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معاني  يختزنان  االعتصام  وكلمة  اإليمان  مفردة 
جلّي  تالزم  وفيهما  طيبة،  حياة  ويثمران  راقية 
المصطلحين  هذين  وحي  ومن  قوي،  وترابط 
اليمن  علماء  رابطة  تتطلع  واالعتصام(  )اإليمان 
اء، والمعرفة النافعة والحكمة 

ّ
البن إلى نشر الوعي 

الفرقة  ونبذ  الدين  إقامة  في  المتمثلة  البالغة 
وسياسة  مكشوفة  استراتيجية  صارت  التي 

الصهيوأمريكي. للمشروع  ممنهجة 

 يسعون جاهدين لاللتماس 
ً

إن المسلمين قاطبة
من فضل ربهم واستحقاق رحمته والتنور بهداه، 
ُمتاحًا  وسببًا   

ً
سهال مفتاحًا  لذلك  الله  جعل  وقد 

لكل مسلم وهو اإليمان به واالعتصام بحبله كما 
دلت عليه اآلية السابقة.

الظرف  هذا  في  تصدر  التي  )االعتصام(  مجلة  و 
الحرج الذي يتطلب موقفًا حكيمًا وتبيينًا قائمًا على 
إخالص وتقوى ووعي لما يخطط له األعداء. وماهي 

إال محاولة ووسيلة للتعبير عن هذا الموقف.

قرار  في  تتمثل  مفضوحة  مؤامرة  أمام  نحن  وها 
وما  السابع  البند  تحت  اليمن  بوضع  األمن  مجلس 
اليمن  مستقبل  على  مصيرية  مخاطر  من  يحمله 
أبناء  باإلضافة إلى فرض قرار األقاليم المرتجل على 
رؤية   وال  دراسة  وال  استفتاء  بدون  اليمني  الشعب 
مرجعية  وال  العميقة  الدراسة  على  قائمة  علمية 

شرعية.

ها هو العدد الثاني من مجلة االعتصام بين يديك 
بحلة  جديدة  إضافه  يكون  أن  نأمل  القارىء.  أخي 
بالمصداقية  سم 

ّ
تت متجددة  وأطروحات  جديدة 

والواقعية.

الكرام  والقّراء  الرابطة  أعضاء  اإلخوة  من  ملتمسين 
اإلسهام  والكفاءات  الخبرات  ذوي  واألكاديميين 
التي   بإسهامتهم  المجلة  هذه  تطوير  في  معنا 
تخدم تطلعات األمة والنهوض بها إلى غد مشرق 

اء.
ّ

وض

بها  تهدي  عندك  من   
ً

رحمة نسألك  ا 
ّ
إن اللهم 

وترد  شعثنا،  بها  وتلّم  شملنا،  بها  وتجمع  قلوبنا، 
من  واجعلنا  رشدنا،  بها  وتلهمنا  ا، 

ّ
عن الفتن  بها 

دعاتك الداعين إليك، وهداتك الدالين عليك ، ومن 
خاصتك الخاصين لديك، إنك سميٌع قريٌب مجيُب 

الدعاء.

الوجيه ٭ عبد السالم عباس   : حية فــتتا ال ا

٭ أمين عام رابطة علماء اليمن .
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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 :

السنة األولى - العدد الثاني- 1435هـ 2014مـ
تصدرها دائرة اإلعالم والعالقات العامة 

حــــــوار مع :

12

18
20
22
26
2830 الــــــذكرى الــخامسـة

لفقيد اليمن السيد علي الشامي

المؤتمر الدولي األول لتكريم اإلمام الناصر الكبير 

الحسن بن علي االطروش

مالمح الفكر التربوي 
في شخصية الرسول )ص(

محمد رسول الله 
باني الدولة اإلسالمية العادلة 

سيرة نبي اإلسالم
بين تنكر األباعد واختزال االتباع

ندوة:
ِميَن

َ
َعال

ْ
 ِلل

ً
 َرْحَمة

َّ
اَك ِإال

َ
ن

ْ
ْرَسل

َ
َوَما أ

قصيدة:
ايا سيدي روحي ألقدامك الفداء

الرسول اإلنسان 

6
ملف املولد النبوي الشريف :

دراسات في فكر ومنهج 

المدرسة الزيدية 

ير 
وز

الــ
ي 

عل
ن 

د ب
زي

ي 
الم

س
اإل

كر 
مف

ال



في رحاب اإلمــام الناصر وضيافته وتكريمه

رح��اب  وف��ي  الهادين  األئ��م��ة  خ��ط  وعلى  العارفين  قلوب  م��ع 
والمقتدين  للسالكين  الهدى  مصابيح  من  مصباح  وضيافة 
روح  من  ونرتشف  الله  إل��ى  هجرته  ونستذكر  خطاه  نتلمس 
هذه  لعل  مناقبه  بذكر  ونتيمن  عاله  نور  من  ونقتبس  محياه 
الحقيقيين  الدجى  ومصابيح  الهدى  أئمة  إل��ى   ت�رجع  األم�ة 
وتسكين  العين  بفتح  ع�رفهم)  ونشر  ذكرهم   الله  خلد  الذين 
الراء( حسُن أخالقهم وعدلهم ورسوخ علمهم وجهادهم  وإن 
األع�الم بمتعالمين من  التلبيس على مثل هؤالء  الطغاة  حاول 

بالطهم وحاشيتهم الذين لبسوا على األم�ة دينها وشوهوه 
لها  يندى  إس��اءات  والمعاصر  القديم  التاريخ  عبر  إليه  وأس��اؤا 
ويذه�ب  الباطل  ويزهق  الحق  يبقى  إال  الله  يأبى  ,لكن  الجبين 

الزبد وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض .
االطروش  الناصر  الكبير  اإلمام  رحيل  من  1131سنة  مضي  بعد 
العظمة  لصفحات  وتجاهله  التاريخ  تنكرات  من  الرغم  وعلى   ،
الحقيقة  نور  انبثق   ، المهجورة  زواي��اه  من  زاوية  في  المطوية 
والخلود  العظمة  روح  أن  للوجود  ومعلنًا  نفسه  عن  كاشفًا 
ستظل تتوهج وتضئ لألجيال على إختالف عصورهم ودروب 

الحياة الكريمة والعطاء الالمحدود .
التجاهل  من  الطويلة  الفترة  تلك  بعد 
االط��روش  الناصر  اإلم��ام  ج��دد  والنسيان 
تكريمه  مؤتمر  ف��ي  التاريخي  ح��ض��وره 
ال��ف��ري��د م���ن ن���وع���ه وال������ذي أق���ي���م في 
الجمهورية  ف��ي  اب���اد  م��ح��م��ود  م��دي��ن��ة 
الفترة )19-20ربيع  اإلسالمية اإليرانية في 
يناير   -22-21 ال��م��واف��ق  األول1435ه�������� 
2014م(، والذي حضره العديد من القامات 
العلمية واألكاديمية من مختلف األقطار 
من  ومفكرًا  عالمًا   )60( يقارب  ما  بمعية 
أعضاء رابطة علماء اليمن والمجلس الزيدي 
للثقافة والعلوم ، وذلك بدعوة كريمة من 

الدولة اإليرانية الشقيقة .
نطوف  والمقال  المقام  ه��ذا  ف��ي  نحن 
صفحات  من  الفواح  عرفه  ونشتم  حوله 
مرقده،  بركة  إل��ى  سيرته،  وت��راج��م  كتبه 
التي  دولته  ومعالم  حكومته  أسس  إلى 
العروة  وأن��وار  التقوى  كلمة  على  أسست 
الوثقى، والتي كانت تسعى من خالل كل 
تلك الجهود والتضحيات استحقاق جنة 

المأوى  ونشر العدالة واإلسالم بين الورى.
نقف  الزمان  من  قرن   )11( من  أكثر  بعد 
واستبصار   واعتبار  وافتخار  إج��الل  وقفة 
وعلى  والجماعي  الفردي  المستوى  على 
واالجتماعي  والثقافي  العلمي  المستوى 
والتي  واألخ��الق��ي،  والروحي  والسياسي 
المجاهد  اإلمام  هذا  في  كلها  اجتمعت 
أس����راره،  م��ن  س���رًا  ونستخبر  لنستخرج 
وخلوده،  بقائه  سر  مفاتيح  من  ومفتاحًا 
كما  نكون  أن  فنحاول  به  نقتدي  لعلنا 
كان في همته وأعلميته، وجده واجتهاده 

وتضحياته وزهده. 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 

                    إن التشبه بالكرام ف����������������الح
ها نحن مع أصالة هذه الكلمة التي ما زلنا 
من  ونرتشف  اليانعة،  ثمارها  نقتطف 

فروعها بعد أكثر من ألف عام .
ناصر  الكبير،  الناصر  اإلم�ام  مع  نحن  ه��ا 
والمؤسس  المستضعفين،  ونصير  الحق 
العلم  على  القائمة  اإلس��الم��ي��ة  للدولة 
بالمعروف  واألم����ر  وال��ت��وح��ي��د  وال��ع��دل 

المؤتمر الدولي األول لتكريم اإلمام الناصر الكبير 

الحسن بن علي االطروش
تقرير: حمـود عبدالله األهنـومي
           خالد صالح عوض موسى

يعتبر اإلمام الناصر 
صاحب أول مشروع 

مدني يؤسس لقيام دولة 
مدنية تحترم خصوصيات 

األفراد وتحافظ على 
كرامتهم البدنية 

والنفسية والفكرية، 
ويتجلى ذلك من خالل 

طروحته الرائده في 
ُ
أ

كتاب )اإلحتساب( .
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الطغاة  وم��واج��ه��ة  المنكر  ع��ن  والنهي 
 ،

ً
خ��وال الله  عباد  ات��خ��ذوا  الذين  الجائرين 

، ودين الله لهوًا ولعبًا. 
ً
ومال الله دوال

وعلمًا  حاضرًا،  زال  ما  الجليل  اإلم�ام  فهذا 
مهديًا  وه��ادي��ًا  ب���ارزة،  وشخصية  م��ؤث��رًا، 
على  خطاه  على  ويسار  به  يقتدى  وإم�امًا 
وصار  بل  والعربي،  اإلسالمي  المستوى 
المستوى  على  اإلسالمي  بتراثه  معروفًا 

العلمي العالمي. 
هو  ه�ا  زم��ن��ه،  تباعد  م��ن  ال�����رغ��م  وع��ل��ى 
الحبيب  قال  كما  متبع  وإم�ام  حاضر  ح�ي 
ترمق  بهم  يقتدى  المصطفى:)أئمة 
أعمالهم وتقتص آثارهم(، وكما قال أمير 
شأن  ف��ي  ال��س��الم  عليه  علي  المؤمنين 
الدهر،  بقي  ما  العاملين:)باقون  العلماء 
القلوب  في  وأمثالهم  مفقودة،  أعيانهم 

موجودة(.
ظهر اإلمام الناصر في عهد بني العباس 
 بالمقتدر بالله 

ً
في زمن من لقب زورًا ودجال

وك���ان ع��ن��د ظ��ه��وره ي���رى ع���رى اإلس���الم 
تنقض، وفروضه تضيع، وأحكامه تعطل، 
ال��غ��رارة  واألل��ق��اب  ترتفع  السيئة  وال��ب��دع 
في  حسنة  سنة  بمثابة  صارت  والزائفة  
الوالي  ص��ار  ب��ل   ، ال��ع��وام  وع��ق��ول  ثقافة 
على رقاب األمة والمتحكم على أعراضها 
سفهاء  ومقدراتها  وأموالها  ودم��اءه��ا 
األح�����الم، وأول���ي���اء ال��ش��ي��ط��ان، وص��ب��ي��ان 
أو  علم  بال  األم��ة  حكم  ت��وارث��وا  مرفهون 

أهلية وكفاءة .
على  الطغاة  ه��ؤالء  أث��ر  ي��رى  األم��ام  فكان 
مشاهدًا  يرى  وكان  القرآن،  وأمة  اإلسالم 
تطعن اإلسالم من داخله من خالل شرب 
مسار  عن  األمة  بأخالق  واإلحراف  الخمور 
الرسالة الخاتمة التي بعث ألجلها رسول 

الهدى والنور .
صفحات  اللبيب  القارئ  يتصفح  وعندما 
ضيفا  وينزل  ومناقبه،  اإلم��ام  هذا  سيرة 
ع���زي���زًا ع��ل��ى م��ن��اق��ب��ه، وح��س��ن ط��ب��اع��ه 
علمه  م��ع  المقام  ل��ه  ويطيب  وسلوكه، 
شخصية  أم���ام  أن��ه  سيعلم  وم��واق��ف��ه 
حملت  ومتميزة،  ون��ادرة  فريدة  إسالمية 
ب��وع��ي وب��ص��ي��رة، وخدمت  ه��م اإلس���الم 
الدين بجدارة وأهلية، وقبلت األمانة التي 
والجبال  واألرض  السموات  تقبلها  ل��م 
بإخالص  وصدق وصبر واحتساب، وتفان 
وجودها  يندر  وتضحيات  النظير،  منقطع 
العلوي  النبوي  البيت  ه��ذا  مثل  ف��ي  إال 
الطاهرة،  أصالبه  من  يخرج  الذي  القرآني، 
)رجال  الحانية   وحجوره  الزاكية،  وأرحامه 

من  فمنهم  عليه  الله  عاهدوا  ما  صدقوا 
بدلوا  وما  ينتظر  من  ومنهم  نحبه  قضى 
 (، هكذا الى أن يرث الله األرض ومن 

ً
تبديال

عليها .
وإليك أخي القارئ نتفًا مختصرة، وكلمات 
األمام،  هذا  ومناقب  سيرة  من  مقتضبة 
مواقفه  وبرهنت  سيرته  دل��ل��ت  وال���ذي 
على جدارته باإلمامة، واستحقاقه للريادة 
وأهليته للقيادة، وما خلود ذكره بعد مرور 
على  ساطعة  حجة  إال  التليد  الزمن  هذا 
له،  محتسبًا  مجاهدًا  وقام  لله،  عاش  أنه 
نحسبه كذلك والله حسيبه، ويصدق على 
المصطفى  الحبيب  عن  أثر  ما  اإلمام  هذا 
»إذا    : وسلم  آل��ه  وعلى  عليه  الله  صلى 
أردتم أن تعلموا ما للعبد عند رّبه فانظروا 

ما يتبعه من حسن الثناء«.
فلنضمخ أسماعنا من سيرته العادلة غير 
يقول  المفرقة،  غير  والجامعة  الجائرة، 

وقال ابن حزم ما لفظه: الحسن األطروش 
علي  بن   - الديلم  يديه  على  أسلم  الذي   -
بن  علي  بن  عمر  بن  علي  بن  الحسن  بن 

الحسين بن علي بن أبي طالب )1(
الديلم  في  مقيمًا  الناصر  اإلم��ام  استمر 
وااللتزام  لإلسالم  الناس  يدعو  وجيالن 
على  دخل  وقد  والتوحيد،  العدل  بمنهج 
والديلم،  الجيل  سكان  اإلسالم  في  يديه 
وال���ت���ي ظ���ل س��ك��ان��ه��ا ع��ل��ى دي��ان��ت��ه��م 
لدخول  السابقة  الفترة  طوال  المجوسية 
منذ  افتتاحها  من  بالرغم  الناصر،  اإلم��ام 
الخطاب،  بن  عمر  الثاني  الخليفة  عهد 
العهد  في  عليها  السيطرة  إع��ادة  وك��ذا 
ال��ع��ب��اس��ي أي����ام أب���ي ج��ع��ف��ر ال��م��ن��ص��ور 

والمأمون.
حكم  التي  الفترة  ط��ول  من  الرغم  وعلى 
فيها المسلمون هذه البلدان، إال أن أهلها 
ظلوا على عبادة األصنام والنيران، واكتفى 

ال��ح��ك��ام ال��م��س��ل��م��ون ب��ج��ب��اي��ة ال��ج��زي��ة 
أن  في  خالف  وال  فتحت،  ولهذا  منهم، 
األط��روش  الحسن  للحق  الناصر  اإلم���ام 
الجيل  س��ك��ان  إس���الم  ف��ي  السبب  ك��ان 
عند  الناصر  اإلمام  ذلك  ذكر  فقد  والديلم، 
افتتاحه لمنطقة آمل سنة )301ه�(، وأشار 
إل��ى ه��ذا ال��م��ؤرخ اإلي��ران��ي )ع��ب��اس إقبال 
 
ً
معلال ه��ذا  إل��ى  ويشير  ال��ش��ن��ي��ان��ي(،)2( 

الدكتور أحمد محمود صبحي أنه: )ما كان 
يستجيبوا  أن  وطبرستان  الديلم  أله��ل 
إال  اإلس����الم  ب��دي��ن  ي��دي��ن��وا  وأن  للناصر 
والة  تمامًا  يباين  خلقًا  فيه  وجدوا  ألنهم 
السيوطي  ذلك  أكد  كما  العباسية(،)3( 

في تاريخه للخلفاء)4(.

ومن كراماته عليه السالم:

أنه قصده بعض األعداء وهو منفرد وليس 
عظيمة  صخرة  من  فتناول  س��الح،  عنده 
الشريفة  ي��ده  وم��وض��ع  ل��ه،  الله  فأالنها 

هنالك يتبرك بأثره.
ومنها: أنه توجه إليه بعض الملوك لحربه 
عليهم  فخرج  بذلك،  أصحابه  فاشتغل   ،
ال��رج��ل، قد  أم��ر  ي��وم��ًا، وق���ال: ق��د كفيتم 
كفيتم أمر الرجل، قد وجهت إليه جيشًا، 
صليت  فقال:  أنفذتهم؟  ومتى  فقالوا: 
عليه،  ال��ل��ه  دع���وت  ث��م  ركعتين  ال��ب��ارح��ة 
الله أهلكه. وكراماته كثيرة  فورد الخبر أن 

شهيرة.)5(

مؤلفاته:

المسفر،  وكتاب  والمغني،  البساط،  كتاب 
والصفي، وكتاب الباهر جمعه بعض علماء 
الناصر  ألفاظ  وكتاب  مذهبه،  على  عصره 
رتبه أيضًا أحد العلماء المعاصرين له، كان 
ألفاظه جمع فيه  يحضر مجلسه ويكتب 
وكتاب  األلباب،  يبهر  ما  العلوم  أنواع  من 
ألف  من  بيت  ألف  على  اشتمل  التفسير 
األمالي،  وكتاب  اإلمامة،  وكتاب  قصيدة، 
الكثير  البيت  أه��ل  فضائل  م��ن  وفيها 

الطيب، وغيرها كثير.
على  تزيد  الناصر  اإلمام  مؤلفات  إن  قيل: 
الدين  تبليغهم  أغناهم  وق��د  ثالثمائة، 
وضربهم  المنابر،  رؤوس  على  الحنيف 

رقاب أهل الضالل بالمشرفيات البواتر.
البساط:  ال��ن��اص��ر ف��ي  اإلم���ام  وم��ن ك��الم 
ومحمد  علي،  ب��ن  الحسين  أخ��ي  حدثنا 
بن  علي  حدثنا  ق��اال:  المرادي،  منصور  بن 
عن   - السالم  عليه  أبي  يعنيان   - الحسن 
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، 

منصور  بن  محمد  بن  الدين  مجد  اإلم��ام 
المؤيدي رحمه الله تعالى :

 قائٍم
ُ

َوَعاَصَرُه في الجيِل أفضل
 شاِجُع

َ
 من يدعى إذا انحاز

ُ
                 وأبسل

التحف:
هو اإلمام الناصر للحق أبو محمد الحسن 
ب��ن ع��ل��ي ب��ن ال��ح��س��ن ب��ن ع��ل��ي ب��ن عمر 
علي  ب��ن  الحسين  ب��ن  علي  ب��ن  األش���رف 
له  ويقال  السالم،  عليهم  طالب  أبي  بن 

األطروش.

مولده :

ولد بالمدينة المنورة عام 230ه�.

قيامه ودعوته:

ومائتين  وثمانين  أربع  سنة  قيامه:  كان 
الجيل  في  الله  عبادة  إل��ى  دع��ا  للهجرة، 
وأسلم  يديه  على  الله  ففتح  وال��دي��ل��م، 
ببركته ألف ألف من المشركين، وعلمهم 

معالم اإلسالم.
الله  كتب  من  حفظت  السالم:  عليه  قال 
منها  انتفعت  فما  كتابًا  عشر  بضعة 
لما  الفرقان  أحدهما:  بكتابين  كانتفاعي 
كتاب  والثاني:  ألبينا،  التسلية  من  فيه 
دانيال لما فيه من أن الشيخ األصم يخرج 
كالمه  آخر  ديلمان..إلى  لها  يقال  بلد  في 

عليه السالم.
السالم  عليه  بالله  المنصور  اإلم��ام  ق��ال 
بين  يرد  السالم  عليه  وكان  الشافي:  في 
الصفين متقلدًا مصحفه وسيفه، ويقول: 
فمن  الله،  كتاب  وهذا  الله،  رسول  ابن  أنا 

أجاب إلى هذا، وإال فهذا، انتهى.
وقد اتفق الموالف والمخالف أنه من أئمة 
بن  محمد  قال  بالقسط،  القائمين  الهدى 
الناس  ير  ول��م  تاريخه:  في  الطبري  جرير 
سيرته  وح��س��ن  األط�����روش  ع���دل  م��ث��ل 

وإقامته للحق.
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عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  قال:  محمد،  بن  جعفر  أبيه  عن 
وآله وسلم: ))من أسبغ وضوءه، وأحسن صالته، وأدى زكاة ماله، 
وخزن لسانه، وكف غضبه، وأدى النصيحة ألهل بيت نبيه، فقد 

استكمل حقائق اإليمان، وأبواب الجنة مفتحة له((.

قبره الشريف :

يوجد قبره الشريف في محافظة مازندران اإليرانية بآمل، وكان 
األشواك  وتجاوره  األشجار  إليه  تزحف   

ً
مهمال الشريف  قبره 

إليه  ال��وص��ول  وك��ان  اإلم���ام،  صاحبه  وم��ق��ام  ش��أن  يعرف  وال 
لسيرته،  تداولهم  وعدم  به،  الناس  لجهل  نظرًا  المنال،  صعب 
لفتة  كانت  حيث  1435ه�،  العام  هذا  حتى  لحياته،  ودراستهم 
ممثلة  اإلسالمية  إي��ران  دول��ة  عليها  تشكر  محمودة  كريمة 
بالعناية  خاصة  رعاية  اول��ى  ال��ذي  الخامنئي  السيد  بقيادتها 
واالهتمام بتجديد المقام وترميمه، وتيسير الوصول إليه وزيارة 
صاحبه رضوان الله عليه، آملين من دولة إيران اإلسالمية ممثلة 
بقيادتها الحكيمة اإلهتمام ببقية قبور وأضرحة األئمة العظماء 
المقبورين في إيران، حتى يكون لصدى دعوات التقارب والوحدة 

 وآثار صدق ملموسة وواقعية .
ً
اإلسالمية واحترام اآلخر قبوال

اإلمـام بين التأطير المذهبي والفكر العالمي: 

البن  والكامل  الطبري،  كتاريخ  المعتبرة  التارخ  لكتب  المتصفح 
كتب  وبعض  وتراجمها،  ال��زي��دي��ة  أئمة  كتب  وحتى  األث��ي��ر، 
المذهبية  نسبتهم  في  يقولون  جميعًا  ،يجدهم  المعاصرين 
لهذا اإلمام أنه كان زيدي المذهب، وهو إجماع ال يكاد يختلف 

عليه مطلع أو مؤرخ منصف إال ما شذ وندر .
اإلم��ام  ه��ذا  نظلم  أن  نريد  ال  فإننا  لزيديته  تأكيدنا  رغ��م  لكن 
بسبب هذا التسمية المذهبية التي يتفاخر بها محبوه وحاملوا 
فكره , فمقام اإلم��ام مقام أوسع وأرفع وأعلى من هذا التأطير 
كانت  كأسالفه  وحياته  وسيرته  أعلميته  أن  حيث  المذهبي، 
سيرة بمستوى اإلسالم، وحياة بمقام القرآن، وما تلكم النسبة 
وأسالفه  اإلمام  لهذا  الحقيقة  النسبة  وأما  مجازية،  نسبة  إال 

فهي اإلسالم، فهم أئمة إسالم ، ال أئمة مذاهب ، وورثت أنبياء 
ال أسر، ومبلغين لرسالت الله ال لرسائل اشخاص ، وقرناء القرآن 
المذهبي   التقوقع  قرناء  ال  المحمدي   النور  وترجمان  العلمي، 
والوالء الطائفي كما يريد لهم المتآمرون أن يكونوا تحت هذه 

التسميات الضيقة عبر تاريخهم ومراحل حياتهم .
اإلم��ام  ومشهد  مشهده  وف��ي  طبرستان،  بآمل  ومشهده 

الهادي إلى الحق قيل:
عرج على قبر بص����������ع� 

ْ
                                      �دة وابك مرموسًا بآمل

واعلم بأن المق��������تدي 
ْ

                                  بهما سيبلغ حيث يامل

األمام الناصر في ضيافة نهج البالغة والصحيفة السجادية:

عن  مؤتمر  الكبير   الناصر  لإلمام  التكريمي  المؤتمر  مع  انعقد 
وال  قاطبة،  والمسلمين  ل��إلس��الم  عظيمين  مصدرين  أه��م 
والصحيفة  البالغة  نهج  هما  اإلمامية   الزيدية  الشيعة  سيما 
عن  مؤتمر  اإليرانية  آم��ل  مدينة  في  عقد  حيث  السجادية  
هذين الكتابين الذي يعتبر كل واحد منهما مدرسة بل جامعة 
يتخرج منها العلماء الربانيون والدعاة المخلصون والمجاهدون 
الصادقون والمربون الناجحون . وكان الحضور الئقا بهذا اإلمام 
وهذين المصدرين حيث تنوعت الجنسيات التي حضرت فقد 
ولبنان  وسوريا  والبحرين  وأفغانستان  العراق  دولة  من  حضر 
من  كوكبة  التاريخي  الحضور  هذا  في  الميمون  اليمن  ومثل 

علماء يمن اإليمان والحكمة .

الهامش 
)1( التحف شرح الزلف

)2( انظر )تاريخ إيران بعد اإلسالم( لعباس إقبال، ترجمة د: محمد عالء الدين 
منصور- جامعة القاهرة - منشورات دار الثقافة سنة 1992م.

)3( انظر )الزيدية( أحمد محمود صبحي ص190.
)4( تاريخ الخلفاء للسيوطي .

)5(التحف شرح الزلف .
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شروط اكتساب عضوية الرابطة:
1. عضوية الرابطة مفتوحة للعلماء المعروفين بالعلم والفقه والفتوى والحاصلين 
وكذلك  معتبرين  علماء  قبل  من  الشرعي  والتدريس  باإلفتاء  علمية  إجازات  على 
والكليات  واألربــطــة  المشهورة  العلمية  والهجر  الشرعية  الــمــدارس  لخريجي 

الشرعية واألقسام اإلسالمية في الجامعات بشرط تمكنهم العلمي.
يخدش  ما  كل  من  وسالمًا  والتقوى  العدالة  ظاهر  السلوك  حسن  يكون  أن   .2

جاللة العلم ومهابته.
 بتعدد 

ُ
3. أن يكون معروفًا بتحريه للحق والعدل وانقياده للدليل الشرعي معترفا

 لخصوصيات كل 
ُ
المذاهب اإلسالمية داعيًا إلى التعايش والتفاهم بينها محترما

مذهب ملتزمًا بنظام الرابطة.
* المصدر: النظام األساسي لرابطة علماء اليمن.

تعريف الرابطة.
هي تجمع للعلماء من سائر المذاهب الموجودة في اليمن تضم كل 
من وافق على هذا النظام من العلماء العاملين لتوجيه األمة اليمنية 
لمشكالتها،  الشرعية  الحلول  وإيــجــاد  وإرشــادهــا،  واإلسالمية 
والمخارج لقضاياها، وإبداء اآلراء في األحداث السياسية المعاصرة 
أن يحفظ وحدة وأمن  المجاالت، وكل ما من شأنه  وفي مختلف 

واستقالل وكرامة وعزة األمة.

وسائل تحقيق أهداف الرابطة:
 تعمل الرابطة لتحقيق أهدافها من الوسائل اآلتية :

 عقد المؤتمرات والندوات وإقامة الملتقيات العلمية والدعوية واإلسالمية .
الرؤى  وإظهار  المناسبة،  المواقف  التخاذ  الطارئة  الدورية  االجتماعات  عقد   

الشرعية في قضايا األمة .
والهيئات  المؤسسات  تقيمها  التي  والــحــوارات  المؤتمرات  في  المشاركة   

اإلسالمية في شتى األقطار حول القضايا المشتركة .
 التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات العلمية والدعوية والخيرية في 

ما يحقق أهداف الرابطة.
 إقامة ندوة دورية بين األعضاء لمناقشة القضايا المهمة.

اإلعالم  وسائل  في  المفيدة  واألفكار  اآلراء  ونشر  وإرشادهم  الناس  مخاطبة   
المتاحة بأنواعها.

التي تجسد  الشرعية والدعوية واإلعالمية واالجتماعية والمالية  اللجان   إنشاء 
أهداف الرابطة.

كل  اليمن  مناطق  مختلف  في  المستفتين  حاجات  تلبي  للفتوى  دار  إنشاء   
حسب مذهبه.

 إنشاء مركز لألبحاث والدراسات للتوعية بقضايا المجتمع اليمني واإلسالمي.
  إصدار مجلة دورية وصحيفة باسم الرابطة.

التي   إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت خاص بالرابطة وغير ذلك من الوسائل 
يتفق عليها األعضاء كبرامج العناية بالنوابغ من خريجي العلوم الشرعية وبرامج 

صناعة رموز إعالمية ومراجع شرعية من أعضاء الرابطة.
الواقع  الستبصار  الشريعة  علوم  غير  في  والمتخصصين  بالخبراء  االستعانة   

وسعيًا لبناء الرؤى الشرعية.



