر  في  تناط  ال��خ��راج،  دواوي���ن  وأهمها 
الدواوين  ، واستمرت  بهذه األقليات الغير مسلمة 
تكتب بلغتهم أيضًا إلى عهد عبد الملك بن مروان.    

)3( السيرة النبوية البن هشام: 3 /34.    
)4( فتوح البلدان، للبالذري:76/1.

التراث  إحياء  دار  الحديد،  أبي  البن  النهج،  شرح   )5(

العربي:268/1.
فهارسه  واب��ت��ك��ر  ن��ص��ه  ض��ب��ط  ال��ب��الغ��ة،  ن��ه��ج   )6(
الكتاب  دار  ال��ص��ال��ح،  صبحي  ال��دك��ت��ور  العلمية 

اللبناني،ص70-69.
)7( المصدر السابق،ص428-427

)8( شرح النهج ) مصدر سبق ذكره(:121/4.
)9( نهج البالغة ) مصدر سبق ذكره(، ص397.

)10(  الكامل في التاريخ: 265/3.
)11(  نهج البالغة )مصدر سبق ذكره(،ص531.

)12(  شرج النهج )مصدر سبق ذكره(:389/4.
)13( شرح قاعدة ال نكفر أحًدا من أهل القبلة بذنب، 
 ، 

ً
 أو متأوال

ً
وبيان عدم كفر المبتدع في الدين جاهال

نشر في المنار، لرشيد رضا، مجلد22، جز2، ص121.

 - بيروت  المعرفة،  دار  للسرخسي،  المبسوط،   )14(
لبنان: 125-124/5.

اإلس��الم��ي،  الفقه  ف��ي  والعقوبة  الجريمة   )15(
لمحمد أبو زهرة،ص163.

الدين  لجمال  والمعتزلة،  الجهمية  ت��اري��خ   )16(
القاسمي،  نشر في المنار، مجلد17، جزء1،ص41.

)17( الطبقات الكبرى، البن سعد: 22/3.
)18(  نهج البالغة )مصدر سبق ذكره(،ص94.
)19(  شرح النهج  )مصدر سبق ذكره(:447/1.

)20(  نهج البالغة )مصدر سبق ذكره(،ص323.
)21( شرح النهج  )مصدر سبق ذكره(:281/1.

الهامش :

الكتاب  مع  لعالقتي  األولى  البدايات  ومن 
حصل أن قرأت في كتابه ) الفتاوى ( فكنت 
ربما  شيئا  فهمت  وإذا  أفهم  ال  أحيانا 
من  تلقيته  ما  مع  يتفق  ال  ما  فيه  وجدت 
أقصي  أن  فرأيت   ، وأولية  عامة  معلومات 

ذلك الكتاب جانبًا الى أجل .
عن  سمعت  بالقصيرة  ليست  فترة  وبعد 
الناس  عامة  اف��واه  من  ليس  العالم  ه��ذا 
الذين  المشائخ  قبل  من  وإنما  فحسب 
مباشرة  وربما  مؤكدة  معرفة  على  كانوا 
زادت  ف����������ما   ، العلمية  بعالمتنا ومنزلته 
وتأكيدًا،  تثبيتًا  إال  سابقتها  المعرفة  هذه 
التعريف  سابقتها  الى  أضافت  أنها  كما 
األخالق  به عالمتنا من مكارم  بما يتحلى 
والزهد  كالت���واضع  الص�������فات،  ومم���دوح 

والكرم وحب الخير. 
وبعد ذلك تسنى لي االطالع على ما طالته 
 العالم 

ّ
يداي من مؤلفاته ، ف����ما وجدت إال

والثبت  الحفاظة   والموسوعي  الف�����ذ، 
النقادة  .

واثناء التأمل في مسيرة هذا العالمة الكبير 
خاللها  من  نتحدث  ثالثًا  نقاطا  تصورت 
عن حياته الحافلة بالجد والمثابرة والعطاء 

وهي :
¶ مرحلة التأثر بالواقع: وفيها نقطتان:

أ - المولد والنشأة 
ب - التكون والطلب

نقاط  وفيها   : الواقع  في  التأثير  مرحلة   ¶
متعددة نجملها في : 

 أ- تدريس العلم 
 ب- االفتاء

 ج- فصل النزاعات باألحكام والمصالحات 
 د- التأليف

المرحلة األولى:- مرحلة التأثر بالواقع : 
 أ- المولد والنشأة:

زمان  يختار  ال  فاإلنسان  الحال  بطبيعة 
الذين  األب��وي��ن  يختار  وال  م��ول��ده  وم��ك��ان 
يولد منهما ، وال األسرة التي ينتمي إليها، 
رحمانية  وتفضالت  ربانية  مواهب  فهذه 
يمنحها الله على مقتضى حكمته وعدله، 
وال��ف  وثالثمائة  العشرين  ال��ع��ام  ففي 

للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة 
وأتم التسليم ، وفي الهجرة العامرة بالعلم 
محمد  بن  )علي  عالمتنا  ولد  فللة(  )هجرة 
بن يحيى بن احمد بن الحسين بن محمد 
نسبه  ينتهي  وال��ذي   ، بالعجري  الملقب   )
العلم    ) الحسن  بن  الدين  عز   ( اإلم��ام  الى 
 ) فللة  هجرة   ( في  يرقد  ال��ذي  المشهور 
ونشأ   , المعالم  اشهر  من  بها  ومقامه 
عالمتنا - رحمه الله - في ظل اسرة علوية 
وبمكارم  عريقة  صلة  بالعلم  لها   ، كريمة 

العالمة العجري ...
رجل االصالح االجتماعي ... وشــــيخ العـــلماء..

بقلمـ /
 صادق عبد الله علي

الناس  السنة  على  العجري(  محمد  بن  )علي  السيد  العالمة  واسم  حولي  ما  أعي  بدأت  أن  منذ 
الشرعية  والفتوى  العلم  مجال  في  العجاب  العجب  اليها  ينسب  علمية  كقامة  عنه  يتحدثون 

واألحكام القضائية . 

ــــــــــــات دراس
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األخالق اواصر جد عميقة.
ب. مرحلة التكون والطلب :

فللة(  هجرة   ( في  اب��وي  وعطف  كريمة  رعاية  من 
 – والده  تقريبا  قبل وفاة  – دام نحو ثمان سنوات 

انتقل الى بيئة جديدة وكافل جديد وعناية خاصة.
فبعد وفاة والده  تم انتقاله عن مسقط رأسه الى 
 ( ) أحمد بن سليمان ( في منطقة  مشهد االم��ام 
حيدان(  من بالد ) خوالن بن عامر ( وكان هذا االنتقال 
مع كافله من بعد والده عمه السيد العالمة )عبدالله 
البدايات  هي  ه��ذه  وكانت   ،  ) العجري  يحيى  بن 
األولى لتكونه العلمي ، فقد أواله عمه عناية خاصة  

وأحسن تربيته وأفاض عليه من علومه ومعارفه .
ومنذ ذلك الوقت تعلق قلب ) عالمتنا ( بالعلم وحب 
المؤيد   ( جامع  جوار  الى  انتقل  ان  فبعد   ، المعرفة 
بن أحمد ( في منطقة ) وادي صاره ( لم يستسلم 
لقسوة الظروف وكثرة المشاق وتزاحم العوائق ، بل 
أخذ على نفسه صعود الجبال الشاهقة ، وسلوك 
الطرق الوعرة ، بصبر المؤمن وهمة العبقري ، ليقطع 
الم���سافة من مق�ره ب� ) وادي ص����اره ( إلى  ) هجرة 
كانت  وق��د   ، للفهم  وتحصيال  للعلم  طلبا   ) فلله 
من  وكان  والمشائخ،  بالعلماء  تزخر  آن��ذاك  الهجرة 
شرويد(  قاسم  بن  )علي  العالمة  السيد  أب��رزه��م 
والسيد العالمة ) أحمد بن عبدالله بن قاسم حورية( 
الشاذلي(    الله   عبد  بن  )عبدالله  العالمة  والقاضي 
 ) الفضلي  ه��ادي  ب��ن  محمد   ( العالمة  والقاضي 
والسيد العالمة )عز الدين بن الحسن عدالن(، وكل 
هؤالء وغيرهم قد أخذ عنهم عالمتنا العجري , وفي 
غضون هذا الطلب تكشف عالمتنا عن موهبة فذة 
ومفهومه،  منطوقه  وتحقيق  العلم  تحصيل  في 
وسرعة  الحفظ  على  هائلة  م��ق��درة  إل��ى  إض��اف��ة 
روى  فقد  واالستحضار،  االستذكار  وق��وة  البديهة 
الفترة كان يتم  أنه في تلك  ولده )يحيى بن علي( 
دراسة مقروءاته األسبوعية في الطريق أثناء عودته 
من ) هجرة فلله ( إلى مقره ب� )وادي صاره( وذلك في 
فقد   ، االسبوعية)الخميس-الجمعة(  العطلة  أيام 
كان له في الطريق موضعان لالستراحة ال يبرحهما  

حتى يتم دروسه األسبوعية . 
االنتقال إلى ضحيان

 ( مدينة  على  تعرف  قد   - الله  رحمة   - عالمتنا  كان 
ضحيان ( وهجرتها ، وذلك قبل انتقاله الى منطقة  
لفترة   ) ضحيان   ( هجرة  في  مكث  فقد   ,  ) ص��اره   (
وجيزة لم يلبث أن انتقل عنها الى ) صارة ( وكانت 
أولى محطات تكونه العلمي في ) هجرة فلله ( كما 

أسلفنا.
لم  العلمي  تكوينه  في   ) ضحيان  هجرة   ( دور  لكن 
، فقد كانت  إليها بعائلته  انتقل  أن  اإل بعد  يظهر 
بالعلماء  تغص  إليها  انتقاله  إب��ان  الهجرة  ه��ذه 
هذه  وف��ي   , المناطق  مختلف  من  العلم  وط��الب 
الهجرة  هذه  وكانت   ، ضالته   عالمتنا  وجد  األج��واء 

وينبوعًا   ، العلمي  نهمه  فيه  خصبًا يشبع  مرتعًا  له  بالنسبة  تمثل 
ال  أراد  ما  له  كان  وقد   , المعرفي  عطشه  يروي  ما  منه  يمنح  دافقا 
لشيء سوى أنه أراد ، فقد غشي الكثير من العلماء وأخذ عنهم أخذ 

العالم الذي يصنع من نفسه عالما بارزًا و لقصب السبق حائزا.
كان من أبرز اولئك العلماء السيد العالمة ) عبدالله بن اإلمام الهادي 
إلى الحق الحسن بن يحيى القاسمي( المعروف ب�� )عالمة العصر( 
كما كان يسميه )عالمتنا ( في تفسيره )مفتاح السعادة( والقاضي 
العالمة ) الحسن بن محمد سهيل ( وهذان العالمان - رحمهما الله 
- من أبرز المشائخ  الذين اجازوا عالمتنا العجري ،  ومنهم أيضا السيد 
بن  )أحمد  العالمة  والسيد   ) العنثري  عبدالله  بن  عبدالله   ( العالمة 
يحيى العجري ( والقاضي العالمة )علي بن محمد الغالبي ( والسيد 
محمد   ( العالمة  والسيد   ) الحوثي  الحسن  بن  الحسن   ( العالمة 
والسيد  عمر(  سالم  بن  سالم   ( العالمة  والقاضي   ) حوريه  ابراهيم 
العالمة ) يحيى بن صالح ستين ( والسيد العالمة ) عبدالرحمن بن 

عبدالله العنثري ( - رحمة الله عليهم جميعا.
كانت ) هجرة ضحيان ( بما مثلته من محطة عريقة للعلم والعلماء 
بوابة عالمتنا الى الناس من علماء ومشائخ في شتى فنون العلم 
األصولي منه والفروعي، المنطقي منه  والحديثي ، بما يحتوي عليه 
هذا األخير من متون واسانيد ومصطلح ورجال ، وكذلك علوم اللغة 

العربية النحو والمعاني والبيان.
خاللها  فمن   ، عالمتنا  إلى  الناس  بوابة  إيضا  الهجرة  هذه  وكانت 
عرف الجميع فضله وتميزه ونبوغه، وكذلك عرفوا خلقه وسمته ، 
وحرصه على تقديم الخير للناس سواء كان علما ً يدرس ،  أو نزاعات 

تحل ، أو فتاوى يجاب عليها .
ومن هذه األجواء ينتقل عالمتنا من مرحلة التأثر بالواقع الى مرحلة  
واألجتماعي  العلمي  الصعيدين  على  حوله   من  الواقع  في  التأثير 

العملي .
المرحلة الثانية:- مرحلة التأثير في الواقع : 

جوهر إنسانية اإلنسان أنه ليس ماده صماء ال تتفاعل مع ما حولها، 
بل هو كائن حيوي ينفعل بما حوله ثم يفعل فيه ، وهذه جدلية  
اإلنسان والتأريخ ،  وتستمر هذه الجدلية باستمرار اإلنسان ولكنها  
فعل   , المعادلة  الثاني من  الشق  إال في  ال تظهر فروقها بوضوح 
اإلنسان في واقعة  ، وتأثيره  على ما حوله ، ففي هذا الجانب يتفاوت 
الناس بحسب تفاوتهم في حسن استيعابهم  للشق األول من 
المعادلة، وبحسب ما يتمتعون به من استعدادات  فطرية، وملكات 

عقلية ، وبحسب علو  الهمة ، وسقف  الطموح  عند كل.
أ . تدريس العلم :

لما  تحديه  في  الرفيعة  النماذج  من   - الله  رحمه   - عالمتنا  يعتبر 
حوله من الظروف الصعبة التي ربما أجبرت الكثير منأبناء جيله  على 
تواجده   مكان  من  يجعل  عالمتنا  هو  فها   ، واالستسالم  الخنوع 
الطليعة  من  االش��ك��االت   واه��ل  العلم  طلب  في  للراغبين  مهوى 

الشابة الممتازة .
 وقد كان قاصدوه يجدون لديه من إربهم  ما ال يجتمع عند غيره ، 
مع رحابة الصدر ، ومتانة الطرح واالحتكام  الى الدليل ، وجودة العرض  
، والشجاعة في إعالن األراء  ، وبيان مواطن الضعف والقوة  للحجة 

القيمة والترجيحات المستقلة ، دون غلو أو تجريح.
واليك قائمة بأهم طالبه  الذين إخذوا عنه العلم كما وردت ترجمته 
الموجودة في المجلد األول من )مفتاح السعادة( وعليها االعتماد 

هنا ، وهم بأختصار:
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أوالده ) يحيى ومحمد وإبراهيم  وحسين وعبد الرحمن (، و)محمد 
بن حسن شريف ( و) أحمد حسن الحوثي ( و) أحمد بن محمد 
و) حسن   ،  ) ) قاسم  االخير  وول��د هذا   ) ابراهيم  وأخ��وه  شمس 
قاسم الحوثي( ، واخوه) أحمد(،  و)محمد حسن العجري (، و) عبد 
اللطيف علي قاسم شرويد (، و ) علي عبدالله حوريه (، وأخوه ) 
درهم (، و) عبدالله بن عبدالله بن عبدالله العنثري (، و)عبدالكريم 
محمد العجري(، وولده ) أحمد (, و) حسن بن عز الدين عدالن ( ، 

و) إسماعيل عبدالكريم شرف الدين ( و) عبدالله أحمد جعفر ( و 
) أحمد ابو دجانه ( ، وغير هؤالء كثير جدا.

القائمة إن عالمتنا  ال��واردة في  والذي يظهر من بعض األسماء 
، ونقصد به  الدين لمشائخه  ألوالدهم  العجري رد ما عليه من 
على  منهم  أخذها  التي  العلوم  أف��اض  حيث  العلمي  )الدين 

أوالدهم (.
ب . االفتاء

قال عالمتنا في كتابه )الفتاوى ( صفحة 153َِ]وبعد فأنه  وصل 
إلى العبد الفقير إلى رحمة الملك القدير مذاكرة من بحر العلوم 
وحافظ منطوقها والمفهوم موالنا العالمة فخر االسالم عبدالله 
بن الهادي إلى الحق الحسن بن يحيى  القاسمي المؤيدي أمده 
الله بأنواع لطفه الخفي  ومن العجب ان مثله يوجه الى مثلي 
للجواب  المستدعي  السؤال  سلك  في  وينظمه  الخطاب  هذا 
والكتاب....الخ[   السنة  معاني  بيان  في  إليه  المرجوع  الفرد  وهو 
وعبدالله بن اإلمام الهادي إلى الحق الحسن بن يحيى القاسمي 
من أبرز مشائخه  الذين أجازوه وكان يطلق عليه )عالمة العصر( 

كما تقدم 
عالمتنا  منزلة  على  دالالت  المسائلة   ال��م��ذاك��رةاو  ه��ذه  وف��ي 
العلمية  في مجال االفتاء حيث كان موضوع تلك المسائلة هو 
االذان ، والمطلوب هو بيان الراجح  لديه ، وبسط الداللة  في ذلك ، 

والطالب لذلك هو شيخ المسؤول . 
ليس هذا  وحسب ، فشهرة عالمتنا  باالفتاء قد تجاوزت محافظته 
التي  ينتمي اليها )محافظة صعدة( وبلده القطر اليماني )اليمن( ، 
فقد كانت ترد عليه  االسئلة من بلدان اخرى ،  فيفيد فيها افادة 

الخبير كما يشهد بذلك العلماء المعاصرون له .
وفي كتابه )الفتاوى(ما يستدعي وقفة مختصرة لمعرفة طريقة 
تعامله مع االسئلة  الواردة ، حيث كان يقوم بدراستها دراسة 

موضوعية من خالل:-
1.التثبت من االيرادات داخل السؤال :

كثيرا ما كانت االسئلة ترد على عالمتنا من العلماء ، وممن لهم  
على  بعضها  تحتوي  كانت  لهذا  والتفقه،  االط��الع  في  نصيب 
، أو نحو ذلك،  فكان  رأيا  أو   ، اثر  أو   ، بعض النقوالت من حديث 
 ، منها  ليتثبت  النقول  تلك  مظان  إلى  يرجع  أن  عالمتنا  منهج 
وينبه عليها ، واألمثلة على  ذلك كثيرة ، منها ما ورد في جوابه 
على سؤال عمن قال عن نفسه هو يهودي أو نصراني ، حيث 
أورد السائل ضمن سؤاله رواية عن االمام علي ) كرم الله وجهه ( 
 أني لم أجده فيما بحثت فيه من الكتب ( 

ّ
قال عنها عالمتنا : )إال
انظر الفتاوى ص451 .

2- تصحيح السؤال وتنبيه السائل :
كان بعض السائلين يورد أسئلة على عالمتنا ) العجري ( بعبارة 
فيها بعض الخليط وعدم الدقة ، فكان  - رحمه الله - يتنبه لذلك 
وينبه عليه قبل أن يخوض عمار اإلجابة ، ومن األمثلة على ذلك 



ال يقتصر مفهوم االجتهاد على 
فقه النص والتعامل معه من 
حيث التثبت ، وتحديد نوعية 

الداللة ، و ال على إمعان النظر في 
مغزى النص والعبور من حرفيته 

إلى مرماه ومقصده ، بل لكي 
تكتمل عملية االجتهاد البد أن 

ينضاف إلى ما تقدم
 ) فقه الواقع ( المحكوم عليه ، 

والتدقيق في تقييمه   

صفحة 516-  ) الفتاوى   ( كتابه  في  ورد  ما 
، حيث قال في جوابه على من سأله   517
ال��ذي  المريض  فمات  للطب  متعاط  ع��ن 
عالجه ، وقد ذكر هذا السائل أن المتعاطي 
ذلك  ع��ن  الطبية  الكتب  بعض  ف��ي  ق��رأ 
 ، فيها  م��ا  مقتضى  على  وعمل  ال��م��رض، 
 أنه  لم يظهر كون هذا 

ً
قال : ) الجواب أوال

من  السائل  ماذكره  مع  متعاطيًا  الطبيب 
بعض  ألن   ، الطب  كتب  بعض  في  بحثه 
فسروا  أصحابنا  علماء  من  وغيرهم  األئمة 
التعاطي بأنه من يعالج العلة من غير علم 
، وال مطالعة له في كتب  بها وال بدوائها 

الطب الموضوعة للعالج.( .
معها  تعامل  فقد  اإلجابة  يخص  فيما   *
وسيلة  منها  وأتخذ   ، أيضًا  بموضوعية 

تعليمية من خالل :-
إلشباع  كفرصة  ال��س��ؤال  م��ع  التعامل   -1

موضوعه : 
واس��ع   ، العلم  غ��زي��ر  عالمتنا  ك��ان  حيث 
 ، وإذا ما ورد عليه 

ً
االطالع ، مجتهدًا محصال

من  مباشرة  عليه  إجابته  تكن  لم  السؤال 
قبيل ) نعم ( أو ) ال ( أو) البأس ( أو ) يجوز( 
كان  بل  فقط،  ذل��ك  نحو  أو   ) يجوز  ال  أو) 
يتناول السؤال من جميع اطرافه ، متطرقًا 
مشيرًا   ، الموضوع  بذلك  عالقة  ماله  إل��ى 
إلى األلية األصولية المعتمدة في استنباط 
الحكم ، بعد أن يكون قد رجع إلى النصوص 
ذلك  في  شأنه   ، الحكم  لمصدر  األصلية 

شأن أي مجتهد مطلق بهذا المعنى .
2-إيراد أراء العلماء وذكر الخالف :

الله  رحمه   - عالمتنا  دأب  من  ك��ان  حيث 
النقطة  في  مذكور  هو  ما  على  يزيد  أن   -
 ، الموضوع  في  العلماء  أراء  إيراد   ، السابقة 
والحديث عن الخالف فيه إن وجد ، تتميمًا 
موضوع  المسألة  لنوعية  وبيانًا  للفائدة 
السؤال ، وكتاب ) الفتاوي ( مليء باألمثلة 
، ففيه من المباحث ما تجعل من الطالب 
 ، فيها  االجتهاد  من  قريبًا  عليها  المطلع 

على القول بتبعضه .
ج _ فصل النزاعات باألحكام والمصالحات : 
ال يقتصر مفهوم االجتهاد على فقه النص 
والتعامل معه من حيث التثبت ، وتحديد 
في  النظر  إمعان  على  ال  و   ، الداللة  نوعية 
مغزى النص والعبور من حرفيته إلى مرماه 
ومقصده ، بل لكي تكتمل عملية االجتهاد 
البد أن ينضاف إلى ما تقدم ) فقه الواقع( 
 ، تقييمه  في  والتدقيق   ، عليه  المحكوم 
معه   يتناسب  ما  تنزيل  في  االجتهاد  تم 

من األحكام الشرعية ، لكي تؤتي األحكام 
أكلها بأذن ربها . 