قيمت في صالة األمجاد ب� )الجراف – صنعاء( 
ُ
أ

 
ً

أمسية 2014/3/11م  الموافق  الثالثاء  ي��وم 
الذكرى  خطابية وشعرية وإنشادية بمناسبة 
الخامسة لرحيل السيد العالمة المربي الزاهد 
الورع/ علي بن أحمد الشامي، حضرها عدد كبير 
من طالب الفقيد ومحبيه وزمالئه من العلماء 
واألدباء، ألقيت فيها عدد من الكلمات المعبرة 
التي استعرضت مواقف الفقيد ودوره العلمي 
نشدت بعض القصائد 

ُ
والتربوي والجهادي، وأ

الرائعة في رثاء الفقيد لتلميذه الشاعر األديب 
المبدع  المنشد  بصوت  الخزان  عبدالحفيظ 

عبدالعظيم عزالدين.
وكان من أهم الكلمات كلمة األستاذ العالمة 
أهمية  عن  فيها  تحدث  التي  موسى  خالد 
لإلقتداء  المناسبات  هذه  مثل  وإحياء  الذكرى 
والقيم  المبادىء  وتجسيد  بالعظماء  واألسوة 
علمًا  حياتهم  في  وتمثلوها  حملوها  التي 
 

ً
وتضحية وأخ��الق��ًا  وسلوكًا  وج��ه��ادًا   

ً
وع��م��ال

بعض  الشامي  محمد  األستاذ  وق��رأ  وع��ط��اًء. 
تشخيص  ف��ي  الفقيد  أق���وال  م��ن  ال��ف��ق��رات 
بها  ال��خ��روج  وسبل  اإلسالمية  األم��ة  أح��وال 
إلى  والتمزق  والتشرذم  الجهل  ظلمات  من 
العلماء  ودور  والتقوى،  والمعرفة  العلم  ن��ور 
في إنقاذ أمة اإلسالم وواجبهم الملقى على 

عاتقهم.
كلمة  عاطف  عبدالكريم  األستاذ  ألقى  كما 
وخشيته  وزه���ده  الفقيد  أخ��الق  ف��ي  رائ��ع��ة 
الحاضر  جيلنا  في  وأثره  التربوي  ودوره  وورعه 
ال��ف��ق��ي��د تجاه  ب��ع��ض م��واق��ف  واس��ت��ع��رض 
األستاذ  األدي��ب  الشاعر  وألقى  العصر.  طغاة 
كما  بالمناسبة.  قصيدة  الخزان  عبدالحفيظ 
ألقى الدكتور علي األشموري كلمة بالمناسبة 

من  األم��ة  بعظماء  اإلهتمام  إلى  ودع��ا  الفقيد،  على  فيها  ترحم 
أمثاله الذين كانت حياتهم مدرسة لألجيال في حمل المسؤولية 

تجاه األمة.
 باسم الجامع 

ً
وفي الختام ألقى األستاذ العالمة فؤاد ناجي كلمة

الفقيد  تناول فيها بعض دقائق حياة  اليمن  ورابطة علماء  الكبير 

فيها  وذك��ر  والسياسي،  والتربوي  الشخصي  المستوى  على 
نفسه  على  لآلخرين  إي��ث��اره  م��ن  ل��ه  الخالدة  المواقف  بعض 
ماديًا  لها  ودعمه  القرآنية  للمسيرة  وتأييده  للمرض  وتحمله 
ومعنويًا، وختمها بقوله أن األمة بأمس الحاجة في هذا الوقت 

ة.
ّ
العصيب إلى مثل شخصيته الفذ

األمة بأمس الحاجة في مثل هذا الوقت العصيب إلى أمثال شخصيته الفذة

الــخامسـة الــــــذكرى 
الشامي العالمة/ علي  السيد  اليمن  لفقيد   
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ترجمة الفقيد من أعالم المؤلفين الزيدية

 تأليف األستاذ عبدالســالم الوجيه

علي بن أحمد الشامي ]1379- 1430هـ[.

علي بن أحمد بن يحيى بن حسين بن عز الدين الشامي، عالم، فاضل، 
ثم  اإلعدادية  إلى  درس  مطر،  بني  نقبة  محل  في  مولده  أصولي،  فقيه 
عباس  بن  حمود  العالمة  منهم  المشائخ  من  عدد  على  الدراسة  واصل 
المؤيد وأجازه إجازة عامة، والعالمة علي بن عبد الحميد المتوكل، والقاضي 
محمد بن علي البدري، والعالمة عبد الحميد معياد، وكلهم أجازوه، ودرس 
أيضًا على الشيخ محمد بن حسين عامر، واألستاذ سعيد هزاع، والشيخ 
حسين العيني، والقاضي محمد الجرافي، والسيد أحمد حجر وغيرهم، 
وكان  المناطق،  من  وعدد  الكبير  الجامع  في  والتعليم  للتدريس  وتفرغ 
للجامع  الخيري  للصندوق  ورئيسًا  الجامع  في  التعليمي  للنشاط  مديرًا 
طلبة  ومن  العلماء  من  ومئات  عشرات  زمالئه  وعلى  عليه  درس  الكبير، 
العلم، وكان رحمه الله يعطيهم جل اهتمامه، وكان خطيبًا بليغًا خطب 
وجامع  البليلي  ومسجد  خضير  مسجد  منها  المساجد  من  عدد  في 
التوفيق بالجراف، وانتقل في صيف سنة1992م إلى مدينة المحابشة 
وأقام فيها دورة صيفية، وتنقل في قراها واعظًا ومرشدًا، وكانت له عدد 
من المقاالت في صحيفة األمة بعنوان رجال حول الحسين، وفي نشرة 
الجامع الكبير بعنوان قبس من نور الله، وكان مرجعًا في الملمات، أصيب 
صابرًا محتسبًا سنوات ثم توفي رحمه الله سحر 

ً
بمرض الكبد وبقي عليال

يوم الثالثاء 26 ربيع الثاني سنة 1430ه� 2009/4/21م وتمت الصالة عليه 
في جامع الشوكاني وشيع في موكب مهيب ودفن في مقبرة جار الله. 

ومن مؤلفاته: 

1-  كتاب تذكير للعلماء يقع في 60 صفحة انتهى من تأليفه 18 رمضان 
في  وفصول  العلماء  فضل  في  ورد  ما  ضمنه  كتاب  وهو  سنة1420ه� 
على  واألدل��ة  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األم��ر  في  مسئولياتهم 
إلى  ودعوتهم  تركها  من  والتحذير  الطريقة  بهذه  قيامهم  وج��وب 

التأسي بالمجاهدين السابقين. 
2- كتاب ما كان عليه النبي وأهل بيته من الفضل والعبادة 60صفحة. 

3-  خواطر حول أسباب الهزيمة 62 صفحة انتهى من تأليفه 22 ربيع 
األول سنة1423ه�. 

4-  العلم النافع 69 صفحة، جمع فيه الكثير الطيب من األحاديث الواردة 
في فضل العلم. 

5-  تعليمات نبوية 19 صفحة تضمنت 83 حديثًا نبويًا لطلبة العلم في 
العبادة والتقوى والزهد واألخالق. 

6-  كتاب الذكر ويليه مكارم األخالق ومرضي الفعال 76 صفحة انتهى 
من جمعه 10ربيع الثاني سنة1420ه�.

7-  كتاب اثنتاعشر نصيحة للصائم 25 صفحة.
8- رد على من يبيح فوائد البنوك الربوية كتبه سنة1417ه�.

المصادر:

المعرفة الشخصية، كتاب بعنوان )العالمة الشامي سيرة علم وعمل(، 
بع وصدر عن مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية سنة1430ه� تضمن 

ُ
ط

الكثير من المقاالت حول حياة المترجم والمراثي التي قيلت فيه.
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من قصائد المناسبة
إليك في الذكرى الخامسة لرحيلك

الشاعر األديب/ عبدالحفيظ الخزان



التقسيم  اليمن  علماء  من  ع��دد  استنكر 
تحديد  لجنة  به  خرجت  ال��ذي  الفيدرالي 
ال��ح��وار  م��ؤت��م��ر  ع��ن  المنبثقة  األق��ال��ي��م 
إلى  البالد  تقسيم  أق��رت  والتي  الوطني 
وأربعة  الجنوب  في  اثنان  أقاليم:  ستة 
متطابقة  ومواقف  أراء  وفي  الشمال،  في 
العلماء   الفضيلة  أص��ح��اب  م��ن  ع��دد  أك��د 
يجر  أن  شأنه  من  التقسيم  هذا  مثل  أن 
إل��ى ح��روب وص��راع��ات دام��ي��ة، كما  البالد 
أنه تقسيم عشوائي لم يراع  فيه أي من 
والجغرافية  االقتصادية  العدالة  أس��س 
بناء  مقومات  م��ن  وغيرها  والسياسية 
العلماء  نبه  وقد  الحديثة،  المدنية  الدولة 
أن����ه ف���ي ح����ال ال���رض���وخ وال��م��ض��ي في 
سببًا  سيكون  فإنه  التقسيم  هذا  خارطة 
والتطوير  التنمية  مشاريع  عرقلة  ف��ي 

والنهوض واألمن واالستقرار.

الملتقى  رئيس  الحوثي  عبدالمجيد  العالمة 
اإلسالمي وعضو رابطة علماء اليمن تسائل 
: أال يكفي ان االستعمار قسم الدولة 

ً
قائال

اإلسالمية الواحدة )العثمانيين ( الى أكثر 
من عشرين دولة، أغلبها ال يستحق اسم 
الجديد  اإلستعمار  أن   : مضيفًا   .. دويلة 
دوي��الت  ال��ى  دويلة  كل  يقسم  أن  يريد 
كل  ض��رب  يسهل  و  األم��م  عندنا  لتكثر 
تسييره  و  اقليم  أي  ش��راء  و  باآلخر  اقليم 
و  الكفر  أئمة  من  أعداؤنا  يريد  ما  حسب 
التقسيمات  هذه  بأن   : مؤكدًا  عمالئهم. 
اليمن فقط بل  مؤامرة كبيرة ليست على 

على كل الدول العربية واإلسالمية.
وف�����ي ت����س����اؤل م���ه���م ق�����ال ال��ع��الم��ة 
السبب  ك��ان  ه��ل  ال��ح��وث��ي:  عبدالمجيد 
الوحدة  هي  اليمن  مشاكل  في  الرئيسي 
حتى تعالج باالنقسام؟ و لماذا بقية األمم 

نحو  نحن  نتوجه  و  التوحد  نحو  تتجه 
بفدرالية  يحلم  من  وأض��اف:  التقسيم؟ 
اليمن  في  جيد  بشكل  قوانينها  تطبق 
ال  بما  يحلم  فهو  أروب��ا  دول  من  وكأنها 
مطالبًا   .. الواقع  أرض  على  تحققه  يمكن 
الواقع،  بمنظار  االم��ور  الى  النظر  الجميع 
يستحيل  التي  المثالية  بمنظار  وليس 
أو  اليمن  تقسيم  نرفض  وأن  تحقيقها، 
نسعى  وأن  اسالمية  أو  عربية  دول��ة  أي 
العربي  العالم  دول  بين  الفدرالية  إل��ى 
واإلس���الم���ي ح��ت��ى ت��ن��ط��وي ت��ح��ت دول��ة 
الفدرالية  مع  سنكون  حينئذ  و  موحدة، 
وسيلة  ال  ال��وح��دة  نحو  خطوة  كانت  اذا 

للتمزيق والتفرق.
بدوره العالمة الدكتور طه بن أحمد المتوكل 
عضو الهيئة العليا لرابطة علماء اليمن قال: 
األقاليم من  المشكلة حول تعّدد  ليست 

أبرز مخرجات الحوار الوطني تواجه رفضًا واستنكارًا واسعين ..

متابعات : أمير الدين الحسيني

العالمة شمس الدين شرف الدين الدكتور عبد الملك حميد الدينالدكتور طه المتوكل العالمة عبدالمجيد الحوثي
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عدمها؛ كون المشكلة المهمة هي غياب 
والتنموي«  »النهضوي  الوطني  المشروع 
القائم على أساس العدالة والمساواة بين 
العدل  تحقيق  ف��إّن  ول��ذا  المجتمع؛  أف��راد 
دون إقصاء أو تهميش أو ظلم، والنهوض 
هو  وسياسيًا  واقتصاديًا  تنمويًا  باألّمة 
دًا 

ّ
ُمؤك عليه،  التركيز  يجب  الذي  األساس 

القضاء  نحو  معًا  العمل  الجميع  على  بأّن 
على الفساد ومحاسبة المفسدين وقوى 
البالد  ث���روات  على  المتسلطة  ال��ن��ف��وذ 
المفسدين  هؤالء  بقاء  ألّن  وإمكانياتها؛ 
ولن  والمواطنين،  الوطن  صالح  في  ليس 
المشاكل  من  المزيد  سوى  للبالد  يجلب 

والبطالة واالقتتال.
عبدالملك  أحمد  الدكتور  أث��ار  جانبه  من 
الــدســتــوري  الــقــانــون  أســتــاذ  حميدالدين 
التقسيم  مسالة  في  قانونية  اشكالية 
كوحدة  اإلقليم  مسمى  اختيار   :

ً
ق��ائ��ال

كمخرج  المطروح  المشروع  في  تقسيم 

هذا  أن  حيث  قانوني،  خطأ  فيه  للحوار 
محلي  وليس  دولي  مستخدم  المصطلح 
 regionalism اإلقليمية  ت��ع��رف  حيث 
بأنها »وسيلة من وسائل التعاون الدولي 
لجماعة  اإلقليمية  الوحدة  قوامه  المنظم 
تعرض  ما  غالبًا  وهي  فيه«،  الداخلة  الدول 
هي  التي  الشاملة  العالمية  م��ن   

ً
ب��دي��ال

التعاون  وسائل  من  »وسيلة  بالتعريف 
المشكلة  وح��دة  قوامه  المنظم  الدولي 
فيه«.  الداخلة  ال��دول  لجماعة  اإلنسانية 
الوحدة  غير  معًا  والعالمية  واإلقليمية 
وسائل  من  »وسيلة  هي  التي  الداخلية 
لألشخاص  المنظم  ال��داخ��ل��ي  ال��ق��ان��ون 
ال��واح��دة.  ال��دول��ة  ف��ي  ال��داخ��ل��ة  الحاكمة 
 :

ً
وأض����اف ال��دك��ت��ور ح��م��ي��دال��دي��ن س���ؤاال

وتقسيم..  المجزأ،  تجزئة..  يعني  م��اذا 
المقّسم.. وتفتيت المفتت؟

من جانبها أصدرت رابطة علماء اليمن بيانًا 
إلى  اليمن  تقسيم  لقرار  رافضًا ومستنكرًا 

أقاليم، واصفة القرار بأنه مشروع تفكيك 
بغية  األمريكي  المشروع  لخدمة  لليمن 
إنشاء شرق أوسط جديد، ليسهل بعدها 
مستندًا  باالنفصال  إقليم  ك��ل  مطالبة 

فيما بعد بما يسمى بالشرعية الدولية.
من  اليمن  أب��ن��اء  ك��ل  الرابطة  بيان  وح��ذر 
ال��ع��ل��م��اء وق�����ادة األح������زاب، وم��ن��ظ��م��ات 
والعقالء  وال��خ��ط��ب��اء  اليمني،  المجتمع 
المخطط  ه����ذا  خ���ط���ورة  م���ن  واألح�������رار 
بأن  بيانها  في  الرابطة  وأك��دت  الرهيب، 
طويلة  لصراعات  يؤسس  المشروع  هذا 
القبول  وأن  اليمني،   المجتمع  في  األمد 
اليمن  عليه  مما  أكبر  تهديدًا  يشكل  به 
من  اليمن  أبناء  كل  البيان  دعا  كما  اليوم. 
والحذر  الحيطة  أخذ  إلى  وجنوبه  شماله 
والسعي لبقاء اللحمة اليمنية اإلسالمية، 
وإنسانًا،  أرضًا  اليمن  وحدة  على  والحفاظ 
جمع  من  الناس  خير  أن  الجميع  وليعلم 
بين كل مختلف، وشر الناس من فرق بين 

كل مؤتلف.

ُمن في األقاليم بقدر ما تكمن في غياب المشروع الوطني 
ْ

المتوكل: المشكلة ال تك
» النهضوي والتنموي« القائم على أساس العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.

شرف الدين : قرار تقسيم اليمن إلى أقاليم هو تفكيك للبلد لخدمة المشروع األمريكي.



بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: )يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم 
خير  وه��و  موالكم  الله  بل  خاسرين،  فتنقلبوا  أعقابكم  على 

الناصرين( صدق الله العظيم.
 تابعنا األخبار المتداولة بشأن قيام مجلس األمن الدولي بإصدار 
القرار رقم)2140 (بشأن اليمن، والذي تضمن إنشاء لجنة عقوبات 
عقابية  تدابير  وفرض  المجلس،  دول  من  مكونة  باليمن  خاصة 
لجنة  تحددها  التي  الهيئات  أو  األف���راد  على  إيقاعها  يمكن 
مصالح  تخدم  ال  ومطاطية  مجملة  وبمعايير  الحقًا  العقوبات 

اليمن واليمنيين بقدر ما تخدم مصالح دولية.
القرار  هذا  مثل  بتبني  األمن  مجلس  دول  قيام  نستنكر  إذ  إننا 
الدولة  لسيادة  صارخًا  انتهاكًا  نعتبره  بأننا  لنؤكد  "المشبوه"، 
 سافرًا في شؤوننا الداخلية من قبل مجلس األمن 

ً
اليمنية، وتدخال

الدولي وهيئة األمم المتحدة التي تعتبر اليمن عضوا 
الدور  بتقليص  األمن  مجلس  قيام  من   

ً
وبدال فيها، 

تأثيرات  من  له  –لما  بالدنا  في  والخارجي  اإلقليمي 
سلبية بالغة على اليمن- نراه يتوسع في فتح اآلفاق 
السياسية  واالنتهاكات  التدخالت  من  مزيد  أمام 
 إلى  التدخل العسكري 

ً
واألمنية واالقتصادية وصوال

فرغم  اليمن!  في  واالس��ت��ق��رار  األم��ن  ف��رض  بحجة 
األمن  كقيم  القرار  تضمنها  التي  العامة  العناوين 
والمشاركة  السلمي  واالنتقال  والوحدة  واالستقرار 

الواسعة ..الخ، إال أن التطبيق الواقعي لمثل هذا القرار لن يحقق 
االستفادة  ستتم  وإنما  اليمني،  الشعب  تخدم  محلية  أهدافًا 
من هكذا قرار لتحقيق األهداف والمصالح الدولية، وذلك بسبب 
التداخالت والتعقيدات وصراع المصالح التي حكمت اليمن خالل 

الثالثين عامًا الماضية.
فمع أن هذا القرار قد صدر تحت ما يسمى "الفصل السابع من 
من  القرار  يكتنف  اليزال  الغموض  أن  إال  المتحدة"  األمم  ميثاق 
حيث عدم ذكره ألية إجراءات متعلقة باستخدام القوة، ما يتيح 
اليمنية  األطراف  ابتزاز  أمريكا-  االستكبار –وفي مقدمتها  لدول 
اليمن  مستقبل  يجعل  وبما  مشروعة،  غير  مصالح  لتحقيق 

مفتوحًا على جميع االحتماالت التي يجهلها الشعب اليمني.
الداخلية  مشاكلنا  ح��ل  نعتبر  ال  اليمن  علماء  راب��ط��ة  ف��ي  إننا 
بطريقة فرض عقوبات دولية على أي طرف يمني بشرى يزفها 
هذا الطرف أو ذاك على الشعب اليمني، وإنما نعتبرها انتهاكًا 

للسيادة اليمنية، واعترافًا بعجز القائمين على السلطة في فرض 
هيبة الدستور والقانون ألسباب خاصة تتعلق بأشخاصهم هم 
وحلفائهم في الخارج، وليس ألسباب تتعلق باليمن أو الشعب 
والفاسدين،  العجزة  هؤالء  كل  ضد  2011م  عام  ثار  الذي  اليمني 
حديثة  مدنية  دول��ة  بناء  أجل  ومن  إسقاطهم  أجل  من  وق��دم 
ْم 

َ
َول وا 

ُ
آََمن ِذيَن 

َّ
)ال تعالى:  يقول  الشباب،  الشهداء  من  العديد 

ُدوَن( صدق 
َ

ْم ُمْهت
ُ

ْمُن َوه
َ ْ
ُهُم األ

َ
 ل

َ
ِئك

َ
ول

ُ
ٍم أ

ْ
ل

ُ
ُهْم ِبظ

َ
ِبُسوا ِإيَمان

ْ
َيل

الله العظيم.
وشؤوننا  أوضاعنا  أمام  نقف  ونحن  اليمن  علماء  رابطة  في  إننا 
المحتلة  فلسطين  في  إخواننا  يعانيه  ما  ننسى  ال  الداخلية، 
االسالمية  المقدسات  على  الصهيوني  الكيان  انتهاكات  من 
المستوطنون  يشنها  التي  واالقتحامات  الشريف،  القدس  في 
الصهاينة بحماية من جنود االحتالل للمسجد األقصى المبارك، 
الفلسطينيين  على  المتكررة  االع���ت���داءات  وك���ذا 

وممتلكاتهم الخاصة.
العربية  األم���ة  وأب��ن��اء  اليمني  الشعب  ن��دع��و  إن��ن��ا 
الركود  حالة  من  للخروج  مكان  كل  في  واإلسالمية 
األوض���اع  بسبب  فيها  أق��ح��م��وا  ال��ت��ي  وال��ن��س��ي��ان 
المتردية والقالقل األمنية التي تعيشها المنطقة، 
ممثلة  ال��م��رك��زي��ة  بالقضية  لالهتمام  وال��ع��ودة 
يعانيه  ما  أم��ام  بمسؤولية  والوقوف  بفلسطين، 
ما  وأمام  المقاومة،  وحركاته  الفلسطيني  الشعب 
تعانيه مدينة القدس الشريف من محاوالت متزايدة لتهويدها، 
المسجد  وه��دم  الفلسطينيين،  سكانها  وتهجير  ومضايقة 

األقصى المبارك.
المزيد من  لبذل  العربية واإلسالمية جميعًا  األمة  بأبناء  ونهيب 
الجهود والمبادرات لدعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف، 
ومساندة الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة فيه، وفي هذا 
الصدد نشيد بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب األردني باإلجماع 
والمتضمن إلغاء اتفاقية "وادي عربة" مع الكيان الصهيوني وطرد 
سفيره من العاصمة عّمان واستدعاء سفير األردن من "تل أبيب". 
وأن  عدونا،  على  ينصرنا  وأن  شملنا  يوحد  أن  تعالى  الله  نسأل 
يجعل تدميره في تدبيره، إنه سميع مجيب، وال حول وال قوة إال 

بالله العلي العظيم.
 صادر عن رابطة علماء اليمن - صنعاء

في:  27 ربيع الثاني 1435ه� الموافق 27 فبراير 2014م

رابطة علماء اليمن: 

ترفض قرار مجلس األمن وتستنكر وضع اليمن تحت الوصاية الدولية
وتعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة اليمنية، وتدخاًل سافرًا في شؤونها الداخلية

❖   الصورة من االرشيف 
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الرسول االنسان  •

مالمُح الفكر التربوي في شخصية الرسول  •

محمد رسول الله باني الدولة اإلسالمية العادلة  •

قصيدة شعرية )من أول نظرة( الدريب  •

أنشطة االحتفال بمولد النور ويشمل التالي:  •

تقرير فعاليات االحتفاالت بالمولد النبوي الشريف صفحة واحدة  

تقرير فعالية ندوة وما أرسلناك إال رحمة للعالمين.  

               سيرة نبي االسالم بين تنكر األباعد واختزال االتباع .



د/ عبدالله علي صبري

لحكمة شاءها المولى عز وجل، كان سيدنا محمد –عليه الصالة والسالم- خاتم األنبياء والمرسلين، وكان القرآن الكريم 
المعجزة الخالدة التي ميزت اإلسالم ونبي اإلسالم عن بقية الشرائع، وكان الخطاب العقالني لمعظم آيات القرآن 

الكريم كفياًل بهداية بني البشرية إلى معرفة الخالق وتوحيده، واإليمان بما جاء به محمد وبما نزل عليه.
والالفت أن المعجزات الكبيرة التي ظهرت على أيدي األنبياء والرسل قبل محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- غدت 
لفترة من الزمن مجرد أساطير يتداولها الناس من قبيل التسلية، إلى أن جاء القرآن الكريم، وأبرز دالالتها العميقة 
في تناول بديع يهز القلوب، فكأنما المعجزات المتواترة في الذكر الحكيم، جاءت كمعجزة مضافة، ودليل على صدق 

نبوته صلى الله عليه وعلى آله.

البشري،  الضعف  تجليات  ذروة  وف��ي 
ت��س��ام��ى س��ي��د ال��خ��ل��ق، ورف���ض ال��ع��رض 
حدث  كما  المشركين،  بإهالك  السماوي 
الوصف  ليستحق  كثر،  أنبياء  أق��وام  مع 

القرآني )وإنك لعلى خلق عظيم(.
وجادلهم  خصومه  ال��رس��ول  حاجج  لقد 

بالحسنى، ورغب لهم اإليمان، ورفض كل 
التي قدموها كي يرجع  المغرية  العروض 
عن دينه، وفي النهاية اضطر إلى قتالهم 
دعوته  استئصال  على  عملوا  أن  بعد 
ب��األذى  ومالحقتهم  مناصريه  وتشريد 

والعدوان في موطنهم الجديد.

وكما أن بعض القبائل العربية، قد دخلت 
وصحبه  محمد  أك��د  بعدما  »اإلس����الم« 
ال��ج��زي��رة  ف��ي  كعبهم  وع��ل��و  تفوقهم 
الرعيل األول من المسلمين،  العربية، فإن 
إنما دخلوا الدين الجديد عن رضا واقتناع 
النفس  العقيدة  حرية  سبيل  في  وبذلوا 
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 – محمد  ف��ي  وج���دوا  أن  بعد  والنفيس، 
وأبدًا  دوم��ًا،   – وسلم  وآل��ه  عليه  الله  صلى 
النبي اإلنسان الذي يفرح لفرحهم ويحزن 
مفتوح  فقرائهم،  م��ن  قريب  لحزنهم، 
الصدر ألغنيائهم، أشجعهم في مواجهة 
في  وألينهم  الحق،  كلمة  وق��ول  العدو 
أن  عجب  ال  لذا  الذاتية..  اإلساءة  مواجهة 
يكون محمد معجزة  اإلسالم الثانية بعد 

القرآن الكريم.
واليوم، وعلى الرغم من مرور مئات السنين  
المتاهات  ورغ���م  ال��ن��ب��وي��ة،  البعثة  على 
تدفعها  ال��ت��ي  ال��ج��س��ام  وال��ت��ض��ح��ي��ات 
الرشد واألنسنة،  إلى  الطريق  البشرية في 
الرسول  الذي شيده  المدني  المجتمع  فإن 
فياضًا  ك���ان  ال��م��ن��ورة  بالمدينة  ال��ك��ري��م 
أسست  التي  الحميدة  والقيم  باألخالق 
اإلس��الم،  بها  جاء  التي  المثلى  لإلنسانية 
وأكدتها سلوكيات الرسول الكريم كأسوة 

حسنة للعالمين إلى يوم الدين.
ل��ل��م��رأة التي  ان��ت��ص��ر ال��رس��ول واإلس����الم 
انتصر  كما  الجاهلية،  ف��ي  ت���وأد  ك��ان��ت 
أح��رارًا،  حوله  من  فكانوا  واألرق���اء،  للعبيد 
اهتدى  ن��ورًا  وكانوا  للمظلومين  وانتصر 
الرسول  ال��ح��ائ��رون وال��ت��ائ��ه��ون، وع��زز  ب��ه 
على   بالحث  األخ����الق،  م��ك��ارم  اإلن��س��ان 
والكرم،  والعفو،  واإلحسان،  والبر،  الصدق 

والصبر، والزهد... الخ.
إلى  سباقًا  ك��ان  الكريم  الرسول  أن  على 
الحرية  وباألخص  الحرية،  دعائم  تثبيت 
األولى  السنوات  في  كافح  فقد  الدينية، 
انتزاع  أج��ل  م��ن   المكرمة،  بمكة  لبعثته 
قريش،  س��ادة  من  طالبًا  العقيدة،  حرية 
قاعدة  على  الناس،  وبين  بينه  يخلوا  أن 
األذى   اشتد  ولما  دين«،  ولي  دينكم  »لكم 
المسلمين  من  العشرات  له  تعرض  الذي  
إلى  بالهجرة  الرسول  لهم  أذن  األوائ���ل، 
ال��ح��ب��ش��ة، وه���ن���اك ع���اش ال��م��س��ل��م��ون 
المتبادل،  االحترام  كأقلية دينية في ظل 
ملك  إس��الم  إلى  األخير  في  أفضى  ال��ذي 

الحبشة آنذاك.
وقع  يثرب،  إلى  المسلمون  هاجر  وعندما 
الرسول مع يهود ومشركي يثرب وثيقة 
المواطنة،  لمبدأ  أسست  التي  المدينة 
واح���ت���رام ال��ح��ري��ات ال��دي��ن��ي��ة، م��ع توحد 

الجميع على مبدأ الدفاع عن الوطن.
فيها  بما  اإلس��الم،  تعاليم  ساعدت  وقد 
توصيات الرسول الكريم على بقاء الديانة 
اليوم،  حتى  العرب  أرض  في   المسيحية 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��دي��ان��ة ال��ي��ه��ودي��ة، على 

التي خاضها  الغزوات والحروب  الرغم من 
الرسول معهم في جزيرة العرب.

ال��ن��ب��وي  ال��م��ول��د  ب���ذك���رى  ن��ح��ت��ف��ل  وإذ 

قبل  معنيون  المسلمين  الشريف،فإن 
لإلسالم  اإلنسانية  الصورة  بإبراز  غيرهم، 
في  تجسيدها  خالل  من  اإلس��الم،  ونبي 
من   

ً
ب���دال  ، وتعامالتهم  سلوكياتهم 

الصراخ المستمر إزاء اإلساءات التي تظهر 
محمد  والنبي  اإلسالم  بحق  هناك  و  هنا 

)ص( .
 ، ال��ص��الة وال��س��الم-  ب��ه - عليه  وال��ت��أس��ي 
الفردي  السلوك  تقويم  فقط  يعني  ال 
إصالح  إل��ى  ذل��ك  يتعدى  لكنه  للمسلم، 
ال��م��ج��ت��م��ع م���ن خ����الل ال����ت����زام  ال��ق��ي��م 
الحرية،   .. اإلس��الم  بها  ج��اء  التي  الكبرى 
التكافل  ال��م��س��اواة،  ال��ش��ورى،   ، ال��ع��دال��ة 

اإلجتماعي،وغير ذلك.
بمثابة  غ��دت  قد  القيم  ه��ذه  كانت  وإذا 
فذلك  الغربية،  المجتمعات  في  الحقائق 
الذي  اإلنساني  المشترك  أهمية  يؤكد 
مع  المسلمون  عليه  يجتمع  أن  يمكن 
والثقافات  ال��دي��ان��ات  أب��ن��اء  م��ن  غيرهم 
الرسول  نقدم  أن  لنا  ويمكن  بل  األخ��رى.. 
قاطبة،  للعالم  إنساني  كنموذج  الكريم 
م��ن خ��الل م��راج��ع��ة ال��ت��اري��خ اإلس��الم��ي، 
عادة  التي  الدسائس  بعض  من  وتنقيحه 
ما تجلب انتقادات شتى، المسلمون في 

غنى عنها.
محمد اإلنسان، ما يزال مغيبًا في كتاباتنا 
معنى  افتقدنا  ألن��ن��ا  رب��م��ا  وت��ن��اوالت��ن��ا.. 
التقهقر  اإلنسانية بعد حقبة طويلة من 

والتخلف واالنحطاط.
الرسول اإلنسان في سلوكياته مع أوالده 
موضوع  مجتمعه..  عموم  ومع  وزوجاته، 
ولعله  والتأمل،  وال��دراس��ة  بالبحث  ح��ري 
الباحثين  ك��ل  م��ن  المطلوب  اإلس��ه��ام 
األيديولوجيات  حول  التجاذبات  ظل  في 
العالقات  تحكم  أن  يمكن  التي  واألفكار 

الدولية في الحاضر والمستقبل.
فهي  شيطانية،  نبتة  إذًا  األنسنة  ليست 
وإن كانت قد ازدهرت وأثمرت خارج حدود 
إلى  تمتد  جذورها  فإن  اإلسالمي،  العالم 
البقاع الطاهرة التي احتضنت محمدًا قبل 

1400 عام.
محمد الذي قال المرأة كانت ترتجف بين 
يديه: هوني عليك إنما أنا ابن امرأة كانت 

تأكل  القديد بمكة!
محمد الذي طالما كان يقول: إنما أنا بشر 

يوحى إلًي.
محمد الذي عندما فتح مكة منتصرًا، قال 

ألعدائه: اذهبوا فأنتم الطلقاء!
صلى الله على محمد وعلى  الطاهرين من 

آله وصحبه.

انتصر الرسول واإلسالم 
للمرأة التي كانت توأد 

في الجاهلية، كما انتصر 
للعبيد واألرقاء، فكانوا من 

حوله أحرارًا.

 وانتصر للمظلومين 
وكانوا نورًا اهتدى به 

الحائرون والتائهون، وعزز 
الرسول اإلنسان مكارم 
األخالق، بالحث على  

الصدق والبر، واإلحسان، 
والعـفو، والكرم .

محمد اإلنسان، ما 
يزال مغيبًا في كتاباتنا 

وتناوالتنا.. ربما ألننا 
افتقدنا معنى اإلنسانية 

بعد حقبة طويلة من 
التقهقر والتخلف 

واالنحطاط.



ُيجمع أغلب العلماء في العالم اإلسالمي، على أن القرآن الكريم والُسنة النبوية المباركة 
 ومنهجًا 

ً
 محددة

ً
سُع ليكون ركيزة

ّ
هما المصدران الرئيسان في التشريع، والتشريع هنا يت

ُمحكمًا يحكم كل جوانب الحياة التي عرفتها البشرية، من أجل صياغة متكاملة لكل ما 
تحتاجه، تطبيقًا لقوله سبحانه وتعالى: )..ما فرطنا في الكتاب من شيء..(األنعام: 38.

وللقرآن الكريم أثٌر بالغ في تربية الرسول )ص( على المنهج الرّباني وتلمذته على معاني 
األمة  لقيادة  لته 

ّ
أه التي  الرفيعة  والمنزلة  الكبير  الشرف  بذلك  فنال  الكريمة،  آياته 

االسالمية بمكارم أخالقه، وحسن تصرفه، ورجاحة عقله: )أدبني ربي فأحسن تأديبي(، 
)أنما بعثت ألتمم مكارم األخالق(، فصارت الُمحصلة انبثاقًا آخرًا لمعيٍن ثاٍن في التشريع 
ة النبوية، ولتصبح شخصية الرسول )ص( المحتذى في تجسيد 

ّ
اإلسالمي أال وهو الُسن

 وأداًء، في العبادات والمعامالت، وليكون الناتُج 
ً
 وعمال

ً
تعاليم الله سبحانه وتعالى قوال

المشرفة( أسلوبًا متفردًا في االستقاء  النبوية  الكريم والسنة  )القرآن  الثنائية  عن هذه 
واإلتباع وفي مختلف المجاالت.

األهمية  التشريع  مصادُر  أولتها  التي  الجوانب  تلك  مقدمة  في  التربوي  الجانب  يأتي 
القصوى في تربية النفس اإلنسانية وتهذيبها )إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم( 
الرباني،  والدستور  اإللهي  المنهج  محاور  من  محورًا  يكون  أن  يضمن  بما   ،9 االس��راء: 
مجتمع  لخلق  يؤسس  بما  وروحيًا،  تربويًا  وبنائه  اإلنسان  صناعة  أج��ِل  من  للسعي 

مالمُح الفكر التربوي 

في شخصية الرسول

نبيل نعمه الجابري *
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متماسك يتحلى بكل العادات والتقاليد الصالحة التي تكفل إعداد اإلنسان 
إبان  العربية  الجزيرة  المؤمن في كل جوانب حياته، كما حدث لعرب شبه 
جاهلية  من  النوعية  نقلتهم  على  عملت  والتي  الشريفة،  النبوية  البعثة 

مقيتة إلى مجتمع متنّور يسوده األمن، واألمان والسكينة.
لسان  جاء على  وما  قرآنية،  وتشريعات  أحكام  من  به اإلسالم  جاء  ما   

ُّ
فكل

المبادئ  يحمل  ضخمًا،  تربويًا  فكريًا  ت��راث��ًا  يمثل  )ص(  محمد  ال��رس��ول 
والتشريعات المهمة في مجال التربية والفكر التربوي، يدعونا اليوم ويحتم 
على المؤسسة التعليمية األخذ بالسيرة العطرة للنبي محمد )ص( والتمعن 
والتأمل، بفيض الفكر التربوي الذي استقاه أئمة أهل البيت )عليهم السالم( 

وهم يتخذون منه منهجًا في الحياة.
 في مجمل ما موجود من فكر تربوٍي داخل المناهج التربوية 

ٌ
 فاحصة

ٌ
نظرة

اجتهاداٍت  مجرد  كونه  عن  يخرج  وال  الثقافي،  الموروث  يتعدى  ال  نجده 
 ومتأثرًا 

ً
أملتها الكثير من الظروف والعوامل التي صنعها اإلنسان مؤثرًا تارة

إطالقه،  على  التراث  هذا  في  جاء  ما  بكل  نقبل  ال  أن  علينا  لذا  خ��ر، 
ُ
أ م��رات 

الكتاب  مع  ومتفقًا  صالحًا  منه  كان  مما  لإلفادة  اإلمكان  جهد  والسعي 
والسنة، لالعتبارات التي مرت بنا سابقًا.

تراعي  أن  المجال  هذا  في  المؤسسة  على  إن  وجدنا  المنطلق  هذا  ومن 
فكرية  نهضة  إح��داث  اجل  من  التربوي  بالواقع  للنهوض  أم��ور  مجموعة 
قادرة على بناء جيل مؤمن يستطيع تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقة 

مستقبال، ومن هذه األمور:
أحاديث  من  الرسول  قاله  ما  كل  توظف  أن  التعليمية  المؤسسة  على   -  
ع لله سبحانه وتعالى فحسب، 

ّ
وأدعية، واتخاذه كوسيلة ليس ألجل التخض

اإلنسان  مسيرة  تصحيح  على  القادر  التربوي  المنهج  تلمس  ألجل  وإنما 
بما  العبادة  في  التربوي  الدور  وتكريس  اآلخرة،  في  رصيده  إلعالء  الدنيا  في 
ما  وهذا  واجتماعيًا،  تربويًا  الناجعة  الرسالية  الشخصية  لصياغة  يؤسس 
دّرس في 

ُ
التي ت التربوية  لم نلحظه – ولشديد األسف- في أغلب المناهج 

حديثًا  يدرس   
ً
مثال القراءة  مادة  في  التلميذ  أن  نجد  أننا  إذ  اليوم،  مدارسنا 

 يراد اإلتيان 
ٌ

 تجميلية
َ

نبويًا واحدًا فقط طيلة السنة الدراسية، وكأن المسألة
، من الفكر التربوي لشخصية الرسول محمد )ص( 

ّ
بها إلسقاط فرض ليس إال

تعلمنا كيفية التعامل مع حاجات الطفولة وطبيعتها، وهذا ما لمسناه في 
أنه  لنا مع ولديه الحسن والحسين )ع(، وكيف  قلت 

ُ
ن التي  المميزة  عالقته 

كان يراعي حاجات الطفولة وطبيعتها، وتأكيده على أهمية اللعب، وأمره 
بمخاطبة الناس على قدر عقولهم، وهو منهج تؤكد عليه مجمل الدراسات 

النفسية المعاصرة يتمثل في مراعاة الفروق الفردية بين العقول.
- وعلى المؤسسة التعليمية أن تتعامل مع شخصية الرسول )ص( على أنها 
معه  تعاطى  الذي  والمنهل  االستقاء  أساس  كون   ،

ً
متكامال فكريًا  منهجًا 

منهم  رسوال  ين  يِّ األمِّ في  بعث  الذي  )هو  الكريم  القرآن  هو  )ص(  الرسول 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وِإن كانوا من قبل 
لفي ضالل مبين(الجمعة:2، وهنا نؤكد على المناهج التربوية الخاصة بمادة 
التاريخ، والتي يجب أن ُيصار فيها إلى تناوٍل ُمنصٍف لشخصية هذا القائد 
العظيم والمعلم الكبير، والتركيز على سيرته العبقة بشكل مفّصل، حتى 
كل  في  )ص(  الرسول  لنا  قدمه  الذي  الفضل  يعرفون  وهم  أطفالنا  ينشأ 

جانب من جوانب الحياة والتركيز فيها على الجانب التربوي.

❖  ❖  ❖

 *كاتب وشاعر من العراق. له عدد من الدواوين الشعرية والكتابات المتنوعة.

المسيحي  الشاعر  نظم  من  األبيات  هذه 

"الشاعر  ب�  المعروف  الخوري  سليم  رشيد 

عليه  الله  صلى  النبي  بها  يمدح  القروي" 

واله وسلم :

 

نور النبوة فاض من

مهد المروءة والكرم

يطغى به موج الضياء

من البطاح على القمم

وتدفقت تلك الجحافل

كالخضم على خضم

 فذكر
ٌ
زحفت مكبرة

الله يمأل كل فم

* وفي قصيدة أخرى للشاعر القروي يقول 

في مدح النبي:

يا هادي القلب... يا من في موالده

أزهو، وأحمل قرآني أجّودُه
ٌ
أين العقود آلليها منضدة

دُه
ّ

مما أتى فم أّميٍّ ُينض

ما كان أغرب غربًا ليس ينصفه

وليس ينشد ما اآلباد تنشدُه
ٌ

 وفلسفة
ٌ

إن كان للغرب عرفان

فالكون يكفيه ما أعطى محّمدُه
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وأرخ��ت  ال��غ��راء,  الشريعة  ه��ذه  بها  ج��ادت  التي  األم��ور  وم��ن 
بظاللها الوارفة عليها, موضوع السياسة أو طرق تدبير شؤون 
الرعية, ومراعاة مصالحها بالقسط والعدل, بغية إشاعة األمن 
وتحقيقًا  والعدوان,  الظلم  صور  ونبذ  الناس,  بين  والمساواة 
عباده  وجل  عز  الله  به  وعد  الذي  الحضاري  والتمكين  للخيرية 

الصالحين.  
حكمة الشارع في األمور المعاشية :

الحكم،  ن��ظ��ام  ف��ي  الكريم  ال��ق��رآن  ب��ه  أت��ى  ال��ذي  فالتشريع 
والسياسة  المالي،  والنظام  والمعامالت  الجزائي،  والقانون 
التي  الجزئيات  وأحكام  للتفصيالت  يتعرض  )لم  الخارجية 
أتى  وإنما  وأزمانها،  أحوالها  باختالف  األمم  فيها  تختلف 
عن  أم��ة  فيها  تختلف   قلما  كلية  وق��واع��د  مجملة  بأسس 
باختالف  تختلف  الناس  مصالح  أن  ذلك  في  والسبب  أمة... 
في  مصلحة  يحقق  قانون  فُربَّ  واألح��وال.  واألزم��ان  البيئات 
أمة أخرى.. لهذا كان من  أو  آخر  زمن ما يثير مفاسد في زمن 
والمبادئ  األساسية  األحكام  القرآن  في  شرع  أن  الله  حكمة 

الفروع  وترك  والمكان  الزمان  باختالف  تختلف  ال  التي  العامة 
يحقق  و،ما  تراه  ما  وفق  أمة  كل  فيها  تتصرف  والتفاصيل 
مصلحتها، على أن ال تشد هذه الفروع عن األحكام األساسية 

التي قررها القرآن()1( .
نشأة الدولة اإلسالمية األولى :

الدولة حسب الفقه الدستوري الحديث تعرف بأنها مؤسسة 
إقليم  على  يقيمون  الشعب  أفراد  من  مجموعة  من  تتكون 
لها  حاكمة  سياسية  لسلطة  ويخضعون  معين،  جغرافي 

السيادة على اإلقليم وعلى أفراد هذه المجموعة) 2(.
المنبع  من  ال��رأي  ب��ادي  األول��ى  اإلسالمية  الدولة  ��َوت 

َ
ارت وقد 

الله  رس��ول  عنها  قال  كما  التي  البيضاء،  والمحجة  الصافي 
إال  عنها  يزيغ  ال  كنهارها  :"ليلها  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى 
وكلية،  عامة  ص��ورة  أعطى  ال��ذي  الكريم  القرآن  وهو  هالك"، 

وذلك لحكمة أرادها المولى عز وجل.
وقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم األسوة 
كان  التي  اإلسالمية  ال��دول��ة  ورئ��ي��س  القائد  وه��و  الحسنة، 

أحالم عباسي

باني الدولة اإلسالمية العادلة
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الحمد لله العلي القدير المتنزه عن الشبيه والنظير, الغني عن نصيحة وزير, وإشارة خبير, 
األخالق,  مكارم  إلى  وأرشدنا  سياسة,  أحسن  ساسنا  من  محمد  سيدنا  على  الله  وصلى 

ومظان الكياسة, وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فقد اشتملت هذه الرسالة الخاتمة على خصائص وميزات فريدة, ضمنت لها االستمرارية 
والخلود عبر الزمان والمكان, رسالة شاملة شملت وغطت جميع جوانب الحياة في العاجل 
واآلجل, في الدنيا واآلخرة, رسالة واقعية تالمس واقع المكلفين وتعالج قضاياهم الخاصة 
في  والتوسط  االعتدال  كان  إذ  ممل,  إفراط  أو  مخل  تفريط  غير  من  السواء  على  والعامة 
لها  ضمن  الذي  األمر  هاجسها,  العباد  عن  والمشقة  الحرج  ورفع  َديدنها,  القضايا  عالج 

ولتشريعاتها وقوانينها صفة العالمية والخلود.

23 السنة األولى - العدد الثاني - 1435هـ 2014مـ

- كان تأسيس الدولة 
اإلسالمية في المدينة 

برئاسة الرسول صلى الله 
عليه وآله سلم، بداية 

بروز الفكر السياسي الذي 
جمع بين محاسن الدين 

والدنيا.

- لمدة عشر سنوات، وضع 
فيها الرسول األسس 

والدعائم للدولة اإلسالمية 
الكبرى وأوجد الروح التي 

تسيطر على الحياة 
السياسية، وأقام النموذج 

والقدوة والقيادة.

- وثيقة المدينة تعد بحق 
ميثاقًا وعقدًا اجتماعيًا 
وسياسيًا دينيًا عقديًا، 

كما برهنت عليه بنودها 
السبع واألربعون لم تصل 

ولن تصل إليه أحدث 
األنظمة الدستورية في 

وقت من األوقات.

الشرع  منبعها  لسياسة  والسالم  الصالة  عليه  بتطبيقه  المنورة،  المدينة  مقرها 
الذي  واالستبداد،  والظلم  الجاهلية،  العصبية  ونبذ  العدل،  وأساسها  الحكيم، 
على  السالم  عليه  فعمل  الزمن،  من   

ً
طويال ردحا  العربية  القبائل  قلوب  على  ران 

التأليف بين قلوبهم، وجمعها لخدمة الدين الواحد وهو اإلسالم، بعد ما كانوا 
لرؤساء متفرقين تحكمهم عصبيات بغيضة، وأهداف وضيعة. يدينون 

فكان تأسيس الدولة اإلسالمية في المدينة برئاسة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم، بداية بروز الفكر السياسي الذي جمع بين محاسن الدين والدنيا.

الدولة اإلسالمية  )فقد قامت  الصدد  الدكتور محمد جالل شرف في هذا  يقول 
بين  العدل  لتنفيذ  األداة  وإع��داد  األم��ن،  وحماية  الدفاع،  بتنظيم  المدينة  في 
وكان  السفارات،  وإيفاد  المعاهدات،  وعقد  المال،  وجباية  العلم،  ونشر  الناس، 
الوقت  نفس  في  كان  كما  الدولة،  لهذه  رئيسا  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  النبي 

.
ً
رائدًا للدين ومبشرا ًورسوال

قيام الدولة اإلسالمية األولى :
وآله  عليه  الله  صلى  الرسول  برئاسة  المدينة  في  اإلسالمية  الدولة  قامت  فقد 
الرسول  فيها  وضع  سنوات،  عشر  لمدة   – جالل  شرف  الدكتور  يضيف   - وسلم 
التي تسيطر على الحياة  الروح  الكبرى وأوجد  األسس والدعائم للدولة اإلسالمية 
التاريخ  النبوة في نظر  والقيادة، فكانت فترة  النموذج والقدوة  السياسية، وأقام 
َسنها  التي  العناصر  جميع  على  توافرت  وقد   . "تأسيس"()3(  مرحلة  اإلسالمي 
شروط  اختزال  على  الحقوقيون  الباحثون  عمل  حيث  الدستوري،  القانون  فقهاء 

وجود الدولة في عناصر ثالث تتمثل في:
سياسية  لسلطتة  تخضع  بشرية،  مجموعة  يحتضن   )le territoire( إقليم:   -1

وفاعلة. منظمة 
مجموعة  وجود  من  بد  ال  إذ  السوسيولوجي:  العنصر  البشرية:  المجموعة   -2
بشرية تعيش فوق اإلقليم. وقد ميز فقهاء القانون الدستوري بين ثالث عناصر 

وهي: البشرية  للمجموعة 
1. السكان.
2. الشعب.

3. األمة.
ل 

ّ
ك

َ
الُمش عليه  يطلق  ما  وهو  الدولة،  ووظائف   - المنظمة   – الفعلية  السلطة 

بالسلطة  عنه  يعبر  من  وهناك  السيادة  ذات  الحاكمة  الهيئة  لفظ  للدولة 
ال  بدونه  ومحوري  أساسي  ركن  وهو  العامة،  السلطات  تنظيم  أو  السياسية 

تتكون دولة) 4(.
وسلم : العقد السياسي واالجتماعي على عهده صلى الله عليه وآله 

على  اإلسالمي  السياسي  المشهد  سطح  على  طفت  التي  النظريات  أبرز  ومن 
فكرة  أو  االجتماعي  العقد  نظرية  وسلم،  وآله  عيه  الله  صلى  الله  رسول  عهد 
السلطة  ممارسة  في  واإلنابة  التفويض  أساس  على  القائمة  السياسي  التعاقد 
كما  وليس  راسخة،  إسالمية  أص��ول  ذات  فكرة  وهي  ولحسابها،  األم��ة  باسم 
الغرب،  مفكري  يد  على  أسس  محض  غربي  اكتشاف  أنها  من  البعض  يتوهم 
التنظير  في  سواء  سياسته  وأساطين   )5( روسو  جاك  جون  هوبس،  لوك  جون 

الدولة اإلسالمية. العملية لصدر  التجربة السياسية  أو في  الفقهي والسياسي 
ابتكار  في  فخر  غير  من  الفضل  إليهم  ويرجع  بحق،  السبق  لهم  يسجل  فالذين 
المسلمون  البشرية، هم  تاريخ  الواقع ألول مرة في  النموذج وممارسته في  هذا 
وبين  بينهم  حقيقي  تعاقد  طريق  عن  الحكم  من  فريدًا  ط��رازًا  أنشأوا  الذين 
في  المسلمين  دول��ة  الفريدة  التجربة  لهذه  األول��ى  النواة  وكانت  حاكمهم، 
مسلمي  بين  وتعاهد  تعاقد  بفعل  الواقع  في  قامت  التي  الدولة  تلك  المدينة، 
عليه،  وسالمه  الله  صلوات  الله  عبد  بن  محمد  الجديد  قائدهم  وبين  المدينة 
عهد  على  المسلمون  مها 

َ
ِالتز التي  ذاتها  هي  الجديدة  الطريقة  هذه  وكانت 

بسيط،  شكلي  اختالف  مع  وزعمائهم،  قادتهم  اختيار  في  الراشدة  الخالفة 
السلطة  لتقلد  الشرعي  األساس  هو  الحر  والتفويض  التعاقد  أن  باعتبار  وذلك 



الدولة اإلسالمية. السياسية في 
اإلمامة  عقد  طبيعة  )السنهوري(  الدكتور  األستاذ  بحث  )وقد 
عنه  فقال  اإلسالمية  الشريعة  علماء  عرضه  كما  خاصة،  بصفة 
وجهة  من  للشرائط،  مستوف  عقد  أنه  أي  حقيقي(،  عقد  )أنه 
منه  الغاية  وأن  الرضا،  على  مبني  بأنه  ووصفه  القانونية  النظر 
وهو  سلطته،  اإلم��ام  منه  يستمد  الذي  المصدر  هو  يكون  أن 

تعاقد بين األخير – اإلمام- وبين األمة()6( .
السياسية  اإلس��الم  مفاهيم  من  التعاقد  فمفهوم  ثم  ومن 
فروضها  أداء  من  األم��ة  تمكين  منها  يتوخى  التي  الهادفة، 
األرض  في  االستخالف  بوظيفة  والنهوض  الشرعية،  الكفائية 

كما قصد أسمى الخلق.
وهذا المقصد النبيل يختلف تمام االختالف عن تلك األغراض 
منظرهم  ومنهم  الغربيين،  السياسة  فقهاء  رسمها  التي 
االجتماعي:  )العقد  الشهير  كتابه  في  روسو  جاك  جون  الكبير 
فكرة  لتأييد  النظرية  هذه  استخدم  الذي   ،)le central social
فيه  كان  الذي  الوقت  في  الحكومات  على  الشعوب  سيطرة 

المطلقة. الملكية  على  للثورة  يتهيأ  الفرنسي  الشعب 
الدكتور  ذلك  يؤكد  كما   – )روسو(  عنه  تكلم  الذي  العقد  وهذا 
حالة  على  بناه  ألنه  افتراض،  مجرد  كان   – الريس  الدين  ضياء 
برهان  عليها  يوجد  وال  سحيقة،  ماضية  عصور  في  تخيلها 
ماض  إل��ى  تستند  اإلسالمية  العقد  نظرية  بينما  تاريخي، 
لإلسالم،  الذهبي  العصر  خالل  األمة   تجربة  هو  ثابت:  تاريخي 
أمير  وصف  كما  األم��ر  كان  يوم  الراشدين،  الخلفاء  عصر  وهو 

الشعراء شوقي في هذا البيت الخالد:
والحقوق  ش��ورى  واألم��ر     - بيعة   والخالفة  يسر،  والدين       

قضاء )7( 
به  ازدان��ت  وم��ا  الراشدين  الخلفاء  عصر  عن  نتحدث  وعندما 
رحاب الدولة اإلسالمية من مبادئ سياسية اتسمت بإتباعهم 
معلمهم  عن  ابتداًء  نتحدث  أن  يجب  الحكيم،  الشرع  لمنهج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الباني األول لكيان األمة 
أو الدولة المسلمة كما سبق اإلشارة إليه آنفًا، من خالل ما قام 
أمورهم  جميع  في  المسلمة  األمة  أفراد  بين  التأليف  من  به 
الوحي  ب��روح  المسدد  السماء،  م��ن  المؤيد  وه��و  وأح��وال��ه��م 

الحكيم.
أكبر  المدينة،  بوثيقة  عليه  اصطلح  ما  أو  المدينة  ميثاق  ولعل 
واإلمام  المحنك،  والقائد  الثاقبة،  السياسي  نظرة  على  دليل 

المؤيد،  المتزن 
وثيقة المدينة ودورها في تثبيت السلم االجتماعي :

من  المدينة  سكان  بين  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  النبي  نظم 
أوردت��ه  كتابًا  ذلك  في  وكتب  واليهود،  واألنصار  المهاجرين 
الصحيفة  أو  الكتاب  ه��ذا  واستهدف  التاريخية،  المصادر 
وتحديد  المدينة  داخ��ل  األط���راف  جميع  ال��ت��زام��ات  توضيح 
الحقوق والواجبات، وقد سميت في المصادر القديمة بالكتاب 

.) والصحيفة)8 
المهاجرين  بين  كتاب  الله  رس��ول  وكتب  إس��ح��اق:  اب��ن  ق��ال 
دينهم  على  وأقرهم  وعاهدهم  يهود،  فيه  وادع  واألن��ص��ار 

وأموالهم، وشرط عليهم وشرط لهم.
ابتدأه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: )هذا كتاب من محمد 
قريش،  من  والمسلمين  المؤمنين،  بين  الله(  )رس��ول  النبي 
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من أبرز النظريات التي طفت 
على سطح المشهد السياسي 

اإلسالمي على عهد رسول 
الله صلى الله عيه وآله وسلم، 

نظرية العقد االجتماعي أو 
فكرة التعاقد السياسي القائمة 
على أساس التفويض واإلنابة 

في ممارسة السلطة باسم 
األمة ولحسابها،
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أصبح  ال��ص��ورة  ه��ذه  وعلى  وال���دم،  األس��رة 
نظام  هو  ما  بقدر  سياسيا  نظاما  اإلسالم 

ديني( )12(.
 خاتمة :

وآله  عليه  الله  صلى  أنه  أق��ول:  سبق  مما 
وسلم أسس لمنهج رباني سامي، أساسه 
نقاء القلب وصفاءه، وذكاء العقل ورجاحته 
، وهو منهج لو أنَس به الناس واتبعوه 

ً
أوال

م��ا ظ��ل��وا وال أظ��ل��وا أب���دًا.. ث��م ب��ن��اء ال��دول��ة 
رحمه  قطب  سيد  الشهيد  يقول  ثانيًا، 
)فإنه  الطريق:  في  معالم  كتابه  في  الله 
اجتماعي  نظام  إقامة  في  التفكير  قبل 
على  مسلم  مجتمع  وإق��ام��ة  إس��الم��ي، 
يتجه  أن  ينبغي  ال��ن��ظ��ام،  ه���ذا  أس���اس 
األفراد  ضمائر  تخليص  إلى   

ً
أوال االهتمام 

األفراد  الله، وأن يتجمع  لغير  العبودية  من 
الذين تخلص ضمائرهم من العبودية لغير 
الجماعة  وه��ذه  مسلمة،  جماعة  في  الله 
العبودية  من  أفرادها  ضمائر  خلصت  التي 
هي  وشريعة،  وعبادة  اعتقادًا  الله،  لغير 

.) المسلم()13  المجتمع  التي ينشأ منها 

طباره  الفتاح  عبد  عفيف  للدكتور  اإلسالمي  الدين  روح   -1   
العلم  دار  ه�/1966م    1376 السابعة  الطبعة   282  ،281 ص 

الماليين.
العام اإلسالمي لمحمد الهزاط  القانون    2- مدخل لدراسة 

ص 15 الطبعة األولى 2004-2005 مكناس.
للدكتور  اإلسالم  في  وتطوره  السياسي  الفكر  نشأة   -3  
للطباعة  العربية  النهضة  دار   23 ص  شرف  جالل  محمد 

والنشر 1982.
الدكتور  السياسية  والمؤسسات  الدستوري  القانون   -  4
مطبعة  بتصرف   71 إلى   56 الصفحة  الحضراني  أحمد 

سجلماسة مكناس 2005.
 le االجتماعي  العقد  كتاب  صاحب  روسو  جاك  جون   -5
الثورة  contrat social والذي يعد بمثابة اإلنجيل لدى زعماء 