كان عالمتنا على مستوى عال من االدراك 
اب��رز  م��ن  أن  نجد  لذلك   ، المسألة  بهذه 
رحمه   – عالمتنا  بها  ع��رف  التي  األع��م��ال 
المجال   ف��ي  األن��ش��ط��ة  تلك  ه��ي   – ال��ل��ه 
القضايا  في  المصالحات  من   ، االجتماعي 
العالقة بين القبائل حول األرض الشائعة ، 
وموضوع ) الصبائب ( – أي مصب السيول – 

وسائر الحقوق . 
وكانت مثل هذه المصالحات وغيرها نابعة 
عن اجتهاد ورأي متأمل فاحص ، األمر الذي 
جعل منها أحكامًا عامة ، ومرجعًا معتمدًا 

في موضوعاتها المتشابكة . 

مجتمعه  قضايا  على  نفسها  العلمية 
 – الله  رحمه   – كان  فقد   ، أف��راده  ونزاعات 
مرجوعًا اليه فيما ِأشكل من القضايا ، وما 

أعضل من المسائل . 
د – التأليف : 

ومع كثرة انشغال عالمتنا بشؤون التدريس 
على  واالجابة   ، النزاعات  وحل  والمصالحة 
والمطالعة   ، المستفتين  تساؤالت جموع 
، فقد خلف عالمتنا  والمتابعة والمراجعة 
تتمثل   ، عظيمة  علمية  تركة   ) العجري   (
مجاالت  في  المؤلفات  من  مجموعة  في 
كتاب  المؤلفات  هذه  أهم  ومن   ، متنوعة 
التفسير الموسوم         ب� ) مفتاح السعادة 
االع��ت��ق��اد  م��س��ائ��ل  م��ن  للمهم  ال��ج��ام��ع 
من  المستنبط   ، وال��ع��ب��ادة  والمعامالت 
العقلية  بالبراهين  المؤيد  القرآنية  اآليات 
والنبوية والعلوية واالجماعات المروية عن 
واألقيسة  المحمدية  واألمة  الزكية  العترة 
الجلية ( ، وقد أكمل المؤلف مجلدات هذا 
الكتاب الذي لم يتجاوز في تفسيره اآلية ) 
102 ( من سورة ) البقرة ( في زمن قياسي 
وحفالة   ، انشغاله  لكثرة  نظرًا  به  ب��أس  ال 

برنامجه اليومي باألعمال المتجددة .
 ، ج��ادة  وقفة  الى  يحتاج  العلمي  ونتاجه 
تحتاج الى مزيد من الفراغ والجهد ، ولهذا 
 ، أخالقه  وع��ن   ، عنها  الحديث  فسنترك 
وأهم أعماله الخيرية الى فرصة أخرى انشاء 

الله . 
رحمه   –  ) العجري   ( عالمتنا  وفاة  عن  وأما 
الله – فقد وافته المنية في ليلة الخميس 
التاسع من شهر رجب سنة )1407ه� ( ، بعد 
مرض منهك أضجعه لمدة خمس سنوات 
، وعلى الرغم من ذلك فإن الموت لم يتمكن 
زال  فال   ، المجتمع  ذاك��رة  من  تغييبه  من 
للعالمة العجري حضوره الواسع وخصوصًا 
في مجال االصالح االجتماعي ، حيث يتم 
استلهام فتاواه باستمرار وجاذبية منبثقة 
عن قناعة منقطعة النظير ، حيث لم يأت 
بعده من يشبع نهم الناس في الحصول 
والتي   ، الفتوى  طريق  عن  المعرفة  على 
تحولت على يديه الى اسلوب تدريس غير 
الشريعة  خصائص  الناس  لتعليم  مباشر 

وأصول المعامالت . 
✽  ✽   ✽

المصادر : 
1( الفتاوى الواضحة .

2( مفتاح السعادة ) تفسير ( . 
3(   السماع من بعض عارفيه والمعاصرين 

له . 

فأنا  القضائية  الشرعية  األحكام  عن  أم��ا 
شغل   ) ال��ع��ج��ري   ( عالمتنا  أن  أع��ل��م  ال 
في  القضاة  بعض  ولكن   ، قضاائيًا  منصبًا 
على  أطلع  قد  أن��ه  يذكر  العليا  المحكمة 
اعجابه  موضع  فكانت   ، أحكامه  من  كثير 
وت��ق��دي��ره ، وم��م��ا ي��زي��د ف��ي ال��دالل��ة على 
اهتمامه ومتابعته للجانب القضائي ، تلك 
المناقشة الموجودة في كتابه       ) الفتاوى( 
من  بصنعاء   ) العدل  وزارة   ( عن  ص��در  لما 
اجتهادات تتعلق بموضوع ) حد السرقة ( ، 
وفي مثل هذا وامثاله داللة على أن عالمتنا 
لم يكن من فقهاء ) األبراج العاجية ( الذين 
بل   ، به  الالئق  االهتمام  الواقع  يعيرون  ال 

كان على العكس  من ذلك . 
بأمور  الشخصي  اهتمامه  جانب  فإلى 
منزلته  ف��رض��ت   ، وم��س��ت��ج��دات��ه  ال��ق��ض��اء 

الضعفاء  منطق  هو  الرضوخ  بأن  شك  ال   
الصفات  ه��ذه  تتواجد  وال  الجبناء،  ومبرر 
معدومة  إرادت��ه��ا  مفككة،  أم��ة  بين  إال 
األثر، معدومة  وثقافتها هزيلة، محدودة 
حين  العثار،  وكثيرة  الزوال،  سريعة  النظر، 
زيد أن مجتمعه أصبح بهذه  اإلمام  أدرك 
الصفات اتخذ قراره، وحين أتخذ قراره كان 
يعلم أنه يسير في طريق شائك وصعب، 
ولكنه  )الشهادة(،  إلى  محالة  ال  سيجره 
لم يتردد في قراره، ولم يتراجع  رغم ذلك 

عنه حين خذله الناس ألنه:

: كان يحمل همَّ أمته وشعبه ووطنه 
ً
أوال

في نفسه وضميره، وفي فكره وعقيدته، 
مشروعه  م��ن  ج���زءًا  القضية  فأصبحت 
كان  وبالتالي  الديني،  وواجبه  اإلنساني 
مهما  واجبه  ويؤدي  بدوره  يقوم  أن  البد 
من  ذل��ك  كلفه  ومهما  النتائج،  ك��ان��ت 

تضحية وثمن.

الوصول  وهمه  وال  هدفه  يكن  لم  ثانيا: 
إلى التغلب العسكري والتربع على كرسي 
من  أعلى  أهدافه  سقف  كان  بل  الحكم، 
مشروع  هي  األس��اس  في  فثورته  ذل��ك، 
استبداد  من  األمة  تحرير  وإصالح،  تحرير  
أصاب  لما  وبناء  وإص��الح  األم��وي،  الحاكم 
الدولة اإلسالمية من اختالالت عميقة في 
بنيتها االجتماعية والثقافية والسياسية 
وتعاقب  تسلط  إثر  وغيرها،  واالقتصادية 
ال��دول��ة  ال��ب��ي��ت األم����وي ع��ل��ى رأس  أم����راء 
المشروع  هذا  دارها،  عقر  وفي  اإلسالمية 
كل  طياته  ف��ي  يحمل  ك��ان  النهضوي 
أس���س وم���ب���ادئ ب��ن��اء ال���دول���ة ال��م��دن��ي��ة 
المدنية  األس��س  تلك  أب��رز  ومن  العادلة، 
عليها:  ي��ح��رص  زي���د  االم����ام  ك���ان  ال��ت��ي 
حريتها  وتحقيق  األم���ة،  ح��ق��وق  إع���ادة 

إمام عـلم وقــائد ثـــــورة
عبدالواحد العمدي
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ليس من السهل الحديث عن شخصية بحجم شخصية اإلمام زيد بن علي عليه السالم،  إذ أنه في 
مثل هذه الشخصية العظيمة يتجدد تاريخ الجهاد، وتتجسد أصالة الشهادة، ويتجلى معنى العطاء 
لإلنسان،  الكاملة  والحرية  تعالى،  لله  الخالصة  بالعبودية  المطلق  اإليمان  حقائق  لتبرز  والتضحية، 
والعدالة والمساواة بين أفراد وجماعات األمة، كل هذه القيم والُمثل والمعطيات والمعاني تجسدت 
في روح وعقل وفكر اإلمام زيد بن علي عليه السالم، وكل مفردة منها تحتاج إلى وقفات طوال، ليس 
من السهل علينا أن نقدمها في هذا المقال المختصر، ولكن يمكن أن نشير إلى ومضات سريعة قد 
تشكل لنا في مجملها صورة حية لشخصية اإلمام زيد ومنهجه اإلصالحي وخطه الثوري ضد الظلم 

واالستبداد.

المغتصب  الفرد  حكم  وإزال��ة  وكرامتها، 
مفاهيم  وتصحيح  ومؤسساتها،  لحكما 
أصاب  الذي  االنحراف  من  والعقيدة  الفكر 
وش��رع��ن  اإلس��الم��ي  المجتمع  م��ف��اص��ل 
المختلفة  أنماطه  بكل  التسلط  لحكم 
بن  زيد  اإلم��ام  خرج  ما  هذا  الدين،  باسم 
تحقيق  أج��ل��ه:  م��ن  ال��س��الم  عليه  ع��ل��ي 
والعقيدة  الفكر  تصحيح  عبر  الله  مرضاة 
حقوقها  رد  عبر  األمة  مصلحة  أجل  ومن 

المصادرة وكرامتها المسلوبة. 

م��ن ه��ذه األس��س ال��ث��وري��ة ال��راق��ي��ة التي 
غرسها اإلمام زيد بين أبناء جيله، وجعلها 
يمكننا  بعده،  من  القادمة  لألجيال  خطًا 
نحن  عملية  دروس��ًا  منها  نستوحي  أن 
عصرنا  في  اليوم  إليها  الحاجة  أمس  في 

الحالي ولحضتنا الراهنة، منها:

خاللها  م��ن  ال��ن��اس  ُيعلم  الفكر:  ث��ورة   •



ِظُر﴾ 
َ

ت
ْ
ُهْم َمْن َين

ْ
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ْ
ِمن

َ
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َ
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)األحزاب:23(

الشجاع،  الفارس  العارف،  العالم  علي،  بن  زيد  اإلمام  هو  ذلكم 
الذي تعد حياته منهج حركة  الزاهد،  المجاهد، والعابد  والقائد 

ــــــــــــات دراس
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الجبر  فكر  مقابل  الحرية  بفكر  جاء  الذي  الحق،  اإلس��الم  أصالة 
لألمة  أعادت  فكرية  ثورة  كانت  لقد  العمياء،  والتبعية  والجمود 
إنسانيتها وعقلها، وكشفت زيف التبعية التي جمدت فاعلية 
العقل اإلنساني وألغت دوره المحوري الذي جاء اإلسالم ليعلي 
من شأنه ويجعله أساس انطالق لألمة في مسيرتها الحياتية، 
يقول مصطفى العمري: »اعتقد أن من ينصف حركة اإلمام زيد 
متحزب  الغير  المتأني  الباحث  دراسة  ويدرسها  بها  ويتمعن 
إسالميًا  ك��ان  ال��ث��ورة  ه��ذه  عبق  أن  يجد  سنيًا  أو  ك��ان  شيعيًا 
وإسالميًا خالصًا ليس فيه من السفاسف المسموعة اليوم وال 
ليس  طمس  فتجعله  التفكير  عن  العقل  تحجب  التي  األدران 

فيه حركة او بريق.«)1(.

الحرية  معنى  فيها  لألمة  يلخص  وال��ك��رام��ة  الحرية  ث��ورة   •
وكيف  حرياتهم،  عن  يدافعون  كيف  ويعرفهم  الحياة  في 
يحافظون عليها وأنه ال قيمة لإلنسان بدون حريته، وإنه متى 
كرامته  سلب  السهل  من  كان  حريته  اإلنسان  من  سلبت  ما 
واستباحة دمه وعرضه، لقد ولد اإلنسان حرًا وال بد أن يعيش حرًا 
ويموت حرًا، لقد منحه الله حق الوجود، فمن حقه إذًا أن يعيش 
هذا الوجود في كل جوانب حياته، وليس ألحد أيًا كان أن يحد 

من هذا الوجود أو يقيد حركته.

لها  ليس  وعضة  عبرة  وهنا  السيف،  على  ال��دم  انتصار  ث��ورة   •
مثيل، ذلك ألن هذا السالح ال يمتلكه أي فرد، إذ هو سالح محله 
القلوب واألفئدة، سالح ال ُيكسر وال ُيدمر، ذلك السالح هو قوة 
اإلمام  به  مضى  وقد  الموقف،  وصالبة  اإلرادة،  وصدق  اإليمان، 
على  ينتصر  الدم  أن  األجيال  ليعلم  السالم  عليه  علي  بن  زيد 

السيف، ليبقى انتصاره مدويًا في األفاق، خالدًا مع خلود الزمن.

والشعوب  األمم  تعلم  التي  والتضحية،  والفداء  العطاء  ثورة   •
كيفية العطاء والبذل ومقدار التضحية والفداء، تعلمهم اإليثار 
ال  أنه  وتعرفهم  واإلخ��الص،  الصدق  على  وتربيهم  والصمود، 
اإلنسان.  وكرامة  حرية  مقابل  والعطاء..  للتضحية  أبدًا  حدود 
طت 

َ
خ لقد   ..»: زي��د  اإلم��ام  ث��ورة  عن  العمري  مصطفى  يقول 

عليه  الله  )صلى  الرسول  آل  من  الشريفة  العلوية  األنامل  تلك 
التأريخ المنصرم، خطت عهدًا ووعدًا  واله وسلم ( في غرة ذلك 
بفناء.  ودافعت  صدقًا  ونطقت  حقًا  وقالت  وف���داًء،   

ً
وتضحية

وتجلت إلى عالم أسمى، وأوسع، واكبر، وتهجدت لله عارفة به، 
مؤمنة بقضائه، راضية بما هي عليه، متوشحة الفقر والحرمان 

والبعد والمطاردة من قبل حكام الجور.« )2(

إن ثورة بكل هذه المعطيات ال يمكن أن يكون لها خط رجعة، 
لقيمه  حدود  وال  عنه،  تراجع  ال  الذي  اإلسالم  عطاء  هو  هذا  ألن 
تلك  من  انطلق  خرج  عندما  )ع(  علي  بن  زيد  واإلم��ام  ومبادئه، 

المعطيلت وأعلن ثورته تحت نداء العدالة والحرية والكرامة.

فأصبحت ثورته مقياسًا جديدًا للثورات، لتنجب لمبادئ اإلنسان 
الفرد  فتحول  وأعمق،  أدق  وعبرًا  أوث��ق،  ودروس��ًا  أشمل،  معانيًا 
إلى  والموت  األح���رار،  ث��ورة  إل��ى  والجماعة  الحرية،  إنسان  إل��ى 
حياة الشهادة، والعطاء إلى بذل الروح.. معان ال حدود لعمقها، 
عبرة  لغيرها،  سطوع  ال  صفحات  وضياء  لها،  نظير  ال  ومواقف 
وا 

ُ
 َصَدق

ٌ
مؤثرة، وذكرى خالدة، ونص�ر مؤزر، ورضوان من الله. ﴿ِرَجال

وتعتبر  وإص���الح،  عمل  ودروس  وك��ف��اح، 
يكون  أن  يجب  لما  نموذجًا  شخصيته 
اإلصالح  ص��ورة  هي  تلكم  الرسالي،  عليه 
الخير  وحب  واإلخالص،  والغيرة  والتفاني، 
الشخصية  ه��ذه  ف��ي  تمثلت  ق��د  ل��ألم��ة، 

الفذة.

لقد سقط شهيدًا من أجلنا نحن األجيال؛ 
التي  والقيم  المفاهيم  أن تصلنا  أراد  ألنه 
من  خالية  وهي  لترسيخها  اإلس��الم  جاء 

الشوائب والتزييف.

كلمة لمحبي اإلمام زيد:

علي  ب��ن  زي��د  اإلم���ام  ع��ن  البعض  يكتب 
قالب  في  ويحصره  فيؤطره  السالم  عليه 
رباعي وكأنه ملكية خاصة لجماعة معينة 
وفي  محددة،  طائفة  أو  معين  مذهب  أو 
عن  وينم  صحيح  غير  ه��ذا  األم��ر  حقيقة 
مثل  وخصائص  أب��ع��اد  فهم  ف��ي  قصور 
من  تمثله  وما  العمالقة،  الشخصية  هذه 
اإلسالم  لمبادئ  وعميق  أصيل  انعكاس 
اإلم��ام  فمثل  ال��س��ام��ي��ة،  وقيمه  العليا 
سبيل  ال  الحسين  واإلم���ام  علي  بن  زي��د 
أن  يمكن  وال  المذهبية  عباءة  إللباسهما 
من  محدودة  لجماعة  تمييز  عالمة  يكونا 
ندخل  أن  والجهل  الظلم  من  إنه  الناس، 
الدوائر  تلك  مثل  في  علي  بن  زيد  اإلم��ام 
وتأملنا  درسنا  ولو  نفسها،  على  المغلقة 
ولو  زيد  اإلمام  شخصية  معطيات  بعمق 
العلمية واإلنسانية  تتبعنا مسيرة حياته 
بمراحل  تفوق  أنها  ألدركنا  والجهادية 
واس��ع��ة ت��ص��ورات��ن��ا ال��ذه��ن��ي��ة ال��م��ؤط��رة 
رؤيتنا  تشكل  ادع���اءات  من  يملؤها  وم��ا 
زيد  كاإلمام  لشخصية  القاصر  وفهمنا 

وأمثاله من رواد النهضة اإلنسانية.

إن اإلمام زيد بن علي عليه السالم عنوان 
ال  التي  اإلنسانية  العدالة  ل��راي��ة  عالمي 
جمعاء،  للبشرية   

ٌ
ميراث إن��ه  لها،  ح��دود 

إليه  انتسابنا  وما  معينة،  لطائفة  وليس 
بأهدافه  وإي��م��ان  واع��ت��زاز  فخر  انتماء  إال 
لتحقيقها  وج��اه��د  ناضل  التي  النبيلة 
اإلنسان،  وحقوق  وكرامة  حرية  أجل  من 
كبرى،  مسؤليات  يحملنا  اإلنتماء  وه��ذا 
هذه  نقدم  أن  يجب  كيف  أهمها  م��ن 
ما  ب��ك��ل  للعالم  العظيمة  الشخصية 
تحمله من معطيات ورؤى وقيم ومبادئ، 
مسؤليتنا تحتم علينا أن نقدم اإلمام زيد 
للعالم كقائد لثورة العدل والحق والتوحيد 
مذهب  كإمام  نقدمه  أن  ال  التاريخ،  عبر 

أنه  شك  ال  أصولي،  علم  إم��ام  أو  فقهي، 
في  بحرًا  وكان  أوسعها  العلوم  من  جمع 
كل فنون العلم، لكنه كان أيضًا يحمل ما 
رمزًا  ليكون  يؤهله  وما  ذلك  من  أكبر  هو 
من رموز التاريخ البشري، والدليل على ذلك 
أنه فجر ثورة كبرى ليحقق العدل والحرية 
أجل  من  وليس  لإلنسان،  والكرامة  والعزة 
لما بقيت  أو جماعة، وإال  االنتصار لطائفة 
الخلود  وألن  هذا،  يومنا  إلى  خالدة  ثورته 
ويمتلك  يتمتع  لما  إال  يتحقق  ال  والبقاء 
زيد  اإلم���ام  وث���ورة  العالمية،  خصائص 
واإلمام الحسين هما من هذا النوع الفريد 
المؤثرة  النهضوية  حركتهما  في  والنادر 
في حياة كل إنسان.إذا فشخصية اإلمام 
زيد سالم الله عليه كان لها تاثير بالغ في 
البشرية لما أحدثته هذه الشخصية الفذة 
لدى  والثقافات  المفاهيم  في  تغيير  من 

الماليين عبر التاريخ.

أخيرًا: 

بن  زيد  اإلمام  بأن  جميعًا  ندرك  أن  يجب 
خاصة  ملكية  ليس  ال��س��الم  عليه  علي 
لمذهب أو طائفة، بل هو قائد كل األحرار 
ثاروا  الذين  الثوار  كل  وملهم  العالم،  في 
ألنه  اإلنسانية،  والعدالة  الحرية  أجل  من 
ُيعلم  أن  أراد  ال��ث��وري  منهجه  خ��الل  من 
الناس أصالة اإلسالم الحق، الذي جاء لتحرير 
البشرية من أغالل الجهل والجمود، لذلك 
أعادت  التي  والحرية،  العدالة  لثورة  أسس 
وأزاح���ت  وإنسانيتها،  هويتها  ل��ألم��ة 
والتغلب  واالستبداد  الجهل  أصنام  عنها 
وألغت  ال��ن��اس  ص��دور  على  جثمت  التي 
في  حياتهم  حقوق  وص��ادرت  وجودهم  
الثروة  في  المشروعة  والشراكة  العيش 
االمام  خرج  هذا  أجل  من  والتطور،  والبناء 
سبيل  في  وأهله  ماله  نفسه  وقدم  زيد 
اإلنسانية، وحلق بروحه الخالدة في سماء 
الطهر، مخلفًا وراءه سمو الشهادة، وعطاء 

الحرية، وكرامة اإلنسان.