الفرنسية.
ضياء  محمد  للدكتور  اإلسالمية  السياسية  النظريات   -  6

الدين الريس ص 212-213 نقال عن الدكتور السنهوري.
ضياء  محمد  للدكتور  اإلسالمية  السياسية  النظريات   -  7

الدين الريس ص 214.
8 - يمكن الرجوع إلى نص الصحيفة من خالل كتب السيرة 
النبوية : كسيرة ابن هشام ص 568   ، محمد رسول الله ص 

134 والسيرة النبوية للصالبي ص 564  .
 9 - محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمد رضا ص 

134 بدون طبعة 1395 ه� 1975 بيروت لبنان دار الفكر.
10- السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث للدكتور علي 
الثالثة  الطبعة  األول  الجزء   569 ص  الصالبي  محمد  محمد 

1426 ه 2005 م دار ابن كثير دمشق بيروت.
11 - السيرة النبوية للدكتور علي محمد محمد الصالبي الجزء 

األول ص 581.
للدكتور  اإلسالم  في  وتطوره  السياسي  الفكر  نشأة   -12  

محمد جالل شرف ص 25.
13- معالم في الطريق للشيخ سيد قطب ص 96.
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من أول نظرة
الشاعر: ضيف الله الدريب

بهم،  فلحق  تبعهم  ومن  يثرب(  )وأه��ل 
أمة واحدة من دون  إنهم  وجاهد معهم، 

الناس()9(.
وه���ذا ال��م��ب��دأ ك��م��ا ي��ق��ول ال��دك��ت��ور علي 
جديد  )..ش���يء  ال��ص��الب��ي:  محمد  محمد 
السياسية  الحياة  ت��اري��خ  ف��ي  ال��ج��دة  ك��ل 
صلى  الرسول  نقل  إذ  العرب،  جزيرة  في 
شعار  م��ن  ق��وم��ه  وس��ل��م  وآل���ه  عليه  ال��ل��ه 
القبلية، والتبعية لها إلى شعار األمة التي 
فلقد  الجديد،  الدين  اعتنق  من  كل  تضم 
واحدة( أمة  )إنهم  عنهم  الصحيفة  قالت 

الصالة  عليه  2.1(؛لينتقل  )ال��ف��ق��رة   )10(
الدولة  إلى رسم معالم  والسالم بعد ذلك 
السياسية،  تجلياتها  بمختلف  اإلسالمية 

والدينية. االجتماعية، 
هذه  عن  الصالبي  محمد  الدكتور  يقول 
اشتملت  ق��د  الوثيقة  )ك��ان��ت  الوثيقة: 
ع��ل��ى أت���م م��ا ق��د ت��ح��ت��اج��ه ال���دول���ة، من 
وعالقة  واإلداري��ة،  الدستورية  مقوماتها 
خطوطًا  خطت  فالوثيقة  بالدولة..  األفراد 
اإلداري�����ة، وتعد  ال��ت��رت��ي��ب��ات  ع��ري��ض��ة ف��ي 
صلة  ت��ح��دد  ال��ت��ي  ال��م��ع��اه��دات  قمة  ف��ي 
المقيمين  الكفار  باألجانب  المسلمين 
م��ع��ه��م ف��ي ش���يء ك��ث��ي��ر م��ن ال��ت��س��ام��ح 
إذا  التخصيص  وعلى  والمساواة،  والعدل 
تسجل،  إسالمية،  وثيقة  أول  أنها  لوحظ 
وقبل  قريب،  منذ  كانوا  أقوام  في  وتنفذ 
اإلس����الم أس���رى ال��ع��ص��ب��ي��ة ال��ق��ب��ل��ي��ة، وال 
الغلبة  وراء  م��ن  إال  بوجودهم  يشعرون 
اآلخرين،  حقوق  في  وبالخوض  والتسلط 

وأشيائهم()11(.
ميثاقًا  بحق  تعد  المدينة  ،فوثيقة  وعليه 
عقديًا،  دينيًا  وسياسيًا  اجتماعيًا  وعقدًا 
كما برهنت عليه بنودها السبع واألربعون 
األنظمة  أح��دث  إليه  تصل  ول��ن  تصل  لم 

الدستورية في وقت من األوقات.
وهو  ش��رف  ج��الل  محمد  الدكتور  يقول 
يتحدث عن الدولة اإلسالمية في المدينة، 
وما قام به رسول الله من جهود: )استطاع 
الرسول أن يجعل نفسه في المدينة على 
رأس جماعة من أتباعه كبيرة العدد آخذت 
إليه زعيمًا وقائدًا، وال  النمو، يتطلعون  في 
يعترفون بسلطان غير سلطانه، دون إثارة 
التعدي  من  خوف  أو  القلق  من  شعور  أي 

المعترف بها. السلطة  على 
سلطة  ال��رس��ول  ب��اش��ر   - ي��ق��ول   – وه��ك��ذا 
زعيم  أي  يباشرها  أن  يمكن  كالتي  زمنية 
الرباط  أن  هو  واحد  فارق  مع  مستقل،  آخر 
رابطة  مقام  يقوم  المسلمين  بين  الديني 



واالستعراض  االستحضار  عملية  وأث��ن��اء 
أن  المهم  من  أن��ه  رأي��ت  الجوانب  لهذه 
إلى  األك��ارم  المجلة  هذه  ق��ّراء  نظر  ألفت 
الكتابة عن حياة  أنواع  رائجين من  نوعين 
النوعان  ه��ذان  ك��ان  وإن  اإلن��س��ان،  النبي 
اتساع  من  الرغم  على  الكتابة  أن��واع  من 
الهوة التي تفصل بينهما رؤية الموضوع 
سيتحول من الكالم عن النبي إلى الكالم 
أنهما  إال  ومكانًا،  زمانًا  عنه  الكتابة  عن 
اشتركا في تغييب جوانب مهمة وفردية 

من تلك الحياة الحافلة بالخير والعطاء.
غالبية  رأي  يعكس  فهو  األول  النوع  أم��ا 
للعروبة  الفكرية  البيئة  خارج  من  اب 

َّ
ت

ُ
الك

إلى  منها  تسرب  م��ا  وبعض  واإلس���الم، 

داخل هذه البيئة.
النمط  ذل���ك  ال��ث��ان��ي ف��ه��و  ال��ن��وع  وأم����ا 
يحاكيه  وما  التراث،  في  السائد  التقليدي 
إل���ى ح��د ال��ت��ط��اب��ق م��ن ك��ت��اب��ات بعض 

المعاصرين.
النوع األول:

ليست الكتابة عن العظمة والعظماء باألمر 
ال  واألدب��اء،  اب 

َّ
ت

ُ
الك كبار  عند  حتى  اليسير 

لشيء سوى أن العظمة في أصل معناها 
ال  التي  والقيمية  المعنوية  األم���ور  م��ن 
العبارة  ناصية  امتالك  إبرازها  في  يكفي 
بل  وتحسينه،  الكالم  ترصيف  مهارة  أو 
من  ب��د  ال  حقها  العظمة  تعطي  لكي 
اليقين التام بوجود المعين الدافق لعالم 

األسماء  تكتسب  منه  ال��ذي  المعنويات 
روحها  األشكال  منه  وتأخذ  مسمياتها، 
من  به  توصي  ما  وعمق  إشعاعها  وبريق 
هذا  والكمال،  المثل  عوالم  على  الداللة 
إال  العظمة  بحق  يفي  ال  أن��ه  نقل  لم  إذا 
ال  أنه  قيل  فقد  منها،  حظ  على  كان  من 
أما  ذووه.  إال  الفضل  ألهل  الفضل  يعرف 
من يقف بنظره في حدود الحس والمادة 
ما  إل��ى  ينفذ  أن  يريد  ال  أو  يستطيع  وال 
في  سيبقى  بصره  أن  ش��ك  ف��ال  روائ��ه��ا 
غشاوة عن رؤية المعنويات في جوهرها 
يعمد  فهو  وب��ال��ت��ال��ي  أم��ره��ا،  وحقيقة 
مسخها  أو  لها  والتنكر  جهلها  إلى  إما 
ذلك،  في  غرابة  وال  مدلولها،  وتحريف 

سيرة نبي اإلسالم
                  بين تنكر األباعد  واختزال األتباع

صادق عبدالله علي عبده

وآله وسلم في ذكرى  عليه  الله  اإلسالم محمد صلى  نبي  الكتابة عن  عندما قصدت 
يبرز من سيرة هذا  أن  الذي ينبغي  الجانب  العام، ترددت كثيرًا فيما هو  مولده لهذا 
اإلنسان العظيم، الذي ترك بصمة واضحة على صفحة التاريخ. ومن أجل معرفة األبعاد 
المغيبة أو الخافتة من حياة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم كان ال بد من المرور 

على الجوانب الحاضرة والبارزة. 
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فمذ طغت موازين المادة على كل مناحي 
وجه  على  المعرفة  ومنحى  عمومًا  الحياة 
من  كغيرها  العظمة  تعرضت  الخصوص 
 
ً
القيم المعنوية إلى تحريف مهول، فبدال

البشرية  للنفس  ملكاٍت  على  داللتها  من 
الخلق  وكمال  الهمة  سمو  عنها  يترجم 
وس��داد  ال��ذه��ن  وص��ف��اء  الضمير  ويقظة 
عن  ونقرأ  نسمع  أصبحنا  ونحوها،  ال��رأي 
تجسدات للعظمة نقتصر بها على عوالم 
الكميات والمقتنيات والتملكات العقارية، 
زائفة  وما تجلبه هذه األشياء من وجاهة 
وكذلك  يدوم،  ال  وأثر  متصنعة  وعالقات 
عبثًا  ت��روم  التي  األط��روح��ات  بعض  نقرأ 
عن  للعظمة  الحقيقي  المعنى  تفنيد 
الالواقع،  والخيال  بالخرافة  وسمه  طريق 
بل ربما بلغ الغلو بالبعض إلى حد إنكار أي 
كل  بأن  والقول  للعظمة،  قيمة  أو  معنى 
ما في األمر نوع من االستغالل والتحايل 

ومخادعة البسطاء ليس إال.
أن يقال لهؤالء وأمثالهم  وأقل ما يمكن 
والبحث  والمعرفة  بالعلم  يليق  ال  أن��ه 
الصادق أن تنكر القيم وتجحد المعنويات 
والمناهج  اآلليات  ألن  المفاهيم،  وتحرف 
وراء  ما  إل��ى  ال��وص��ول  عن  قاصرة  المادية 
أو ألن  وال��م��ح��س��وس��ات،  ال��م��ادة  ع��وال��م 
يحسن  لم  من  المعنويات  دعاة  من  ثمة 

التعامل معها أو وظفها توظيفًا سيئًا.
من  إن  لقلنا  التحليالت  م��ع  ذهبنا  ول��و 
ي��رت��ك��ب م��ث��ل ه���ذه ال��ج��ن��اي��ات ف��ي حق 
محدودية  يفهم  ل��م  أن��ه  إم��ا  العظمة 
اآلليات التي يعتمدها، وإما أنه ينطلق من 
يستطع  لم  ولما  بالدونية،  الشعور  عقدة 
الصعود والترقي في سلم التكامل حاول 
أن ينزل بالقيم والمعالي إلى مستواه هو 
وحجب  األخ��الق  على  ذلك  في  جنى  وإن 

الكثير من العلم والمعرفة.
النوع الثاني:

عصره  أن  اإلسالم  تاريخ  في  المعلوم  من 
في  خصوصًا   ،

ً
ط��وي��ال ي��دم  ل��م  ال��ذه��ب��ي 

جانب التطبيق للدين والتسليم لتعاليمه 
الدنيوية  بالمغريات  التعلق  عن  واالبتعاد 
الراشدة  الحقبة  بعد  فمن  والسلطوية، 
وذهاب الرعيل األول من تالميذ المدرسة 
بجالء  تظهر  التغيرات  ب��دأت  المحمدية 
ولكن  الناس،  من  العامة  سلوكيات  في 
سلوكيات  في  أظهر  كان  األعمق  التغير 
الحاكمين )الخليفة وعماله( على األمصار، 
اإلسالمي  العالم  سطح  على  طفا  فقد 
أول���ئ���ك ال���ذي���ن ل���م ت��ت��ش��ب��ع أخ��الق��ه��م 

تتهذب  ول���م  اإلس���الم���ي،  ب��ال��م��ف��ه��وم 
بالقدر  وتعاليمه  آدابه  وفق  سلوكياتهم 
ال��م��ط��ل��وب وال��ك��اف��ي، ول��ي��س ه���ذا هو 
المشكلة  ف��ي  الخطر  مكمن  يمثل  م��ا 
تم  ما  هو  ذلك  يمثل  الذي  لكن  وحسب، 
والمنحرف  ال��زائ��ف  الوعي  من  ترسيخه 
المخيال  ف��ي  الماثلة  العليا  ال���ذرى  ع��ن 
الجمعية  للعقلية  والموجهة  اإلسالمي، 
والفعل الجمعي لجمهور المسلمين، كل 
سبيل  في  كان  والتزييف  التصريف  ذلك 
على  والمحافظة  الواجهة  إل��ى  الوصول 
سيرة  أو  تذكر  أهلية  دونما  فيها  البقاء 

تحمد. كان شخص الرسول صلى الله عليه 
ألنواع  تعرضًا  الذرى  تلك  أهم  وسلم  وآله 
فيما  واالخ��ت��زال  التصوير  أن��وع  من  ى 

ّ
شت

ففي  الحياتي،  ومسلكه  سيرته  يخص 
جانب األخالق الشخصية من هذه السيرة 
نالحظ الكتابات التراثية التقليدية تحاول 
األخالقيات  تلك  جذور  إعادة  في  جاهدة 
غيبية،  ع��وام��ل  إل��ى  ال��رائ��ع��ة  المحمدية 
والتجربة  البشري  ال��م��ق��دور  ع��ن  خ��ارج��ة 
شخصية  الرسول  أن  بمعنى  اإلنسانية، 
ى 

ّ
شت وف��ي  المقاييس  بكل  استثنائية 

المجاالت، فأخالقه ناتجة عن تدخل رباني 
مباشر جرده في أصل خلقته من كل أنواع 

الله  صلى  له  نصيب  وال  واأله��واء،  الشرور 
عليه وآله وسلم في شيء من ذلك، ومن 
الكتابات  في  وال��واض��ح  الشديد  اإلص���رار 
التقليدية على تكريس هذه الصورة، ومن 
التعنت في سبيل ترسخيها مع صبغتها 
أصابع  نستشعر  أن  نستطيع  الغيبية، 
الحكام فاسدي السيرة، وهي ترسم مثل 
وبطريقة  بذلك  ألنهم  التوجهات،  هذه 
تلقائية يعفون أنفسهم أمام الرأي العام 
الرسول  بأخالق  بالتخلق  مطالبة  أي  عن 
صلى الله عليه وآله وسلم كخلفاء له. هذا 
في  أم��ا  الشخصية،  األخ���الق  جانب  ف��ي 
كان  فقد  )ص(  له  العامة  السيرة  جانب 
األثر  أكبر  التوسعية  الحقبة  أعمال  لتبرير 
حكاية  في  النبوية  السيرة  اخ��ت��زال  في 
ال��م��غ��ازي وال��ب��ط��والت وال��م��ع��ارك، وك��أن 
تجييش  إال  اهتمام  أي  للرسول  يكن  لم 
الجيوش وتعبئة المقاتلين، وهذه األشياء 
عليه  ح��ي��ات��ه  ف��ي  م��وج��ودة  ك��ان��ت  وإن 
أن  يعلم  أن  المهم  م��ن  أن��ه  إال  ال��س��الم، 
الرسول تعامل معها في حدود الضرورات 
شأنها  في  يصح  ول��م  فقط،  المفروضة 
هذا  في  ورد  ما  لكل  بالنسبة  القليل  إال 
السياق خصوصًا في الجوانب التفصيلية 
التي كانت تضاف في معظمها من قبل 
في  الوقائع  تلك  يظهروا  لكي  المؤرخين 
القّراء  عند  مقبولة  شائقة  حكائية  صورة 

بالدرجة األولى.
وذل��ك  ال��ع��ام��ة،  للسيرة  االخ��ت��زال  وه���ذا 
التغييب لألخالق الشخصية من سير نبي 
اإلسالم تسّببا في حرمان أتباع هذا الرجل 
عليه  حياته  من  هامة  ركائز  من  العظيم 
معنى  إب��راز  في  البالغ  ال��دور  لها  السالم 
الرحمة التي ما أرسل صلى الله عليه وآله 
 
ً
مجاال وفتحا  أجلها،  ومن  بها  إال  وسلم 

قبل  من  اإلن��س��ان  النبي  ه��ذا  في  للقالة 
عن  يبحثون  الذين  البلداء  من  مجموعة 
اعه.

ّ
الشهرة بالتعرض لعظماء التاريخ وصن

تعريف  بمثابة  ه��ذا  ك��ان  األخ��ي��ر،  وف��ي 
بنوعين من أنواع الكتابة عن نبي اإلسالم 
هضم  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  محمد 
عليه  الله  صلى  حقه  من  الكثير  فيهما 
تنّبهت  كتابات  ثمة  أن  لوال  وسلم،  وآله 
بما  وأتت  أسبابه  وتجنبت  الهضم  لهذا 
يستحق اإلشادة، والتقدير على رأس هذه 
الكتابات – في حدود معرفتي – ما جرى به 
اد 

ّ
العق محمود  عباس  الكبير  الكاتب  يراع 

محمد-  )عبقرية  الموضوع  في  الله  رحمه 
مطلع البعثة(.

 

ليست الكتابة عن 
العظمة والعظماء باألمر 

اليسير حتى عند كبار 
اب واألدباء ال لشيء 

َّ
ت

ُ
الك

سوى أن العظمة في 
أصل معناها من األمور 
المعنوية والقيمية التي 

ال يكفي في إبرازها 
امتالك ناصية العبارة أو 
مهارة ترصيف الكالم 

وتحسينه



رحمة  إال  أرس��ل��ن��اك  )وم���ا  ع��ن��وان  ت��ح��ت 
للعلوم  الزيدي  المجلس  ن 

ّ
دش للعالمين( 

األول  رب��ي��ع   10 ال��س��ب��ت  ي���وم  وال��ث��ق��اف��ة 
الموافق 11/ 1/ 2014م أول أعماله الثقافية 
المعلنة، من خالل ندوٍة ثقافية بالعاصمة 
النبوي،  المولد  باحتفاالت  ابتهاجًا  صنعاء 
واقع  في  ورحمته  سيرته  إلحياء   

ً
ودع��وة

الباحثين  من  عدٌد  فيها  ألقى  وقد  األمة، 
الرحمة  ق��ي��م  استلهمت  ع��م��ٍل   

َ
أوراق

صلى  ال��ل��ه  رس���ول  س��ي��رة  ف��ي  والعظمة 
جمٌع  حضرها  وكما  وسلم.  وآله  عليه  الله 
والمثقفين  واألكاديميين  العلماء  م��ن 
العلوم  وط��الب  وال��ش��ع��راء  والصحفيين 

الدينية والجامعات اليمنية.
)رسول الرحمة بين  وفي ورقته المعنونة ب�
أوضح  التكفيريين(  وفتاوى  الكريم  القرآن 
األمة  مصيبة  األهنومي  حمود  الباحث 
)التكفيريين(  البعض  إصرار  في  لة 

ّ
المتمث

النبوية  )الرحمة(  طريق  ِطئ 
ْ

ُيخ أن  على 
األمة،  هذه  أبناء  من  غيره  مع  تعامله  في 
فتحّولت حياة المسلمين وتاريخهم إلى 

 بتكفير اإلمام أبي 
ً
التاريخية، وضرب مثاال

اهتمام  محط  ت��زال  ال  كتب  في  حنيفة 
واس��ت��ع��رض  وت��روي��ج��ه��م،  التكفيريين 
األول��ى،  ال��ق��رون  ف��ي  التكفير  م��ن  ن��م��اذج 
الزمن  ه��ذا  وم��ن  الوسطى،  القرون  وم��ن 
على  بالتحريض  األمثلة  ضرب  و  المعاصر، 
واقتراف  بل  دمه،  وإباحة  المخالف  قتل 
بعض  في  المخالفين  أولئك  قتل  جرائم 
منافية  وحشية  بصورة  العقيدة  قضايا 
رض في سماحة اإلسالم ورحمته 

َ
ت

ْ
لما ُيف

التي جاء بها النبي الرحمة صلى الله عليه 
بين  حتى  الرحمة  نجد  ال  بل  وسلم،  وآله 
اليوم  يحدث  كما  التكفيريين،  أجنحة 
ر 

ّ
وح��ذ بعضًا،  بعضهم  بين  س��وري��ة  ف��ي 

أسماه  ما  خطورة  من  األهنومي   الباحث 
شعبية؛  ثقافة  وجعله  التكفير(  )تسويق 
وهو ما أنتج كل هذا القبح وهذه الغلظة 
الرحمة  مفهوم  تناقض  التي  والفظاظة 

وتزيله من أخالق المسلمين.
قوله  دالل��ة  بحث  أيضًا  الورقة  وتضّمنت 
للعالمين(  إال رحمة  أرسلناك  )وما  تعالى: 

ِميَن
َ
َعال

ْ
 ِلل

ً
 َرْحَمة

َّ
اَك ِإال

َ
ن

ْ
ْرَسل

َ
َوَما أ

نــدوة :

أول  2014م   /1  /11 الموافق  األول  ربيع   10 السبت  يوم  والثقافة  للعلوم  الزيدي  المجلس  ن 
ّ

دش
أعماله الثقافية المعلنة من خالل ندوٍة ثقافية بالعاصمة صنعاء ابتهاجًا باحتفاالت المولد النبوي

المحمدية  الرسالة  جوهر  يناقض  جحيم 
)الرحمة(، وأشار إلى ما تعيشه األمة اليوم 
يد  على  وقتل  وفرقة  وبغضاء  تناحر  من 
بعضهم، كما تناول جذور التيار التكفيري 
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نحويًا وبيانيًا، ووجه انتصاب )رحمة( في اآلية 
الرسول  شمولية  حال  كل  على  تفيد  والتي 
الرحمة للعالمين جميعًا، إنسانًا وحيوانًا، وأن 
اآلية  الله ورحيميته في  رؤوفية رسول  حصر 
كونه  منع  تعني  ال  رحيم(  رؤوف  )بالمؤمنين 
أنه كاد أن يقتل  رائفًا وراحمًا لغيرهم، بدليل 
الذين  الكفار  أولئك  على  وأسى  حزنا  نفسه 
ه��ؤالء  أن  األه��ن��وم��ي   واض���اف  يسلموا،  ل��م 
قارعة  على  الموت  ينتظرهم  الذين  األطفال 
طرق التكفيريين كان رسول الله يبكي لموت 
إلى  األهنومي  وخلص  طبيعيًا،  موتًا  أحدهم 
فيض  باستعادة  إال  يصلح  لن  األم��ة  أم��ر  أن 
القرآن  بّين  كما  واقعها  في  النبوية  الرحمة 

الكريم.
)عليه  عيسى  النبي  ميالد  مناسبتي  ولقرب 
الله  صلى  محمد  ال��رس��ول  وم��ول��د  ال��س��الم( 
وضاح  األستاذ  ورقة  جاءت  وسلم  وآله  عليه 
عبدالباري طاهر بعنوان )المولد النبوي ومولد 
في  قراءة  والسالم:  الصالة  عليهما  المسيح 
األول��ى(،  العصور  في  الديانتين  بين  العالقة 
والتي استعرضت فيها محطات التقارب بين 
الجوهري  الخالف  رغم  واإلسالم،  المسيحية 
طرأ  الذي  التحريف  حيث  من  الديانتين  بين 
المختلفة  األمثلة  وض��رب  المسيحية،  على 
الديانتين، على  أتباع  بين  الودية  العالقة  في 
تجاه  المسلمين  عاطفة  في  المثال  سبيل 
الفرس،  مع  حروبهم  في  الروم  المسيحيين 
كتب  على  المهادنة  النصارى  ملوك  وردود 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكتابه 
نجران،  لنصارى  وسلم  وآل��ه  عليه  الله  صلى 
العالم  إلهام  في  مهمة  وثيقة  يعتبر  والذي 
السلمي،  والتعايش  التاسمح  لقيم  المتمدن 

اإلسالمي  الحكم  على  وثناءهم  النصارى  مؤرخي  شهادات  الكاتب  واستعرض 
اإلس��الم  تعامل  ذك��ر  كما  المسيحي،  الروماني  الحكم  على  إي��اه  وتفضيلهم 
اإلنساني مع هذه األقليات التي كانت تنضوي تحت لوائه، وبين األثر الذي أحدثته 

المسيحية في الحياة االجتماعية للعرب.
بعيدة  وكأنها  وشخصيته  الرسول  سنة  أظهرت  التي  المرويات  بعض  وحول 
عن الصورة التي رسمها القرآن استعرض األستاذ عبدالرحمن المروني في ورقته 
وضع  الذي  بالمنهج  بادئًا  معها،  التعامل  في  السالم  عليهم  البيت  أهل  منهج 
ف أهل الحديث إلى أربعة أصناف، 

ّ
لبناته األولى اإلمام علي عليه السالم، حيث صن

الحديث،  في  والخطأ  الوهم  وأهل  لإلسالم،  يكيدون  الذين  النفاق،  أهل  وهم 
الحق، كما  الناسخ، وأهل   ولم يعرفوا 

ً
المنسوخ مثال الذين عرفوا  وأهل الشبهة 

السالم، ومنها قاعدة  البيت عليهم  لدى أهل  األحاديث  بأهم قواعد قبول  ر 
ّ

ذك
من  بعضًا  رفضوا  المنطلق  هذا  ومن  وجل،  عز  الله  كتاب  على  األحاديث  عرض 
وسالمة  وضبطهم،  ال��رواة  عدالة  اشتراط  ومنها  معه،  تتناقض  التي  األحاديث 

متون األحاديث من المطاعن التي تقدح في صحته.
ونوهت األستاذة أحالم شرف الدين في مستهل ورقتها الموسومة ب)الجانب 
السير  بعض  تركيز  بخطأ  وسلم(  وآله  عليه  الله  صلى  الرسول  سيرة  في  التربوي 
وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  وبينت  والحروب،  المعارك  حياة  على 
حمل هّم األمة على عاتقه، وأنه ضرب أروع األمثلة في حسن التعامل مع فئات 
الناس المختلفة، وأن ما ينادي به علماء النفس اليوم قد سبق إليه رسول الله قبل 
التعامل  في  والحسن  األفضل  السلوك  إلى  المجتمع  وأرشد  الزمان،  من  قرنًا   14
مع األبناء وغيرهم، ولو أخذنا  بما أرشدنا إليه من النصائح لوجدنا في تعليماته 
القيمة شيئا كثيرًا، وفي مايتعلق بشأن المرأة فقد جعلها اإلسالم عنصرا فاعال 

في المجتمع وحفظ لها حقوقها وحريتها وكرامتها.
القاعة التي اكتظت بالحضور تفاعلت مع أوراق الندوة بصورة جيدة، وأعرب الدكتور 
حسن مجلي األستاذ المحاضر بكلية الشريعة جامعة صنعاء عن سعادته بهذه 
استحوذت  حيث  اليمن  تضرر  عن  وتحدث  الندوات،  من  مزيد  إلى  ودعى  الندوة، 
ْبِعد 

ُ
الجماعات التكفيرية ذات الفكر المتخلف على الوضع العلمي في اليمن، واست

ب 
ّ

الفقه الزيدي المتقّدم عن معاهد ومدراس وجامعات التعليم، كما داخل وعق
على األوراق كل من الدكتور إسماعيل الذاري، واألستاذ محمد السراجي، واألستاذ 
حظيت  الندوة  أن  بالذكر  جدير  وآخرون.  شرف  محمد  واألستاذ  زيد،  علي  محمد 

بتغطية قناة المسيرة وقناة المنار، وعدد من اإلعالميين.
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ب متغّير متبدل
ّ
من الصعب التنبؤ بمستقبٍل حاضرٌه متقل

للتعصب واإلرهاب جذور تاريخية البد من االعتراف بوجودها من أجل تنظيفها

متغيرة،  آنية  مؤقتة  حاالت  العربي  عالمنا  في  السياسة 
تنسج ثقافة آنية مؤقتة، ما تلبث أن تنسفها حالة أخرى

مودت������ي وص���دق  وإخ��الص��ي  وح��ب��ي 
ومدحت�ي وش��ك��ري  وتعظيمي  وذك���ري 
البري������������������ِة لخير  أوظ��ف��ه  ل��م  إذا 
؟ ومهجت�����ي  وعقلي  وج��دان��ي  ويحتل 

؟  وقدوت�����ي  ش��ع��اري  رم���زي  وأج��ع��ل��ه 
؟  قصي��������دة  أل��ف  أل��ف  أتلو  فيه  متى 
؟ وس�������������ورِة  أٍي  ك��ل  ف��ي  مدائحه 
ذرِة مثق���������ال  الفضل  في  بلغت  لما 
وش����������������دِة رخ���اٍء  ف��ي  وعليها  لها 
والضالل���ِة الشقاء  درب  س��وى  وت��أب��ى 
وطاقت�ي وق��دري  وسعي  في  ليس  وما 
وحتى متى تسعى لكسب الخطيئ���ِة ؟

؟  لحظ�������ة  ك��ل  ف��ي  بالسوء  وتأمرني 
لعثرت�������������ي  

ً
مقيال يا  خطايا  وس��دد 

وغلت�������ي سقامي  يشفي  بمن  جنوني 
الخليق�������������ِة وأزك���ى  إن��س��اٍن  وأك���رم 
ج���������دارِة ع��ن  ال��ع��ال  نلت  ب��ه  وه��م��ت 
منيت�����������ي وأدرك���ت  آمالي  وحققت 
المكان������ِة أع��ل��ى  ال��ع��رش  رب  عند  ل��ه 
وجن������������ِة إلن��س  األع��ل��ى  المثل  ه��و 
ظلم�������ِة كل  ن��وره  يمحو  الشمس  هو 
رحم������������ِة وأع��ظ��م  م��ب��ع��وٍث  وأك���رم 
أس���������وِة أحسن  الله  يرجو  ك��ان  لمن 
وفرحت�������ي وابتهاجي  ل��س��روري  فيا 

وهمت�������������ي باجتهادي  وأول��ى  أحق 
ولوعت�����ي ووج���دي  وأش��واق��ي  غ��رام��ي 
بقيع������������ٍة س��راب  وتغريدي  نشيدي 
والحش�������ا القلب  يسكن  طه  حب  متى 
أحب������������������ه بقولي  ال  بفعالي  متى 
؟ لمدح�������ه  إال  الشعر  أص��وغ  ال  متى 
أت������������ت وق��د  أق��ول  أن  عسايا  وم��اذا 

قصائ����������������د  العباد  أنفاس  أن  ول��و 
مجاه������������دًا أظل  من  اشكو  الله  إلى 
واله�����������دى السعادة  درب  بها  أسير 

احتمال�������������������ه  أطيق  م��اال  تكلفني 
؟ وضالله������ا  غيها  ع��ن  ت��رع��وي  متى 

؟  واألذى  الش����ر  تستجلب  متى  وحتى 
له�����������ا ملهمًا  وك��ن  طهرها  رب  أي��ا 
الهوى س�وى وكن شافيًا لي من جنون 
تق����������ًى وأعظمهم  ق��درًا  ال��ورى   

ّ
أج��ل

لحب����������������ه قلبي  فرغت  إذا  حبيب 
ً

ع������������������زة نلت  أحببته  إذا  حبيب 
تجس�����������دت الخصال  كل  به  حبيب 
وصفات��������������ه أخالقه  في  الفرد  هو 
اله������دى هو  المبين  والحق  العدل  هو 
مرس������ل أفضل  المعصوم  الخاتم  هو 
ب����������������ه وأكرمنا  المولى  ب��ه  ه��دان��ا 
واله������������دى ال��ن��ور  مولد  علينا  أط��ل 

مقطع من 
قصيدة 
شعرية 
طويلة 

بمناسبة 
المولد 
النبوي 

الشريف 
على صاحبه 
وآله أفضل 

الصالة 
والسالم .

)أيا سـيدي 

روحي ألقدامك الفدا(

لألستاذ الشاعر/ عزالدين عبدالله جحاف



حاوره : عبدالواحد العمدي

المفكر االسالمي الكبير : زيد بن علي الوزير

إذا أردت أن تحاور العقل اإلسالمي وما أنتجه من تأصيالت علمية 
وخالصات فكرية ورؤى وتحليالت نوعية فعليك بالمفكر الكبير 
زيد بن علي الوزير، وإذا أردت أن تقرأ التاريخ وتغوص في أعماقه 
وتتعرف على أدق تفاصيله وخباياه فعليك أيضًا بالمؤرخ الكبير 
موسوعة  وهو  باألحداث  ومليئة  واسعة  تجربة  فله  الوزير،  زيد 

تاريخية يحفظ تاريخ اليمن عن ظهر قلب.

صاحب أفق علمي واسع وعريق وذو شفافية عالية له ملكة في 
القضايا  من  للكثير  أّصل  يكتب،  وما  يقرأ  فيما  العلمي  التحليل 
والمسائل العلمية والفكرية، وناقش العديد من القضايا بعقلية 
متمكن  محاور  وهو  العقول،  على  مؤثرًا  نقاشا  وك��ان  معاصرة 

وكاتب متعمق ومحلل رصين.

رواد  أب��رز  أحد  أنه  ودراس��ات��ه  ومؤلفاته  كتبه  قرأ  من  كل  يصفه 
من  وانتقدها  الكثير  عنها  كتب  المعاصرة،  الزيدية  المدرسة 
الداخل غير آبه بقيود المذهبية وأغالل التقديس كما قدم الفكر 

الزيدي بشكل لم يقدمه غيره.

التساؤالت  من  الكثير  عليه  اطرح  أن  أريد  كنت  معه  الحوار  أثناء 
طويل  وباع  سعة  من  لديه  بما  والطويلة  الشخصية  لمعرفتي 
في معالم الفكر العلمي المتنوع .. لكني حقيقة خشيت أن أثقل 
عليه فاكتفيت بهذا الحوار القصير في حجمه الكبير في جوهره 
هذا  في  تعالى،  الله  شاء  إن  أخرى  ح��وارات  أمل  على  ومضمونه، 
باقة ِطيب ومسك  الحوار اقتطفنا من كل بستان زهرة فكانت 
صلى  محمد  األمة  نبي  على  بالصالة  مجالسكم  فطيبوا  وريحان 

الله عليه واله وسلم، وتفضلوا معنا إلى الحوار.

المحور األول: اليمن إلى اين؟

❖❖ من خالل متابعتكم للمشهد السياسي 

على  الجارية  األحداث  وتطورات  اليمن  في 
كيف  سياسي  كمفكر   .. اليمنية  الساحة 
ــى أيــن تتجه  ــأالت الــوضــع؟ وإل تــقــرؤون م

سفينة الوطن؟.

❖  أعترف لكم بأنني لست من المتابعين 

النشغالي  السياسي،  للمشهد  بعمق 

بالمشهد الثقافي العلمي، العتقادي بأن 
الثقافة هي التي تصنع السياسة، وليست 
وكما  الثقافة،  تصنع  التي  هي  السياسة 
فالسياسة  الممارس  الواقع  على  نشاهد 
آنية  مؤقتة  ح��االت  العربي  عالمنا  ف��ي 
ما  مؤقتة،  أنية  ثقافة  تنسج  متغيرة، 
تمنع  أخ����رى،  ح��ال��ة  تنسفها  أن  تلبث 
تراكم  من  المتناقضة-  التغيرات  -بسبب 
خط  عليها  يقوم  التي  المفيدة  التجارب 
استراتيجي متماسك،  ومن ثم فما يجري 

هو سياسة مؤقتة تبني ثقافة سياسية 
مؤقتة، وتفتقر إلى التماسك والتطور، وال 
أهواء  على  بل  علمية،  أسس  على  تقوم 
لعنت  أمة  دخلت  وكلما  مؤقتة،  وأغراض 
دورة  وت��ب��دأ  ماقبلها،   ونسفت  أختها، 
ما  بها.  خاصة  سياسة  بناء  تحاول  أخرى 
واليمن  العربي-  العالم  في  اليوم  يجري 
وتيه،  ضياع  سياسة  عن  عبارة  منه-  جزء 
رؤي��ة  اليمني  اإلن��س��ان  معها  يملك  ال 
ح��االت  ف��ي  يعيش  ك��ون��ه  مستقبلية، 

السنة األولى - العدد الثاني - 1435هـ 2014مـ 32

مستقرة،  غير  متغيرة  متبدلة  سياسية 
بمستقبٍل  التنبؤ  الصعب  من  ثم  وم��ن 
وب��دون  متبدل،  متغير  متقلب  ح��اض��رٌه 
تراكم خبرات، فهي أقرب إلى السياسية 
االرتجالية منها إلى بناء األسس الضرورية. 
قد يكون من السهل ان تتنبأ بما سيكون 
حيث  حقيقي،  ديمقراطي  بلد  أي  ف��ي 
معظم المواطنين يعرفون من ينتخبون، 
ينتخبون  أن��ه��م  أي  ينتخبون،  ول��م��اذا  
يحاسبون  بموجبه  مستقبليًا  مشروعًا 
العربي  العالم  من ينتخبون؛ أما نحن في 
وإنما  سياسية،  ثقافة  بعد   توجد  فلم 
وقبلية  وعنصرية  مذهبية  غرائز  توجد 
التحكم.  قوية  تزال  وما  متحكم  دور  لها 
الغرائز  دور  بين  ت��وازن  حتى  ثمة  وليس 
العقل. ومع  العقل، دع عنك رجحان  ودور 
ذلك فأنا أعتقد رغم ما ذكرته من عوامل 
وما يحيط بالمستقبل من تآمر رهيب، إال 
الطريق  شق  بدأت  قد  الشباب«  »ثورة  ان 
وما  طرحوه  فما  ال��واع��د،  المستقبل  إل��ى 
يطرحونه من أفكار دليل على يقظة وعي 
سياسي يتفتح، إنها بداية رؤية مستنيرة 
ولم  فيها،  واستمروا  عليها  حافظوا  إذا 
في  إليقاعهم  السلطة  إغ��راء  يمتصهم 
واع��د.  المستقبل  ف��إن  الطويلة،  حبالها 
وبدون تحقيق مبادئ »ثورة الشباب« يبدو 

المثل القائل )ديمة قلبوا بابها( صحيح.

❖❖ في كتابكم )نحو وحدة يمنية اتحادية 

لبناء  استراتيجية  رؤية  طرحتم  مركزية(  ال 
دولة اتحادية فدرالية .. هال اوجزتم للقارئ 

ملخصًا لتلك الرؤية ؟

للجميع،  واض��ح  طرحته  ما  أن  اعتقد    ❖

وق���د ت��ب��ن��اه ال��م��ج��ت��م��ع��ون ف��ي »م��ؤت��م��ر 

الناحية  من  القول  فيمكن  وإذن  الحوار«، 
يبدأ  ل��م  لكن  تحقيقه،  ب��دأ  أن��ه  النظرية 
وكثيرًا  التطبيق،  من  والخوف  تطبيقه، 
الفكرة  قتل  في  سببًا  اإلخ���راج  يكون  ما 
ال��رائ��ع��ة، ول��ن��ا ت��ج��ارب م��ري��رة ف��ي ه��ذا 
و  »الديمقراطية«  مع  التعامل  عبر  الباب 
»القومية« و »االشتراكية«، بل و »اإلسالم« 
ف��أف��س��دوا ك��ل ش���يء، ف��ل��م ي��ع��د هناك 
»ديمقراطية »وال »قومية« وال »اشتراكية« 
وال »إسالمية«. وفي مقال لي قديم حول 

هذا المعنى قلت:
والخوف  الفساد«.  حتى  اف��س��دوا  »لقد   
ما  االتحادية«  »للدولة  التطبيق  سوء  من 
متوفرة،  التخريب  فعوامل  قائمًا،  ي��زال 
إلى جانب أنها  تجربة جديدة كل الجدة، 
متعمق  ف��ردي  سياسي  بتراث  تصطدم 
السياسي،   بالتديين  ومعمد  ومتجذر 
لهذه  يتنبه  ل��م  ي��س��ه��ل-إن  ث��م  وم���ن 
وخصوم  وتخريبها،  اقتناصها  الفخاخ- 
»الدولة االتحادية« كثيرون يتربصون بها، 
العاملين  فعلى  هنا  ومن  لها،  ويكيدون 
حتى  أقدامهم  م��واق��ع  يتبينوا  أن  بها 
ولكي  بعيدة.   م��ه��اوي  ف��ي  بهم  ت��زل  ال 
ترسيخ  على  ونعمل  التخريب  نتجنب 
القائمين  فعلى  االت��ح��ادي��ة«   »ال���دول���ة 
أن  ولوائحها  ومبادئها  قواعدها  بصياغة 
يعملوا  وأن  الفخاخ  تلك  تجنب  يلحظوا 
سس مذهبية، 

ُ
أ على تجنب قيامها على 

ألن التمذهب سد مانع لإلتالف،  وال على 
أساس اقليمين كانا في الماضي دولتين؛ 
يظل  المنفصلة  بالدولة  الشعور  أن  إذ 
كامنًا في الجانبين، وأن يعملوا على قيام 
رأيي أن يقسم  اقاليم أكثر، وال يجوز في 
الشمال إلى اقاليم خاصة به وفي حدوده،  
به  خاصة  أقاليم  إلى  الجنوب  يقسم  وال 

الخوف من سوء التطبيق للدولة االتحادية في اليمن مازال قائمًا

وتفويض الرئيس بالقرار األخير يشـــــــــــــــــــــكل لمســـة قوية من الفـردية..

 الالمركزية االتحادية 
القائمة على التوزيع 

االقتصادي ال العرقي، 
يساعد على إذابة 

»القبلية«، خاصة وأن 
»القبيلة« ال »القبلية« 

معدة للتطور كما 
وضحت ذلك في 
كتابي »نحو وحدة 

يمنية المركزية 
اتحادية«.
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وف��ي ح���دوده، وف��ي رأي��ي الب��د م��ن قيام 
إقليم على األقل مشترك بين المذهبين 
ك��أن ي��ك��ون ج��زء م��ن »م��ح��اف��ظ��ة  ذم���ار«، 
وجزء من »محافظة اب« إقليم واحد. كما 
يجب أن يقوم أساس »الدولة االتحادية« 
ألن  االق��ت��ص��ادي��ة،  المنافع  أس���اس  على 
أساسًا  وج���دت  االت��ح��ادي��ة«  ال��الم��رك��زي��ة 
عن  عجز  اقتصادية  احتياجات  لتلبية 
هو  رأي���ي  ف��ي  ه��ذا  »ال��م��رك��ز«  تحقيقها 
من  االت��ح��اد  دول��ة  حفظ  على  يساعد  ما 

التخريب عند التطبيق.
التقسيم  عملية  أن  تــرون  أال   .. لكن    ❖❖

ظل  ــي  ف أقــالــيــم  إلـــى  لليمن  ــفــيــدرالــي  ال
والمليئ  والمزمن  الحاصل  القبلي  التقسيم 
شراسة  يــزداد  ــذي  وال تاريخيًا  بالصراعات 
في كل مرحلة حتى وقتنا الحاضر.. أال ترون 
والــصــراع  التفكك  حالة  سيعمق  ذلــك  أن 
نفوذ  سيعزز  كما  ناحية،  من  المجتمعي 
وسلطة  قانونية  شرعية  ويمنحها  القبيلة 
ناحية  من  عرفية  كانت  أن  بعد  سياسية 

أخرى؟

اإلخ����راج،  ح��س��ن  ع��ل��ى  األم���ر  يعتمد    ❖

المبدعة،  الفكرة  اإلخراج  يقتل  ما  فكثيرًا 
العربية  وال��ت��ج��ارب  قلت،  أن  سبق  كما 
عشناها  التي  السياسية  األن��م��اط   م��ع 
ت��ؤي��د اإلخ����راج ال��س��ي��ئ ال���ذي ش���وه كل 
تجربة  مع  نتعامل  ونحن  وخاصة  نمط، 
يبعث  مما  لكن  كله.  تاريخنا  في  جديدة 
تنفيذ   على  المشرفين  أن  األم��ل  على 
مجموعة  هم  االتحادية«  »الدولة  قوانين 
من  فقط  وليس  االخ��ت��ص��اص-  أه��ل  م��ن 
ال��ح��اك��م ال��ف��رد- ف��إن األم���ل ف��ي حسن 
اإلخراج يحظى بالتوفيق، مع أن تفويض 
يشكل  يشاع-  األخير-كما  بالقرار  الرئيس 
أما  واض��ح��ة.  ال��ف��ردي��ة  م��ن  قوية  لمسة 
المليء  القبلي  ال��ع��م��ق  اس��ت��ح��ض��ار  أن 
شراسة  يزداد  والذي  تاريخيًا  بالصراعات 
فإن  الحاضر،  وقتنا  حتى  مرحلة  كل  في 
لذلك  الحل  هو  االتحادية«  »الالمركزية 
ألن  ص��راع��ات،  م��ن  فيه  م��ا  بكل  العمق 
على  القائمة  االت��ح��ادي��ة«  »ال��الم��رك��زي��ة 
يساعد  العرقي،  ال  االقتصادي  التوزيع 
على إذابة »القبلية«، خاصة وأن »القبيلة« 
وضحت  كما  للتطور  معدة  »القبلية«  ال 
يمنية  وح���دة  »ن��ح��و  ك��ت��اب��ي  ف��ي  ذل���ك 

اتحادية«.  المركزية 
»ال���دول���ة  أي  أن��ه��ا  أرى  ف��أن��ا  ه��ن��ا  وم���ن 
االتحادية« ستكسر حالة التفكك والصراع 

نفوذ  ت��ع��زز  وال  ناحية،  م��ن  المجتمعي 
قانونية  شرعية  تمنحها  وال  القبيلة 
شريحة  فالقبيلة  س��ي��اس��ي��ة،  وس��ل��ط��ة 
عليها  غلب  ولكن  باستمرار،  سياسية 
»ال��دول��ة  سياسة  ال  القبيلة«  »س��ي��اس��ة 
بحقوقها  تحظى  وع��ن��دم��ا  ال��م��دن��ي��ة«، 
فترة  منها  حرمت  ان  بعد  السياسية- 
ولم  قبيلتها  تكريس  فيها  جرى  طويلة 
تشكل  لن  فهي  تمدينها-  على  يعمل 
تخرج  ل��ن  تمدينها  ب��ع��د  ألن��ه��ا  ع��ق��ب��ة 
هو  التمدين  وط��ري��ق  مصالحها،  على 
»الالمركزية االتحادية«. المهم هو اإلخراج 

العملي الدقيق. 

المحور الثاني: الجماعات الدينية.

ــات  ــرك ــح ال انـــتـــشـــار  الـــمـــالحـــظ  ـــن  م  ❖❖

العالم  امــتــداد  على  الدينية  والجماعات 
العربي واإلسالمي او بتعبير ادق ما يسمى 
خالل  من  السياسي(..  االسالم  )حركات  بـ
في  الطويلة  والبحثية  العلمية  تجربتكم 
اإلسالمي  الفكر  ومـــدارس  تــيــارات  ــة  دراس
هل هنالك صلة مباشرة أو غير مباشرة بين 
االســالم  مــدراس  وبين  الحديثة  الحركات 
القديمة - إن صح التعبير - بمعنى آخر هل 
والتيارات  الجماعات  هذه  أن  القول  يمكن 

هي نتاج للمذاهب االسالمية األصيلة؟

أنا لست ممن يستسيغ مصطلح   
ً
أوال   ❖

هناك  ف��ل��ي��س  ال��س��ي��اس��ي«،  »اإلس�����الم 
إس���الم س��ي��اس��ي، ه��ن��اك إس���الم فقط؛ 
مستقبلها،  تصنع  أن  لألمة  ترك  إس��الم 
ثوابت  وف��ق  دنياها،  بشؤن  أخبر  ألنها 
أوضحت  كما  واالنتخاب  والشورى  العدل 
عندما  ولكنا  »الفردية«.   كتابي  في  ذلك 
فإننا  الجماعات  تلك  معظم  إل��ى  ننظر 
الذي  التخلف  منهج  على  تعمل  نجدها 
اقفال  نتيجة  اإلس��الم��ي  العالم  أص��اب 
على  واالنغالق  األب��واب  واغالق  االجتهاد 
والتفسيق  التكفير  إن  تجمد،  فقه  ترديد 
أن  منذ  ق��دي��م  ولكنه  ال��ي��وم  ول��ي��د  ليس 
ق���ام ال��ح��ك��م ال���ف���ردي ال��ع��ض��وض ال��ذي 
فكان  كلها،  األمور  مقاليد  على  استحوذ 
المشرع  وك��ان  الفقيه  وك��ان  »ال��ق��اض��ي« 
أحكامه  وك��ان��ت  ال��ج��ي��ش،  ق��ائ��د  وك���ان 
على  فعمل  دينًا،  واجبة  وطاعته  سارية، 
تحويل »المدارس الفكرية والفقهية« إلى 

- قد يكون من السهل 
أن تتنبأ بما سيكون 

في أي بلد ديمقراطي 
حقيقي، حيث معظم 

المواطنين يعرفون 
من ينتخبون، ولماذا  

ينتخبون، أي أنهم 
ينتخبون مشروعًا 
مستقبليًا بموجبه 

يحاسبون من 
ينتخبون؛ أما نحن 
في العالم العربي 

فلم توجد بعد  ثقافة 
سياسية، وإنما 

توجد غرائز مذهبية 
وعنصرية وقبلية لها 
دور متحكم وما تزال 

قوية التحكم.
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متطاحنة،  متقاتلة  متعصبة«  »مذاهب 
من أجل أن يستقر على كرسي مغتصب، 
لها  الجماعات  تلك  أن  شك  فال  وعليه 
ولكن  القديم  المذهبي  بالصراع  ارتباط 
أعنف،  وتحزب  أنقص،  وفقه  أدنى،  بعلم 
وج��ه��ل أوف����ى، م��ن ه��ن��ا ف��ه��ي ليست 
ألن   ، األصيلة«  االسالمية  للمذاهب  »نتاج 
األكبر  الُمساهمة  هي  األصيلة  المذاهب 
أن  بعد  ولكن  اإلس��الم��ي��ة،  الحضارة  ف��ي 
»الحنفي«  حولت  عليها  الدولة  سيطرت 
»حنبليته:  عن  »الحنبلي«  و  »حنفيته،  عن 
و«المالكي«  شافعيته  عن  و«الشافعي« 
تشيعه   ع��ن  و«ال��ش��ي��ع��ي«  مالكيته  ع��ن 
األم��ة،  أئمة  كانوا  المذاهب  تلك  فقادة 
إلى  األت��ب��اع  انقلب  ث��م  اإلص����الح،  ودع���اة 

»فقهاء سالطين«، 
مهما  السالطين  أتباع  هم  اليوم  فهؤالء 
وإن  حتى  منهم  ليسوا  بأنهم  تظاهروا 
التحول  أما  فاغرة.  فجيوبهم  سلقوهم، 
فمذهب  اإلره�����اب  إل���ى  ال��ت��ع��ص��ب  م��ن 
الذي  األزرق«  بن  »نافع  بدأه  قديم  خارجي 
أن  نرى  وهكذا  نصرته.  عن  »القعدة«  كفر 
للتعصب واإلرهاب جذور تاريخية البد من 

االعتراف بوجودها من أجل تنظيفها. 
بنيوية  بأزمة  اإلسالمي  الخطاب  يمر   ❖❖

ظاهرة  وانتشار  شيوع  في  تمثلت  حــادة 
لآلخر،  والعزل  اإلقصاء  وممارسات  التكفير 
اإلسالمي  المجتمع  نخب  تستطيع  كيف 
في  اإلســهــام  وغيرهم  ومثقفين  علماء 
مواجهة هذه اإلشكالية وتجاوزها وتقديم 

الحلول؟

هو  ليس  ذك��رت��م  ال��ذي  الخطاب  ه��ذا    ❖

خ��ط��اب إس���الم���ي، وإن���م���ا ه���و خ��ط��اب 
اإلرهاب  يسمى  فكيف  مذهبي،  تعصب 
سياسي؟!  اس��الم  والكراهية  والتعصب 
عليه  يطلق  أن  يصح  ف��ال  تأكيد  وب��ك��ل 
فلنسم  ح��ال،  بأية  اإلس��الم��ي  الخطاب 
آبائها.  إلى  وندعوها  بأسمائها،  األسماء 
اإلقصاء  وممارسات  التكفير  ظاهرة  إن 
ل��آلخ��ر، ليست م��ن اإلس���الم في  وال��ع��زل 
يناقض  اإلس���الم  ف��ي  فالتسامح  ش��يء 
نسميها  فكيف  تمامًا  ال��ظ��واه��ر  ه��ذه 
خطابًا اسالميًا؟ أما كيف تستطيع النخب 
اإلس���ه���ام ف��ي م��واج��ه��ة ه��ذ ال��ت��ي��ارات 
طبيعة  إيضاح  من  فبالمزيد  الملتهبة، 
والرشيد،  الحقيقي  اإلسالمي  الخطاب 
ونشر  الموضوعي،  البحث  طريق  وع��ن 
طريق        وعن  الصحيح،  اإلس���المي  الوعي 

} وجادلهم بالتي هي احسن { وذلك من 
خالل المراكز العلمية، والصحافة الرصينة، 
الواعية،  والمنابر  الموضوعية،  والمجالت 
وشرح  الدوافع،  وكشف  الحقائق،  وتبيين 
العالمية،  ال��ح��ض��اري��ة  اإلس����الم  دواف����ع 
اإلنسانية  المنفتحة  العالمية  ورسالته 
غائب  اإلس��الم  أن  نعترف  أن  علينا  ال��خ. 
متوار  واإلرهابيين،  المتعصبين  هؤالء  عن 
ع��ن ان��ظ��اره��م،  وم��ن ث��م فمن ال��واج��ب 
بدقة،  المصطلحات  توضيح  النخب  على 
المصطلحات  ب��ه��ذه  ال��ت��الع��ب  ت��م  فقد 
مسارًا  تخدم  وأصبحت  مبكر،  وقت  منذ 
الحاضر  الزمن  وفي  ألصوله.  مناقضًا  آخرًا 
اإلره��اب  مصطلح  الكبرى  ال��دول  غَمقت 
فخلطت بين »المقاوم« و »اإلرهاب«  مما 
ن��درك  أن  فعلينا  تفكيكه،  صعوبة  زاد 
دوائر  من  للخروج  كوسيلة  وعلينا-   ذلك 
النار- توضيح المصطلحات بدقة بالغة. وال 
ليس  ولكن  وطويل،  وعر  الطريق  أن  شك 
النار«  »دائ��رة  من  فالخروج  بد،  سلوكه  من 
إلى دائرة اإلخاء اإلنساني، البد أن يمر من 
باختصار  المحرفة.  المصطلحات  تصحيح 
المؤمنين  امير  كلمة  استحضار  من  البد 
لك  أخ  إما  صنفان  الناس   ( السالم:  عليه 
الخلق(, ليخرج  او نظير لك في  الدين  في 
ساحة  إل��ى  التعصب  ضيق  م��ن  ال��ن��اس 
االخ�����اء، وم���ن ظ��ل االن���غ���الق إل���ى رح��اب 

اإلنسانية.

منهج  على  دخيلة  آفة  يمثل  التكفير   ❖❖

ومفردات الفكر اإلسالمي، في رأيكم ما هي 
على  انتشاره  في  أسهمت  التي  العوامل 

رقعة واسعة من محيط األمة اإلسالمية؟

وه��ذا  مغلقًا،   
ً
ج��ه��ال يمثل  التكفير    ❖

العوامل  أهم  أما  تاريخ طويل.  له  الجهل 
ان���ت���ش���اره فهي  ال���ت���ي س���اع���دت ع��ل��ى 
األن  ونحن  الظالمة،  الفردية  السياسة 
الفكر كانوا  إباحة دماء  نعرف أن من سّن 
هم الخلفاء األمويون فقتلوا كل من كان 
ينقض  ال  حتى  اإلرادة«  »ح��ري��ة  ب���  يقول 
التي بنوها، وتبعهم  عليهم »جبريتهم« 
شعواء  حربًا  فشن  العباسي«  »المهدي 
هذا  تحت  فصاد  »الزنادقة«  اس��م  تحت 
بنيانهم،  ينقض  فكر  له  من  كل  الشعار 
بابًا لم يغلق، وانتقل  وبهذا فتحوا بذلك 
»السلطان  و  الفرد«  »الخليفة  من  التكفير 
ال��س��ل��ط��ة« و«فقيه  »ع��ال��م  إل���ى  ال���ف���رد«  

التسلط«.

- على القائمين 
بصياغة قواعد 

ومبادئ ولوائح الدولة 
االتحادية أن يعملوا 
على تجنب قيامها 

على أسس مذهبية، 
ألن التمذهب سد مانع 

لإلئتالف.

- في رأيي ال يجوز 
أن يقسم الشمال 
إلى اقاليم خاصة 

به وفي حدوده،  وال 
يقسم الجنوب إلى 

اقاليم خاصة به وفي 
حدوده.
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األسالف  قيود  بين  المتأرجح  واإلسالمي  العربي  الواقع  أزمة  تجاوز  يمكن  كيف   ❖❖

وشراك االستالب الثقافي للغرب؟

إلى  الرحب  والطريق  الواعية،  اإلرادة  توفرت  إذا  عائق  أي  تجاوز  يمكن  نعم    ❖

رسالتها.  أداء  أحسنت  إذا  ال��رس��ال��ة  ذات  النخب  طريق  ع��ن  يأتي  تحقيقها 
سلبيون،  كلهم  السلف  فليس  »االستالب«  و  »األسالف«  في  المشكلة  وليست 
عن  توقفنا  زمن-  أننا-منذ  المشكلة  وإنما  استالبيون،  كلهم  الغربيون  وليس 
وأقفلنا  الهائجة،  الغريزة  منتج  اقتباس  إلى  وسعينا  العقلي،  اإلنتاج  درر  التقاط 
التقطها، ونحن  المؤمن حيث وجدها  الحكمة ضالة  أن  العلمي. مع  العقل  صوت 
العقلي  التوجه  يكون  وعندما   ،

ً
مثال الغربية  التكنولوجيا  التقاط  إلى  بحاجة 

الفكر  دور  انهار  أن  منذ  أنه  عندنا  المشكلة  الفقهي.  التوجه  يدعم  فإنه  سليمًا 
من  بها  الله  أنزل  ما  لنصوص  العقول  وأخضعت  المعرفي،  الجهل  ساد  العلمي، 
راكدة،  مصادر  من  أفكارنا  تخلق  نعيد  وأبقانا  اإلبداع،  أفقدنا  الذي  األمر  سلطان، 
»الحضارة  مع  لنتحاور   

ً
أوال اإلسالمية«  »الحضارة  ايجابيات  نستعيد  أن  علينا  إن 

األسالف،  أكثرية  قيود  نتجنب  وبهذا  التبعية،  ال  الندية  موقف  من  الغربية« 
المضر. االستالب  وشراك 

المحور الثالث : الفكر والبحث العلمي.