✽  ✽  ✽    

هوامش �������������������������

بعنوان:  مقال  العمري،  مصطفى  )1(و)2(. 
آن  أما  )ع(…  علي  بن  زيد  اإلم��ام  )مسيرة 
 /11/2 بتاريخ:  نشر  يعقلوها(،  أن  للعقالء 

2007 شبكة اخبار الناصرية.

ثورة اإلمام زيد 
ثورة فكرية أعادت لألمة 

إنسانيتها وعقلها، وكشفت زيف 
التبعية التي جمدت فاعلية العقل 

اإلنساني وألغت دوره المحوري.
ثورة اإلمام زيد

 تعلم األمم أن الدم 
ينتصر على السيف.

✽ ✽ ✽

  إن اإلمام زيد بن علي 
عنوان عالمي لراية 

العدالة اإلنسانية التي 
 

ٌ
ال حدود لها، إنه ميراث
للبشرية جمعاء، وليس 

لطائفة معينة.

✽ ✽ ✽

  مسؤوليتنا تحتم 
علينا أن نقدم اإلمام 

زيد للعالم كقائد لثورة 
العدل والحق والتوحيد 
عبر التاريخ، ال أن نقدمه 
كإمام مذهب فقهي، 

أو إمام علم أصولي.



َسُبه
َ
ن

ابن  المهاجر  أحمد  الشريف  السيد  هو 
ابن  الَجَمال  محمد  ابن  النقيب  عيسى 
ابن  الصادق  جعفر  ابن  الُعريضي  علي 
ابن  العابدين  زين  علي  ابن  الباقر  محمد 
أبي  ابن  علي  ابن  السبط  الحسين  اإلمام 
المصطفى  بنت  الزهراء  وفاطمة  طالب 

صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
ميالده ونشأته

بالعراق  البصرة  في  المهاجر  اإلمام  ُولد 
تربوية  دينية  بيئة  في  ونشأ  273ه�  عام 
أئمة  من  وأعمامه  آبائه  بين  تعليمية، 

ونقباء وعلماء، في بلد يزخر بالعلم والنبل 
عن  روى  العلماء.  بكبار  ويموج  والفضل 
آخرون،  عنه  روى  زمانه،و  علماء  من  جملة 
األصبهاني،  �َدْه 

ْ
َمن ابُن  عنهم:  روى  وممن 

البصري،  والنابلسي  سائي، 
َّ
الن وعبدالكريم 

عام  بالبصرة  الدوالبي  الحافظ  ِقَيُه 
َ

ول
ي،  اآلجرِّ والحافظ  صاعد،  ابن  و  306ه�، 
العوفي  زكريا  بن  محمد  بن  وعبدالله 
العراقي،  ار 

َّ
الحف وهالل  البصري،  ر  المعمِّ

وأحمد بن سعيد األصبهاني، وإسماعيل 
القاسم  وأبو  الحصصي،  قاسم  بن 
النسيب البغدادي، وأبو سهل ابن زياد، و 

المهاجر إلى اهلل اإلمام
 أحمد بن عيسى 

غيرهم
َعصُره

كما كان عصر اإلمام المهاجر زاخرًا بالعلوم 
للفتن  مسرحًا  أيضًا  كان  فقد  والثقافات 
والحروب والصراعات الفكرية والعسكرية. 
وفتنة  الخوارج  وفتنة  الزنج  ثورة  بين  وما 
الفظائع  من  كثيرًا  المهاجر  رأى  القرامطة 
الحالة  سوء  ورأى  العامة،  والباليا  والِمَحن 
هد 

َ
وش والعام،  الخاص  منها  عانى  التي 

وحدتها  تتالشى  اإلسالمية  الدول 
ل إلى فوضى  الفكرية والسياسية وتتحوَّ

إجتماعية وأحداث دامية

ــــــــــــات دراس

ِهجَرته ِمن البصرة
لقد كان اإلمام المهاجر يبحث عن البديل 
ومن  نفسه  على  فيه  يأمن  الذي  المالئم 
كت  حرَّ األقدار  أنَّ  ويبدو  الفتن،  ِمن  معه 
دواعيه ليرحل إلى الحجاز ببعٍض من أفراد 
القافلة  خرجت  وذويه.  وأتباعه  أسرته 
بالله،  المقتدر  خالفة  إبان  البصرة  من 
أحمد  المهاجر  اإلمام  فيها:  كان  وممن 
عبدالله  بنت  زينب  زوجته  عيسى،  بن 
أم  عبدالله،  ابنه  العريضي،  الحسن  بن 
محمد  بن  عيسى  بن  محمد  بنت  البنين 
بن  إسماعيل  أحمد،  بن  عبدالله  زوجة 
ب�«البصري«(،  )الملقب  أحمد  بن  عبدالله 
عبيدالله  بن  سليمان  بن  محمد  الشريف 
أحمد  الشريف  األهادلة(،  األشراف  )جد 
القديمي(،  بنو  األشراف  )جد  ديمي 

ُ
الق

مواليه:  منهم  المهاجر  اإلمام  حاشية 
بن  مختار  و  األزدي،  عبدالله  بن  جعفر 
فرج  بن  َويه 

ُ
ش و  سعد،  بن  عبدالله 

األصبهاني
َسلكت القافلة طريق الشام وقد اندرست 
الطريق  كانت  إذ  عوالمها،  واندثرت 
المقدسة  البالد  إلى  العراق  المعتمدة من 

مضطربة األمن
اإلمام المهاجر في الحرمين

قادمًا  المدينة  إلى  المهاجر  اإلمام  وصل 
 ،

ً
كامال عامًا  فيها  وأقام  تبوك  طريق  من 

على  ِهد 
َ

ش وقد  317ه�،  العام  هو  وهذا 
ففي  عظامًا.  وأحداثًا  فتنًا  العام  الصعيد 
مكة  إلى  القرامطة  دخل  الحج  موسم 
الحجر  انتزعوا  كما  الفساد،  فيها  وعاثوا 

األسود من مكانه وحملوه معهم
وفي عام 318ه� توجه اإلمام المهاجر ومن 

والكعبة  العام  ذلك  وحج  مكة  إلى  معه 
موسم  وفي  األسود.  الحجر  غير  من 
من  بجملة  المهاجر  اإلمام  التقى  الحج 
به  التهائم وحضرموت، فابتهجوا  حجاج 
ورافقوه وامتلؤوا بعلمه وأخالقه، وأخبروه 
بفتنة الخوارج في حضرموت وطلبوا منه 

الخروج إليهم فأوعدهم بذلك
روُجه ِمن الحجاز

ُ
خ

الحجاز  من  المهاجر  اإلمام  ركب  خرج 
في   

ً
ال

ِّ
متنق السعيد  اليمن  صوب  مًا  ُمَيمِّ

إلى  وصل  أن  إلى  بالتهائم  مارًا  قراها 
»الجبيل«  قرية  تحديدًا  حضرموت،  أرض 
زال  ال  دارًا  ابتنى  حيث  »دوعن«  بوادي 
ثم  وعقارًا   

ً
نخيال واشترى  اليوم،  إلى  أثره 

َوْيه«. وبعد خروجه 
ُ

» ش إلى مواله  وهبها 
جشير«  بني  ب�«قارة  نزل  »الهجرين«  ِمن 
انتقل  ومنها  »بور«  قرية  بقرب  الواقعة 
سة« وبها استقر. وبنزوله في  إلى »الُحَسيِّ
بين  ينشر  المواطن  هذه  من  موطن  كل 
األخالق  كمال  مع  الله  إلى  الدعوة  أهليه 

والحكمة والتعليم واإلرشاد
اإلمام  حول   

َّ
التف المرحلة  هذه  وفي 

يتأخر  ولم  هناك،  القبائل  غالب  المهاجر 
الخوارج،  جماعات  سوى  دعوته  باع 

ِّ
ات عن 

نحوهم  المهاجر  اإلمام  اتجه  ولهذا 
يته راغبًا في إقناعهم

ِّ
ل

ُ
بك

اإلمام المهاجر والخوارج
الخوارج  ويناظر  يحاور  المهاجر  اإلمام  بدأ 
ويالحق  الحسنة  والموعظة  بالحكمة 
الهدوء  أسلوب  خذًا 

َّ
ُمت انتشارهم،  مواقع 

النبوي وسيلة ناجحة الستجالب  ق 
ُ

ل
ُ

والخ
وأتباعه  وأوالده  اإلمام  زال  وما  الُمخاصم. 
أضرعوا  حتى  الحجج  يقارعونهم 

وأضعفوا  أصواتهم  وأخفتوا  خدودهم 
صحيح  من  عليهم  أوردوه  بما  شوكتهم 

ح
َّ

اإلستدالل من غير أي صراع ُمسل
اللِه  إلى   ~ ًا  فارَّ وهاجر  الدنيا  عن  تحامى 

واألحداث ذات ضراِم
من البصرة الخضراء يخترق القرى ~ وُيلحق 

 لها بأكاِم
َ
أغوارا

إلى أن أتى الوادي المبارك فارتضى ~ ومدَّ 
به أطنابُه لخياِم

ية مزمومٍة  نًا ~ بذرِّ
ِّ

فأصبح فيه ثاويًا متوط
بزماِم

كرام   ~ شمائٍل  وُحسن  والتقوى  البر  من 
السجايا أردفت بكراِم

أمينًا   ~ وعامرًا  أنيسًا  الوادي  أصبح  بهم 
ومحميًا بغير حساِم

ه
ُ
ات

َ
َوف

 بعد جهاد طويل وصبر وعناء وطول تجربة 
س  واحتكاك بظروف واقع حضرموت أسَّ
الله  إلى  الدعوة  قواعد  المهاجر  اإلمام 
مذهب  حضرموت  في  خ  ورسَّ بمنهجه، 
في  مواله  عالم  إلى  وانتقل  السنة  أهل 
تمام خمس وأربعين وثالث مئة للهجرة 
سة«  »الُحَسيِّ ِشعب  في  وُدفن  )345ه�( 
َدم« الذي لم يزل 

ْ
المعروف      ب�« ِشعب َمخ

الله  رحمه   . اليوم.  إلى  ومشهورًا  معلومًا 
عن  خيرًا  وجزاه  الجنة  في  درجاته  وأعلى 

اإلسالم والمسلميًن. . آمي�ن

✽  ✽  ✽
أحمد  اإلمام  الله  إلى  المهاجر  كتاب:  ِمن 
اإلسالمي  والداعية  ر 

ِّ
للمفك  . عيسى  بن 

السيد أبي بكر العدني ابن علي المشهور.
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الدورية  سلسلتها  ضمن  قطر-   - اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  عن  صدر 
)كتاب األمة(، والتي تصدر كل شهرين، كتاب )االجتهاد الجماعي في التشريع 
الثاني  العدد  في  وذلك  الشرقي،  السوسوة  عبدالمجيد  للدكتور  اإلسالمي( 
في  مساهمة  بشكل  والكتاب  1418ه�.  العام  من  العقدة  ذو  بتاريخ  والستون 
روح  مواكبة  في  دوره  وتفعيل  اإلسالمي،  الفقهي  التفكير  منظومة  بناء  إعادة 
العربية  الساحة  على  والمستجدة  المعاصرة  القضايا  مختلف  ومعالجة  العصر 
واقعه  على  والتعرف  اإلنسان،  مشكالت  استيعاب  خالل  من  واإلسالمية، 
الواقع  التي تتالءم مع  الحلول الشرعية  االجتماعي، وقضاياه المعاصرة، وإيجاد 
واالرتقاء  والقصور،  الخلل  مواطن  واستكشاف  واستطاعته،  إمكاناته  ضوء  في 

بمنظومة االجتهاد الفقهي إلى مستوى الفاعلية الواقعية والهادفة.
يقع الكتاب في خمسة فصول وستة مباحث وخاتمة للبحث.

الجماعي،  االجتهاد  مفهوم  تعريف  إلى  األول  الفصل  في  الباحث  تطرق  وقد 
اللغة  وضع  في  االجتهاد  مفهوم  لدراسة  األول  المبحث  خصص  حيث 
الجيم  بفتح  والجهد  الجهد  من  )مأخوذ  اللغة  في  فاالجتهاد  واالصطالح، 

وضمها وهو الطاقة( .
أنها تدور في مجموعها  ، نجد  اللغوية لمفهوم االجتهاد  الداللة  وباستقصاه 
، وال يطلق لفظ االجتهاد على  حول معنى بذل الجهد والوسع في طلب األمر 
التي  األمور  من  أمر  تحصيل  في  الوسع  واستفراغ  الجهد  )بذل  يتضمن  لم  ما 

تستلزم كلفة ومشقة(.
أما تعريف االجتهاد في اصطالح االصوليين ، فقد تعددت مفهوماته وتنوعت 
دالالته، وذلك الختالف زوايا النظر التي تم التعاطي مع مفهوم االجتهاد على 
ضوئها، وقد أورد المؤلف في الحاشية جملة من األسباب التي تقف وراء ذلك 

التعدد الداللي لمفهوم االجتهاد ذكر منها:
أو   ، المجتهد  فعل  على  وإسقاطه   ، االجتهاد  داللة  تكييف  في  االختالف  أ ( 

الصفة القائمة بالمجتهد أي الملكة التي تؤهل صاحبها لتحصيل الحجج.
ب ( االختالف من حيث الحكم الذي يثبت باالجتهاد هل هو قطعي أم ظني؟.

عمار عبده حممد

االجتهاد الجماعي
 بين جدوائية الداللة وآليات التنفيذ
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ـــــــــــــــراءات ق

وعلى ضوء ذلك التعدد الداللي لمفهوم االجتهاد توجه الباحث 
إلى اختيار أقرب التعاريف المتوافق عليها حيث عرفه استنادًا 
على تعاريف كل من أبن الحاجب )646ه�( ،القائم على مفهوم 
السبكي(  )ابن  به  قال  الذي  التعريف  وهو  الغزالي(،  تعريف) 

و)اآلمدي (و)الحسين بن القاسم الزيدي(.
حيث عرفه بقوله: )استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم 

شرعي(.
إلى  الباحث  تطرق   ، الفردي  االجتهاد  تعريف  من  الفراغ  وبعد 
سابقه  عن  ميزه  والذي  الجماعي،  االجتهاد  مفهوم  تعريف 
بقوله: )هو استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظن بحكم 
على  أغلبهم  أو  جميعًا  واتفاقهم  االستنباط،  بطريق  شرعي 

الحكم بعد التشاور(.
واشتراط التعريف السابق لمبدأ التشاور ، يوحي بضرورة إيجاد 
مجلس أو مجمع أو مؤتمر عام يجمع أفراد الفقهاء على اختالف 
توجهاتهم ، وهذا ما تطرق إليه الباحث عند حديثه عن المجمع 

الفقهي العالمي كوسيلة من أبرز وسائل الوحدة والتوافق.
االجتهاد  تاريخ  الباحث  فيه  تتبع  فقد  الثاني  المبحث  أما 
على  مراحل  أربع  في  حصرها  والتي   ، تطوره  ومراحل  الجماعي 

النحو اآلتي:
أ ( المرحلة األولى: ابتدأت بعصر الصحابة وبعض السلف ، حيث 
تشير المصادر التاريخية إلى اعتماد االجتهاد الجماعي كوسيلة 
الواقع  ومستجدات  المستحدثة  األمور  معالجة  في  فعالة 
سنة،  أو  كتاب  من  نص  فيها  ليس  مما  عصر  في  اإلسالمي 
وكان شعارهم في ذلك كله ما روي عن سعيد بن المسيب عن 
، االمر ينزل  الله  اإلمام علي كرم الله وجهه قال: قلت يا رسول 
بنا لم ينزل فيه قرآن، ولم تمض فيه منك سنة؟ قال: )أجمعوا 
له العالمين- أو قال: العابدين – من المؤمنين، فاجعلوه شورى 
بينكم ، وال تقضوا فيه برأي واحد( ، برواية الطبراني في األوسط.

الدولة  عصور  وبعض  الصحابة  عصر  بعد  الثانية:  المرحلة  ب ( 
الفردي  االجتهاد  بشيوع  الفترة  هذه  اتصفت  حيث  األموية: 
اجتماعهم  وصعوبة   ، األقطار  في  المجتهدين  لتفرق  نتيجة 

وتشاورهم.
ت ( المرحلة الثالثة: وهي مرحلة االنحطاط والتدهور السياسي 
والعسكري للدولة اإلسالمية ، حيث ضعف االجتهاد الجماعي 
وأصابه الشلل ، ودخل في صفوف المجتهدين من ليس منهم، 
وضعف تمييز الناس بين العالم الحقيقي والمتعالم ، مما أدى 
االجتهاد  دعوى  يستغل  من  يوجد  أن  من  العلماء  تخوف  إلى 
باغالق  فافتوا   ، الشريعة  قواعد  وإفساد  والسموم  البدع  لبث 
المنحرفة  والمذاهب  الفرق  أمام  الباب  ليوصدوا  االجتهاد  باب 

،ويحمو األمة من االنقسام الديني.
أكبر  من  ولعل   ، والجمود  التقليد  شيوع  ذلك  على  ترتب  وقد 
باب  إغالق  من  القصد  فهم  أسيء  أن  المرحلة  هذه  مساوئ 
االجتهاد، وتم تعميم منع االجتهاد مطلقًا وبشكل يتنافى مع 
النظر والتأمل وإعمال  القائم على  التشريع اإلسالمي  خصائص 

الفكر.
محاوالت  فيها  ظهرت  التي  المرحلة  وهي  الرابعة:  المرحلة  د( 
إحياء االجتهاد الجماعي في العصر الحديث ، ويتجلى ذلك من 
خالل كثرة األصوات الداعية إلى إحياء االجتهادي الجماعي وما 

ترتب عليها من ظهور المجامع الفقهية كثمرة من ثمارها، فقد 
أدرك العلماء أن حوادث هذا العصر تحمل في طياتها الكثير من 
التعقيد والتداخل بين القضايا والعلوم ، مما يحتم ضرورة وجود 
االختصاصات  وأصحاب  والباحثين  للعلماء  جماعي  اجتهاد 
اإلنسانية،  والمعارف  العلوم  شتى  في  والمبدعين  والمفكرين 
بحسب ما تتطلبه القضية محور االجتهاد ، ضمن مؤسسة أو 

هيئة اجتهادية واحدة ، ومقاصد سامية.
ومن أبرز دعاة االجتهاد الجماعي في هذه المرحلة ذكر الباحث:

1. الشيخ محمد الطاهرين عاشور.
2. الدكتور محمد يوسف موسى ... وغيرهما كثير.

وقد أسفرت الدعوات عن قيام ثالثة مجاميع فقهية هي:
أ ( مجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة 1969م.

ب ( المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة 1393م.
ت ( مجمع الفقه اإلسالمي بجدة 1981م.

االجتهاد  تحقق  شروط  الباحث  تناول  الثالث  المبحث  وفي 
والتي قسمها إلى :

1. شروط قبول االجتهاد والتي حصرها في اآلتي:
أ ( اإلسالم.  ب ( التكليف. ت ( العدالة.

2( شروط االجتهاد وتتمثل في:
أ( معرفة الكتاب.

ب( معرفة السنة وتخريجاتها.
ج( معرفة اللغة العربية و مقاصدها.

د( معرفة األصولين ومقاصد الشريعة.
ه�( معرفة مواقع اإلجماع.

و( معرفة أحوال العصر الراهنة.
3-  شروط االجتهاد المختلف فيها وتشمل:

أ ( العلم بأصول الدين. 
ب ( العلم بالفروع الفقهية.

ت ( العلم بالدليل العقلي.
في  العضوية  شروط  ذكر  إلى  ذلك  بعد  الباحث  تطرق  ثم 

االجتهاد الجماعي.
هذا وقد خصص الباحث الفصل الثاني لعرض أهمية االجتهاد 
السلمي  والتعايش  التسامح  قيم  ترسيخ  في  وأثره  الجماعي، 
بين مختلف الطوائف المذهبية و دوره في توحيد الكلمة، فهو 

يرى أن أهمية االجتهاد الجماعي تتمثل في اآلتي:
1. االجتهاد الجماعي يحقق مبدأ الشورى.

2. االجتهاد الجماعي أكثر دقة ومصداقية من االجتهاد الفردي.
3. االجتهاد الجماعي يعوض عن توقف اإلجماع.

4. االجتهاد الجماعي ينظم االجتهاد ويمنع توقفه.
5. االجتهاد الجماعي يقي االجتهاد من مزالق االجتهاد الفردي.

6. االجتهاد الجماعي سبيل عالج للمستجدات.
7. االجتهاد الجماعي سبيل إلى توحيد األمة.