واالن اسمح لي سيدي أن نتوجه وإياكم إلى رحاب الفكر والبحث العلمي:

والدراسات  الكتب  من  للعديد  تقديمكم  بعد  إليها  وصلتم  التي  الخالصات  هي  ❖❖ ما 

واألبحاث حول الكثير من قضايا الفكر اإلسالمي ؟

أشير  ولكني  أرج��و،  كما  يكن  لم  وإن  حدما،  إلى  مثمرًا  كان  الحصاد  أن  اعتقد    ❖

الصوت  االنفتاح وتقبل اآلخر، فلم يعد  السائد يساعد على  الثقافي  الوعي  أن  إلى 
تفرز  ومتصادمة  متعددة  أص��وات  هناك  بل  الساحة،  على  المسيطر  هو  الواحد 
الوعي  تنامي  على  مطلقة-  الكالمية  الحرية  استمرت  –إذا  تساعد  مختلفة،  ألوانًا 

ليس هناك إسالم 
سياسي، هناك 

إسالم فقط؛ إسالم 
ترك لألمة أن تصنع 

مستقبلها، ألنها 
أخبر بشؤن دنياها، 
وفق ثوابت العدل 

والشورى واالنتخاب 
كما أوضحت ذلك في 

كتابي "الفردية".  

 معظم الجماعات 
الدينية والسياسية 
تعمل على منهج 

التخلف الذي أصاب 
العالم اإلسالمي نتيجة 
إقفال االجتهاد وإغالق 
األبواب واالنغالق على 

ترديد فقه تجمد.
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ال��ص��راع   ه��ذا  ضمن  وي��دخ��ل  وت��وس��ع��ه. 
منه  اإليجابي  اإلسالمي:  الفكر  قضايا 
التصحيحي  الفكر  بدأ  حيث  والسلبي، 
التي  الهيمنة  متدرج  نحو  على  ينهي 
التعاليم  تعد  لم  وشرسة،  سائدة  كانت 
فثمة  متخلف،  م��اض  تضخ  المنغلقة 
م��ن��اب��ع اخ���رى ت��ف��ي��ض ب���أل���وان أخ���ر، إن 
التباشير الواعدة تطل من األفق الجديد، 

وهذ ما يبعث على األمل.  

لتجربتكم  السياق وكخالصة  ذات  ❖❖ في 

المؤلفات  مــن  الكثير  قــدمــتــم  الــطــويــلــة 
الفكر  حول  المعمقة  العلمية  والــدراســات 
الزيدي .. ما هي أبرز الرؤى التجديدية التي 
قدمها الفكر الزيدي وتميز بها عن غيره من 

المذاهب والمدارس اإلسالمية األخرى؟

ب��ال��ع��ق��الن��ي��ة،  ال���زي���دي  ال��ف��ك��ر  ت��م��ي��ز    ❖

اإلجتهاد،  ووج���وب  التمذهب،   وع��دم 
واألخذ  المذاهب  جميع  على  واالنفتاح 
م��ن��ه��ا وت��ط��وي��ر م���ا ت���أخ���ذ، وك��م��ا هو 
والنماء  التطور  يعني  فاالجتهاد  واضح 
يتالئم  ب��م��ا  ال��م��س��ت��ج��دات  وم��واج��ه��ة 
معها ال باإلنغالق دونها، لكن هذا الفكر 
نتيجة  قاسية  لمحنة  تعرض  ال��خ��الق 
»الفكر  فتضاءل  السياسي،  األضطهاد 
المذاهب،  لبقية  ح��دث  كما  العلمي«، 
أنها  ال��زي��دي��ة  ال��م��درس��ة  يميز  م��ا  لكن 
عقلية  حيوية  م��ن  م��ا  ب��ق��در  احتفظت 
في  فأبقاها  باالجتهاد  تمسكها  نتيجة 
االجتهاد  هذا  بقي  وقد  متقدم.  وضع 
أن تضاءل  »الفقه« بعد  يمارس دوره في 
مجال  وف��ي  العلمي،  الفكر  ف��ي  دوره 
مطلقون،  مجتهدون  أئمة  ب��رز  الفقه 
الزيدي  الفكر  إلط��الق  محاولة  وه��ن��اك 
ومنع  المفتعلة،  قيوده  من  العقالني 
وهي  يقبله.  ال  مسار  إل��ى  ج��ره  محاولة 
تضعه  حيث  مهمة  خطوات  رأي��ي  في 
العلمي من جديد. العقالني  في مساره 

❖❖ في رأيكم ما هي أهم القضايا والرؤى 

ترون  التي  الــزيــدي  الفكر  في  والمفاهيم 
القصوى  ــويــة  األول لها  يــكــون   أن  ضـــرورة 
لمزيد  وإخضاعها  والبحث  ــدراســة  ال فــي 
قد  كونها  العلمي  والتمحيص  الفحص  من 
العلمي  المستوى  على  نوعية  نقلة  تشكل 

وربما العملي؟

- علينا أن نستعيد 
إيجابيات "الحضارة 

اإلسالمية" أواًل، 
لنتحاور مع "الحضارة 
الغربية" من موقف 

الندية ال التبعية، 
وبهذا نتجنب قيود 

أكثرية األسالف، 
وشراك اإلستالب 

المضر.

وصيتي اإلنصاف، 
واالبتعاد عن العنصرية 

والمذهبية والعمل 
بالقاعدة اإلنسانية: 

)الناس صنفان إما أخ 
لك في الدين، أو نظير 

لك في الخلق(.
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وال��رؤى  القضايا  أه��م  أن  اعتقد  أن��ا    ❖

قابل  أنه  الزيدي  الفكر  في  والمفاهيم 
ل��ل��ت��ج��دد وال��ت��ج��دي��د وع����دم ال��ت��ق��وق��ع 
االجتهاد  بفضل  وذاك  اصدافه،  داخ��ل 
كما  واالج��ت��ه��اد  ب��ه،  وعمل  تبناه  ال��ذي 
ومن  وال��ت��ق��وق��ع،  االن��غ��الق  يمنع  قلت 
علميته  بفضل  وك��ذل��ك  التعصب،  ث��م 
العقلية، يمكن القول أن احياء هذا الفكر 
القصوى  األول��وي��ة  له  المتفتح  العلمي 
لمزيد  وإخضاعها  والبحث  الدراسة  في 
وهي  العلمي،  والتمحيص  الفحص  من 
المستوى  على  نوعية  نقلة  تشكل  التي  
في  مضينا  ما  وإذا  العملي.  و  العلمي 
تلقائيًا  آلياتنا  الطريق فسيكون من  هذا 
االع���ت���راف ب��ح��ق األخ����ر، وع���دم اح��ت��ك��ار 
ال���ص���واب، وال��ع��م��ل ب��ق��اع��د ال��م��درس��ة 
مصيب.  مجتهد  كل  الذهبية:  الزيدية 
ث��م ال��ت��ج��رد ال��م��ط��ل��ق ل��ق��ول ال��ح��ق في 
مفهوم  بهدف  ال  والتمحيص  البحث 
بغية  وإنما  تعصب،  بهدف  ال  و  مسبق 

. الحقيقة  معرفة  إلى  التوصل 

❖❖ كلمة أو توصية لمن تريدون توجيهها.

بقوله  والعمل  اإلن��ص��اف،  اإلن��ص��اف،    ❖

على  ق��وم  ش��ن��آن  يجرمنكم  ت��ع��ال��ى}وال 
للتقوي{،  اق��رب  ه��و  اع��دل��وا  ت��ع��دل��وا*  اال 
والمذهبية  ال��ع��ن��ص��ري��ة  ع��ن  واالب��ت��ع��اد 

والعمل بالقاعدة اإلنسانية:

أو  الدين،  في  لك  اخ  إما  صنفان  )الناس   
نظير لك في الخلق(.

وشكرًا لكم

❖  ❖  ❖



السيرة الذاتية 

•  زيد بن علي بن عبدالله الوزير. أديب، شاعر، مفكر، سياسي، 
مؤرخ، محقق، ولد في دار الشرف بجبل صبر في مدينة تعز 
في يوم الثالثاء 29 شعبان 1354/ 26 نوفمبر 1935، ونشأ في 

بيت علمي وأسرة متدينة.

له  المغفور  العالمة  على  ف��درس  المسجد  إل��ى  انتقل    •
الكبسي"  "عبدالله  والعالمة  الشاحذي"  الرزاق  "عبد  الشيخ 
متن األزهار واآلجرومية، ومبادئ العلوم اإلسالمية بطريقة 

مفهوم ومنطوق.

الدستورية تلقى تعليمه في األدب والنحو  الثورة  •  عقب 
أول األمر على يد الشاعر الكبير عبدالله البردوني في مسجد 

البلقة بصنعاء.

•  وفي معتقل قاهرة حجة درس األدب والفلسفة والمنطق 
"أحمد  الكبير  اليمن  أديب  المعاصر على يد أستاذه  واألدب 
على  األصولين  وعلم  التفسير  وفي  الشامي"،  محمد  بن 
النحو على يد  اإلرياني، وفي  الرحمن  الكبير عبد  العالمة  يد 
اإلنكليزية  اللغة  ومبادئ  والجغرافيا  األكوع،  محمد  العالمة 

على يد األديب الشاعر أحمد المروني.

•  له حضور واسع في المحافل العلمية في أوروبا وأمريكا، 
م   اليمن عام 2000 اليمني في  التراث والبحوث  أسس مركز 

وله فروع في لندن وأمريكا وهو رئيس المركز.

مع  الفكري،  منهجه  في  والعقالنية  بالوسطية  يتميز   •
من  ذلك  يتضح  متزن،  وط��رح  واس��ع،  وإلمام  عميق،  إدراك 
خالل ما طرحه في بعض مؤلفاته الفكرية والسياسية لعدد 
من القضايا أبرزها مسألة الفردية في الفقه السياسي عند 
الحكم  صالحية  فهم  في  أزمة  من  تمثله  وما  المسلمين، 
وقدمها  صاغها  ج��ادة  ودراس��ة  عميقة،  أطروحة  الفردي، 
بحرية في كتابه )الفردية � بحث في أزمة الفقه السياسي 

الفردي عند المسلمين(.

دراس��ات  كتاب  منها:  كتب  عدة  التأليف  مجال  في  له    •
مأساة  الجفاف-  يسود  عندما  وكتاب  اليمني.  الشعر  في 
السياسي  الفقه  أزمة   - الفردية  الشهير  وكتابه  التمذهب. 
عند المسلمين، وكتاب محاولة في تصحيح المسار، وكتاب 
الفكر  المطرفية  وكتاب  اليمنية،  المشكلة  لفهم  محاولة 
والمأساة باالشتراك مع السيد العالمة المجتهد بدر الدين 
الحوثي واالستاذ والعالمة محمد يحيى عزان. وكتاب نحو 
وحدة يمنية ال مركزية، وغيرها الكثير من الكتب والدراسات 
واألبحاث العلمية والتاريخية، كما أن له في مجال تحقيق 
التراث العلمي عشرات الكتب وله عدة أبحاث أدبية ونقدية 
وسياسية نشرت معظمها في عدد من المجالت والصحف 

والمواقع العالمية .
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دراسات في فكر ومنهج

 المدرسة الزيدية

االجتهاد عند الزيدية.  •
المدرسة القاسمية وأثرها في الفكر اإلسالمي .  •

 النبوية بين الوحي واالجتهاد عند االمام الهادي .
ُ

ة
َّ
الُسن  •



االجتهاد عند الزيدية ..
 رؤية ومنهج

عبد الوالواحد العمدي 

فقه التسامح واالنفتاح هو ثمرة من ثمار فتح باب االجتهاد على 
داخلية،  أو  خارجية  قيود  دون  الزيدية،  المدرسة  لدى  مصراعيه 
السياسية  النظرية  تجاوزنا  »ف��إذا   : )معاصر(  الوزير  زيد  يقول 
ما  أبرز  واالنفتاح  التسامح  فسنجد  الفقه  وجهة  نظرنا  ينا 

ّ
وول

عن  التسامح  هذا  جاءها  والتي  الهادوية«)1(  »الزيدية  قدمته 
االجتهاد  فقط  وليس  المطلق،  االجتهاد  وجوب  تبنيها  طريق 
وتمكينًا  تدعيمًا  يشكل  فهذا  نفسه،  المذهب  قواعد  داخ��ل 
االجتهاد  بخالف  ج��دي��دًا،  يضيف  ال  لكنه  نفسه،  للمذهب 
المطلق أي االجتهاد غير الملتزم بالمذهب، فإنه يضيف ويثري 
هؤالء  بأمثال  الهادوية«  »الزيدية  تاريخ  زخ��ر  وق��د  ويخصب، 
المجتهدين المطلقين، حتى لفت نظر إمام كبير هو اإلمام أبو 
زهرة فكتب فصال في كتابه اإلمام زيد عنونه: »كثرة المجتهدين 
المذهب  أخرجت  قد  الملزمة  القاعدة  وه��ذه  المتبوعين«)2(* 
ضيق  من  ونقلتها  المغلقة،  الحديدية  القوالب  من  الزيدي 
إلى جامعة  أنها حولتها  أي  إلى رحاب األفق األوسع،  المذهب 
المطلق،  االجتهاد  إلى  الطريق  فتح  خصائصها  من  مفتوحة، 
ج أئمة علماء دعوا إلى وجوب االجتهاد  ومن هذه الجامعة تخرَّ
المذهب  اجتهاد  بخالف   - المطلق  واالجتهاد  التقليد.  وترك 
في  الهادوية«  و«الزيدية  مذهبي،  قالب  أي  عن  خروجًا  يعني   -
باالجتهاد  والعمل  االجتهاد  وج��وب  إلى  بدعوتها  الحقيقة 
المطلق قد خرجت على التمذهب، وتحولت إلى حركة متجددة 

إبداعية قادرة على إبداع أفكار مستجدة متطورة..« )3(
وبهذا المنهج الرحب الذي أتاح لألمة ُسبل االنطالق والتجديد 

اإلنتاج  نحو  الدائمة  وحركته  العقل  لحرية  واس��ع  فضاء  في 
غيره،  عند  ُع��رف  مما  حواجز  أو  قيود  أي  ف��رض  دون  واإلب���داع، 
لتطور  واسعًا  مسرحًا  النظر  وتوسع  االجتهاد،  »أوج��د  حيث 
اآلراء العقائدية، والفقهية للمذهب الزيدي)4(* مما كفل لهذا 
المذاهب  أكثر  الزيدي  المذهب  وجعل  االستمرارية  طابع  الفكر 

اإلسالمية نماًء وقدرة على مسايرة العصور«.)5( 
تعصب،  دون  الغير  على  الفكري  االنفتاح  سعة  ذلك  من  وأكثر 
الزيدية  ففكر  ك��ان،  مصدر  أي  وم��ن  اآلخرين  عند  مما  واألخ��ذ 
يعاني  وال  خرى، 

ُ
األ اإلسالمية  المذاهب  جميع  على  منفتح  فكر 

مفتوح  »عندهم  فالباب  مذهب  أو  آخر  فكر  أي  تجاه  مشكلة 
جماعة  رواها  وكما  البيت،  آل  أئمة  رواها  كما  السنة  من  لألخذ 
المذاهب،  الباب عندهم مفتوح لألخذ من  أن  السنة. كما  أهل 
الزيديين مذهب جامع، وليس بمقصور على اجتهاد  فمذهب 

اإلمام زيد]بن علي عليه السالم[«.)6(
األخرى  المذاهب  مع  الزيدية  تعايش  فقد  وحسب  هذا  وليس 
في أجواء تسودها المحبة والوئام والوفاق، واندمجت األهداف 
الدولة ورعاية مصالح األمة فوق كل شيء  والمصالح ليصبح بناء 
فعندما » دخل ]اإلمام[ الهادي ]يحيى بن الحسيٍن[ صنعاء، كان 
كانوا  الحنفية  علماء  أن  ويبدو  فيها،  سائدًا  الحنفي  المذهب 
وناصروه  للهادي  القضاء  تولوا  فقد  الزيدية،  مع  تام  وفاق  على 
 عن أحمد الضحاك 

ً
وبايعوه)7(*، ويذكر مؤلف سيرة الهادي)8( نقال

قاضي همدان وفقيهها قوله: بايعنا يحيى بن الحسين، ونحن 
نعلم أنه ما على وجه األرض أقوم بحق الله منه..«) 9(.

أو  تضييق  دون  الكبرى  اإلسالم  مدرسة  عن  التعبير  في  عالية  بقدرة  الماضية  القرون  طوال  الزيدي  الفكر  تميز 
فكر   أي  تجاه  مشكلة  يعاني  ال  خــرى، 

ُ
األ اإلسالم  ومذاهب  مدارس  جميع  على  منفتحًا  دومًا  كان  فلقد  تعسير، 

وأصبح  صدر،  برحابة  الزيدية  تتقبل  غالبًا  خرى 
ُ
األ المذاهب  جعل  مما  فكريًا،  معه  اختلف  مهما  آخر،  اتجاه  أو 

كل مذهب يرى أن الزيدية أقرب إليه من غيره من المذاهب، وكثيرًاَ ما ينقل هذا القول في كتب اآلخرين من 
خرى، حتى قيل في ذلك: الزيدية سنة الشيعة وشيعة السنة.

ُ
أصحاب المذاهب األ

التاريخ،  مراحل  عبر  الموروثة  والقيود  العقبات  من  الكثير  تجاوز  على  قادرًا  عمومًا  الزيدي  الفكر  جعل  ما  وهذا 
التنوع والتعايش مع  القائم على  المتحرر،  الفكر  التقليدية ليصبح في فضاء  المذهبية  وسمح له بتخطي حدود 
الفكرية  المرونة  والرؤية، هذه  والبحث  للنظر  قابل  دام ذلك  ما  كان،  أي مصدر  وإلى  والعطاء من  واألخذ  اآلخر، 
إطالق  وأبرزها  أهمها  من  الزيدية،  لدى  والفكري  العلمي  للمنهج  أساسية  أصول  نت  وكوَّ تبلورت  العميقة 

صالحيات العقل عبر فتح باب االجتهاد المطلق، وهو ما سنتحدث حوله باختصار في هذا المقام.
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المعاش  الواقع  على  والترابط  الوفاق  ذلك  انعكس  وقد 
حكمه،  فترة  »خ��الل  الهادي  اإلم��ام  تمكن  حيث  آن��ذاك، 
ويضع  المتنازعة،  القبائل  بين  العصبية  على  يقضي  أن 
لدولته نظامها اإلداري، ويجعل من مدينة صعدة حاضرة 

إسالمية، ومركزًا لنشر المذهب الهادوي الزيدي«.)10(.
الزيدية  الهوية  إن  ال��ق��ول:  يبقى  ال��ت��ك��رار  زح��م��ة  وف��ي 
في  مؤثرًا  مصدرًا  ت��زال  وال  كانت  الجمعي  بمفهومها 
المنفتحة  للدولة  واالجتماعية  السياسية  الرؤى  تشكيل 
الثقافية  وشرائحه  طبقاته  بمختلف  المجتمع  تجاه 
بجالء  ذل��ك  ب��رز  وق��د  المتنوعة،  واالجتماعية  والفكرية 
التطبيق  ومنهجية  نظرية،  كثقافة  الفكر  شمولية  في 
سّهل  ما  بدوره  وهذا  الواقع،  على  ومؤثرة  فاعلة  كحركية 
ليثمر تجربة ناضجة   التطبيق  النظرية مع  تفاعل واندماج 
تجلت بما لدى الزيدية » من قدرة على مزج خاصية الفكر 
بالحراك السياسي ]كونه[ عنصرًا هامًا من عناصر التجديد 
جوهرية  ق��واع��د  م��ن  تختزله  بما  وتمكنت  المستمر، 
وضرورة  االنفتاح،  بأهمية  المؤمن  الفكري  تكوينها  في 
تحقيق  من   ،*)11( التعصب  عن  والبعد  العقل،  احترام 
والفرق  المذاهب  مختلف  مع  اء 

َّ
البن التعايش  خاصية 

اإلسالمية«)12(.
وهنا تجدر اإلشارة إلى مسألة محورية هامة، تكاد تكون 
واحدة مما تفردت بها الزيدية عن غيرها إلى حد ما، وهي: 
شخصية  في  والسياسية  الفقهية  المرجعية  اجتماع 
تميز  الحسين  بن  يحيى  ال��ه��ادي  اإلم��ام   

ً
فمثال واح���دة، 

بكونه الحاكم السياسي والفقيه »المجتهد« في آن واحد، 
أشمل  ورؤية  جديدًا  عمقًا  الدولة  مشروع  أعطى  ما  وهذا 
في فهم وإدراك خصائص ومكونات المجتمع ومتطلباته 
السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية.. وغيرها، 
وإذا كان الفقه السياسي لإلمام الهادي قد وصل إلى تلك 
 – ندعي  كما   – والشمول  اإلحاطة  من  المتقدمة  المرحلة 
فذلك ألنه »فقه الحاكم الذي حكم دولة، كما يمتاز حكمه 
عن  شك  بال  يختلف  وذلك  المجتهد،  الفقيه  حكم  بأنه 
الدولة  فقه  هو  ففقهه  الحاكم،  غير  المجتهد  الفقيه 
فقه  وهو  ومعامالت،  اقتصاد  من  فيها  بما  اإلسالمية 
)المعارضة( أيضًا، وهو فقه )الثورة( واالنتفاضة ضد الظلم 

بما فيه من حصار وتطويق لدولة الظلم«.)13(
يتمتع  ]ال��ه��ادي[  اإلم���ام  فقه  جعل«  أيضًا  ب���دوره  وه��ذا 
فقه  ألنه  والديمومة؛  البقاء  مقومات  ويملك  بالحيوية، 
رؤى  ومن  العالقات  فقه  من  فيه  بما  الحاكم  المجتهد 

اقتصادية وسياسية وقضائية وعسكرية«.)14(
فمعظم  سياسيًا؛  حاكمًا  كان  وحده  الهادي  اإلمام  وليس 
وفقهاء  سياسيين  وق���ادة  حكامًا  ك��ان��وا  ال��زي��دي��ة  أئ��م��ة 
ُمجتهدين، ولم »يتولى السلطة منهم إال من كان مجتهدًا 
بلغ درجة اإلمامة في العلوم الدينية، لذلك كان أغلب من 
مما   ،  )15( مجتهدون«  علماء  الزيدية  عند  اإلمامة  يتولى 
جعل اجتهاداتهم أكثر واقعية وأقرب إلى موضع الحاجة، 
فقهيًا  ث��راء  الزيدية  أكسب  مما  العصور،  بتجدد  وتتجدد 

وعلميًا ال نظير له عند سائر المذاهب الفقهية األخرى.

الــمــدرســة  »هـــي  الـــهـــادويـــة:   )1  (
الــمــعــروفــة بــيــن مــــدارس الــزيــديــة 
ــة إلـــــى اإلمـــــام  ــب ــس الــفــقــهــيــة، ن
وهي  الحسين[،  بن  الهادي]يحيى 
التي عليها الزيدية في اليمن، وهي 
امتداد لمدرسة جده القاسم ]الرّسي 
أتباع  لها  كان  التي  246هـــ[  سنة  ت 
)القاسمية(،  الجيل والديلم  في بالد 
نسبة  )الــنــاصــريــة(  يقابلها  والــتــي 
علي  بن  الحسن  الناصر  ــام  اإلم إلــى 
سنة  ]توفي  بــاألطــروش  المعروف 
بالجيل  الزيدية  أئمة  من  304هــــ[، 
والديلم«، علي أحمد الرازحي، مقدمة 
الفاخرة  المجموعة  كتاب  تحقيق 
بن  يحيى  الحق  إلى  الهادي  لإلمام 
الحسين، صنعاء دار الحكمة اليمانية، 
الطبعة األولى: 1420هـ/2000م، ص: 

.28
 ، زيد  اإلمــام  زهــرة،  أبو  2(* محمد   (

صص508-92.
)3( الوزير، زيد بن علي، الزيدية بين 

اإلبداع والعوائق، مصدر سابق.
الدين:  شــرف  حسين  أحمد   *  )4(
 ،133 ص:  اإلســالمــي،  الفكر  تــاريــخ 
فكر  في  قــراءة  المقالح،  عبدالعزيز 

الزيدية والمعتزلة، ص 18.
)5( حسن خضيري أحمد، قيام الدولة 
الزيدية في اليمن )280-298هـ/893-
مدبولي،  مكتبة  الــقــاهــرة:  911م(، 

الطبعة األولى: 1996م ص: 132.
)6( محمد أبو زهرة، كتاب محاضرات 
جمعية  الفقهية،  الــمــذاهــب  فــي 
مطبعة  اإلســـالمـــيـــة،  ــــدراســــات  ال
وال  الطبعة  رقم  ذكر  )بدون  المدني، 

سنة الطبع(، ص:541.
محمد  بـــن  ]عــلــي  الـــعـــلـــوي،   *)7(
الحق  الهادي]إلى  سيرة   ] العباسي 
الحسين، تحقيق: سهيل  يحيى بن 

زكار[، ص:140.
)8(* نفس المصدر، ص: 140.

سابق،  مصدر  خضيري،  حسن   )9(
ص: 145.

سابق،  مصدر  خضيري،  حسن   )10(
ص: 158.

)11( * المقالح، قراءة في فكر الزيدية 
.22 ،

الزيدية  الفضيل،  علي  بن  زيد   )12(
عالمات وأفكار، مصدر سابق.

مقدمة  ــي،  ــرازح ال أحمد  علي   )13(
الفاخرة  المجموعة  كتاب  تحقيق 
بن  يحيى  الحق  إلى  الهادي  لإلمام 
الحسين، صنعاء دار الحكمة اليمانية، 
الطبعة األولى: 1420هـ/2000م، ص: 

.28
)14( الرازحي، المصدر السابق.

)15( د. محمد عبده محمد السروري، 
الحضارة  ومظاهر  السياسية  الحياة 
ــيــمــن فـــي عــهــد الـــدويـــالت  فـــي ال
المستقلة من سنة )429هـــ/1037م( 
مؤسسة  )626هـــــــــــ/1228م(،  ـــى  إل
الطبعة  ــتــوزيــع،  وال للنشر  األهــــرام 
ومصدره:   .690 ص:  1997م:  األولى: 
اليمن  دولــة  ماضي:  عبدالله  محمد 
الزيدية، ص: 22، د. محمد عبدالعال: 
األيوبيون في اليمن، ص: 34 هامش 

رقم:2.
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الدولة  عصر  في  انتشرت  التي  اإلسالمية  الفتوحات  أسهمت 
وامتزاجها  الشعوب  ثقافات  من  كثير  تداخل  في  العباسية 
المرحلة  تلك  أوساط  في  لتظهر  اإلسالمي  الفكر  مفردات  مع 
فكرية  وم��دارس  تيارات  اإلسالمية  الدولة  عمر  من  التاريخية 
متباينة، نضجت من خاللها آليات البحث واالستقراء وخصوصًا 
في  والتأليف  األسالف  لمعارف  التدوين  عملية  استقرار  بعد 

شؤون العصر العقدية والفقهية واألدبية.
وفي ظل تلك األوضاع أصبحت دولة الخالفة اإلسالمية سوقًا 
واألفكار.  والمعارف  العلوم  مختلف  واستيراد  لتوريد  مفتوحًا 
ضوئه  على  يتم  حياتيًا  مطلبًا  المعرفية  الحصيلة  وأصبحت 
الحياة  فازدهرت  المجتمع،  في  وأهميته  الفرد  مكانة  تحديد 
العصر  ذل��ك  ُع��رف  حتى  العقول،  ونضجت  القرائح  وتفتحت 
أمهات  ترجمت  حيث  اإلسالمية،  للخالفة  الذهبي  بالعصر 
الهند  أرض  على  المتعاقبة  الحضارات  أفرزتها  التي  الكتب 
وفارس واليونان وبالد الروم في مختلف العلوم والمعارف من 
منطق وفلسفة وطب وعلوم الفلك والرياضيات وعلم الطبيعة 
انتاجها  وإع��ادة  واستيعابها  هضمها  وت��م  الحكمة،  وكتب 
بنكهة عربية إسالمية ال تشكل بمحتواها الداللي ومضامينها 
تعكس  ولكنها  وحسب،  اآلخر  لظالل  امتداد  مجرد  المعرفية 
في بعض جوانبها أصالة الفكر اإلسالمي، وأثره البارز في إعادة 
إنسانيًا  إرث��ًا  باعتبارها  اإلنسانية  المعرفة  منظومة  تشكيل 
والفوارق  الجغرافية  الحدود  تعرجات  الفكرية  بدالالته  يتجاوز 
نهاية  في  يصب  دام  ما  الدينية  والتعددية  والقومية  العرقية 
الوجودية، ويشبع  اإلنسان وخدمة قضاياه  المطاف في قالب 

نهمه المعرفي المتعطش لكل جديد.
وعلى الرغم من تباين وجهات النظر واختالف المقاصد والرؤى، 
إال أن ذلك الصراع المعرفي بين مفردات الفكر اإلسالمي وتلك 

على  قائمة  معرفية  قطيعة  إلى  يتحول  لم  الوافدة  الثقافة 
المسلمين  فعلماء  المعرفية،  لمنظوميته  واالزدراء  لآلخر  التنكر 
من مختلف الطوائف والتوجهات في تلك المرحلة قد اتخذوا 
في  المعرفي  الرصيد  إلثراء  وسيلة  المعارف  تلك  مفردات  من 
والتطبيقية  العملية  جوانبها  وتوظيف  اإلسالمية،  الثقافة 
وكقوة  اإلسالمية،  للحضارة  التاريخي  الحضور  يحقق  فيما 
فاعلة تمتلك من مقومات البقاء والعطاء ما يؤهلها للمنافسة 
فكرًا  لها  المغاير  اآلخ��ر  أم��ام  ال��ذات  وتحقيق  الوجود،  وإثبات 

 وديانة، وهذا ما كان.
ً

ورؤية
الفقهية  المدارس  ظهرت  الهائل  المعرفي  الزخم  هذا  وأمام 
ودكاكين  العلمية  المناظرات  مجالس  ونشطت  والكالمية، 
من  جديدة  مرحلة  التأليف  ودخ��ل  الترجمة،  ودور  الوراقين 
المفردات  بعض  اإلسالمي  الفكر  محيط  إلى  وتسربت  عمره، 
واالستنتاج  التأويل  حركة  ونشطت  الغريبة،  والمصطلحات 
الداللية  ومناصري  النقل  أصحاب  سكونية  مقابل  في  العقلي 

الحرفية.
لم يكن اإلمام القاسم بن إبراهيم الرسي )ع( مؤسس المدرسة 
سليل  فهو  الفكري،  الصراع  ذلك  معترك  عن  بعيدًا  القاسمية 
العلم والمعرفة، ورائد من أبرز رواد التجديد في الفكر اإلسالمي 
عامة، حيث كان على إطالع واسع على مفردات تلك الثقافات 
توظيف  من  عنها  نتج  وم��ا  المعرفية،  وإشكاالتها  ال��واف��دة 

أيديولوجي من قبل النظام السياسي القائم في عصره.
الروافد المعرفية لثقافة اإلمام القاسم الرسي:

اإلم��ام  ثقافة  تشكيل  في  العوامل  من  مجموعة  أسهمت 
القاسم الرسي وصقل موهبته العلمية، ومن أبرز تلك العوامل 

ما يلي:
أبرز  يد  على  تتلمذ  حيث  )ع(:  البيت  ألهل  العلمي  الموروث   -1

المدرسة القاســـــــــــــــــــــمية 
وأثرها في الفكر اإلسالمي
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علماء البيت النبوي، وفي مقدمتهم أبوه إبراهيم بن إسماعيل 
أبي  بن  بكر  أبو  أمثال  عصره  علماء  كبار  يد  على  تتلمذ  كما  )ع(، 
أويس المدني، وإسماعيل بن أبي أويس، وأبو سهل سعد بن 

سعيد المقبري، وغير هؤالء كثير.
أسهمت هذه  وقد  وإدراك أسرارها:  العرب  لغة  من  التمكن   -2
باآلليات  ودع��م��ه  القاسم  اإلم���ام  ثقافة  تمكين  ف��ي  الملكة 
اللغوية التي استطاع من خالها خوض غمار النصوص، وإدراك 
غيره  استنتاجات  على  االنكفاء  من   

ً
بدال وإيحاءاتها،  مقاصدها 

لمقصدية النصوص ودالالتها.
السماوية: حيث  السابقة وكتبها  األمم  3- اإلطالع على ثقافة 
كان مرجعًا لسائر الديانات السماوية والطوائف اإلسالمية في 
والباحثين  للعلماء  أكاديميًا  ملتقًا  يمثل  مجلسه  وكان  عصره، 
وعلماء  واليهود  والمسيحيين  المالحدة  م��ن  الحقيقة  ع��ن 
الكالم والمعتزلة واألشاعرة وغيرهم، وكانت تأتيه وفود العلماء 
متعددة  مناطق  من  الحقيقة  عن  والباحثون  المعرفة  وطالب 
الجواب  عنده  فيجدون  والحجاز،  ومصر  وطبرستان  كالعراق 

الشافي لتساؤالتهم والمنقذ من حيرتهم وتيههم.
4- اإلطالع على مفردات الثقافة الوافدة: حيث اطلع واستوعب 
وثقافات  والفارسية  والرومانية  اليونانية  الثقافة  مفردات 
أسهمت  وطوائف  تيارات  من  عنها  تفرع  وما  المشرق،  بالد 
اإلسالمية  الثقافة  مالمح  تشكيل  في  المعرفية  بمعطياتها 

في ذلك العصر.
فاإلمام القاسم لم يكتِف بمفردات ثقافته العربية واإلسالمية 
وهضمه،  واستوعبه  الوافد،  اآلخر  يمتكله  ما  إلى  تطلع  ،ولكنه 
الهائل  المعرفي  الكم  ذلك  محيط  في  الذوبان  خطورة  وأدرك 
الذي جلبته الفتوحات اإلسالمية وتوسع رقعة الدولة اإلسالمية، 
فالسفة  مزاعم  ضد  األصيل  وفكره  اإلسالم  عن  يدافع  فانبرى 

ف في ذلك )رسالة الدليل 
ّ

اليونان ويهدم صروحها الواهية، وأل
برسالة  وأعقبها  الملحدين(،  الفالسفة  على  ال��رد  في  الكبير 
الفالسفة  على  ال��رد  في  الصغير  )الدليل  مسمى  تحت  أخ��رى 
وتناول  الهادف،  الحواري  األسلوب  استخدم  وقد  الملحدين(، 
مزاعم الفالسفة واحدًا واحدًا، وبدأ يحللها ويذكر مواطن الزيف 
العقلي والنقلي  والخلل فيها، ثم يعقب كل ذلك باالستدالل 
العبارة،  سلس  بأسلوب  الباطل  وإزه���اق  الحقيقة  لتثبيت 
وتحاذق  المنطق  تعقيدات  عن  البعد  كل  بعيدًا  الداللة،  واضح 

الفالسفة.
ومن المفارقات الغريبة أن اإلمام القاسم الرسي قد استطاع أن 
يلم بمفردات الفلسفة اليونانية والروحانية قبل قيام الخليفة 
بترجمة  218ه�(   - )170ه�  الرشيد  هارون  بن  المأمون  العباسي 
العربية،  إلى  السريانية والفارسية واليونانية  العلوم والمعارف 
مما يعني أن اإلمام القاسم الرسي كان على علم وإطالع بتلك 
اإللمام  مجرد  تجاوز  حيث  األم،  لغتها  في  والمعارف  العلوم 
ومحتواه  اللغوية  النص  بنية  وتحليل  نقدها  مستوى  إلى  بها 
يرتبط  فيما  وخصوصًا  ال��ش��ك،  نظرية  على  المرتكز  ال��دالل��ي 
مفردات  مع  دالليًا  المتداخلة  الميتافيزيقية  العلوم  بمنظومة 

العقيدة اإلسالمية.
ولم يتوقف األمر على دراسة الفرق الفلسفية والجدلية الوافدة 
الفرق  دراس��ة  إل��ى  تطرق  القاسم  اإلم��ام  ولكن  عليها،  وال��رد 
استمدت  التي  واأليديولوجيات  الناشئة  اإلسالمية  الكالمية 
الحظ  حيث  المعرفية،  ومنظومتها  ثقافتها  مفردات  منها 
عن  المعرفية  المنظومات  تلك  انحراف  الرسي  القاسم  اإلمام 
مسيرة الفكر اإلسالمي سواًء منها ما كان مرتبطًا بالبنية الداللية 
للنص اإلسالمي أو ما ترتب على االستالب المعرفي لآلخر من 
لموروثها،  وتنكرها  التوجهات  تلك  انحراف  إلى  أدت  نتائج 
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المرحلة  لتلك  والسياسي  الثقافي  الواقع  لحيثيات  والمتابع 
والتي  الثقافة،  من  األممية  الحركة  تلك  فيها  ظهرت  التي 
استهدفت اإلطالع على اآلخر ومعطياته الحضارية والمعرفية، 
أثبتت  قد  المعرفية  ومرتكزاتها  اإلسالمية  الحضارة  أن  يجد 
حضورها التاريخي أمام ذلك الزخم المعرفي الوافد، وأسهمت 
بصبغة  نتاجها  وإع��ادة  المفردات  تلك  واستيعاب  هضم  في 
والوسائل  اآلليات  من  مجموعة  توظيف  خالل  من  إسالمية 
وغيرها  والمناظرات  واالستئناس  والترجمة  كالحوار  البحثية 
من الوسائل، وبذلك تشكلت مالمح تلك المرحلة الثقافية من 
على  وقدرته  اإلسالمي  الفكر  أصالة  أثبتت  والتي  األم��ة،  تاريخ 

مواكبة روح عصره والتأقلم مع كل المستجدات على الساحة.
الفكر  مجال  في  النوعية  النقلة  تلك  ظهور  من  الرغم  وعلى 
اإلنتاج  والتسابق في  العصر  روح  ُحّمى مواكبة  أن  إال  والمعرفة 
المعرفي والحضاري قد أسدلت الستار نوعًا ما على اآلثار السلبية 
على  والقائم  المزدوج  التثاقفي  التفاعل  ذلك  على  المترتبة 
مبدأ التأثير والتأثر، فعملية التبادل الثقافي فيما بين الحضارة 
السابقة  ال��ح��ض��ارات  وثقافات  جهة،  م��ن  الفتية  اإلسالمية 
نجم  وما  أخرى،  جهة  من  والفلسفية  المعرفية  ومنظوماتها 
عنها من صراع ثقافي أفرز فيما بعد ما عرف بالحركة الشعوبية 
المناوئة لحركية الفكر اإلسالمي تحت مسميات وفرق اتخذت 

من اإلسالم ستارًا لها.
الحرية  ظل  في  أفكارها  تنشر  أن  الشعوبية  الحركة  استطاعت 
الفكرية التي تمتع بها العصر الذهبي للخالفة اإلسالمية في ظل 
العباس، واستقطبت لها من األتباع واألنصار ما ضمن لها  بني 
التوسع واالنتشار والتغلغل في أوساط الثقافة والفكر اإلسالمي.
عن  تنحرف  العصر  ذلك  في  اإلسالمية  الثقافة  بدأت  وهكذا 
اآلخر  منابع  من  المتدفق  التيار  مع  وتنجرف  الصحيح،  مسارها 
الوافد، فتعددت الطوائف وظهرت الفرق والمدارس المختلفة 
المفاهيم  من  عدد  حول  التساؤالت  من  مجموعة  أثار  وبشكل 
والتأثر،  التأثير  المثاقفة،  واآلخر،  األنا  )الهوية،  مثل:  المحورية 

الجبر واالختيار، النقل والعقل، التأويل، ..(.
ال��م��دارس  ت��ب��ارت  والمفاهيم  ال��ت��س��اؤالت  تلك  ض��وء  وع��ل��ى 
به  تؤمن  لما  واالنتصار  المعرفية  خلفياتها  إب��راز  في  الفكرية 
والمناظرات  العلمية  المجالس  لذلك  وعقدت  وأفكار،  رؤى  من 
من  عليه  جبلت  ما  اإلسالمية  الثقافة  وتجاوزت  والمحاورات، 
على  واالعتماد  التأويل  عتبات  اقتحام  إلى  نصية  نقلية  نزعة 
اإلسالمية  الثقافة  دخلت  وبذلك  المنطقي،  والتفكير  العقل 
بتوجهات  ال��م��وس��وم  المعرفي  ال��ص��راع  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة 
وقت  منذ  تنبهت  التي  الفكرية  المدارس  أبرز  ومن  سياسية، 
الهوية  مستقبل  على  الثقافي  ال��ص��راع  ذل��ك  لمخاطر  مبكر 
المنهج  على  اعتمدت  والتي  القاسمية،  المدرسة  اإلسالمية 
العقل  ومنطق  والسنة،  الكتاب  على  القائم  اإلسالمي  الفكري 
عليها  استدلت  التي  الفلسفية  المنهجية  عن  بعيدًا  السليم 

الثقافات الوافدة.
خصائص المدرسة القاسمية:

1- االعتماد على منهجية القرآن الكريم في البحث واالستدالل 
حيث  بالقرآنيين،  عرف  ما  لظهور  بعد  فيما  لتؤسس  والحوار 
المناوئة  الفرق  مع  تعاملها  في  القاسمية  المدرسة  استندت 
من الفالسفة والمجوس وغيرهم على منهجية القرآن الكريم 

في عرض األدلة وتقديم النصوص وتحليل الظواهر.
التوجهات  أصحاب  جهل  )ع(  الرسي  القاسم  اإلمام  أرجع  وقد 
استيعابهم  وع��دم  عجميتهم  إل��ى  اإلس��الم  بأصول  ال��واف��دة 
إليه من  العرب، وما تحيل  للغة  الداللية   للمضامين  وفهمهم 
ألبعادها  والمتذوقون  بها،  العارفون  سوى  يدركها  ال  معاٍن 
الجمالية وصورها الفنية، ولهذا جهلت تلك التيارات سياقات 
في  يتيهون  جعلهم  مما  فهمه  عليهم  واستعصى  النص 

ضالالت التصورات القاصرةالمقصديات النصوص الدينية.
من  وغيرهم  الزنادقة  على  القاسمية  المدرسة  أخذته  ما  وهذا 
المناوية والثنوية، وحركة ابن المقفع الفلسفية الهّدامة حيث 
الخطاب  وم��ف��ردات  الكالم  علم  القاسمية  المدرسة  تناولت 
القرآني،  النص  مفهوم  وف��ق  والتحليل  بالشرح  اإلس��الم��ي 
القضايا  ترتيب  في  العقل  لدور  إغفال  دون  من  اللغة  ودالالت 

واستخالص النتائج.
الفلسفة  ومصطلحات  لمفاهيم  الخاطئ  التوظيف  نقد   -2
)أصول  اإلسالمي  الكالم  علم  تحليل  في  والرومانية  اليونانية 
والحدوث،  والواجب  الممكن  )دليل  أمثال  والعقيدة(،  الدين 
في  والحد  والتناهي  والفرد  والجوهر  والتغيير  الحركة  ودليل 
واألعراض  واألعيان  والمثل  والحجم  والوزن  والمحدود  المنطق 

والنور والظلمة والصورة والهيولى ( وغيرها..
الجديدة  الفلسفية  المفاهيم  بتلك  االحتكاك  خ��الل  وم��ن 
منظومتها  تجدد  أن  القاسمية  المدرسة  استطاعت  والوافدة 

الفكرية دون أن تخل بموروثها األصيل أو تتنكر له.
3- حوار األديان:

التي تزخر  الداللية والتربوية  المضامين  اليهودية عن  ابتعدت   
فيها،  التنوير  معالم  وطمست  حرفتها  أن  بعد  ال��ت��وراة  بها 
وتنكرت  اإلنجيل  ح��ّرف��ت  عندما  النصرانية  فعلت  وك��ذل��ك 
تشكل  أصبحت  اإلسالمية  الدعوة  ظهرت  وعندما  لتعاليمه. 
دفعها  مما  ال��دي��ان��ات،  لتلك  ال��وج��ودي  الكيان  يهدد  خطرًا 
من  وذل��ك  وأه��ل��ه،  اإلس��الم  ضد  عدوانية  مواقف  اتخاذ  إل��ى 
والتشريعات  التعاليم  بعض  مصداقية  في  التشكيك  خالل 

اإلسالمية.
أدرك اإلمام خطورة تلك الحمالت المضادة على مستقبل الفكر 
حيث  لذلك،  التصدي  مسؤولية  نفسه  على  فأخذ  اإلسالمي 
توجه إلى دراسة الكتب السماوية السابقة دراسة نقدية واعية، 
القراءة  تلك  خالل  ومن  واختالفاتها،  اللغة  إشكالية  متجاوزًا 
أباطيلها  ونقض  الهدامة،  المقومات  تلك  ينقد  بدأ  الواعية 
ومزاعمها الواهية، معتمدًا في كل ذلك على ما اشتملت عليه 
وتجاهل  سترها  أصحابها  حاول  وآثار  شواهد  من  الكتب  تلك 
على  للرد  تصدى  من  أول  القاسم  اإلم��ام  كان  وبذلك  دالالتها، 
تلك الهجمات الشرسة التي قام بها اليهود والنصارى، وما كل 
الفكرية  لمدرسته  وتالميذ  فكره  على  عالة  سوى  بعده  جاء  من 
والباقالني  عبدالجبار  والقاضي  األندلسي  حزم  كإبن  الرائدة 
على  ردها  في  القاسمية  المدرسة  وظفت  وقد  كثير.  وغيرهم 
الجدلي  بطابعها  والمناظرة  الحوار  السابقة  الكتب  أصحاب 
ذات  عميقة  رسالة  ذلك  في  القاسم  اإلمام  ف 

ّ
أل كما  العقلي، 

لتصبح  النصارى(  على  )الرد  مسّمى  تحت  دقيق  فلسفي  بعد 
تلك الرسالة العلمية فيما بعد بمثابة المرجع العلمي لكل من 

أسهم في الرد على افتراءات أصحاب الديانات السابقة.
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4-  حوار التيارات المناوئة:
والتي  الهّدامة  األف��ك��ار  من  العديد  ظهرت 
اإلسالمية  العقيدة  ت��غ��زوا  أن  استطاعت 
عقدية  مسميات  تحت  معالمها  وت��ش��وه 
نادت  والتي  والتجسيم،  كالتشبيه  متباينة 
ب��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ط��وائ��ف وال���ف���رق أم��ث��ال 
والحشوية  والمشبهة  والمجسمة  المرجئة 
والسنة،  الشيعة  وغالة  والكرامية  والمقاتلية 
وقد اعتمدت هذه التيارات على مجموعة من 
اليهود  أحدثها  التي  اإلسرائيلية  المرويات 
المطهرة  النبوية  السنة  في  اإلس��الم  وأع��داء 
توجه  ولقد  الناس،  وجهلة  العامة  ليصدقها 
التيارات  ه��ذه  مقاومة  إل��ى  القاسم  اإلم���ام 
المنجرفة وراء دسائس اليهود والنصارى، والرد 
كتابه  خالل  من  وافتراءاتهم  دعاويهم  على 
المشبهة(  على  ال��رد  في  )المسترشد  القيم 
اإلسالمية  العقيدة  عن  للدفاع  ه 

ّ
ألف وال��ذي 

وتنقيتها مما لصق بها من شوائب وإبرازها 
تأثيرات  من  نقية  خالصة  إسالمية  عقيدة 
ال��واه��ي��ة،  وال��خ��راف��ات  ال��واف��دة  الفلسفات 
في  أص��ي��ل  ف��ك��ري  لمنهج  ب��ذل��ك  ليتوصل 

العقيدة اإلسالمية.
ال��ف��رد  5- وض���ع دس���ت���ور أخ���الق���ي إلص����الح 

والمجتمع:
خالل  م��ن  ال��رس��ي  القاسم  اإلم���ام  استطاع 
كتابيه )المكنون في الحكم واآلداب واألخالق، 
أخالقية  رؤي��ة  يقدم  أن  النفس(،  وسياسة 
دستورًا  والتربوية  الداللية  بمضامينها  تمثل 
الفرد  وب��ن��اء  اإلجتماعية،  ال��ع��الق��ات  إلص��الح 
والمواطن الصالح. كما أستطاع أن يؤسس لما 

يمكن أن تطلق عليه علم النفس اإلسالمي.
الفكر  لــمــكــونــات  القاسمية  الــمــدرســة  رؤيـــة 

اإلسالمي:
1- القرآن الكريم:

النبوات  تراث  جمع  الذي  الخالد  الدستور  الكريم  القرآن  يعتبر 
السابقة وتاريخ اإلنسانية في رحلتها نحو عوالم التوحيد، وقد 
الفكرية  الصراعات  خضم  في  القاسمية  المدرسة  استطاعت 
له  وتعيد  الكريم  للقرآن  الحركي  الوجود  تبعث  أن  والفلسفية 
حضوره الفاعل بعد أن تجاهله أتباعه، حيث جعل منه المرجعية 
الفكرية األولى لثقافة اإلسالم، كما نبهت على أهمية االرتقاء 
 من اإلنحدار  به معنًى 

ً
بالفهم إلى مستوى الخطاب القرآني بدال

وداللة لخدمة أغراض دنيئة، وتحقيق مصالح دنيوية كما فعل 
الظلمة والمفسدون.

2- السنة النبوية:
تمثل السنة النبوية من وجهة نظر المدرسة القاسمية كل ما 
كان لها ذكر في القرآن ومعنى، ولهذا فاألصل المتعارف عليه 
عليه  ووقع  )ص(  النبي  عن  ورد  ما  كل  هو  السنة  مفهوم  في 

اإلجماع بين أهل القبلة.
لقد أدركت المدرسة القاسمية ما تعرضت له السنة النبوية من 

والمعتقدات  األهواء  أصحاب  من  الكثير  يد  على  وانتحال  وضع 
الوضع  لمواجهة  نقدية  رؤي���ة  ق��دم��ت  أن��ه��ا  كما  ال��ف��اس��دة، 
واالنتحال عن طريق المقابلة بين الروايات ورد بعضها ببعض، 
إلخراج الشواذ ودحر التحريف وإثبات ما صح عن الرسول )ص(، 

وتم التوافق عليه بين أهل القبلة الواحدة
3- مصادر الحجة:

)بالعقل  إال  يقع  ال  القاسمية  المدرسة  عند  االحتجاج  مناط 
من  التراتبي  التسلسل  ذلك  ت 

ّ
أشتق وقد  والسنة(،  والكتاب 

منازلها الوجودية، ثم تطرقت إلى حجية اإلجماع باعتباره يمثل 
توافقًا معرفيًا لمعطيات الحجج السابقة.

وخالصة القول أن المدرسة القاسمية قد استطاعت أن تقدم 
العقدية  بالجوانب  منه  يرتبط  ما  وخصوصًا  اإلسالمي  الفكر 
فلسفي  فكر  من  شائبة  تشوبها  ال  خالصة  إسالمية  بصورة 
آراء  في  يوناني  غير  أو  يونانيًا  مصدرًا  تجد  )فلن  ولهذا  واف��د، 
القاسم الرّسي الكالمية، وإنما هي إسالمية خالصة( كما يقول 
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التعريف  على  االع��ت��م��اد  م��ن  وان��ط��الق��ًا 
اللغوي والتعريف االصطالحي حدث نوع 
النبوية،  السنة  معرفة  في  االختالف  من 
في  موسع  بشكل  الموضوع  ُبحث  وق��د 
لم  رؤى  هناك  أن  غير  الفقه،  أصول  كتب 
هذا  وفي  والتنظير،  البحث  إليها  يتطرق 
المقال أحب أن أبحث مفهوم السنة عند 
علم من أعالم الزيدية هو )اإلمام الهادي 
عليه السالم(، حيث تعّرض في أحد كتبه 
)تفسير  كتاب  هو  السنة  عن  للحديث 
مهمة  رؤية  من  أثاره  لما  السنة(،  معاني 
منه  نستفيد  أن  يمكن  ولما  السنة،  في 
فيه  السنة  تشكل  ال��ذي  هذا  عصرنا  في 
يختلف  التي  الفكرية  اإلش��ك��االت  أه��م 
مفتاحًا  ول��ي��ك��ون  ال��م��س��ل��م��ون،  عليها 

لدراسات أوسع، وأدق.
 معنى السنة عند اإلمام الهادي: 

ة 
ّ
للسن تعريفه  في  الهادي  اإلمام  اعتمد 

على المعنى اللغوي، فالفعل سّن: يعنى 
 « َبّين، والسنة هي تبيين األحكام يقول: 
للموجبات  التبيين  هو  ة 

ّ
السن معنى  ألن 

ة، تريد: 
َّ
للحجة، لقول العرب َسنَّ فالٌن ُسن

ُيستّن  شيئًا  وجعل  خيرًا،  وشرع  أمرًا  بّين 
به  يقتدى  أن  به  يستن  ومعنى  فيه،  به 
يخرج  ذلك  وعلى  وكذلك  ويحتذى.  فيه 
صلى  الله  رسول  سن  القائل  قول  معنى 
الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، يريد أظهر 
والسنة  الله«)2(.  عند  من  به  جاء  ما  وبين 
 ... ف�«الكتاب  تعالى  الله  من  وح��ي  لديه 
جزء  وسنته  وأحكامه،  الله  وحي  من  جزء 
آخر من وحي الله وتبيانه، فسمي الوحي 
األمهات  المحكمات من  الذي فيه أصول 
إمامًا  لألصول  جعل  ألنه  قرآنًا،  المنزالت 
وتبيانًا،   

ً
أصوال المفرعات  وللفروع  وقوامًا، 

وسمي الجزء الثاني من وحي الله عز وجل 
وفرائضه سنة وبرهانًا«)3(

المبينة،  األحكام  »هي:  السنة  فإن  وعليه 
الله عز  ... وهي سنة  المفصلة،  والفرائض 
صلى  الله  رسول  إلى  نسبت  وإنما  وجل، 
الله عليه وآله وسلم على مجاز الكالم،.....، 
ومعنى سنة الله فهو فرض الله وحكمه 

وتبيانه لدينه وعزمه«)4(. 
ونخلص من الكالم السابق إلى أن اإلمام 

يرى:
ال��ل��ه ضم  ال��ك��ري��م وح���ي م��ن  ال���ق���رآن   �1

الفرائض على جهة اإلجمال.
الفرائض  لتلك  ترجمة  ال��رس��ول  فعل   �2
لمجمالتها  إاله���ي  تفصيل  خ��الل  م��ن 

فالكيفية وحي من الله تعالى. 
ة إلى الرسول إنما هي نسبة 

ّ
3� نسبة السن

الله وحٌي جسدها  مجازية وإال فهي من 
.
ً
الرسول فعال

فسنُّ  االتباع  هي  السنة  من  الهدف   �4
الرسول السنن الهدف منه االقتداء به من 

 النـبوية 
ُ

ة
َّ
الُسن

بين الوحي واالجتهاد
اإلمام الهادي نموذجًا
علي المعــنقي
باحث يمني

مما يتفق عليه المسلمون أن السنة النبوية هي مصدر التشريع بعد كتاب الله تعالى، فمنها يستقى المسلمون 
عن  ورد  ما  تعني:  اصطالحية  كلمة  السنة  أصبحت  إذًا  ة، 

ّ
السن تعريف  هو  فيه  اختلفوا  ما  ولكن  دينهم،  أحكام 

 
ُ

الرسول)ص( من قول أو فعل أو تقرير. مع أن السنة في اللغة: هي مشتقة من كلمة )سّن( التي تعني: »َجَرَيان
ة هي سيرة النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. 

ّ
ٍة«) 1(، ويشير ابن فارس إلى أن السن

َ
ول

ُ
َراُدُه ِفي ُسه

ْ
ْيِء واط

َّ
الش

السنة األولى - العدد الثاني - 1435هـ 2014مـ 4647 السنة األولى - العدد الثاني - 1435هـ 2014مـ

ِقَبل المؤمنين في العمل بتلك السنن. 
الداعي للكتابة عن السنة:

عند  التأليفي  النتاج  ف��ي  الباحث  يجد 
هي  إنما  كتاباتهم  أن  الزيدية  متقدمي 
أن  بمعنى  واقعهم،  ألح��داث  انعكاس 
نتيجة  أتي  ومناقشته  لبحثه  تعرضوا  ما 
فكرية  إشكاالت  من  الواقع  في  يدور  لما 
ظهرت  ولذلك  اجتماعية،  أو  سياسية،  أو 
تناقش  رس��ائ��ل  شكل  على  مؤلفاتهم 
مواضيع معينة، ُجمعت مؤخرا في كتب 
)مجموع  ك� )م��ج��م��وع(  أح��ده��ا  يسمى 
زيد(  اإلم��ام  )ومجموع  القاسم(،  اإلم��ام 
وتظهر  للهادي(،  الفاخرة  و)المجموعة 
أيام  قائمة  كانت  التي  اإلشكالية  جلية 
اإلمام الهادي، والتي على أساسها تحدث 
التي  المقدمة  من  ومعناها  السنة  عن 
بين  ال��واق��ع  االخ��ت��الف  عن  فيها  تحدث 
األمة)5(، فقد أشار رحمه الله إلى قضيتين 

تأصيال  تشكالن  مهمتين 
ويا للتشريع خارج إطار 

ْ
حش

األساسي  التشريع  مصدر 
للدين هما: 

ال��ذي  ال��ل��ه  1�  ك���ون ك��ت��اب 
مضى،   كتاب  به  الله  نتعبد 
قضية  س���وى  ل��ي��س  ف��ه��و 

تاريخية.
ش��ري��ع��ة  ال��س��ن��ة  ك����ون   �2
جاءت من ِقَبل النبي محمد 

عليه الصالة والسالم.
المختلفة:  األمة  عن  يقول 
غفلتها  لعظيم  »فزعمت 
دينها  أن  رقدتها  وع��ام��ر 
الذي به تعبدها ربها كتاب 
ناطق مضى، وسنة جاء بها 
شرعها  النبيء،  نفسه  من 
للعباد  وتخيرها  ذات��ه،  من 
بنظره، لم يأمر بها الرحمن، 
ول����م ت��ن��زل ع��ل��ي��ه ف���ي آي 

القرآن:«)6(.
ال��ف��رض وال��س��ن��ة )األص���ل 

والفرع(:  
يشير اإلمام الهادي إلى إشكالية ظهرت 
تصنيف  وه��ي  الشرعية،  الساحة  على 
الله  من  الفرض  وسنة،  فرض  إلى  الدين 
الصالة  عليه  النبي  م��ن  والسنة  تعالى، 
والسالم، مما جعل السنة في مرتبة ثانية 
األم��ة  أي   � فزعمت   « يقول  الكتاب،  م��ن 
المختلفة � ...... أن ما كان في الكتاب ناطقًا 
 فهو من الله فرض مفترض، وما 

ً
موصوال

ميز  م��ا  وتمييز  األص���ول  تفريع  م��ن  ك��ان 
الفصول  من  وسلم  وآل��ه  عليه  الله  صلى 
فإنه منه ال من الله، وأنه فعله ال فعل الله، 
ثم سموا ذلك الفرع سنة، وأخرجوا معنى 

السنة من الفريضة«)7(.
وه��و وإن ك��ان ي��رى أن م��ا ج��اء ب��ه محمد 
صلى الله عليه وعلى آله ينقسم إلى أصل 
كر في الكتاب العزيز، 

ُ
وفرع، األصل هو ما ذ

الفعل  عبر  األص���ل  ذل��ك  ترجمة  وال��ف��رع 
النبوية  السنة  أن  يرى  إذ  النبوي،  والقول 
ترجمة  هي  إنما  المحمدية  السيرة  وهي 
الترجمة  وتلك  الكريم،  ال��ق��رآن  لمجمل 
هي  وإنما  وابتداعًا،  اختراعًا  منه  ليست 
الترجمة  الله تعالى، جاءت تلك  وحي من 
جبريل،  الوحي  رسول  عبر  تعالى  الله  من 
كما جاءت اآليات المجملة كذلك، فالسنة 
التي تعبد النبي بها وشرعها للمسلمين 
وتبيانًا   

ً
تفصيال تعالى  الله  شرعه  ما  هي 

لم  تعالى  فالله  الكريم،  ال��ق��رآن  لمجمل 
ُيوِكل »نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في 
األصول  على  ليفّرع  نفسه«)8(،  إلى  الدين 
المجملة في القرآن فروعًا يراها هو، يقول 

في بيان السنة:
ُه: فإنما هو بينه 

َّ
» ومعنى قول القائل سن

نه  وبيَّ وش��رع��ه،  الله  عن  وذك��ره  وأظ��ه��ره 
وال  اقترحه  أن��ه  ال  وأعلنه،  سبحانه  عنه 
أن   « رؤيته  انطالقًا من  )9(. وهذا  اخترعه« 

شأنه،  ش��أن  كل  عن  وج��ل  سبحانه،  الله 
المبين،  الكتاب  في  فرائضه  أصول  أّصل 
ونزله على خاتم النبيين، فجعل في كتابه 
وبينه  ال��دي��ن،  م��ن  افترضه  كلما  أص���ول 
لجميع العالمين، فكانت أصول الدين في 
مفصولة  الفصول  وج��اءت  كلها،  الكتاب 
السالم  عليه  النبي  إلى  المفرعة  والفروع 
لسان  على  واإلك���رام  الجالل  ذي  الله  من 
فنزل  األمين،  الروح  جبريل  الكريم  الملك 
بشرائع الدين وتفريع أصول القرآن المبين 
وسلم،  وآل��ه  عليه  الله  صلى  محمد  على 
كما نزل عليه السالم باألصول إليه، وكان 
باألصول  كنزوله  مفرعة،  بالفروع  نزوله 
الروح  جبريل  وأدى  المجتمعة،  المجملة 
فروع  النبيئين  خاتم  محمد  إل��ى  األمين 
كما  العالمين،  رب  الله  عن  الدين،  شرائع 

أدى مجمالت أصول القرآن المبين«)10(. 