8. االجتهاد الجماعي يوجد التكامل.
الجماعي  االجتهاد  حجية  الباحث  تناول  الثالث  الفصل  وفي 
االجتهاد  حجية  حول  واختالفهم  العلماء  أقوال  ذكر  حيث 
، حيث  المفهوم  التعامل مع هذا  واتجاهاتهم في   ، الجماعي 
نذكرها  اتجاهات  أربعة  إلى  فريق  كل  رؤية  حسب  قسمهم 

اختصارًا على النحو التالي:
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1( االتجاه األول: ويذهب أصحاب هذا االتجاه إلى القول بعدم 
حجية االجتهاد الجماعي ، وأنه ليس بإجماع ، وعلتهم في ذلك 
أنه ال ينعقد االجماع إال باتفاق جميع المجتهدين ، وعدم وجود 
المخالف وإنما يطلق على إجماعهم هذا مسمى )رأي األكثرية( 
والذي يقابله )رأي األقلية( ، وبوجود األكثرية واألقلية ال يتحقق 

اإلجماع المزعوم.
األكثرية(  )رأي  أن  االتجاه  هذا  علماء  ويرى  الثاني:  االتجاه   )2
باألكثر،  ينعقد  عندهم  اإلجماع  ألن   ، إجماع  حجية  حجيته 
) الرازي  و)أبوبكر  الطبري(  جرير  بن  )محمد  االتجاه  هذا  ويمثل 

و)الخياط( وبعض المعتزلة وغيرهم.
3( االتجاه الثالث : ويذهب  أصحابه إلى أن )قول األكثرية( يكون 
حجة ظنية ، واتباعه أولى من اتباع غيره ، وبه قال )ابن الحاجب (
ولكنه ال يرقى عندهم إلى مستوى اإلجماع بحيث تكون حجيته 

قطعية يحرم مخالفتها.
4( االتجاه الرابع: ويرى أصحابه أن االجتهاد الجماعي هو اإلجماع 

الواقعي، وهو يختلف عن اإلجماع األصولي في أمرين هما:
أمة  من  المجتهدين  كل  باتفاق  األصولي  اإلجماع  يتحدد  أ ( 
أي  في    الرسول  وفاة  بعد  شرعي  حكم  على   محمد
أكثرية  باتفاق  يتم  الواقعي  اإلجماع  بينما  العصور،  من  عصر 
المجتهدين ، وال يشترط فيه اتفاق الجميع، واإلجماع األصولي 
بالضرورة،  الدين  التي هي معلومة من  األمور  إال في  ال يتحقق 
بينما اإلجماع الواقعي يرتبط بمستجدات الحياة مما لم ينص 

على حكمها كتاب وال سنة.
 ، مخالفته  وتحرم  به  العمل  يجب  حجة  األصولي  اإلجماع  ب ( 
ويستمد  الحق،   بإجماع  نسخه  فيجوز  الواقعي  اإلجماع  أما 

شرعيته بقانون ملزم.
مجاالت  عن  للحديث  الباحث  تطرق  الرابع  الفصل  وفي   •

االجتهاد الجماعي والتي حصرها في ثالثة أنواع هي:
أو   ، المعقدة  أو   ، العام  الطابع  ذات  المستجدة  القضايا   )1

المتشعبة بين عدة علوم.
2( القضايا العامة التي سبق ألسالفنا أن اجتهدوا فيها، ولكن 
إلى  يحتاج  والواقع  اجتهاداتهم  واختلفت  آراؤهم،  تعددت 
لمشكلة  رؤيتهم  تجديد  أو  آخر  على  أقوالهم  بعض  ترجيح 
يجمع  قانون  شكل  على  وصياغتها  االجتهاد  موضوع  البحث 

األقوال ويؤلف بينها.
، كالقضايا  3( القضايا التي قامت أحكامها على أساس متغير 
القائمة على العرف أو المصلحة وما كان لظرفي الزمان والمكان 

دور في أحكامها مما يجعلها ذات طابع متغير قابل للتجديد.
في  التفصيل  من  بشيء  المجاالت  تلك  الباحث  تناول  وقد 

مباحث ثالثة.
وفي الفصل الخامس واألخير تكلم الباحث عن وسيلة تحقيق 
ما  عليها  أطلق  والتي  التنفيذية،   وآليته   ، الجماعي  االجتهاد 

عرف بالمجاميع الفقهية،  والتي ترتكز أهدافها على تحقيق:
1( جمع كلمة األمة اإلسالمية.

2( بيان حكم الشرع في القضايا المستجدة.
3( إثراء الفقه اإلسالمي باالجتهادات الجماعية.

تستطيع  لن  الفقهية  المجاميع  أن  إلى  الباحث  أشار  كما 
النهوض بوظيفتها إال إذا تحقق لها مطلق االستقاللية، وذلك 

عن طريق:
1. االستقالل في التكوين.

2. االستقالل في الموارد البشرية.
3. التحرر من ضغط الواقع.

وتستطيع المجاميع الفقهية تحقيق فاعليتها عن طريق:
آلية االستنباط،  التي تخدم تطوير  الندوات والمؤتمرات  أ ( عقد 

وتفعيل دور االجتهاد الجماعي.
المواضيع ذات  الموضوعية حول  والدراسات  البحوث  إعداد  ب ( 

االرتباطات بالفقه اإلسالمي المعاصر.
شكل  على  وصياغتها   ، اإلسالمية  الشريعة  أحكام  تقنين  ت ( 

مواد قانونية مقرونة بإيضاحاتها التفسيرية.
وإخراجها،   . المعاصرة  الفقهية  والدراسات  األبحاث  تبني  ث ( 

وتوجيه العناية إلى الدراسات المقارنة.
وقضاياه  اإلسالمي  الواقع  بشأن  تعني  دورية  مجلة  إصدار  ج ( 

المعاصرة.
ح ( تنسيق الجهود إلخراج موسوعة الفقه اإلسالمي الشاملة ، 

وتعميمها لنشر الثقافة والوعي اإلسالمي.
توحيد  سبيل  في  طيبة  بادرة  يشكل  الكتاب  فإن  وختامًا 
اإلسالمي  بالفكر  والنهوض  المسلمين  شمل  لجمع  الجهود 
التسامح  يسودها  بروح  المعاصرة  قضاياه  ومعالجة  عمومًا 

والوعي والمعرفة.
معلومات الكتاب:

كتاب األمة: )62(.
االجتهاد الجماعي في التشريع اإلسالمي.
المؤلف:د. عبد المجيد السوسوة الشرفي.

إصدار:  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، الدوحة.
الطبعة: االولى .

 سنة االصدار:  1418 هـ / 1998 م )148 صفحة( .

د. عبدالمجيد السوسوة الشرفي
ولد بمدينة ذمار باليمن، عام 1959م. حصل على 
درجة الماجستير في الشريعة من جامعة صنعاء، 

عام 1986م. حصل 
على درجة الدكتوراه من قسم الشريعة بكلية الحقوق في جامعة 

القاهرة، عام 1992م، عن رسالته: »منهج التوفيق والترجيح بين 
مختلف الحديث وأثره في الفقه اإلسالمي«. عمل مدرًسا في جامعة 

صنعاء )كلية الشريعة( منذ عام 1988م، ورأس قسم أصول الفقه 
والحديث بكلية الشريعة في الفترة من 1993- 1996م. كما اشتغل 

بالتدريس في عدد من المؤسسات األكاديمية في اليمن. يعمل 
حالًيا مدرًسا في كلية معارف الوحي بالجامعة اإلسالمية 

العالمية في ماليزيا. له عدة المؤلفات، منها: العالقات بين 
النص واالجتهاد. مراحل االجتهاد الفقهي في القضايا 

المعاصرة.
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الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم خائنة األعين وما 
تخفي الصدور وكل شيء عنده بمقدار، وصلى الله وسلم على رحمته للعالمين سيدنا 

محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ..وبعد
غالبا  والتكفير  به،  المستهدف  ومال  وعرض  دم  الستباحة  توطئة  هو  التكفير  فإن 
ويحقق  السياسية  الحسابات  لتصفية  الدينية  القداسة  يوظف  سياسي  موقف 
تشوية  ويسهل  واالنصار،  االتباع  وتحشيد  العاطفي  التجييش  فرصة  لممتهنه 
والمستغلون  االنتهازيون  ويعمد  والمعنوية،  الحسية  تصفيتهم  وتبرير  الخصوم 
المكاسب  وتحقيق  لنيل  الطريق  الختصار  الدينية  الثقافة  وضعف  الوعي  لقلة 
الخبيثة،  مآربهم  يحقق  لما  ضمنًا  وإما  صراحة  إما  خصومهم  بتكفير  السياسية 
أصحاب  من  ابتزازهم  على  يقدرون  من  البتزاز  ضغط  وسيلة  التكفير  ويستخدمون 

النفوذ والثروة. وللتكفير كلفة باهظة على مسارات الحياة المختلفة.
أوال : المسار السياسي.

االسلحة  أحد  فالتكفير  للغاية،  فادحة  السياسي  المستوى  على  التكفير  وكلفة 
المعنوية ذات الدمار الشامل لمنظومة القرار السياسي، حيث يؤدي في حال ضعف 
الطرف المستهدف وتفاجئه وقلة درايته بالتعامل مع مثل هذه الحالة الى اإلرباك 

كلفة التكفير
 وتأثيره على مسـار  الحياة في اليمن

بقلم العالمة: محمد احمد مفتاح

والرضوخ  لالبتزاز  والخضوع  والتخبط 
السياسي  الفساد  قمة  وهذا   ، لإلمالءات 
واإلداري حيث تمكن هذه الحالة مستغلي 
غير  سيطرتهم  بسط  من  التكفير 
وحساسة  هامة  مواقع  على  المشروعة 
مد  من  وتمكنهم  المجتمع  حياة  في 
وفي  الدولة  مؤسسات  داخل  نفوذهم 
ويغريهم  للمجتمع  الحيوية  القطاعات 
النجاح السهل والسريع وتحقيق األغراض 
لما حققه لهم من  التكفير  بالتمادي في 
تهيئة  في  يتفننون  ويجعلهم  نتائج 
تبرر  التي  المواقف  واختالق  الظروف 
ويسعون  التكفير،  سالح  استخدام  لهم 
األساليب  لتطوير  وخبث  شراسة  بكل 
من  قدر  أكبر  لهم  تحقق  التي  والوسائل 
هذه  ممتطين  المشروعة  غير  المكاسب 
الوسيلة السهلة والمريحة لهم ألن فيها 
بطوالت وهمية في االنتصار للدين حسب 
المعتدين  ومقارعة  للناس  يروجون  ما 
الى  يؤدي  وهذا  إليه،  والمسيئين  عليه 
تدمير المنظومة السياسية وإغراقها في 
والمؤامرات  والدسائس  االغتياالت  وحل 
بكل  العبث  من  القذرة  اإلدارة  ويمكن 
المبادئ و القيم، ويتفشى التملق والزيف 
وتصنع الديانة، ويخضع المجتمع لهيمنة 
وراء  من  والمنتفعين  التكفير  عصابات 

هذه العصابات، كما أن السياسيين 
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بتسخير  بدورهم  يقومون  الفاسدين 
خصومهم  إلخضاع  التكفير  أدوات 
داخل  نفوذهم  ومد  سيطرتهم  وبسط 
ممتهني  فيجندون  الدولة  مؤسسات 
خصومهم  بتشويه  للقيام  التكفير 
تصفيتهم  وتبرير  موقفهم  وإضعاف 
الحسية أو المعنوية وتبرير التنكيل بهم 
على  حرصهم  مع  وإذاللهم  وقمعهم 
وتوجيهها  أنفسهم  عن  األنظار  صرف 
الخصوم  باعتبارهم  المستخدمين  نحو 
لتصفيتهم  يسعون  لمن  الظاهرين 
في  الخوف  انتشار  الى  ذلك  ويؤدي 
ومصادرة  واإلدارية  السياسية  األوساط 
الحقوق وقمع الحريات وتشويه أصحاب 
كسب  من  وحرمانهم  المحقة  المواقف 
ثقة  وفقدان  والمتعاطفين  األنصار 
وبصدقية  وبتوجهاتهم  بهم  الناس 
من  دوامة  في  المجتمع  فيقع  مواقفهم 
تغيير  في  الثقة  وفقدان  والبلبلة  الحيرة 
محاولة  أي  من  واليأس  الفاسدة  األوضاع 
إلصالح مسار الحياة وينتج عن ذلك إطالة 
الطغاة  ومنح  والتسلط  الطغيان  أمد 
والمتسلطين األفضلية في الهيمنة على 
مقدرات المجتمع والعبث بها دون رقيب 

أو حسيب.
ثانيا: المسار الفكري والثقافي 

المبدعين  إرهاب  الى  التكفير  يؤدي 

الكلمة  وأصحاب  الرأي  وصناع  والمفكرين 
مما  عليهم  الجهلة  ويجرأ  وتغييبهم 
يجعلهم ينزوون عن المجتمع ويبتعدون 
وينكفئون  التنويرية  رسالتهم  عن 
يعبرون  فال  عبروا  وإذا  انفسهم  على 
وتدمير  والقنوط  واليأس  االحباط  عن  إال 

المعنويات 
ثالثا: المسار االجتماعي.

للنسيج  تدميرية  وظيفة  التكفير  يؤدي 
أواصر  تمزيق  في  فيتسبب  االجتماعي، 
بل  عراها،  وتفكيك  االجتماعية  الروابط 
وتدمير الروابط بين األسر والعوائل خاصة 
ادوات  من  التكفيريين  تمكن  حالة  في 
الحياة االجتماعية  القهر واالبتزاز، وتصبح 
والظنون،  والهواجس  الشكوك  من  ضربا 

وجحيما يلتهم األلفة والرحمة والمودة.
رابعا: المسار االقتصادي.

القمع  موجات  من  المنتفعون  يتسلط 
مقدرات  على  والتخوين  بالتكفير 
والمالك  التجار  ويبتزون  المجتمع، 
والمقاولين وأصحاب الثراء، ويخضعونهم 
ممن  فسادا  االكثر  ويقربون  لنزواتهم، 
فتفسد  مآربهم  ويحققون  لهم،  يخضع 
وتتعطل  للمجتمع،  االقتصادية  الحياة 
الغش  ويتفشى  الكريمة،  الحياة  اسباب 
السوداء  االسواق  وتنتعش  والخداع، 
والتجارة غير المشروعة، وتتفشى الرشوة 

والبؤس،  الفقر  ويزداد  والمحسوبية، 
وتتفاقم البطالة وتظهر الجرائم المنظمة، 
مسمياتها،  بمختلف  الجريمة  وتكثر 
الى  واليائسون  المحبطون  ويميل 
االنطواء وتعاطي المخدرات والممنوعات، 

ويعم البؤس كافة مناحي الحياة.
التوصيات:

• مواجهة خطاب التكفير وفضحه وفضح 
من يقف خلفه ومواجهة التحريض على 

العنف والكراهية بمختلف اشكالها.
التوعوية  والندوات  الفعاليات  إقامة   •

للحد من ظاهرة التكفير.
التي  العلمية  المؤتمرات  وعقد  تنظيم   •
ومنهجية  بطريقة  الحاالت  هذه  تناقش 
على  ونتائجها  توصياتها  ونشر  علمية 

اوسع المستويات لتعم فائدتها.
من  كل  مع  والتضامن  التعاطف   •
تصفية  ألغراض  بالتكفير  يستهدف 
لمن  معنوية  هزيمة  وإلحاق  حسابات 

يمتهن هذا االسلوب.
• تفعيل االجراءات القانونية الصارمة لردع 
التكفير  جريمة  يرتكب  من  كل  ومعاقبة 
اي  عن  تختلف  ال  اعتداء  جريمة  باعتبارها 

جريمة جنائية ألن

يسمى  ما  حكومة  لنحمل  الغادر  اإلجرامي  العمل  هذا  ونستنكر  ندين     
التي  البشعة  الدموية  العمليات  عن  المسؤولية  كامل  الوطني  بالوفاق 
تنفذها وتقف وراءها أيادي الغدر والتآمر والخيانة ضد أبناء الوطن وضد 

مؤسساته ومصالحه العليا.
المبادرة  على  والموقعين  البلد  في  السياسي  الصراع  أطراف  نحمل     
»الخليجية« والدول المشرفة عليها وتحديدًا الواليات المتحدة األمريكية، 
المسؤولية عما آلت إليه األوضاع من ترٍد خطير على مستوى أمن واستقرار 
الوطن سواء في أمانة العاصمة صنعاء أو في المدن والمحافظات األخرى.
•   من بيان رابطة علماء اليمن حول االستهداف اإلرهابي لمجمع وزارة 

الدفاع .
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حضــور ...
    لن يغيبه الزمن ..
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مسرح الجريمة:
)عبدالكريم دخل يصلي 

العشاء.. عبد الكريم 
سلم على الملكين.. عبد 
الكريم اآلن بيذكر الله.. 

قام يركع ركعتين.. 
سلم.. بيسلم على 

شيبات الجامع... الوو.. 
الهدف في صوح 

المسجد.. الو.. الهدف 
خرج.. ُعِلْم...

عبد الكريم يتجه إلى 
بيته فارح ومنشرح 
الصدر يسمع حنين 
الموتور سيكل من 

خلفه.. الو.. الو.. تمت 
العملية بنجاح ومات.. 

مات وقرن الرصاص 
في ظهره.. قل لهم 

المكافأة هذه المرة لن 
تقل عن عشرة ألف ريال 
للواحد.. تمام.. انتهى 

مشهد الليلة..!(. 

محمد الغيل

األذن  ب��م��ث��اب��ة  ال��ك��ل��م��ات  ت��ل��ك  ك��ان��ت 
بالمغادرة، وبدء رحلة الخلود.

لرؤية  منافذ  وأغلقت  األه���داب،  ارتخت 
عوالم  بين  الفاصلة  الثغرة  تلك  لتسد 

األحياء وعوالم األموات.
كلمات اختزلت بمضامينها الداللية، رحلة 
المؤمنة  الزوجة  بها  نطقت  كاملة  حياة 
خدرها  إلى   

ً
راجعة قفلت  ثم  المحتسبة، 

ما  على  )الحمدلله  هامسة:  تتمتم  وهي 
أعطى، والحمدلله على ما أخذ، وإنا لله وإنا 

إليه راجعون(.
المأساوي  المشهد  تفاصيل  كانت  تلك 
الشهيد  لها  تعرض  التي  النكراء  للجريمة 
فما  ج��دب��ان،  عبدالكريم  الدكتور  الخالد 
مصاف  إلى  رفعته  التي  المؤهالت  هي 
االنسانية  المواقف  هي  وما  الخالدين؟ 
التي صنعت من ذلك الرجل األعزل فارسًا 

أسطوريًا مأل الدنيا وشغل الناس؟
القادمة  األسطر  تحرص  س��وف  ما  ه��ذا 
سمات  بعض  عن  اللثام  تميط  أن  على 
ومواصفاتها  الربانية  الشخصية  تلك 

االنسانية.

المولد والنشاة

في أحضان تلك الطبيعة الخالبة المكللة 
ولد  شفاف،  ضباب  من  بيضاء  بديباجة 
الدكتور عبدالكريم أحمد  وترعرع الشهيد 
جدبان في العام 1965م في مدينة النظير 
– أجمل مدن مديرية رازح- إحدى مديريات 

محافظة صعدة األبية.
1965م  سنة  ليالي  من  باسمة  ليلة  في 
آلهية  نفحة  مع  موعد  على  األرض  كانت 
زكي  بأريج  النسمات  استقبلتها  طاهرة 
من عبير األزهار والورود، وتناغمت أصوات 
ال��ع��ص��اف��ي��ر م��ع ص��رخ��ات ذل���ك ال��م��ول��ود 
الحياة  بأنشودة  تترنم  وكأنها  ال��ق��ادم، 

الصاخبة التي تنتظر الوافد الجديد.
طبيعة  أحضان  في  وترعرع  الشهيد  نشأ 
جميلة  لوحة  لتشكل  مفرداتها  تناغمت 
االنسان  يملك  ال  تعالى،  البارىء  صنع  من 
اجالل  وقفة  يقف  أن  إال  يتأملها  وه��و 
وج��الل��ه  ال��خ��ال��ق  عظمة  أم���ام  وخ��ش��وع 
والتهليل  ال��ت��س��اب��ي��ح  أن��غ��ام  لتنساب 
كأغنية عذبة تترنم بها الشفاه في غبطة 

وسعادة.
اذ على 

ّ
انعكست مظاهر ذلك الجمال األخ

الطبيعة  وأسهمت  الشهيد،  نفسية 
الرابظة على قمة ذلك الجمل الشامخ في 
استمد  حيث  شخصيته.  مالمح  تكوين 
واالستكانة  الضيم  من  وأنفته  شموخه 
بينما  الشاهقة،  الجبال  تلك  شموخ  من 
ُعرف  الذين  المغامرة  وحب  التحدي  كان 
الذين  أسالفه  ميراث  من  نصيبه  بهما 
الشواهق،  لتلك  الوعرة  الطبيعة  روض��وا 
فنية  ل��وح��ة  إل��ى  بعزائمهم  وأح��ال��وه��ا 
المخيلة  رسمتها  ال��ت��ي  ال��ص��ور  ت��ض��ارع 
أبناء  مع  شبابه  في  انخرط  الِجنان،  ألرض 

منهم  فتعلم  المتماسك�،  مجتمعه 

كيف يتنكر االنسان لذاته، ويذوب في 
البعد االجتماعي الخالص.

حياته  م��ن  وأت��خ��ذ  كله  عمره  فعاش 
االنسان  معاناة  من  للتخفيف   

ً
مطية

أيًا كان تصنيفه االجتماعي أو الديني.
 

الحياة العلمية والفكرية

ان��ط��ل��ق��ت م��س��ي��رة ال��دك��ت��ور ج��دب��ان 
المبكرة  حياته  مراحل  منذ  العلمية 
مدينة  ف��ي  رأس��ه  مسقط  م��ن  اب��ت��داًء 
النظير مديرية رازح، ومرورًا بهجر العلم 
المنتشرة في بقاع صعدة وضواحيها 

وانتهائها بهجر العلم في صنعاء.
وقدرته  المتوهج  بذكائه  تميز  وك��ان 
كثير   ، واإلس��ت��ي��ع��اب  ال��ح��ف��ظ  ع��ل��ى 
ارتفع  واإلس��ت��ق��رار  والبحث  التساؤل 
بهمته عن منازل المتلقين والمقلدين 
والمعارف  العلوم  شواهق  وتسلق 
األج��الء  مشائخه  إعجاب  انتزع  حتى 
ويؤيد  انتزاعًا،  لجهوده  وتقديرهم 
ذل��ك ك��ث��رة اإلج����ازات ال��ت��ي اب��ت��داءه��ا 
الحجة  والمعارف  العلوم  امام  بإجازة 
مجدالدين رحمه الله واختتمها بإجازة 
مفتي اليمن السابق العالمة أحمد بن 

محمد زبارة.
العملية  الحياة  تلك  انعسكت  ولقد 
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إعداد:
عبد الـواحد العــمدي 
حمــــــدي الرازحــــــي 

ملف العدد

من وحي الواقعة

تناغمت حركات مسبحته مع إيقاعات خطواته المنتظمة الواثقة، وكأنها ترتل نشيد الحياة، همسات الذكر 
المشوبة بابتسامة على الرغم من تسترها وخفائها إال إنها تطغى بإشراقاتها على وجهه الوضيء، وكأنها 

تتهيأ لمباشرة لقاء من نوع خاص.
وعلى صفحات القدر كانت تنسج ديباجة الشهادة باسم جدبان بخيوط من نور قدسي تتويجًا لمسيرة حياة 

كلها جهاد وعطاء.
انطلقت رصاصات الغدر والخيانة لتخترق الجسد الطاهر التقي. وبقدر ما أثارت من ضجيج فقد كانت إعالنًا 

بتحرر الروح الطاهرة من قيودها األرضية وإعالن ميالدها الجديد في عوالم الخلود.
سارها، والمتسارعة إلى لقاء بارئها في عوالهما الجديدة. 

ُ
تشبث الجسد المتهاوي بتلك الروح المنعتقة من أ

توسل إليها أن تنتظر لحظات بسيطة، دقائق معدود بينما تصل رفيقة دربها في مشوارها الطويل ونصفها 
الثاني المكمل لمسيرتها في عوالم األرض الفاصلة.

استكانت الروح المتوثبة لتوسالت الجسد المنهك وتطلعت إلى هناك حيث يقبع منزلها يوم أن كانت من 
سكان المنازل، وترآء على البعد ظل شبح يقترب من معاناته. بينما ازدادت الروح تألقًا وهي تتطلع إلى مالمح 

ذلك القادم المألوف والذي لم يكن سوى شريكة في الوجود زوجة الدكتور وسر نجاحه وعظمته.
 ، الدماء من على صفحة وجهه  األرض، مسحت  على  رأسه من  رفعت  بحبيبها،  المفجوعة  الزوجة  انحنت 

ناغته كما تناغي األم الحنونة صغيرها:) أيها الحبيب ها قد نلت مرادك وأكرمك الله بالشهادة(.



العملية  وتصرفاته  سلوكياته  على 
والمعارف  العلوم  تلك  ترجم  حيث 
ع��م��ل دؤوب  إل���ى  اك��ت��س��ب��ه��ا  ال��ت��ي 
وأخ���الق  ال��ن��ظ��ي��ر  منقطع  وإخ����الص 

كريمة زادته رفعة وشرفًا.
إل��ى  وأه��ل��ه  للعلم  ح��ب��ه  دف��ع��ه  وق���د 
المعرفة  عن  بحثًا  واالرت��ح��ال  التنقل 
وسعيًا وراء بلوغ أرقى المراتب والمنازل 
ال��م��دارس  ت��ع��ددت  ول��ه��ذا  العلمية 
العلمية التي نهل منها زاده المعرفي 

وتعدد معها مشائخه .
الشرعية  ال��ع��ل��وم  ط��ل��ب  ي��ث��ن��ه  ول���م 
عن  وتخريجاتها  تعريفاتها  ومتابعة 
الحديثة  العلوم  دراس��ة  إل��ى  التطلع 
والمنطق  والتاريخ  األدب  درس  حيث 
وال��ف��ل��س��ف��ة واس��ت��ه��وت��ه ال��ع��ل��وم 
السياسية فنهل من مواردها ما صنع 
الناضج  المطلع  السياسة  رج��ل  منه 
كما تطرق إلى دراسة األديان واإلطالع 
المعرفية  ومرتكزاتها  مكوناتها  على 
ودراس����ة أوج���ه ال��ت��ق��ارب واإلخ��ت��الف 
اإلس���الم  دي��ان��ة  وب��ي��ن  بينها  فيما 
المدارس  تناول  كما  بها.  يعتز  التي 
ال��ف��ق��ه��ي��ة وال���م���ذاه���ب اإلس��الم��ي��ة 
اللغة  علم  وف��ي  وال��دراس��ة  بالبحث 
لم  حيث  الخاصة  منهجيته  له  كانت 
ونحوها  العربية  اللغة  بدراسة  يكتِف 
وفقهها وإنما توجه إلى دراسة اللغة 
والذي  التوفل،  نظام  تحت  اإلنجليزية 
عائقًا  السياسية  انشغاالته  وقفت 
ذلك  في  شعاره  وك��ان   ، إكماله  أم��ام 

)من تعلم لغة قوٍم أمن مكرهم(.
هذا وقد توجه إلى التدريس واالرشاد 
من  محافظة  من  أكثر  في  والتوجيه 
مبكر،  وق��ت  منذ  اليمن  محافظات 
وتميز بأسلوبه العلمي الشيق وقدرته 
الطرق  بأسهل  المعلومة  إيصال  على 
التي  ال��م��دارس  فتعددت  وأي��س��ره��ا، 
كوكبة  يديه  على  وتخرج  فيها،   عمل 
المجيدين  العلم  أبرز طالب  كبيرة من 
بفضل   - ب��دوره��م  أسهموا  وال��ذي��ن 
عملية  إن��ج��اح  ف��ي   - الجبارة  ج��ه��وده 
نشر العلوم والمعارف في ربوع الوطن 

¶¶¶
عاش عمره كله 

وأتخذ من حياته 
 للتخفيف 

ً
مطية

من معاناة االنسان 
أيًا كان تصنيفه 

االجتماعي 
أو الديني.

¶¶¶

انعسكت تلك 
الحياة العملية 
على سلوكياته 

وتصرفاته العملية 
حيث ترجم تلك 
العلوم والمعارف 

التي اكتسبها 
إلى عمل دؤوب 
وإخالص منقطع 

النظير وأخالق 
كريمة زادته رفعة 

وشرفًا.
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ليس في قتل 

»مدني« أعزل أي 
بطولة أو إنجاز، 
إنه فعل ينطوي 
على ُجبن وخسة 
وانحطاط من نفذ 

ومن أمر.

  عبدالرشيد الفقيه

¶¶¶
نحن بحاجة إلى 

مركز علمي بحثي 
باسم مركز الدكتور/ 
عبد الكريم جدبان 

للدراسات والبحوث 
العلمية، تكريمًا 

لجهوده واستمرارًا 
لفكره التنويري. 

 د/زيد بن الفضيل

تدريسًا وتحقيقًا.
على  حريصًا  ال��دك��ت��ور  الشهيد  ك��ان 
التعليم  وأس��ال��ي��ب  وس��ائ��ل  ت��ط��وي��ر 
نظرًا  العلمية  الهجر  ف��ي  التقليدي 
الكتب  بها  تتكلم  التي  اللغة  لعمق 
محتواها  وغ����زارة  القديمة  التراثية 
الداللي فاقترح أن تقدم المادة العلمية 
بسيط  وأس���ل���وب  م��ي��س��رة  ب��ط��ري��ق��ة 
والمبتدئين  العامة  أذه��ان  من  قريب 
تحقيق  إلى  سبيله  وكان  الطالب  من 
للمعارف  جديد  منهج  تقديم  ذل��ك 
العلمية  بالقيمة  يحتفظ  اإلسالمية 
وي��ق��دم ب��ل��غ��ة ق��ري��ب��ة م��ن األذه����ان 
الشباب  من  مجموعة  مع  ق��ام  حيث 
عرف  ما  وتأسيس  بإنشاء  المثقفين 
نال  وال��ذي  المؤمن  الشباب  بمنتدى 
التوجهات  جميع  وت��ق��دي��ر  إع��ج��اب 
والسياسية  واألك��ادي��م��ي��ة  العلمية 
وال��ن��خ��ب اإلج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي ع��م��وم 
به  تميزت  لما  نظرًا  اليمن  محافظات 
وثقافة  عالية  أخ��الق  م��ن  مخرجاته 
م��ت��ن��وع��ة ج��م��ع��ت م���ا ب��ي��ن األص��ال��ة 
والمعاصرة ولهذا تعددت فروع منتدى 
أكثر  في  وانتشرت  المؤمن  الشباب 
البذرة  اغتالت تلك  من محافظة حتى 
الطيبة المباركة أيدي المكر والخديعة 
بين  والشقاق  الخالف  فدب  والفساد 
أعضاء منتدى الشباب المؤمن وبعض 
العلماء تحت دسائس بعض المشائخ 
فاستقال  النافذة  السياسة  والقوى 
الدكتور جدبان ومعه كوكبة  الشهيد 
من أبرز العلماء ورجال العلم والمعرفة 
العلمية  المدرسة  بتأسيس  وقاموا 
الفصلية  بمراحلها  تميزت  وال��ت��ي 
الزمن  من  فترة  بعد  توقفت  ولكنها 

ألسباب ومالبسات خارجة عن اإلرادة.

التوجه األكاديمي

ال��دك��ت��ور  الشهيد  ط��م��وح  ك���ان  ل��ق��د 
والمعارف  العلوم  تقديم  في  ورغبته 
التراثية لطالئع األجيال بأسلوب سلس 
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المعاصرة  بروح  تتمتع  مفهومة  ولغة 
إلى  رفعه  م��ا  وه��ذا  الوحيد  هاجسه 
األكاديمي  العلمي  مشوراه  مواصلة 
في  الجامعي  تعليمه  اك��م��ل  حيث 
ج��ام��ع��ة ص��ن��ع��اء ق��س��م ال���دراس���ات 

اإلسالمية في .
وم��ن��ه��ا ت��وج��ه إل���ى اس��ت��ك��م��ال درج��ة 
التخصص إال أن  الماجستير في نفس 
مذهبيًا  وتعصبًا  نافذة  سياسية  قوى 
األمنية  تلك  تحقيق  دون  وقفا  مقيتًا 
ف��أدواره  الشهيد  بها  يحلم  كان  التي 
التعليم  عملية  تطوير  في  التاريخية 
والنهوض بها واترة في إحياء وتفعيل 
دور المساجد والمنابر والهجر العلمية 
ذلك  كل   ، الثائر  السياسي  ونشاطه 
االستكبار  قوى  نظر  في  منه  جعل  قد 

والتطرف شخصية غير مرغوب فيها.
الشهيد  م��ع��ان��اة  اب���ت���دأت  وه���ك���ذا 
يدعي  علمي  ص���رح  ف��ي  األك��ادي��م��ي��ة 
واإلع��ت��دال  الوسطية  عليه  القائمون 
وهو  سنوات  م��دى  وعلى  والمحايدة 
حلمه  تحقيق  س��ب��ي��ل  ف��ي  ي��ن��اض��ل 

األكاديمي .
مشاغله  ك���ث���رة  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى  و 
تلك  أن  إال  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة 
عزيمته  تهز  لم  والمعوقات  العراقيل 
الجبارة ولم تحجب أنوار األمل المشرق 
تكللت  حيث  الظهور  من  وجدانه  في 
رغم  العظيم  بالنجاح  المثابرة  جهوده 

كيد معانديه وبغض حاسديه.
الماجستير  درج��ة  على  حصوله  وبعد 
شرع في معاملة الحصول على شهادة 
بتقدير  عليها  حصل  والتي  الدكتوراة 
في  األول���ى  ال��ش��رف  مرتبة  م��ع  امتياز 

2013/9/25م .
والعلمي  األكاديمي  دوره  يقتصر  ولم 
على الدراسات العيا وحدها ؛ بل توجه 
لعلماء  الفكري  التراث  مواد  تقديم  إلى 
التراث  كنوز  تحت  وإخ��راج��ه��ا  اليمن 
طالب  يتمكن  حتى  اليمني  ال��زي��دي 
العلم وعشاق المعرفة من الوصل إلى 
سهولة  بكل  التراثية  الكتب  أمهات 
صورتها  في  دراستها  من   

ً
بدال ويسر 

جهوده  تتوقف  ول��م   . المحفوظة 
البحثية على عتبات تحقيق النصوص 
إلى  تجاوزتها  ولكنها  فقط  التراثية 
تقديم دراسات موضوعية عن كل فن 
التراجم  تناوله وأردفها بمجموعة من 
ذكرنا  وق��د  كتاب  كل  لمؤلف  القيمة 
ودراس��ات��ه  تحقيقاته  م��ن  مجموعة 

القيمة سابقًا في سيرته الذاتية.

أبرز المساهمات الفكرية 
للشهيد

1- التقريب بين المذاهب واألديان:
مسيرته  في  الدكتور  الشهيد  انطلق 
الرائدة  الزيدية  القاعدة  من  الفكرية 
للود  يفسد  ال  ال���رأي  ف��ي  )االخ��ت��الف 
قضية(، وأتخذ منها شعارًا لتوجهاته 
من  فالمعرفة  والثقافية  الفكرية 
وجهة نظره ليست حكرًا على فئة دون 
ال  المطلقة  الحقيقة  وام��ت��الك  أخ��رى 
يمكن تحققها ألي جهة كانت وتحت 
أي مسمى ، وهذا ما دفعه إلى التوجه 
إلى احياء العالقات فيما بين المذاهب 
بالخطاب  ي��ع��رف  م��ا  أو  اإلس��الم��ي��ة 
اإلسالمي من أجل تقريب أوجه النظر 
والتي  وال��خ��الف  الشقاق  ه��ّوة  وردم 
كان من أبرز مساوئها انقسام الصف 
اإلسالمي الواحد إلى جزئيات متناحرة 
تنبعث من منابرها روائح األحقاد النتنة 
التكفير  فتاوى  مآذنها  من  وتنطلق 

والتفسيق . 
 جلية من 

ً
وتتجلى تلك الحقائق واضحة

خالل مساهمات الشهيد ومشاركاته 
في المؤتمرات اإلسالمية والتي عقدت 
وحدة  إلى  ندعوا  متفرقة  مناطق  في 
السلمي  والتعايش  اإلسالمي  الصف 
من  ك��ان  والتي  المذهبي  والتسامح 

أبرزها: 
بين  للتقريب  بأمريكا  م��ون  )مؤتمر   

المذاهب واألديان عام89تقريبًا(.
لألديان  المتسامحة  النظرة  تلك  إن 
تشكل  كانت  اإلسالمية  والمذاهب 
بعدًا واعيًا من أبعاد شخصية الشهيد 

 
هناك من سيحمل 
مبادئ وأخالق وفكر 
الشهيد عبدالكريم 
جدبان .. ما أضافه 

القتلة بتصفية 
الشهيد هو تحويل 
هذه الشخصية إلى 

شخصيات تحمله في 
عقلها وقلبها .. وأنها 

جعلت من جدبان 
رجاًل وقضية...

هاشم السيد

¶¶¶

ماذا أقول للقتلة 
المجرمين الذين 

باغتياله وأمثاله من 
رجال الفكر يغتالون 
أمن واستقرار البلد، 

ويسعون إلى اخراس 
الكلمة بلعلعة 

الرصاص. 

 محمد يحيى عزان
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الدكتور عبدالكريم جدبان وشعارًا طالما 
أرض  على  تحقيقه  سبيل  في  ناضل 
جمعاء  اإلنسانية  تنعم  حتى  ال��واق��ع 
وإحترام  التفاهم  على  قائمة  بحياة 
الفكرية  وتوجهاته  وقناعاته  اآلخ��ر 

والدينية.
المؤتمرات  في  الشهيد  مشاركات   -2

والندوات العالمية:
اإلسهام  في  البارز  دوره  للشهيد  كان 
الثقافية والفكرية على  الخطابات  في 
على  ويشهد  والخارج  اليمن  مستوى 
ذلك اسهاماته المحمودة ومشاركاته 
والندوات  المؤتمرات  من  العديد  في 
من  الشهيد  أسهم  وال��ت��ي  العلمية 
للفكر  المشرق  الوجه  ابراز  إلى  خاللها 
اإلسالمي ودوره في تقريب أوجه النظر 
تحقيق  سبيل  في  الجهود  وتوحيد 

وحدة الصف اإلسالمي وتماسكه.
أمميًا يؤمن  الدكتور  الشهيد  لقد كان 
أفرادها  خالفات  متجاوزًا  األمة  بوحدة 
فلم  الفكرية  ومدارسها  وجماعاتها 
يعش لمذهب بعينه أو جماعة بعينها 
ولكنه عاش لألمة كلها متخذًا من فكر 

زيد والحسين منهجًا ومعراجًا.

التوجه للعمل السياسي

ميدان  في  الدكتور  الشهيد  انخرط 
مبكر،  وق��ت  منذ  السياسي  العمل 
اإلسهام  بضرورة  إيمانه  من  انطالقًا 
واإلرتقاء  الراهنة،  األوض��اع  تغيير  في 
المجاالت  كآفة  في  اليمن  بمستوى 
االقتصادية والسياسية واإلجتماعية . 
وقد وجد في العمل السياسي وسيلة 
فاعلة لإلتصال بصناع القرار وإطالعهم 
وإرش��اده��م  المتردية،  األوض���اع  على 
وطأة  من  والحد  معالجتها،  سبل  إلى 
التي  الصعبة  المعيشية  ال��ظ��روف 
يكتوي عامة الشعب اليمني بنيرانها.

في  السياسية  مشاركاته  أولى  كانت 
التسعينات، حيث أسهم في تأسيس 
حزب الحق مع مجموعة بارزة من خيرة 
واألكاديميين  العلماء  من  اليمن  رجال 

ونخبة  واالق��ت��ص��اد  السياسة  ورج���ال 
من المثقفين ورجال العلم والفكر في 

اليمن.
لعضوية  رازح  دائ���رة  ع��ن  ت��رش��ح  وق��د 
فيها  يوفق  لم  ولكنه  النواب  مجلس 
اإلنتخابات  تلك  سلبت  لمالبسات 
مصداقيتها، وقد تحول ذلك اإلخفاق 
خاللها  من  سعى  خالقة،  طاقة  إلى 
ب��م��ش��ارك��ة رف����اق درب����ه إل���ى إص���الح 
بدوره،  والنهوض  الحق،  حزب  وضعية 
القوى  على  هيمن  الذي  الركود  ولكن 
الفاعلة في الحزب حالت دون تحقيق 
تقديم  إلى  دفعه  ما  وهذا   ، مساعيه 
بمعية  ال��ح��ق  ع��ن ح���زب  اس��ت��ق��ال��ت��ه 

مجموعة كبيرة من رفاقه ومؤيديه.
وقد ترشح مرة أخرى لعضوية مجلس 
2003م  ال��ع��ام  انتخابات  ف��ي  ال��ن��واب 
حزبي،  انتماء  أي  عن  ومجردًا   ،

ً
مستقال

وفاز فيها فوزًا ساحقًا ، ثم انضم إلى 
له 

َ
ومث العام،  الشعبي  المؤتمر  حزب 

في  استمر  وقد  النواب،  مجلس   في 
ع��ض��وي��ة م��ج��ل��س ال���ن���واب إل���ى ي��وم 

استشهاده.
الفعاليات  في  اسهاماته  طريق  وعن 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال�����ح�����راك ال��س��ي��اس��ي 
عالقاته  وتشابكت  معارفه،  تعددت 
مجلس  م���ن  وات���خ���ذ  اإلج��ت��م��اع��ي��ة، 
مظلومية  عن  للدفاع  حرًا  منبرًا  النواب 
الجدل  إثارة  خالل  من  وذلك  الشعب، 
ملفات  من  العديد  حول  والتساؤالت 
ال��ف��س��اد وال��م��ف��س��دي��ن ف��ي أج��ه��زة 
االرت���ب���اط  ذات  وخ��ص��وص��ًا  ال����دول����ة، 
واألمن  كالكهرباء  الخدمية  بالمسائل 
أعضاء  من  الوحيد  وهو  العام.  والمال 
ال��ج��رأة  امتلك  ال���ذي  ال��ن��واب  مجلس 
الدولة  وزراء  استدعاء  على  والشجاعة 
واستجوابهم علنًا في مجلس النواب، 
ال��ف��اس��دة عبر  وف��ض��ح م��ؤام��رات��ه��م 

وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة.
من  ك��ان  الشبابية  الثورة  قيام  وعند 
والمساندين  إليها،  المنظمين  أوائل 
 ، لمطالب الشعب الطامح إلى التغيير 
إلئتالف  المنظمين  أوائل  من  أنه  كما 

 
ستقول لنا روح 

الشهيد عبدالكريم 
جدبان: قتلتني  كلمات 

مكتمالت الدناءة، أما 
الرصاصة فلم تكن إال 

وسيلة من بارود. 

  نبيل علي الصوفي

¶¶¶

الدكتور عبدالكريم 
جدبان قتله شيئان: 

فتاوى التكفير.. 
والفساد الذي كان 

يحاربه.

عادل الشعيبي
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البرلمانيين األحرار.
وقد مثل مكون أنصار الله  في مؤتمر 
ال��ح��وار ال��وط��ن��ي ال��ش��ام��ل ف��ي قضية 
صعدة انتصارًا لمظلومية أبنائها دون أن 
 لمواقفه اإلنسانية 

ً
يشكل ذلك اختزاال

في  والفكرية  العلمية  وشخصيته 
كلها  حياته  ن��ذر  فقد  بعينه  ت��وج��ه 
مهما  اإلنسان  مظلومية  عن  للدفاع 
أو  وال��م��ذه��ب��ي  ال��ف��ك��ري  توجهه  ك��ان 
احتسابه  يمكن  فال  ولهذا  السياسي 
اليمن  ابن  فهو  أخرى  دون  جهة  على 
ترابها  على  واستشهد  لها  عاش  البار 

انتصارًا لقضاياها المصيرية الحاسمة.
أعضاء  أح��د  الشهيد  الدكتور  أن  كما 
رابطة علماء اليمن البارزين ، وقد أثمرت 
أكثر  عن  واألكاديمية  العلمية  جهوده 
 ما بين تأليف 

ً
من أربعة وعشرين كتابأ

وتحقيق ودراسة وهو جهد لم يتحقق 
ل��غ��ي��ره ، ك��م��ا أن���ه ال��وح��ي��د ت��ح��ت قبة 
البرلمان الذي كان يمتلك فكرًا مستنيرًا، 

وعيًا ثاقبًا وثقافة واسعة.
وفي مجال العالقات اإلجتماعية تميز 
العالية،  ب��أخ��الق��ه  الشهيد  ال��دك��ت��ور 
وابتسامته الجذابة، ووجهه البشوش، 
وابتعاده عن التملق والنفاق والمظاهر 
به  الناس  ارتباط  عزز  ما  وه��ذا  الكاذبة، 
بصداقته  وتعلقهم  عليه  وإقبالهم 
الطاهر  قلبه  أن  كما   ، منه  وت��ق��رب��ه 
وإي��م��ان��ه ب���ض���رورة إص���الح ال��ع��الق��ات 
التواصل  قيم  وتحسين  اإلجتماعية 
والتعايش السلمي كانت دافعه القوي 
إلى  الرامية  الوساطات  في  للمشاركة 
بين  فيما  صعدة  ح��روب  فتنة  اخماد 
الحوثيين والدولة من جهة والحوثيين 

وأصحاب دماج من جهة أخرى.
وصفاته  الحميدة  أخالقه  كانت  وق��د 
النبيلة وموافقة اإلنسانية محل احترام 
مصدر  منه  جعل  مما  الجميع  وتقدير 
ثقتهم ورضاهم فكان بحق ابن اليمن 
المواقف اإلنسانية وسطيًا  البار ورجل 
وجهات  وتقريب  التسامح  إلى  يدعو 

النظر ونبذ العنف ومحاربة التطرف.

السنة األولى - العدد األول - 1435هـ 2014مـ02

الدكتور جدبان ما بين الشهادة 
األكاديمية والشهادة الربانية

به  بلغ  فقد  ال��وط��ن  شهيد  الله  رح��م 
تمني  درج���ة  إل���ى  واإلي���م���ان  اليقين 

الشهادة وطلبها فكان له ما أراد.
وما بين فرحته واستبشاره بنيل درجة 
ال��دك��ت��وراه ف��ي ي��وم األرب��ع��اء الموافق 
بنيل  أمنيته  وتحقيق  2013/9/25م 
الجمعة  ليلة  في  اإلستشهاد  ش��رف 
مسيرة  2013م  نوفمبر   22 ال��م��واف��ق 
أجل  م��ن  وك��ف��اح  وج��ه��اد  عطاء  كلها 
مرارة  ذاق  شعب  لمظلومية  االنتصار 
 ، الزمن  من  كبيرًا  ردح��ًا  والحرمان  ال��ذل 
ومن أجل االنتصار لما آمن به من قيم 

نبيلة ومعاٍن سامية.
بين  ما  السعيدة  حياته  توزعت  فقد 
م��وارده��ا  م��ن  ينهل  المعرفة  حقول 
الفكر  ح��دائ��ق  إل��ى  ويضيف  ال��ع��ذب��ة 
الفذة من  النضرة ما جادت به قريحته 
والتأليف  التراث  كتب  أمهات  تحقيق 
منابع  إل��ى  ومنها  العلمي  وال��ب��ح��ث 
الكلمة الصادقة والتي اتخذها وسيلة 
وتوضيح  والتوجيه  ل��إلرش��اد  إعالمية 
ودجل  زيف  وإبطال  الدين  هذا  معالم 
وفي  المساجد  منابر  عبر  الجاهلين 
المحلية  العلمية  المؤتمرات  قاعات 
وهناك  هنا  يقام  وما   ، والدولية  منها 
، كما اتخذ من  من ندوات ومحاضرات 
فتاكًا  سالحًا  ذاتها  الصادقة  الكلمة 
فضح به بؤر الفساد المنتشرة كالمرض 
الدولة عبر مجلس  العضال في أجهزة 
المختلفة  اإلعالمية  والوسائل  النواب 
الشهيد  حياة  من  صنع  قد  ذلك  كل   .
 يشرق في وجدان الشعب 

ً
الدكتور أمال

اليمني وفارسًا طالما انتظرته المحافل 
واقع  البئيس  واقعها  من  إلخراجها 

التيه والضياع والفساد.
جدبان  الدكتور  فكر  في  ¶وللشهادة 
تكن  ل��م  فهي  ال��خ��اص��ة،  فلسفتها 
لتهور  نتيجة  تحدث  ولم  فكريًا،  ترفًا 
في  تفريطه  أو  والم��ب��االت��ه،  صاحبها 
كانت  بكل  وحمايتها.  نفسه  حياطة 

كان   
ً

وأمنية فكره  في  راسخة  عقيدة 
األول��ى،  شبابه  مراحل  منذ  بها  يحلم 
إيمانه  خلف  كامنًا  سرًا  كانت  لقد  بل 
تقواه  رواف���د  م��ن  قويًا  وراف���دًا  ال��ق��وي 
وورع����ه. ل��ق��د ت��ح��ول��ت ال��ش��ه��ادة في 
مكونًا  إلى  وفكره  جدبان  الدكتور  حياة 
آمن بها  شخصيته،  ثابتًا من مكونات 
إلى تحقيقها من خالل   وسعى 

ً
فكرة

القيم  عوالم  في  واالرت��ق��اء  التسامي 
والمواقف  الحميدة  واألخ��الق  النبيلة 
الشريفة. لقد هيأ نفسه للوصول إلى 
 
ً

مستوى الشهادة فكرًا وسلوكًا، عقيدة
، فلما بلغ في تهذيب نفسه 

ً
وممارسة

بين  من  واختاره  الله  زكاه  غايتها  إلى 
واختار  المرحلة،  شهيد  ليكون  خلقه 
بين  ما  شرفًا  به  زاده  مكانيًا  ظرفًا  له 
أولئك  ضمن  ليكون  وبيته،  مسجده 
ليكونوا  الله  اختارهم  الذين  الصفوة 
تحت ظل العرش )يوم ال ظل إال ظله(، 
الحديث  نص  في  ذكرهم  ورد  والذين 
الشريف فكان منهم: )رجل توضأ في 
بيته فأسبغ وض��وءه، ثم خرج إلى بيت 
من  فريضة  ليقضي  ال��ل��ه  ب��ي��وت  م��ن 
وبين  بينه  فيما  فهلك  الله،  فرائض 

ذلك(.
ك��م��ا أن ع��ن��اي��ة ال��س��م��اء ق��د اخ��ت��ارت 
لتؤكد  الزماني  ظرفها  الستشهاده 
ب��ذل��ك دالل���ة م��ح��وري��ة ق��د تغيب عن 
األذهان البتعادها عن مقاصد الشريعة 

أو إنشغالها بأمور الحياة.
له  ك��ان��ت  شهر  ف��ي  الشهيد  اغتيل 
في  واحترامه  الجاهلية  في  قداسته 
اإلسالم، إنه شهر المحرم الشهر الذي 
واألرواح  واألع����راض  ال��دم��اء  استمدت 
يمثل  بينما  قداسته  م��ن  قداستها 
االعتداء على حرمة الحياة فيها انتهاكًا 
األجيال  توارثتها  مقدسة  لشريعة 
التاريخي  امتدادها  عبر  أسالفها  عن 
هذا  يمثل  بينما  األول��ى  بداياتها  منذ 
الشهر  الحياة وحرمة  االنتهاك لحرمة 
الحرام انتهاكًا لقداسة األديان نفسها، 
وان��ت��ص��ارًا ل��ق��وى ال��ش��ر وال��ف��ج��ور على 

تعاليم السماء، وشريعة الخالق القدير.

تعالوا جميعًا لتحويل 
استشهاد هذا 
المثقف المدني 

المتسامح، والذي لم 
يحمل يومًا سالحًا، 
وال اصطحب مرافقًا 

مسلحًا واحدًا؛ 
تحويلها إلى مناسبة 

للنجاة باليمنيين 
من مستقبل أسود، 

وفرصة أيضًا إلسقاط 
حواجز وخنادق 

الكراهية المحمولة 
أساسًا على أجنحة 
سياسية ال طائفية.

   محمد عايش
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الرسمية  والمؤسسات  والحقوقية 
الكتابة  في  األق��الم  وتيارات  واألهلية 
عن الشهيد الدكتور ويوم استشهاده 

الميمون.
حيث كتب عنه كل من عرف انسانيته 
النبيلة،  الوطنية  بمواقفه  سمع  أو 
الشبكة  وصفحات  الصحف  لتتحول 
فيها  تتبارى  مسرح  إلى  العنكبوتية 
الدكتور  اغتيال  حادثة  إلدان��ة  األق��الم 
الشهيد، أو االشادة بمكارمه والتباكي 

عليه.
يقول محمد المقالح عنه:

جدبان  الكريم  عبد  النائب  )اغ��ت��ي��ال 
أخ��رى  ف��رص��ة  ال��ن��واب  مجلس  يمنح 
موقع  إلى  الدفاع  موقع  من  لالنتقال 
الهجوم، ولكن هذا لن يتم إال إذا تبنى 
إقالة  في  الشعب  مطالب  المجلس 
الحكومة  ومحاسبة  األمنية،  األجهزة 
جرائم  في  والتحقيق  التقصير،  على 
االغتياالت التي طالت عشرات الضباط 
الجنيد  اغ��ت��ي��ال  قبل  اليمنيين  م��ن 
وب��دون  ممنهجة  وب��ص��ورة  وج��دب��ان، 

حساب وال عقاب(.
وأضاف المقالح في صفحة أخرى:

الفيديو  أش��رط��ة  بمتابعة  )ان��ص��ح 
ال��م��س��ج��ل��ة ل���م���داخ���الت ال��ش��ه��ي��د 
عبدالكريم جدبان في البرلمان، وبالذات 
ت��ل��ك ال���م���داخ���الت واالس��ت��ج��واب��ات 

ال��خ��اص��ة ب��ال��ف��س��اد وال��م��ف��س��دي��ن، 
على  التعرف  ف��ي  ذل��ك  يساعد  فقد 
ب��ع��ض خ��ل��ف��ي��ات ال��ج��ري��م��ة وب��ع��ض 

المستفيدين من تصفية الشهيد(.
بينما تجد عبدالكريم الخيواني يقول:

اغتياالت  بحوادث  شبيهًا  يحدث  )ما 
م���ا ب��ع��د ال���وح���دة، ل��ن��ف��س ال��ه��دف، 
قبليًا،  المتحالفة،  القوى  نفس  وم��ن 
دول��ة،  لبناء  الرافضة  عسكريًا،  دينيًا، 
جدبان  الدولة.  غياب  من  المستفيدة 
للفساد،  وال��راف��ض  وال��ب��اح��ث،  العالم 
يصر  واقع  على  وشاهد  وطن،  شهيد 

المجرمون والقتلة أن يتحكموا فيه(.
محمد الخامري كتب معلقًا على حادثة 
الله  بأن  )أجزم  األليمة بقوله:  االغتيال 
جدبان  عبدالكريم  العزيز  للقاء  اشتاق 
طاهرًا  متوضئًا  شهيدًا  اختاره  ولذلك 
بعد ص��الة ح��اض��رة م��ش��ه��ودة. أج��زم 
بذلك لما عرفته عنه من صالح وتدين 
تعصب  وعدم  يحدث  ما  على  وحرقة 

فكري ومذهبي(.
مــحــمــد الــمــنــصــور ه��و اآلخ����ر ع��ب��ر عن 
الدكتور  لشهيد  لفقدان  وألمه  حزنه 

عبدالكريم جدبان بقوله:
عبدالكريم  الدكتور  استشهد  )نعم.. 
جدبان، هذا الرجل المقدام الذي عرفناه 
 في ميادين الحق والجهاد 

ً
 جّواال

ً
صّواال

ب��ال��ق��ول وال��ف��ع��ل، وق��د أق��ل��ق وأرع��ب 

الدكتور  رؤية  وفق  الشهادة  كانت  لقد 
تمثل المنفذ الوحيد إلى عوالم الخلود 
والرفعة والشرف، وهاهي ذكراه تعيق 
بمواقفها  وتسمو  ال��زاك��ي  بأريجها 
ال��زم��ان  ق��ي��ود  م��ن  م��ت��ح��ررة  المشرقة 
والمكان، فهي في كل قلب نبضة حياة، 
ويوم  وم��واق��ف،  قضية  فكر  كل  وف��ي 

استشهاده هو يوم ميالده الحقيقي. 
والعشرين  الثاني  في  الجمعة  ليلة 
من شهر نوفمبر 2013م كانت مرحلة 
أبي  ح��ر  يمني  ك��ل  حياة  ف��ي  فاصلة 
الدموع واآلهات عن مدى  عّبرت فيها 
والمدافع  فارسها  بفقدان  فاجعتها 
حيث  ومظلوميتها  حقوقها  ع��ن 
إل���ى منبر  ت��ح��ول��ت وس��ائ��ل اإلع����الم 
الدكتور  الشهيد  باسم  يصدح  واح��د 
مواقفه  وي��ع��دد  ج��دب��ان،  عبدالكريم 
اإلنسانية الشجاعة، فهو بحق شهيد 
تحولت  ك��م��ا  وال���وط���ن،  اإلن��س��ان��ي��ة 
سلسلة  إل���ى  العنكبوتية  الشبكة 
متتابعة من العبارات والجمل الحزينة 
التي تندد بتلك الجريمة الشنعاء التي 
وفارسها،  اليمن  رج��ل  بحق  ارتكبت 
مواقفه،  بأغاريد  وتترنم  مآثره،  تعدد 

وجميل صفاته، وكريم أخالقه.
بالنعي واإلدان��ة جمع غفير  وقد تقدم 
المحلية  السياسية  المكونات  م��ن 
وال��ع��ال��م��ي��ة وال��م��ن��ظ��م��ات ال��م��دن��ي��ة 
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أصحاب  الجبناء  أولئك  وفعله  بقوله 
البغيضة،  والقلوب  المريضة  النفوس 
ف��س��ادًا،  األرض  ف��ي  يسعون  ال��ذي��ن 
يوصل،  أن  به  الله  أم��ر  ما  ويقطعون 
سيفقدون  أن��ه��م  يعلمون  وك��ان��وا 
أب��ن��ائ��ه��ا،  م��ن  عظيمًا   

ً
رج����ال ال��وط��ن 

ي��ن��در وج����وده ف��ي ه���ذا ال��زم��ان زم��ن 
المصالح  عن  والبحث  والظلم  الفساد 
أنهم  يعلموا  لم  ولكنهم  الشخصية، 
عظيمًا،  ووسامًا  ثمينة،  حلة  البسوه 
العظماء  إال  ينالها  ال   ،

ً
رفيعة  

ً
ودرج��ة

واصطفاهم  تعالى  الله  أحبهم  ومن 
األحرار  درب  هو  وهذا  خلقه،  خير  من 
والشرفاء والعظماء من عهد الحسين 
االرض  الله  يرث  أن  إلى  السالم  عليه 

ومن عليها(.
وهذا ما أكده الباحث عبدالواحد العمدي، 
وهو يصف لحظة التحول الجذري لحياة 
وانتقالها  جدبان،  عبدالكريم  الدكتور 

إلى عوالم الخلود بقوله:
)في تلك اللحظة الحاسمة كانت أيادي 
الغدر والخيانة واإلجرام تستعد لسلب 
حياة الشهيد جدبان، بينما في نفس 
التوقيت،  ذات  وفي  والزمان،  اللحظة 
حياة  ويعطيه  يمنحه  تعالى  الله  كان 
وجودًا  وأعظم  قدرًا  أكبر  جديدة  كونية 
م��م��ا س��ل��ب م��ن��ه ف���ي ع��ال��م ال��وج��ود 
العقل  تصور  ف��وق  ألم��ر  إن��ه  المحدود، 

تل جدبان لم يمت، 
ُ

المحدود. فحين ق
عطي كل خصائص األحياء، بل أكثر 

ُ
بل أ

منهم بمراحل عدة ودرجات أعلى(.
صــــادق الــبــهــكــلــي ال��م��ت��أل��م ب��ف��ق��دان 
ف��داح��ة  ع��ن  ع��ّب��ر  االن���س���ان،  الشهيد 

الموقف وهول المصاب بقوله:
النائب  ج��دب��ان  الدكتور  )اس��ت��ه��داف 
بتلك  الحوار  مؤتمر  وعضو  البرلماني 
الطريقة لم يكن مستغربًا، بل الغريب 
فالدكتور  ذاته،  جدبان  استهداف  هو 
متورطًا  يكن  لم  جدبان  الكريم  عبد 
بصراع شخصي أو سياسي أو حزبي مع 
أحد، وكان صراعه ضد الفساد واإلقصاء 
الذي  البرلمان  قبة  وداخ��ل  والتمييز، 
يسمح له استدعاء أي وزير حتى رئيس 
للقانون.  وفقًا  لمساءلته  الجمهورية 
ال��س��ي��اس��ي ف��ي مؤتمر  ن��ش��اط��ه  أم���ا 
محافظة  قضايا  عن  ودف��اع��ه  ال��ح��وار 
كنائب  مسؤوليته  هي  فهذه  صعده 
المحافظة  مديريات  أحد  عن  برلماني 

وكأحد أبنائها(.
الدكتور  اغتيال  في  يجد  الـــذاري  زيــد 
ج���دب���ان م��ح��اول��ة الغ��ت��ي��ال ال��وط��ن 
ومشروع التحول المدني حيث يقول: 

والبرلماني  المجاهد  العالمة  )اغتيال 
عبدالكريم  الشهيد  ال��دك��ت��ور  ال��ف��ذ 
اغتيال  محاولة  هو  الله،  رحمه  جدبان 
أفضل،  بمستقبل  كيمنيين  حلمنا 

إنها  حقه.  وطنيٌه  وشراكة  أرغد،  وغد 
في  ال��ت��ح��ول  م��ش��روع  لنحر  م��ح��اول��ة 
المؤامرة  حلقات  إح��دى  إنها  اليمن، 
رافعة  أهم  والغاء  المأمول،  غدنا  على 
م��ع��اص��رة ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ح��ول وال��ت��ي 
قوى  لكل  الموضوعي  المعادل  تمثل 
ال��م��اض��ي،¬ وش��ط��ب ع��م��ود ال��ت��وازن 

والرافعة المعاصرة لكل قوى تلد(.
الحشود  الهائل من  الزخم  وأمام هذا 
المشاركة في عملية التشييع لجثمان 
جدبان،  عبدالكريم  الدكتور  الشهيد 
ووسائل  والصحف  األق��الم  وتسابق 
شخصيته  ع���ن  ل��ل��ح��دي��ث  اإلع�����الم 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة، وم��ك��ان��ت��ه 
يرى  اإلنسانية،  وأدواره  االجتماعية 
هذه  تتحول  أن  عايش  محمد  الكاتب 
تخليدًا  وطنية  مناسبة  إل��ى  الحادثة 
الوطن  ع��ن  ودف��اع��ًا  الشهيد،  ل��ذك��رى 

حيث يقول:
ج��ازت  إذا   - الوطني«  »اإلج��م��اع  )ه��ذا 
جريمة  إدان��ة  ح��ول   - كذلك  تسميته 
ج��دب��ان،  عبدالكريم  ال��ن��ائ��ب  اغ��ت��ي��ال 
على  ف��ع��ل  إل���ى  ي��ت��ح��ول  أن  ينبغي 
الجريمة  آثار  باحتواء  يكتفي  ال  األرض 
إلى  لتحويلها  يسعى  بل  فحسب، 
آخ���ر ج��رائ��م االغ��ت��ي��ال، وآخ���ر محطة 
أبنائه  وألمن  الوطن  الستقرار  تهديد 

وسلمهم االجتماعي(.
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لوعة  الشهيد  روح  تبث  واسترسلت  القوافي  وبكته  الشعر  بحور  نعته 
خالدًا  سيظل  ذكراه  عبير  أن  األنسام  وتعاهد  المغيب  وأحزان  الفراق 
 بعد جيل وكلما انطلقت آهة من هنا كانت إعالنًا 

ً
تتنسمه األجيال جيال

بميالد جيل جدباني هناك.
جدبان أنت اليوم عن��������������د الله مغفور الذنوب
ص���فحات عمرك كل�����ها بيضاء كالفجر الرطيب
حفلت بأم������جاد البح��وث سليمة من كل عيب
 فابتهج الب����يان مض��������مخًا من كل طيب

َ
فت

ّ
أل

ماذا تركت سوى الع�����طور تفوح في كل الدروب
                                                                المفكر اإلسالمي / زيد الوزير

اإلدانة  بيانات  وأصدر  جريمتها  غبار  ونفضت  والخيانة  الغدر  يد  اغتالته 
سوءتها  بها  لتسير  الواهية  العنبكوت  كخيوط  ونسجتها  واإلستنكار.. 

ولكن هيهات:
ج�دب���ان ع�ذرًا ف��الجمي��ع م��دان ... لو ن���ددوا واس��تن�كروا وأدان����وا

م���اذا اق��ول وكي�ف أبدأ ي�اترى؟ ... بمص�اب من حزنت ل�ه الثق���الن
م��اذا اق����ول بموق�ف تبك�ي ل���ه ... اع���الم أه�ل البي���ت والق������رآن؟

واألرض من هول األسى في حيرة ... ذبح الهدى وأستهدف اإلنسان
أسفت محاريب التق��ى ومن��ابر ... ومس������اج��د وص�����وامع وأذان
ومك�����ارم وفض����ائ�ل ومح��افل ... وفص���اح�ة وبالغ����ة وبي��������ان

أسفاه ي��اص�نعاء أي م����برر ... في قتله؟ م�اع�اد في��ك أمان 
 الشاعر ضيف الله سلمان

المجد  شامخات  وتسلق  الشهداء  بقوافل  إذن  جدبان  الدكتور  التحق 
والعال غير متهيب وال وجل:

هت��ف بهم ري������ح العال فأجابوا
وإلى الوغى بع�����د التجهيز ثابوا
ملكوا نفوسهم فباعوا واشتروا
في الله ما خافوا الع��داء أو هابوا

علي قــــــــباطي      

آهاته وأحزانه  اإلنسان، وهو يعبر عن  الوجدان ويتماهى مع أحاسيس  البيان شعرًا ينساب من  واسترسلت درر 
عندما يستشعر هول الجريمة ويستنكر بشاعتها .. وهو معذور مع كل ذلك ..

فهو يشعر أنه فقدان معنى اإلنسان بفقدان الشهيد الدكتور.

وحـي
        القوافي
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إنســـانية المــــرأة 
بين الحقيقة والوهم ...

ثالوث البلوى 
حسن عبد اهلل الشريف 

في رحاب االمام الشافعي 
علي عبد الرحمن جحاف 

فتاوى 

عالمنا ... وعام جديد ..
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رغم أن اإلسالم جاء ليحرر اإلنسان من العبودية ، ويرتقي به إلى 
ِصق به الكثير من المفاهيم 

ْ
ل

ُ
أعلى درجات الكمال البشري،  إال أنه أ

ولسوء  السلبية،  األفكار  من  العديد  ثناياه  في  وُدّس  الخاطئة، 
الحظ كان للمرأة من ذلك نصيب وافر، طغى على النفوس في 
ة أنصاف المتعلمين 

َ
ِسن

ْ
غفلة من العقول، وأصبح ديدنًا على أل

منبع  إلى  هؤالء  فهم  في  المرأة  وتحولت  الشيوخ،  وأشباه 
للخطيئة ومصدر للشقاء واالنحراف والزيغ، فمما نسب للرسول 
وال  الغرف  في  تن�زلوهن  ال  أنه قال:  وآله وسلم  الله عليه  صلى 
النور.  وسورة  الغزل  وعلموهن  النساء(  )أي  الكتابة  تعلموهن 
وقوله: من تسع وتسعين امرأة واحدة في الجنة وبقيتهن في 
التي  إال  النساء،  وهن  للسفهاء  خلقت  النار  إن  أال  وأيضًا:  النار.  

أطاعت بعلها. وقوله: لوال المرأة لدخل الرجل الجنة.

فإن  بالنساء  )استوصوا  وغيره  البخاري  رواه  ما  أيضًا  ذلك  ومن 
فإذا  أعاله،  الضلع  في  شيء  أعوج  وإن  ضلع،  من  خلقت  المرأة 
فاستوصوا  أعوج،  يزل  لم  تركته  وإن  كسرته،  تقيمه  ذهبت 

بالنساء(. ]البخاري رقم 3153[.

هذه النظرة العبثية نحو المرأة تكاد تنطبق على واقع الحال، بل 
وجعل  مذهب،  أبعد  إلى  البعض  ذهب  فقد   ،

ً
فعال كذلك  هي 

في  تعالى  الله  عصي  لما  ولوالها  شيطاني،  مخلوق  المرأة  من 
واألحاديث،   الروايات  من   

ً
هائال كمًا  لذلك  واختلقوا  أبدا،  األرض 

ونسبوها زورًا وبهتانًا لنبي الرحمة وسيد األخالق العليا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم.

اإلسالم  نبي  إلى  منسوبة  العشرات  وغيرها  الروايات  تلك 
ِميَن﴾ 

َ
َعال

ْ
ِلل  

ً
َرْحَمة  

َّ
ِإال  

َ
اك

َ
ن

ْ
ْرَسل

َ
أ ﴿َوَما  تعالى:  قال  وبهتانًا،  زورًا 

)األنبياء/107(. هذا جزء يسير من االفتراءات والدسائس الخبيثة 
لتشويه اإلسالم والدين والمعتقد والمجتمع اإلسالمي.

إنسانية الـمرأة 
بين الحقيقة والفـهم الخـاطئ
بقلم: أمير الدين الحسيني.

ونتيجة لمثل هذا الموروث المشبوه ، ومع مرور الزمن تشكلت 
الكثير  محرابه  في  سجدت  اإلسالم  على  دخيل  صنم  مالمح 
الترسبات  الغافلة والمتغافلة، فأثمرت العديد من  من العقول 
طريق  في  عثرة  حجر  وأصبحت  الجاهلية،  واألفكار  والموروثات 
واالجتماعي،  والثقافي  العلمي  التطور  نحو  باإلنسان  االرتقاء 
الحياة،  لمفاهيم  العقلي  واإلدراك  الفهم  أمام  منيعًا  وعائقًا 

وأهداف الدين كنظام وقانون للبشرية.

في  المجتمعات  وقعت  أن  التراكمات  تلك  نتائج  أولى  فكانت 
الحقائق بين سلسلة  الحيرة والتيه، فضاعت  دائرة واسعة من 
من الجدل العقيم باسم الدين، وتوارت تحت عباءة السنة، حتى 
أصبحت تشريعات دينية، ومقدسات عقائدية ال يجوز االقتراب 

منها،  أو المساس بها من قريب أو بعيد.

العجيب في األمر أننا نجد البعض من العلماء والفقهاء ومشايخ العلم 
يسعون جاهدين لتبرير مثل تلك الروايات واألفكار، فيضطرون إلى 
التلفيق وخلق العديد من المبررات والمسوغات الواهية، ليخرجوا 
في النهاية برؤية هزيلة وتصور مهزوز، لتتضاعف بذلك األخطاء، 
للناس  يقدموا  أن  من   

ً
وبدال الشبهات،  وتزداد  التساؤالت  وتكثر 

 عملية وواقعية في أمور حياتهم، إذا بهم يسقطون كل 
ً
حلوال

مبادئ العدالة االجتماعية التي جاء بها اإلسالم وينسبون إلى نبي 
اإلنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحاديثًا وروايات واهية 
هو بال شك بريء من منها، ألن شريعته ومنهجه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - جاءت لتسير في خط معاكس تمامًا لقانون الجاهلية 
الكمال  نحو  وتوجيهه  اإلنسان  لتحرير  جاءت  الغاب،  وشريعة 
والرقيِّ في العيش، بل وصلت العدالة اإللهية والرقي المحمدي 
الحيوان  مع  تعامله  في  اإلنسان  سلوك  وتقويم  توجيه  إلى 
الراقية  التوجيهية  األمثلة  ومن  واإلحسان،  والرأفة  بالرحمة 
في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: )تقربوا إلى الله 

أكثر  رقيِّ  وأي  عدل  فأي  البهائم(.  بإكرام 
قربة  الحيوان  إكرام  يكون  حين  هذا؟  من 
رضوانه. لنيل  ووسيلة  تعالى  الله  إلى 

ويتصور  يتأمل  أن  ذلك  بعد  عاقل  ولكل 
كيف يمكن أن يكون توجيه النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - لإلنسان في تعامله 
ون��س��اًء(،   

ً
)رج���اال اإلن��س��ان  جنسه  بني  مع 

الضمير،  وإدراك  العقل،  بمنطق  ولنفكر 
ة وإنصاف إلى  وتجرد النفس، وننظر برويِّ
المحدثين  من  أسالفنا  بعض  لنا  ورثه  ما 
النبي  إلى  نسب  وما  المرأة  حول  وال��رواة 
روايات  - من  وآله وسلم  الله عليه  - صلى 
إليه  تنسب  أن  اإلن��س��ان  يخجل  ع��دي��دة 
ناهيك عن أن تنسب إلى دينه ومعتقده 

ونبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

كله  ذل��ك  لتفادي  أق��ول:  أطيل  ال  وحتى 
على  يجب  إص��الح��ه،  يمكن  م��ا  وإص���الح 
المرأة  احترام  أهمية  ي��درك  أن  المجتمع 
يجب  الصحيح،  مكانها  ف��ي  ووضعها 
وما  إنسانيتها  أساس  على  يعاملها  أن 
عامة،  بصفة  الحياة  ف��ي  ألجله  وج��دت 
كما  أكبر،  وثقة  واسعة،  نظرة  ويمنحها 
الجهل،  قيود  من  عقولنا  نحرر  أن  يجب 
كل  ل��ل��م��رأة  ن��ق��دم  أن  ن��س��ت��ط��ي��ع  ل��ك��ي 
راضية  ونفوسنا  المفروضة  حقوقها 
ذلك  كل  عالية،  وثقتنا  مطمئنة  وقلوبنا 
بهدف تحقيق العدل االجتماعي وتكريم 

اإلنسان وبناء المجتمع السوي.

عفيفة  ت��ك��ون  أن  ال��م��رأة  م��ن  ن��ري��د  إن��ن��ا 
إال  كامل  بشكل  يتأتى  لن  وه��ذا  طاهرة، 
في  المطلقة  الحرية  كامل  أعطيناها  إذا 
يدفعها  ما  الثقة  من  وأوليناها  التعليم، 
لتحمل المسؤولية وإدراك حقيقة كونها 
تدرك  عندما  المجتمع،  في  فاعلة  ام��رأة 
حاجة  ف��ي  المجتمع  وأن  األهمية  تلك 
لن  فإنها  وعطائها،  إسهاماتها  إل��ى 
ذلك  تقدم  ألن  وستسعى  بذله  في  تترد 
أعلى  العطاء والبذل وفي  في أفضل صور 
ستتعزز  عندها  وال��ن��ق��اء،  ال��ج��ود  درج���ات 
 ومضمونًا، 

ً
الصادق شكال العفاف  مظاهر 

وستنمو مظاهر اإليمان العميق والقناعة 
الراسخة بتعاليم اإلسالم قلبًا وقالبًا دون 

ميل أو زيغ.

حاجة  في  اليوم  اإلسالمي  المجتمع  إن 
ماسة إلى خلق هذه النماذج في أوساطه، 
عانى  التي  العقبات  يتجاوز  أن  ليستطيع 
ولذلك  اليوم،  حتى  منها  يعاني  يزال  وال 

على  وال��ع��م��ل  ال��س��ع��ي  ف���رد  ك��ل  فعلى 
يقوم  متكامل،  إنساني  مجتمع  تكوين 
صحيح  بشكل  األدوار  تنوع  ض��رورة  على 
وسليم، دون أن يطغى دور الرجل على دور 
المرأة، وكذلك العكس، أو يعطل أحدهما 
على حساب اآلخر، ألن حصول أي خلل في 
انهيار  إلى  األدوار سيؤدي بال شك  توازن 
والقواعد  خاص  بشكل  األسرية  القواعد 
االجتماعية بشكل عام، ويعيش المجتمع 
حينها حالة نقص وافتقار إلى دور معطل 
وحلقة مفقودة في سلسلته االجتماعية، 
التقدم  من  اإلنسان  سيعيق  بدوره  وهذا 
الحياة  نواحي  مختلف  في  األفضل  نحو 
والثقافية  واالق��ت��ص��ادي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 

والسياسية...إلخ.

ذلك ألن إحدى درجات السلم االجتماعي 
كهذا  مجتمعًا  ألن  معطلة،  أو  مفقودة، 
قد أصاب نفسه بالركود، وأعاق من بعده 
دور  تعطيل  إن  التقدم،  عن  األجيال  من 
المرأة وجعلها في هامش الحياة على مر 
الرئيسة  األسباب  أب��رز  من  واح��د  العصور 
التي أعاقت تقدم وتطور المجتمع العربي 

واإلسالمي.

الطهي  ألم���ور  فقط  تخلق  ل��م  ف��ال��م��رأة 
إلشباع  وال  اليوم،  حالها  هو  كما  والطبخ، 
لها  ب��ل  فحسب؛  الجنسية  ال��رج��ل  رغبة 
الرجل،  أدوار  أدوار ال تقل أهمية وشأنًا عن 
والتاريخ اإلنساني والبشري مليء بالشواهد 
كان  أينما  الرجل  على  وما  ذل��ك،  كل  على 
وفي أي موقع هو إال أن يكون منصفًا غير 
متعصب حيال هذه المسألة، سواء كان أبًا 
األسري،  الصعيد  على  زوجًا  أو  ابنًا  أو  أخًا  أو 
 
ً
مسئووال أو  معلمًا  أو  فقيهًا  أو  عالمًا  أو 

عن إدارة أو غيرها على الصعيد االجتماعي 
قيود  من  الجميع  يتحرر  أن  يجب  العام، 
التقاليد والموروثات الجاهلية القائمة على 
والبعيدة  والغرور،  والهيمنة  القوة  منطق 
اإلسالمي  ال��دي��ن  تعاليم  ع��ن  البعد  ك��ل 
الحنيف، فلنبتعد عن مثل هذه التفاهات 
مجتمعاتنا،  أص��اب��ت  التي  والسخافات 
المستقبل،  ل��ن��رى   

ً
قليال أعيننا  ولنفتح 

ول��ن��ق��ف م��ح��ط��ات ل��ن��ت��أم��ل ال��م��اض��ي، 
السطور،  بين  ما  لنقرأ  عقولنا  ولنستخدم 
منا  تحتاجه  وما  أوضاعنا  حقيقة  ون��درك 

وما يمكن أن نقدمه إلصالحها.

✽  ✽  ✽
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ب���ني اهل�����وى.. وال���ن���ف���س.. وال��ش��ي��ط��ان
ه������ذا ال����ث����الث����ي امل���خ���ي���ف ع��رف��ت��ه
س�����اي�����رت�����ه.. ومس�����ع�����ت�����ه.. ورأي����ت����ه
وه��ت��ف��ت.. ي����ارب ال��س��ك��ي��ن��ة ل��ي��ت لي
ي��ال��ي��ت ن��اص��ي��ة ال���س���الم���ة يف ي��دي
ال األرض  يف  وج��دت��ه��ا  )ل���ي���ت(  ل��ك��ن 
ه�����ي م�����ن ب���ن���ي���ات ال����ت����ع����اّلت ال���ي
ف��ض��ائ��ع امل����ش����رق����ني  يف  وأم����ام����ه����ا 
وأق��������ول ي��������ارّب ال���س���الم���ة م����ن هل��ا
وم���ع ال��رك��ون إىل ال��ض��الل م��ذاه��ب��ًا
ش��ط��ح��ت ف����ت����اواه����ا.. ف���ال م���ن س��ن��ٍة
إن���س���ان���ًا ك��م��ا مل ي��ق��ت��ل اإلن����س����ان 
مل ت��ص��ب��ح األع������راض ن��ه��ب��ى م���ن يد
بعضنا ن���أك���ل  ال��ع��ص��ر  ي���اس���ؤال  مل 
أق���ط���اره���ا يف  األرض  إن  ي���������ارّب 
ك���أمن���ا  .. ال����ظ����امل����ني  ب�����األق�����وي�����اء 
ب�����امل�����رف�����ني امل����ب����ط����ل����ني ت���ن���اس���ل���وا
ب��ال��ف��ق��ه وال���ف���ك���ر امل���ري���ض ب��ك��ل ما
وأق���������������ول.. ي����������ارب احمل�����ب�����ة إن���ه���ا
أي���ن ال���ص���راط امل��س��ت��ق��ي��م.. وأي����ن من
خ��اط��ري ي��ش��غ��ل  أراه  ال���س���ؤال  ه����ذا 
وك���������أي إن������س������ان ي���������راك أم����ام����ه
وه��ت��ف��ت ي������ارّب ال���س���م���اوات ال��ع��ل��ى
ذات����ه����ا يف  م���ن���ف���ي���ة  غ�������دت  ح����ت����ى 
وال�����ف�����اس�����دون امل����ف����س����دون حت���ول���وا
ف������إذا ب��ط��اح��ن��ة احل�������روب ت��دك��ه��ا
لعنة س��ي��اس��ة  ال���ق���رب���ى  وت��س��وم��ه��ا 
وي����ظ����ل ص������وت األدم������ي������ة ع��ن��ده��ا
وألن�����ه�����ا ن���س���ي���ت حم����م����ده����ا غ����دت

ي����������ارّب أن�������ت امل����س����ت����ع����ان حل���وهل���ا 

اإلن����س����ان ب�����ين  امل���ص���ي���ب���ة يف  جت�����د 
ال����ن����اس م���ع���رف���ي ب��ع��ش��ر ب��ن��ان��ي يف 
ع��ص��ي��ان��ي ويف  م����ع����ه  ط����اع����ي  يف 
ع��������زم ال����ي����ق����ني وق����������وة اإلمي��������ان
م���ي���زان���ي أح������ب يف  وت����ك����ون ح���ي���ث 
خ����س����ران وال  رب�������ح  إىل  ت���ف���ض���ي 
ت����ب����ق����ى م������ن������اوب������ة ب�����ك�����ل ل����س����ان
م���ن ُم��ن��ك��ر ال��ق��اص��ي وب���غ���ي ال���دان���ي
وال������ش������ر حم�����ت�����دم ب����ك����ل م����ك����ان؟
إح���س���ان وال  ع��������دٍل  م�����ن  ت������أت  مل 
ج����������اءت.. والج����������اءت م�����ن ال����ق����رآن
ل������و أن�������ه م������ن س�����ائ�����ب احل������ي������وان؟
ل����ب����د م�����ع ال����ف����ت����ي����ات وال����ف����ت����ي����ان؟
ث���ان���ي؟ غ���ري���م  ال���دن���ي���ا  ويف  ب���ع���ض���ًا 
حم���ك���وم���ة ب���ال���ط���ي���ش وال���ط���غ���ي���ان
ج���ب���ل���ت ط���ب���ائ���ع���ه���م م����ن ال����ع����دوان
واألوث�������������ان األزالم  ب����ف����ق����اه����ة 
وال���ش���ن���ئ���ان ال���ب���غ���ض���اء  إىل  ي����دع����و 
ض���اق���ت ب���وي���ل ال���ف���ق���ر واحل����رم����ان
ي����ه����دي إل����ي����ه حب���ك���م���ة وح����ن����ان؟
وي����ط����وف ك���األن���س���ام يف وج���دان���ي
اطمئناني يف  ف��رط��ت  م��ا  اخل��ل��ق..  يف 
ب������األوط������ان أط���������اح  ال�����ف�����س�����اد  إن 
ال���ن���س���ي���ان ع��������امل  يف  وص����ف����ات����ه����ا 
ق���ط���ع���ان إىل  ف����ي����ه����ا  ق����������ادة  م������ن 
اخل�������ذالن دم  وجي����دف����ه����ا  دك���������ًا 
م����ره����ون����ة ب����ال����ص����ر وال����س����ل����وان
ص������وت ال����ف����م امل����م����ل����وء ب��ال��غ��ث��ي��ان
أي�����ام�����ه�����ا ع������������اراً ع����ل����ى األزم����������ان
ول����ط����وهل����ا وحل�����اهل�����ا )ال����غ����ل����ب����ان(

ثالوث البلوى

اشـــــــــعـــــــــار 

السنة األولى - العدد األول - 1435هـ 2014مـ78

َش���َخ���َص���ْت ل��ع��ص��رك يف ال��ع��ص��ور ن��واظ��ري
ي���ك���ف���ي���ك م������ن م����ث����ل����ي ه����������وًى وحم���ب���ة
س���ي���دي احل����م����ي����دة  ذك�����������راك  ي�������وم  يف 
أح����ي����ائ����ه����م يف  األح��������ب��������اب  ألش��������������ارك 
م�����ن ج�������اب أق�����ط�����ار احل������واض������ر ج���ام���ع���ًا
وق�����ن�����اع�����ة �����������������������ة  ورويَّ ح�����ك�����م�����ة  يف 
م��������ا ق����������ال ق��������ط مل��������ن خي������ال������ف رأي��������ه
ب������ل ق��������ال رأي����������ي ق������د ي����ص����ي����ب ورمب������ا 
وه�����������و األدي�����������������ب ال�������ف�������ذ ل�����������وال أن������ه
ف����ل����ش����ع����ره َن��������َف��������ٌس ي�����������ذوب س����الس����ة
أب������ت������اه ه��������ذي ب����ع����ض م������ا َس�������َخ�������ْت ب��ه
م�����س�����اءًة ال����ش����اف����ع����ي  ح������ب  ك��������ان  )إن 
ه���ن���ا إن���������ي  امل����ص����ط����ف����ى  آل  أح�����ب�����ي�����ب 
ل�����������رى ب�����������أن مج������ي������ل م��������ا أس�����دي�����ت�����ه 
حم����م����ٍد آل  حب��������ب  أش�������������دت  ف�����ل�����ق�����د 
خ���الف���ن���ا ف����ل����ي����س  رأي������������ًا  خن����ت����ل����ف  إن 
ت����ق����ات����ن����ا ي�������ق�������ول  آح���������ادي���������ث  يف  أو 
م������ن أن�����ه�����ا وض�����ع�����ت ل����ت����خ����دم م�����أرب�����ًا 
أخ����������ذ ال�����������������رواة ب�����ه�����ا ب�����ك�����ل ب�������������راءٍة
س���ل���ط���ًة ع�����ض�����وض  م����ل����ك  ذي  ول�����ك�����ل 
م����ت����م����س����ٌك ف�����ك�����ل�����ن�����ا  ذاك  وب��������غ��������ري 
م�����ن م���ن���ه���ل ال�����ش�����رع احل���ن���ي���ف مج��ي��ع��ن��ا
ف�������������إذا حت���������اورن���������ا ل�����ي�����ع�����ذر ب���ع���ض���ن���ا 
ال��ن��ه��ى ذوي  ب�����ني  ال�������ود  ي���ض���ل  أي  ع�����ن 
ه���������ذا ه�������و اخل������ل������ق ال�����������ذي ج�����������اءت ب���ه 
ف�����������إىل اإلم����������������ام ال������ش������اف������ع������ي حت���ي���ة
وش�������وي�������ع�������ٌر م��������ن ن�����س�����ل زي������������ٍد ه���م���ه
ف����ل����ط����امل����ا رف����������ع األك������������ف ض������راع������ًة
ي������رج������و اإلل�����������ه خ���������الص أم���������ة أمح�������ٍد
ك�����ي�����م�����ا ت�������ع�������ود ل����ص����ف����ه����ا وج�����الهل�����ا
ف�������ب�������أي ع�������ص�������ٍر ن����س����ت����ث����ري إب�������اءه�������ا
ه���وان���ه���ا ق�����ي�����ود  يف  ت�����ص�����رخ  وال������ق������دس 
وغ�������زة اجل�����ل�����ي�����ل  يف  ش����������ٍر  ك�������ل  يف 
أمب����ث����ل ه�������ذا ال�����وض�����ع حي����س����ن إخ����وت����ي
ف����ي����م����ا ي�����ث�����ري احل������ق������د ب�������ني ش���ع���وب���ن���ا
ي�������ا أم���������ة اإلس�������������الم ل����ي����س����ت ق���دس���ن���ا
ل�����ك�����ن�����ه ي�����ب�����غ�����ى دم��������ش��������ق إزاءه���������������ا
ن��ف��ط��ن��ا ع�����وائ�����د  أض����ح����ت  أن  ب���ع���د  م�����ن 
أح�����دوث�����ٍة س�������وى  ت���ع���ن���ى  ال  )م�������دري�������د( 
ال���ب���ق���اء ل����ن����ا  ات�����ي�����ح  إذا  وغ���������دًات���������رون 
أم���������ٌة إال  احل������������ق  ت����س����ت����ع����ي����د  ل���������ن 
ق�����ن�����اب�����ٍل ورع�������������د  ب���������ارج���������ٍة  وَدوي 
ألم���������ٍة ح��������ق��������وق  ال  ذل������������ك  وب��������غ��������ري 
احل�����ك�����م ح����ك����م ال������غ������اب ف����ي����ه ف����ك����ل ذي

وت�����ش�����نَّ�����َف�����ْت ل����ل����ب����وح م����ن����ك م���س���ام���ع���ي
أن��������ي ع�����ق�����دت ع����ل����ى ه���������واك أض���ال���ع���ي
م����واج����ع����ي أل������ي������م  أن������س������ى  أن  آل������ي������ت 
ذك������رى اب�����ن إدري��������س اإلم��������ام ال��ت��اب��ع��ي
م���س���ت���ق���ص���ي���ًا ع����ل����م احل������دي������ث ال����ن����اف����ِع
ون����������زاه����������ة ومس���������اح���������ة وت���������واض���������ِع
م���راج���ع���ي ح����وت����ه  مب�����ا  ك����ف����رت  ق�����د  أن 
أخ������ط������أت ف���ي���م���ا ق������د ي���������روق ن�����وازع�����ي
ال������ش������ارِع ب���ف���ق���ه  ق������د ك�������ان يف ش�����غ�����ٍل 
ي����ن����ب����ي����ك ع�������ن ح����������ٍس رق������ي������ق رائ����������ِع
ب���دائ���ع���ي ال���ظ���ل���ي���ل  ذك�����������راك  ظ������ل  يف 
ف���ل���ي���ش���ه���د ال�����ث�����ق�����الن أن��������ي ش����اف����ع����ي(
ال����ش����ائ����ِع ب���ال���ص���ن���ي���ع  ل������ك  أيف  ك���ي���م���ا 
ب���ض���ائ���ِع ل����ي����س  امل������ع������روف  ش�����رع�����ة  يف 
ك�������أج�������ل ش������ي������ع������ٍي وخ�����������ري م�������داف�������ِع
ال������ص������ان������ِع آي  ت�����ف�����س�����ري  ع������ل������ى  إال 
وه���������م ال��������وع��������اة هل�������ا ب�����������دون م������ن������ازِع
رادِع أي������������ة  دون  أم��������ي��������ة  ل������ب������ين 
وه���������ي ال���������ي ُم�������زج�������ت ب������س������ٍم ن�����اق�����ِع
م������وان������ِع دون  ش���������اء  م�������ا  ب�����ه�����ا  مي�����ل�����ي 
ت����ق����اط����ِع دون  امل�����خ�����ت�����ار  ب����ش����ري����ع����ة 
وت��������ن��������ازِع مت��������اح��������ٍك  دون  ن��������رت��������اد 
ب����ع����ض����ًا خ�������الف ال�����������رأي ل����ي����س مب����ان����ِع
س�������������اٍر ب�������������دون ت������ن������اف������ٍر وت��������واج��������ِع
ب���ت���ت���اب���ِع ال����������ورى  إىل  ال����س����م����اء  رس�������ل 
ال����واس����ِع ال���ك���ري���م  ال���ق���ل���ب  زي�����د ذي  م����ن 
ت�����راج�����ِع دون  ال�����ب�����ني  ذات  إص����������الح 
اهل�����اج�����ِع ال����ص����م����وت  ال����ل����ي����ل  ه���������دأة  يف 
م�����ن رب����ق����ة اجل����ه����ل ال����ذم����ي����م ال���ف���اج���ِع
ومش���������وخ وح����دت����ه����ا ال����ن����ق����ي ال����س����اط����ِع
امل����ت����خ����ال����ِع ع����ص����رن����ا  يف  ي����ك����ن  مل  إن 
ودم�������وع�������ه�������ا مم��������زوج��������ة مب�����دام�����ع�����ي
ج����������رح ي�����ئ�����ن ف����ي����س����ت����ف����ز م���ض���اج���ع���ي
ت����س����ارع ب����ك����ل  ن����س����ع����ى  أن  ال������دي������ن  يف 
وي�����ص�����ي�����ب وح�����دت�����ن�����ا ب������ش������رخ ق�����اط�����ِع
ه�������دف�������ًا خل�����ط�����ة خ����ص����م����ن����ا امل����ت����ه����ال����ِع
وال�����راف�����دي�����ن ون����ي����ل م���ص���ر )ال����راف����ع����ي(
ال�����ط�����ام�����ِع ال�������ق�������وي  س������ي������ده  ك�������ف  يف 
ن����ل����ه����و ب�����ه�����ا وس��������������راب م������������اٍء خ����������ادِع
ح���ت���ى ت�����رى م����ص����داق ح����د س����ي ال���واق���ع���ي
ت����غ����ش����ى ال�����غ�����م�����ار حب�������اس�������ٍر وب�����������دارع
وه�������دي�������ِر م�������������زدوٍج وق������ص������ِف م�����داف�����ِع
ل��������ض��������ارِع ي�����س�����ت�����ل�����ني  ال  ع������������امل  يف 
ن�����������اب ح�������دي�������د ل��������ن ي�����������رق خل����اض����ع

في رحاب
 اإلمام الشافعي
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ينتهج  العمل  في  رئيس  لي   :  )1( سؤال 
وأنه  الناس،  لبعض  والتكفير  التحامل  نهج 
إذا تكلم أمامه كفر أهل التصوف وغيرهم 
أتخذ  أو  الرد  وعدم  سكوتي  على  آثم  هل 
وما  منهم  أنني  أبين  أم  المداهنة  أسلوب 

إلى ذلك؟
معه  يفيد  كان  إن  عليك  الواجب  جواب: 
على  واجبًا  البيان  فيكون  البيان  غيره  ومع 
هو  كما  المتحدث  كان  إن  ولكن  وجهه، 
يفيد  فليس  وهوى  عصبية  عن  الغالب 
غضبه،  وقت  في  المباشر  بالرد  الكالم 
في  واألدلة  المعاني  إليه  أوِصل  ولكن 
يسمع  من  إلى  وانظر  األوقات،  من  شيء 
ترى  من  لكل  نصحًا  منهم  بكل  واختِل 
فيه أن ينتفع أو أن يهتدي أو أن يتبين له 

الحق، وبين لهم ذلك.
 وبعد ذلك ال تصل إلى حد اإلثم باإلعراض 
هواه،  وعند  به  تعصُّ وعند  ِعناده  عند  عنه 
مندوحة  فيه  لك  بذلك  عنه  اإلعراض  بل 
ولكن يبقى الواجب عليك فيه هو نفسه 
أي  أو  صورة  بأي  يقبل  أن  يمكن  كان  إن 
يسمع  ممن  غيره  وفي  فافعل  وسيلة 

الخروج  رتبة  هذا  معه،  أيضًا  ذلك  فافعل 
يأتي  األفضل  ذلك  بعد  وبقي  اإلثم،  من 
ن  المبيِّ إذا تصرفت تصرف  بالمقارنة بين 
بقوة ذّبًا عن أعراض األلوف أو الماليين من 
في  تكسب  وما  وتعالى  تبارك  الله  ِعباد 
ذلك من الثواب إن كان ال يترتب عليه سوء 
التضحية  محل  فذلك  منه  أشد  شر  وال 
وإن  العالية  والدرجة  والبذل  الفداء  ومحل 
يكن  لم  وإن  الوجوب  محل  في  يكن  لم 

تركه في محل اإلثم فهذه درجات.
سؤال )2( : هل يجوز للمرأة أن تنظر للرجل، 
أو له شروط معينة، أفيدونا فإننا نرى نساءنا 
وبناتنا في هذا الزمن ينظرن إلى الرجال في 
التلفاز واألعراس أو في أي مكان فهل هذا 

جائز؟
 من الرجاِل المؤمنين 

ًّ
ال

ُ
جواب: أَمر القرآُن ك

ل 
ُ

 من األبصار ) ق
ٍّ

ض
َ

والنساِء المؤِمنات ِبغ
وا من أبصارهم ويحفظوا 

ُّ
للمؤمنيَن يغض

فروجهم ذلك أزكى لهم إنَّ الله خبيٌر بما 
َن من 

ْ
ض

ُ
يصنعون * وقل للمؤمنات َيغض

روَجُهنَّ ( سورة النور 
ُ

ظَن ف
َ

أبصاِرِهنَّ وَيحف

ق 
َّ

يتعل ما  أن  نة  السُّ نِت  وبيَّ   31  -  30 آية 
بنظر الرجاِل إلى النساِء  أوجُب في االحتراِز  
برأِس   

َ
فأمَسك منُه،  الحذِر  في  وآكُد 

ُمالحظِة  عنَد  ولواُه  اِس  العبَّ بِن  الفضِل 
ِرها إليه.

َ
ظ

َ
ة ون نظِره إلى الخثعِميَّ

َر 
ُّ
ِة أن تأث بيعِة البشِريَّ

َّ
 الط

ُ
 وأثبتت دراسات

في  وأسرُع  أقرُب  المرأِة  إلى  ظِر 
َّ
بالن ُجِل  الرَّ

ُجل. تهييِج شهوتِه من نظِر المرأِة إلى الرَّ
 

َّ
ل

ُ
ك أن  صوِص 

ُّ
الن ِخالِل  من  ُن  البيِّ واألمُر 

ِبشهوٍة  للمحاِسِن   
ٌ

ل تأمُّ َصِحَبُه  ٍر 
َ

ظ
َ
ن

أو المرأة.  فهو حرام سواًء َصَدَر من الرجل 
ِلحاجٍة  كاَن  فإن  الشهوِة  عِن  ال 

َ
خ وما 

 
َ

إشكال فال  طبيِب  جِة 
َ

ومعال هاَدٍة 
َ

كش
ٍر 

َ
ظ

َ
ن  

ُّ
َمَحل فهو  ِلحاجٍة  ن 

ُ
َيك لم  وما  فيه. 

إليه   
ُ

ويؤول ماينتهي  واعِتباُر  واجِتهاٍد 
صلى  بيُّ 

َّ
الن َر 

َ
َست وقد  عليه.   

ُ
ُيحَمل وما 

 
َ

دة عائشة َم السيِّ
َّ

آلِه وسل الله عليه وعلى 
ِة في مسِجِدِه 

َ
وهي تنظر إلى رجال الَحَبش

 إليه. 
ُ
ِت اإلشارة مَّ

َ
 ما ت

ُ
الصة

ُ
ريف، فالخ

َّ
الش

والله أعلم.
صاحبه  مطعم  في  أعمل   :  )3( سؤال 

من فتاوى 
الحبيب العالمة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ

ترحب مجلة االعتصام عبر هذه الصفحة )فتاوى( بتلقي األسئلة في مختلف الجوانب سواء 
وذلك  وغيرها،  واالقتصادية  االجتماعية  األمور  أو  المعامالت  أو  العبادات  أو  العقائد  في 
خدمة للمجتمع وتلبية لحاجات الناس عبر تقديم الفتاوى الشرعية المؤصلة، وتوجيههم 

في مختلف قضاياهم الحياتية الدينية والعلمية والتربوية واالجتماعية.

يقدم الطعام بشكل رئيسي ويقدم المشروبات 
أقدمه  أو  المشروب  ألمس  ال  ولكني  الكحولية 

ولكني أدير الصالة واألمور المالية.. ماذا أفعل؟ 
 واعلم 

ّ
 بانتقالك من مثل ذا المحل

ْ
ل جواب: عجِّ

خيرًا  تعالى  الله  ضه  عوَّ لله  شيئًا   
َ

َرك
َ

ت َمْن  أن 
ك من أن تمس أو تحمل واجٌب من 

ُ
ز منه، وتحرُّ

المحل  ذا  في  وجودك  ولكنَّ  عليك،  الواجبات 
وقد  غيرك  من  ها 

ُ
وحمل فيه  الخمور  إدارة  ومع 

 
ُ

واللعنة  ، أيضًا  المسلمين  من  بعضهم  يكون 
في  جاء  كما  إليه  والمحمولة  الحاِمل  تشمل 
ك مديَر 

ُ
الحديث. وجوُدك في هذا المكان وكون

الصالة فاألمور المالية يدخل فيها أيضًا الثمن 
فحينئذ  والمسكرات،  بالخمور  يتعلق  الذي 
داخلون  ومبتاعه  وبائَعُه  بالمال  أيضًا   

ُ
يختلط

في اللعنة والعياذ بالله تعالى.
ل بانتقالك من مثل هذا الموطن ويفتُح   فعجِّ
تغفل  ال  أن  ونوصيك  الرزق،  من  بابًا  لك  الله 
 « قراءة   وعن  يوم  كل  الواقعة  سورة  قراءة  عن 
 ، مرة  مائة   « المبين   

ُ
الحق الملك  الله  إال  إله  ال 

الله  سبحان  وبحمده  الله  سبحان   « قراءة  وعن 
كان  إن  أيضًا  مرة  مائة  الله«  أستغفر  العظيم 
أفضل  فذلك  فريضتها   

َ
قبل الصبح  سنة  بعَد 

الرزق  تيسير  أسباب  أقوى  من  فهي   ، أوقاتها 
. كما أن التقوى يقول ربك عنها )ومن يتق الله 
يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث ال يحتسب(.

الفنادق  مديري  بعض  لنا  ذكر  ما  هنا  وأذكر 
بالمدينة المنورة، قال إنه لقي الشيخ الشعراوي 
في  يشتغل  أيضًا  الرجل  وكان  الله  رحمة  عليه 
مكان فيه تباع أو توجد الخمور، كأنه أيضًا فندق 
أوروبي، فلما كلم الشيخ لذلك نصحه وأمره أن 
الظروف  بعض  عندي  إن  فقال  مباشرة..  يخرج 
كذا ومن الديون كذا فكيف أعمل ؟ فقال الشيخ 
الله يجعل له  ) ومن يتق  إن ربك تعالى يقول 
مخرجًا ويرزقه من حيث ال يحتسب ( فالشيخ 
أو  التقوى  أول  هو  ولدي،  يا  أنا  أسألك  يقول 
المخرج ؟ قال أول التقوى ، قال » ومن يتق الله 
قبل  المخرج  تريد  أنت  قال   « مخرجًا  له  يجعل 
التقوى ؟ قال ليس األمر هكذا . فأوال التقوى ثم 
م بتقوى الله والمخرج يأتيك. 

ُ
يأتيك المخرج. ق

َر فيه كالمه وخرج مباشرة، فما مرت إال 
َّ
قال فأث

فترة يسيرة واجتمع ببعض اإلخوان في بعض 
ُبْوه وطلبوه ألن ُيدير فندقًا بالمدينة 

َّ
الدول فرت

ونحو  العشرين  فوق  اآلن  له  يزل  ولم  المنورة. 
الثالثين من السنين وهو بجوار الحرم الشريف 
ضيت ديونه وَصلحت 

ُ
مديرًا لذلك الفندق قد ق

شؤونه ببركة التقوى.
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لمسك الختام نبدأ الكتابة دائمًا من السطر األخير.

 ورغم أننا نقول نثق بالله كثيرًا، إال أننا لسنا كذلك 
فيما يخص الدين، لذلك نحن نحاول دائمًا أن نبدع 
ونجدد في قراراته خاصة تلك المتعلقة بالتعامل 
في  ال��دي��ن  م��ع  نمشي  صرنا  حتى  اإلن��س��ان،  م��ع 

خطين متوازيين، ال يلتقيان أبدا.

أجل  من  الخاص  صراعها  لها  أيضًا  الخيبات  لعل 
رحاب  في  خصبة  أرضًا  وجدت  أنها  ويبدو  البقاء، 
عن  بعيدًا  الكمال،  إت��ق��ان  على  تصر  التي  أمتي 
األخالق والمثل العليا المتفق عليها في مثاليات 
مع  اإلص��رار  هذا  وباقتران  السماء،  وقانون  األرض 
األزلي  أمتي  جرح  »فلسطين«  كانت  الصراع  ذلك 
األيام  من  يوم  في  ل 

ّ
مث ال��ذي  الجرح  ذلك  األول، 

 بين الخير والشر.
ً
حوارًا وحيدًا طويال

وتكاثر هذا الجرح حتى صار كل الجسد نازفًا صارخًا 
الجرح  هي  »فلسطين«  تعد  ولم  األل��م،  شدة  من 
الوحيد، لكنها بقيت وستبقى قضية األمة األهم، 
الجرح  »فلسطين«  تكون  أن  األق��دار  أرادت  وكما 

األول ستبقى هي دائمًا الهم األول.

 ن��ح��ن أم���ة ت���رث األخ����الق وال��س��ل��وك وال��ع��ادات 
لله  والحمد  مغلوطة،  كانت  وإن  حتى  والتقاليد، 
القدس،  ف��ي  وال��ص��الة  التحرير  حلم  ورث��ت  أنها 
فعل  كما  لإلنسان  اإلن��س��ان  بوعد  ه��ذا  يكن  لم 
المؤمنين  للصادقين  الله  وعد  هو  بل  بلفورهم، 

من عباده.

المولود  يكون  أن  نتمنى  أن  إال  نملك  ال  وأخ��ي��رًا، 
الجديد أكثر برًا بنا من سابقه، وأن يحمل لنا شيئًا 

من دواء. وكل مولود جديد وأنتم بخير.

✽  ✽  ✽

أهدتك  فقد  العالم،  أيها  لك  أتمناه  سعيد  عام 
)الرابع  اسمه  األلفين،  بعد  جديدًا  مولودًا  األق��دار 
عشر(، لكننا هذه المرة لن نستطيع أن نبتسم عند 
السابق  مولودك  ألن  الجديد،  الميالد  صور  التقاط 

 بالدماء وبالجراح.
ً
جاء معاقًا، مكلال

 
ً
 نحن ال نحلم بالكثير، بل أننا ال نقترف األحالم أصال

وال نجيدها، فما أن فعلنا بعد نوم طويل خاٍل من 
جسدك  أحلنا  حتى  عابر،  حلم  في  نملة  دبيب 
أرواح  وحصدنا  نقصد،  أن  دون  الدماء  من  برك  إلى 
إخوتنا دون أن نزرع الشر، لم نكن نحتاج لخلق كل 
ذلك الدمار سوى أن نسلم زرعنا الجميل للشيطان 

يتعهده، ونصبح بجهلنا نسخًا مشوهة منه.

 مشكلتك أيها العالم أننا أفرادك، ومشكلتنا أننا 
لنجد  إليك  جئنا  حياتك،  بداية  من  عاصرناك  ما 
حصدها  الخبرات  طريق،  منتصف  في  أنفسنا 
أن  وعلينا  الراحلون،  صنعها  والخيبات  الراحلون، 
نكمل المسيرة من حيث أتينا، لذلك نحن نقضي 
 في االنتظار، ننتظر وننتظر ربما يظهر 

ً
وقتًا طويال

منا عبقري محظوظ يصنع حلمًا ناجحًا من بدايته 
إلى نهايته، ويحمل عنا عبء الفشل.

ماضيك  نتجاهل  أن  منا  تنتظر  أيضًا  أن��ت  ربما   
لكن  ج��دي��دة،  بصفحة  الثقة  ونمنحك  المظلم، 
المؤرخون وقفوا بيننا وبين ذلك، تمامًا كما يقف 
المجتمع بين التائب والتوبة، فما كان منك إال أن 

أذقتنا مرارة قسوتنا عليك فنونًا نقلتها عنا.

يساعدنا  أن  ق��رر  حالك،  على  الله  أشفق  عندما 
فأرسل لنا الدين، ولقننا به كل صغيرة وكبيرة فال 
صفحة  يوم  كل  في  لنا  وجعل  نشقى،  وال  نضل 
فيها،  نخطه  ما   

ً
جميال ك��ان  إن  ووعدنا  جديدة، 

شوقنا  شدة  ومن  مسكًا،  ختامها  سيجعل  أنه 

عالمنا .. 
  وعام جديد

جميلة الكبسي
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