  أدل�ة الرأي :
ال��ع��م��ل  ال��س��ن��ة ه���ي  أن  اإلم������ام  ي����رى 
تشير  إذ  مهمة؛  رؤي��ة  وه��ي  بالشريعة، 
إلى أن السلوك التشريعي للنبي وسيرته 
التشريعية إنما هي ترجمة لتلك األصول 
المأمور بها في القرآن الكريم، وهذا واضح 
ة( 

ّ
من األمثلة التي ضربها في كتابه )الُسن

والدية،  الزكاة،  وآتوا  الصالة،  )اقيموا  مثل 
هذه  في  النبي  أن  يرى  وهو  والمواريث(، 



الحالة أحوج ما يكون إلى معرفة كيفيات 
األحكام  تلك  وأزمنة  ومقادير  وهيئات 
أحكامها،  م��ن  هنالك  م��ا  إل��ى  المجملة 
يقول: »ولعمري ما سبيل أصول األحكام، 
السالم  أمة محمد عليه  به  الله  وما تعبد 
وما  كأصولها،  إال  فروعها  وال  كفرعها،  إال 
مجملة  الكتاب  في  ج��اءت  وإن  أصولها 
وما  المتفرعة،  فروعها  من  فرضًا  بأوكد 
كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
علم مجملها بأحوج منه إلى علم فروعها؛ 
ال��ع��م��ل، وال��ع��م��ل فهو  ال��ف��روع ه��ي  ألن 
األعمال،  أص��ول  فهي  والفروع  اإلي��م��ان... 
فال  كذلك  ذلك  كان  وإذا  اإليمان،  وأصول 
أجمل  ما  الله كسبيل  أن سبيلها عند  بد 

الله في القرآن«)11(.
ومن هذا النص يتبين التالي:

مجمال  ورد  ما  هي  األحكام  أص��ول  أن   �  1
في القرآن الكريم.

2� أن السنة عند اإلمام هي الفروع الناتجة 
من تطبيق تلك األصول.

والعمل  العمل،  هو  اإلم��ام  عند  الفرع   �3
تعالى:  بقوله  استدل  ولذلك  اإليمان،  هو 
)... اإليمان  َوال  اُب 

َ
ِكت

ْ
ال َما  ��ْدِري 

َ
ت  

َ
نت

ُ
ك )َما 

الشرائع  أص��ول  أن  لبيان   ،]52 ]ال��ش��ورى: 
اإليمان  وأن  الكتاب،  في  الموجودة  هي 
والعمل  الشرائع  تلك  تطبيق  كيفية  هو 
ة(، 

ّ
)السن اإلمام  عليه  يطلق  ما  وهي  بها، 

وكلها لم يكن النبي يعلمها.
اإليمان، ولذلك ال  الفروع هي أصول  إن   �4
يمكن أن تكون إال بوحي من الله تعالى.   

ويستدل اإلمام الهادي على رأيه بدليلين 
عقلي ونقلي)12(:

الشريعة  أن  م��ف��اده  ال��ع��ق��ل��ي:  ال��دل��ي��ل 
تعالى،  الله  علم  في  موجودة  اإلسالمية 
الصالة  عليه  النبي  ِق��َب��ل  م��ن  ففعلها 
الله تعالى  لما في علم  والسالم مطاَبقة 
بتوفيق،  أو  ممنوع،  وه��و  مصادفة،  إم��ا 
توفيق  طريق  عن  تؤخذ  ال  الله  وش��رائ��ع 
وهو  تعالى  الله  من  وحيًا  أو  إليها،  البشر 

الحق، كما يرى.
القرآن  ف��ي  ورد  م��ا  وه��و  النقلي:  الدليل 
صلى  محمد  النبي  ل��س��ان  على  الكريم 
َما  إال  ِبُع 

َّ
ت

َ
أ :)ِإْن  مثل:  آله  وعلى  عليه  الله 

ِمَن  ا 
َ
ن

َ
أ و:)َوَما   ،]203 (]األعراف:  يَّ

َ
ِإل ُيوَحى 

ِفيَن(]ص: 86[.   
ِّ

ل
َ

ك
َ

ُمت
ْ

ال
السنة قانون أم تشريع: 

هل  القائلة:  اإلشكالية  تتبلج  سبق  مما 
الدستور  م��ن  مستخلص  ق��ان��ون  السنة 
التشريع،  مصدر  الكريم(  )ال��ق��رآن  ال��ع��ام 

أم  ثابتة  هي  وهل  مثله؟  دستور  هي  أم 
متحولة؟

هل  هو:  اإلمام  رؤية  على  سؤال  يرد  كما 
كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وحي من الله تعالى؟ وهذا يقودنا إلى 

منه  أص��ل  هو  ما  ووع��ي  التشريع،  مصدر 
ثابت، وما هو فرع منه متغير، يمكن فيه 
النبي  تعبد  كان  وهل  واالجتهاد.  النظر 

باالجتهاد؟ 
وهذه المسالة قديمة تحدث عنها علماء 

الفقه تحت عنوان  المسلمون في أصول 
باالجتهاد()13(.  النبي  تعبد  في  )القول 
النبي  ك��ان  )إذا  ف��ي:  اإلشكالية  وتظهر 
الرأي  على  اعتماده  يعني  فهذا  مجتهدًا، 
والترجيح والقياس، وألنه بشر فإنه يجوز 
مخالفته � فيما اجتهد فيه � باجتهاد آخر؛ 

إذ ال يلزم مجتهدًا اجتهاُد مجتهد آخر(.
وإذا كان اإلمام الهادي يرى أن الدين ليس 
تعالى:  بقوله  البشر  تشريع  إلى  بحاجة 
ْيٍء(]األنعام: 

َ
ش ِمن  اِب 

َ
الِكت ِفي  ا 

َ
ن

ْ
ط رَّ

َ
ف ا  )مَّ

اَب 
َ

ِكت
ْ

 ال
َ

ْيك
َ

ا َعل
َ
ن

ْ
ل

َّ
ز

َ
38[، وقوله سبحانه: )َون

َرى 
ْ

َوُبش  
ً

َوَرْحَمة ��ًدى 
ُ

َوه ��ْيٍء 
َ

ش  
ِّ

ل
ُ

ك
ِّ

ل ا 
ً
ِتْبَيان

��ْم 
َ

َول
َ
)أ وقوله:   ،]89 ُمْسِلِميَن(]النحل: 

ْ
ِلل

ى 
َ

ل
ْ

ُيت اَب 
َ

ِكت
ْ

ال  
َ

ْيك
َ

َعل ا 
َ
ن

ْ
ل

َ
نز

َ
أ ��ا 

َّ
ن

َ
أ ِفِهْم 

ْ
َيك

ْوٍم 
َ

ِلق َرى 
ْ

َوِذك  
ً

َرْحَمة
َ

ل  
َ

ِلك
َ
ذ ِفي  ِإنَّ  ْيِهْم 

َ
َعل

»فأخبر  يقول:   ،]51 وَن(]العنكبوت: 
ُ
ِمن

ْ
ُيؤ

فيما  أن  ِفِهْم(، 
ْ

َيك ��ْم 
َ

َول
َ
)أ بقوله:  سبحانه 

نزل من تبيانه ونوره وبرهانه كفاية لهم، 
كان  إذا  عليهم«)14(،  افترض  ما  كل  في 
ة التي ال 

ّ
يرى ذلك فإنه يبين ما هي السن

من  وحي  هي  والتي  التبديل  فيها  يجوز 
رسول  قال  ما  فكل   « بقوله:  تعالى  الله 
حالل  إنه  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله 
إنه حرام ال يجوز  أو قال  ال يجوز تحريمه، 
تحليله، وكل ما أوقف األمة عليه، وجعله 
تعديه،  لها  يجز  لم  مفروضًا  عليها  فرضًا 
فيه،  الزيادة  وال  النقصان،  لها  يطلق  ولم 
الله  صلى  منه  ال  سبحانه  الله  من  فهو 

عليه وآله وسلم«)15(.
تشمل  مصطلحات  ث��الث��ة  ال��ن��ص  وف��ي 
هي  اإلم���ام  عنها  يتحدث  ال��ت��ي  السنة 
)ال��ح��الل  ال��ف��رض( ف���  � ال��ح��رام   � )ال��ح��الل 
وال  بالتغيير  فيها  يسمح  ال  وال���ح���رام( 
بالزيادة  التبديل، و)الفرض( ال يسمح فيه 
الله  من  مشروعة  أمور  فهي  والنقصان؛ 

تعالى ال باجتهاد النبي. 
الشريعة والتجديد البشري: 

أ � الشرع والنافلة: 
إل��ى  ينتمي  ال��ه��ادي  أن  ال��م��ع��ل��وم  م��ن 
باالجتهاد  ال��ق��ائ��ل��ة  ال��زي��دي��ة  ال��م��درس��ة 
والنظر، واستنباط األحكام المالئمة لواقع 
العصر الذي يعيش فيه المجتهد، ورؤيته 
ة ال تعني الجمود والتحجر 

َّ
تلك في الُسن

ق بين ما  واالنجرار للماضي؛ ألن اإلمام يفرِّ
 أو حرامًا أو 

ً
نص الرسول عليه � بكونه حالال

وال  مخالفته،  يجوز  الله ال  من  فهو  فرضًا، 
النقصان  أو  الزيادة  أو  تغييره،  أو  تبديله 
فالسلوك  عليه،  ينص  لم  ما  وبين   � منه 

النبوي لديه:

الفرع عند اإلمام هو 
العمل، والعمل هو 

اإليمان، ولذلك استدل 
 

َ
نت

ُ
بقوله تعالى: )َما ك

اُب َوال 
َ

ِكت
ْ
ْدِري َما ال

َ
ت

اإليمان ...(.

الهادي ينتمي إلى 
المدرسة الزيدية القائلة 

باالجتهاد والنظر، 
واستنباط األحكام 

المالئمة لواقع العصر الذي 
يعيش فيه المجتهد، 
ة 

َّ
ورؤيته تلك في الُسن

ال تعني الجمود والتحجر 
والتقليد.
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  1� معجم مقاييس اللغة البن فارس )60/3(
 � الفاخرة كتاب تفسير معاني السنة    2� المجوعة 
 )566( � الرازحي  العالمة: علي أحمد محمد  تحقيق 

� ط1420/1ه�/2000م � دار الحكمة اليمانية � صنعاء.
 3 � نفسه �566

 4 � نفسه )566و567(.
 5 � انظر المجموعة الفاخرة � 553و554.

6� المجوعة الفاخرة � 554 .
 7� نفسه �555.

  8� نفسه � 554.

  9� نفسه � 559.
  10� نفسه � 556.
  11� نفسه � 561.

 12 � نفسه � 559و560.
  13� انظر المعتمد في أصول الفقه � لمحمد بن علي 
436ه�(  )ت:  المعتزلي  الَبْصري  الحسين  أبو  الطيب 
الكتب  دار   � )210/2(� ط1403/1ه�   � الميس  ق/ خليل 

العلمية – بيروت .
�  والتلخيص في أصول الفقه � عبد الملك الجويني، 
أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين )ت: 478ه�( � ق/ 
عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري � )399/3( 

� دار البشائر اإلسالمية – بيروت.
الفقه  أص��ول  في  المناظر  وجنة  الناظر  روض��ة  و    �
محمد  أب��و   � حنبل  ب��ن  أحمد  اإلم���ام  مذهب  على 
موفق الدين عبد الله بن أحمد الشهير بابن قدامة 
ط1423/2ه�����-  �  )341/2(  � 620ه����(  )ت:  المقدسي 

2002م � مؤسسة الرّيان للطباعة والنشر والتوزيع.
في   ،)291-287/1(  � للجويني  البرهان  وانظر   �14

حديث عن فعل النبي عليه الصالة والسالم. 
  � المجوعة الفاخرة � 554.

 15 � نفسه )/
  16� نفسه )/
  17� نفسه )/

له  ذك��ره،  كالسابق  عليه  النبي  نص  ما   �1
أصل في القرآن الكريم، وما فعل النبي إال 

بيانا لذلك األصل.
وعلى  عليه  الله  صلى  النبي  ه 

ّ
سن ما   �2

وزي��ادة  كالوتر  واخ��ت��ي��اره  نفسه  م��ن  آل��ه 
العبادات. 

ب � القوانين التشريعية: 
قوانين  إل��ى  حياتهم  في  الناس  يحتاج 
وتمنع  ال��ج��ان��ي،  ت���ردع  حياتهم،  تنظم 
اإلمام  يقّسم  هذا  من  وانطالقًا  الجريمة، 
»أربعة  إل��ى  البشري  الخطأ  على  الحكم 

وجوه: 
قطع   ... ح���د،  ف��ي��ه  ل��ل��ه  ي��ج��ب  ف����وجه: 

السارقين، ..
على  جبريل  به  ن��زل  فما  الثاني:  والوجه 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحده له 
وأمره به، من أدب من ارتكب شيئًا محرمًا 

مثل حد الخمر المحرمة .
العباد  أفعال  من  فخطأ  الثالث:  والوجه 
يجب للنبي عليه السالم فيه األدب على 
فاعله، وهو مثل رجل لو ضم امرأة إليه، أو 
عليه  الله  صلى  الله  فللرسول   ..... قبلها، 

وآله وسلم االختيار في أدبه وتعزيره.
الله،  ذكر  الذي  اللمم  فهو  الرابع:  والوجه 
وه���و ف��ع��ل ال ي��ج��ب ف��ي��ه ال��ح��د ل��ل��ه وال 

لرسوله، وال لألئمة أدب«)16(. 
ومن النص السابق لإلمام ُيلحظ أن هناك 
سنه  ح��ُدٌ  وهناك  الكتاب،  في  مبينًا  حدا 
حُدٌ  وهناك  ال��وح��ي،  طريق  عن  ال��رس��ول 
وهناك  الحاكم،  رؤية  إلى  عائد  اجتهادي 
هو  ال��ث��ال��ث  وال��ق��س��م  عليه.  ح��د  ال  خطأ 
والمؤسسات  للحاكم  يتيح  الذي  القسم 
النظر لوضع النظم والقوانين  التشريعية، 
على  تساعد  التي  واألح��ك��ام  وال��ض��واب��ط 
الجريمة،  م��ن  وال��ح��د  ال��ح��ي��اة  استقامة 
تلك  وض��ع  في  النظر  أن  ال��ه��ادي  ي��رى  إذ 
مختار   وهو  الحاكم،  على  فرض  األحكام 
ف��ي وض���ع ت��ل��ك األح��ك��ام ب��م��ا ي���رى، ف��� » 
بما  تعزر  االخ��ت��ي��ار  ذل��ك  ف��ي  لها  األئ��م��ة 
ترى  ما  قدر  على  يكثر  أو  األدب   

ُّ
يِقل رأت، 

من عظم الجرم وصغره، وبلوغ األدب في 
المؤَدب واحتماله لألدب، عليها فرض أن 
تعمل النظر في ذلك،.... تطلب بلوغ جزع 
من  فيه  ت��رى  بما  منه  واإلب���الغ  ال��م��ؤدب، 

الصالح له«)17(.
النت�������ائج:

وبيانه  النبي  فعل  هي  النبوية  السنة   �1
لمجمل القرآن الكريم، وهي وحي من الله 
جاء  كما  النبي  إلى  جبريل  بها  جاء  تعالى 

بالمجمل. 
السنة  ألن  والفرض،  السنة  بين  فرق  ال   �2

فرض من الله تعالى.
3� السنة المفروضة من الله تعالى هي ما 
أنه  الله عليه وآله على  الرسول صلى  نص 

)الحالل والحرام، والفرض(.
4� السنة هي العمل، والعمل هو اإليمان، 
التشريعية  الله  رسول  سيرة  فإن  وعليه 

هي سنته العملية. 
وإنما  ت��ع��ال��ى،  ال��ل��ه  سنة  ه��ي  السنة   �5
)ك��ت��اب  ك��� م��ج��ازا،  ال��رس��ول  إل���ى  نسبت 

موسى( وهو كتاب الله تعالى.
6� ما يجوز االجتهاد فيه هو ما لم يرد فيه 
نص تفصيلي عبر الكتاب أو سنة الرسول.

7� ما كان الرسول يعمله خارج إطار النص 
وإن كان من موضوعه فإنه نفل من اختيار 

الرسول واجتهاده كالوتر. 
األم��ور  ف��ي  ال  االج��ت��ه��اد  ح��ق  للرسول   �8
كاالجتهاد  عليها  المنصوص  التعبدية، 

في األحكام التأديبية. 
ويمكن تلخيص كل ما سبق في )كل ما 
كان تطبيقًا لنص قرآني لبيان مجمله فإنه 

ة جاءت عبر الوحي من الله تعالى(  .
ّ
سن



ــا الـــراهـــن فــي افــتــقــار  ــن نــعــيــش فــي زمــان
الــراشــدة.. الحضارة  مقومات  إلــى  شديد 
وأخص  أظهر  من  ل( 

ّ
والتعق )الوعي  وصفة 

الوعي  فــبــدون  الــحــضــارة..  هــذه  مقّومات 
التفاعل  ميادين  في  الشعوب  تنهض  ال 
تهتدي  ال  ل 

ّ
التعق المثمر..وبدون  الحياتي 

أمة إلى ُسبل النهوض والسؤدد..
الوعي  مفهوم  بين  تداخل  هناك  أن  وأرى 
التفكير  ــن  ِم د 

ّ
يتول فــالــوعــي:  والــتــعــقــل.. 

سير  لتفاصيل  المتفهم  المتزن  الــهــادئ 
وجوه  وتدوين  واألشخاص  والمكان  الزمان 
في  ذلك  واستثمار  وإيجابًا،  سلبًا  تقلبها 
ــواقــع وإســعــاد  إنــعــاش الــحــيــاة وإصـــالح ال

أفراده وفق المنهج الرباني المعصوم..
 تخصب وتحتضن هذا الوعي 

ٌ
والتعقل: أداة

وتمده  ثماره  وتستخلص  نتائجه  وتنضج 
بالحياة.. فِمن دون َملكة التعقل ال يستقيم 
اإلنسان  من  نتَج  ما  فكل  وبالتالي  الوعي.. 
غير  تصّرف  فهو  التعقل  ركيزة  عن  خارجًا 

واع يسهُم في تأخير الحضارة الراشدة..
الحرج  يرفع  اإلسالمية  شريعتنا  في  نعم 
بعذر  الوعي  ملكة  منه  سلبت  َمن  كل  عن 

فيه  غابت  أو  للفعل..  التقصد  فيه  غــاب 
صلى  الله  رسول  قال  أصــاًل..  التعقل  ملكة 
تجاوز  قد  الله   

ّ
))إن وسلم:  وآله  عليه  الله 

استكرهوا  وما  والنسيان،  الخطأ،  أمتي  عن 
حبان  ابن  وصححه  ماجه  ابن  رواه  عليه((] 
 القلم ُرفع عن المجنون 

ّ
والحاكم[،وقال:))إن

الصبي حتى يدرك، وعن  حتى يفيق، وعن 
البخاري  يستيقظ((]أخرجه  حتى  النائم 
فهذه  وغــيــره[  الــحــاكــم  وصححه  تعليقًا 
األصناف فقط يرفع عنها الحرج الشرعي، أما 
غيرها البد أن تنضبط في جميع ما تمارسه 
بضوابط )الوعي والتعقل( المصاحب لهما.
في  أخطأه  خطاء  في  إنسان  يسامح  فال 
أّمته مع سالمة ملكة)الوعي  أو  حق نفسه 
ــوم تكثر  ــي ال والــتــعــقــل(لــديــه.. فــمــا بــالــنــا 
وجــود  مــع  الــواعــيــة  غير  الــتــصــّرفــات  فينا 
هذه  يمارس  فيَمن  والتعقل(  ملكة)الوعي 
نا نتصّرف تصرف المجانين 

ُ
التصرفات؟ ما بال

مع امتالكنا للعقول الواعية المستقرة؟
ــن ضــابــط وجـــوب )الــوعــي  ــدي ــل رفـــع ال ه
التعايش  ظاهرة  ممارسة  في  والتعقل( 
خفية  قوة  هناك  أن  أم  لــألرض؟  واإلعمار 

ال  لكي  كة 
َ
المل هذه  تسلبنا  أن  تريد  عابثة 

تقوم لنا حضارة راشدة..؟
استجابة  الخفية  الــقــوة  ــذه  ه تــكــون  قــد 
لنزغات شيطانية حجبت عنا نورانية )الوعي 
النزغات  هذه  يزيل  لن  ه 

ّ
أن والتعقل(..وأرى 

ْوا 
َ

ق
َّ
ات ِذيَن 

َّ
ال  

َّ
}ِإن تعالى:  قال  جاد..  تذكر  إال 

ا 
َ
ِإذ

َ
ُروا ف

َّ
ك

َ
ذ

َ
اِن ت

َ
ْيط

َّ
 ِمَن الش

ٌ
اِئف

َ
ْم ط

ُ
ه ا َمسَّ

َ
ِإذ

{ ]األعراف: 201[.
َ

ْم ُمْبِصُرون
ُ

ه
عدو  الشيطاني  الــنــزغ  هــذا  يصاحب  وقــد 
تشرق  ال  لكي  ــر  ــدوائ ال بنا  يتربُص  بشري 
ظلمات  فتنير  ــدة  ــراش ال حضارتنا  شمس 
العالم وتكشف أقنعة الخداع والدجل.. وقد 
حدد المولى تعالى لعباده عدوهم المتربص 
 

ْ
ت }َودَّ قــال:  حينما  بعيد  زمــن  مــن  بهم 
]آل  ْم{ 

ُ
ك

َ
ون

ُّ
ُيِضل ْو 

َ
ل اِب 

َ
ِكت

ْ
ال ِل 

ْ
ه

َ
أ ِمْن   

ٌ
ة

َ
اِئف

َ
ط

عمران: 69[.
النبي  الضالل في عهد  ُبغاة  وحينما شاهد 
 

ُ
تشرف الشمس  ــالم  ــس وال الــصــالة  عليه 

البسيطة  على  هداها  بنور  اإلشـــراق  على 
)الــيــهــودي(  قيس  بــن  ـــاس 

َ
ش يفكر  أخــذ 

الضغن  ِديد 
َ

ش ر 
ْ

كف
ْ
ال عظيم  يخًا 

َ
ش  

َ
ـــان

َ
َوك

نعم  م.. 
ُ

ه
َ
ل َحَسد 

ْ
ال ِديد 

َ
ش ُمسلمين 

ْ
ال على 

حضارة الوعــــــــــــي والتعقل

منير بن سالم بازهير*
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ــاب  ــَح ْص
َ
أ مــن  نــفــرًا  رأى  حينما  يفكُر  راح 

من  َوسلم  وآله  ْيِه 
َ
َعل الله  صلى  الله  َرُسول 

األلفة  تسوده  مْجِلس  ِفي  والخزرج  ْوس 
َ ْ
األ

قيلة  بني  َمأل  اْجتمع  قد   :
َ

ال
َ

ق
َ

ف والمحبة.. 
اْجتمع  ِإذا  َمَعهم  لنا  َما  َوالله  د 

َ
ِبال

ْ
ال ِذِه 

َ
ِبه

الجتماع  يتألم  إنه  ــَرار.. 
َ

ق من  ا 
َ

به ملؤهم 
ابًا 

َ
تى ش

َ
أمر ف

َ
الشمل على دين اإلسالم ..ف

ْيِهم فاجلس 
َ
ِإل : اعمد 

َ
ال

َ
ق

َ
َمَعه من يهود ف

 قبله 
َ

ان
َ

َمَعهم ثمَّ ذكرهم َيْوم ُبغاث َوَما ك
من  ِفيِه  تقاولوا  وا 

ُ
ان

َ
ك َما  بعض  وأنشدهم 

 ِفيِه 
ْ

ت
َ
تتل

ْ
َيْوًما اق اث 

َ
 َيْوم ُبغ

َ
ان

َ
َعار وك

ْ
ش

َ ْ
األ

ْوِس 
َ ْ
ــأل ِل ِفيِه  الظفر   

َ
ــان

َ
َوك والخزرج  ْوس 

َ ْ
األ

ِلك 
َ
د ذ

ْ
ْوم ِعن

َ
ق

ْ
تكلم ال

َ
َرج..ففعل ..ف

ْ
ز

َ
خ

ْ
على ال

ِن من 
َ

ى تَواثب رجال
َّ

ُروا ..َحت
َ

اخ
َ

ف
َ
ُعوا َوت

َ
از

َ
ن

َ
َوت

ْوس بن قيظي أحد بني 
َ
ْيِن على الركب أ َحيَّ

ْ
ال

بني  أحد  ر 
ْ

َصخ بن  ْوس وجبار 
َ ْ
األ ة من 

َ
َحاِرث

حدهَما 
َ
أ  

َ
ال

َ
ق ثمَّ   

َ
اَوال

َ
ق

َ
ت

َ
ف َرج 

ْ
ز

َ
خ

ْ
ال َسلَمة من 

اآلْن  رددناها   - َوالله   - م 
ُ

ت
ْ
ِشئ ِإن  لَصاحبه: 

وا: قد 
ُ
ال

َ
اِن َجِميًعًا َوق

َ
ِريق

َ
ف

ْ
ضب ال

َ
َعة.. َوغ

َ
َجذ

اِهَرة 
َّ
الظ ْم 

ُ
ح..َمْوعدك

َ
ال السِّ ح 

َ
ال السِّ ا: 

َ
فعلن

وانضمت  ا 
َ

ْيه
َ
ِإل رُجوا 

َ
خ

َ
ف ة..  حرَّ

ْ
ال اِهَرة 

َّ
َوالظ

ا 
َ

ى بعض.. والخزرج َبْعضه
َ
ا ِإل

َ
ْوس َبْعضه

َ ْ
األ

ا 
َ

ْيه
َ
َعل وا 

ُ
ان

َ
ك ِتي 

َّ
ال م 

ُ
َدعَواه على  بعض  ى 

َ
ِإل

الله صلى  َرُسول  ِلك 
َ
ذ بلغ 

َ
ف ة..  َجاِهِليَّ

ْ
ال ِفي 

ِفيَمن  ْيِهم 
َ
ِإل خرج 

َ
ف َوسلم  وآله  ْيِه 

َ
َعل الله 

ى 
َّ

َحت أصحابه  من  اِجرين 
َ

ُمه
ْ
ال من  َمَعه 

ُمسلمين الله الله 
ْ
ال : َيا معشر 

َ
ال

َ
ق

َ
م ف

ُ
َجاَءه

 
ْ
م! بعد ِإذ

ُ
هرك

ْ
نا َبين أظ

َ
ة َوأ َجاِهِليَّ

ْ
ِبَدْعَوى ال

َ
أ

م وأكرمكم ِبِه َوقطع 
َ

ْسال ِ
ْ

ى اإل
َ
ْم الله ِإل

ُ
هَداك

من  ِبِه  واستنقذكم  ة  َجاِهِليَّ
ْ
ال مر 

َ
أ م 

ُ
ك

ْ
َعن ِبِه 

م 
ُ

ت
ْ
ن

ُ
ى َما ك

َ
م ترجعون ِإل

ُ
ف ِبِه َبْينك

ّ
ر َوأل

ْ
كف

ْ
ال

اًرا..!! 
َّ

ْيِه كف
َ
َعل

ان 
َ
ْيط

َّ
الش مــن  نزغة  ــا 

َ
ــه

َّ
ن

َ
أ ــْوم 

َ
ــق

ْ
ال ــعــرف 

َ
ف

ح َوبكوا 
َ

ال قوا السِّ
ْ
أل

َ
م ..ف

ُ
ه

َ
َوكيد من عدوه ل

انصرفوا  ثمَّ  ًا، 
ً

َبْعض َبعضهم  َجال  الرِّ  
َ

ق
َ
َوَعان

ُمِطيِعيَن قد  الله )ص( َساِمعين  َرُسول  َمَع 
اس..

َ
م كيد َعدو الله ش

ُ
ه

ْ
أطفأ الله َعن

..وإثارة  الفتنة  إشاعة  شاس  الله  عدو  أراد 
والتعقل( )الوعي  عامل  وتنحية  الشغب.. 

خرجوا  ــوة  إخ الطاحنة  الحرب  تأكل  لكي 
والخزرج(وعاشوا  واحـــدة)األوس  بطن  من 
على أرض واحدة..وقد نجح في ذلك سلفًا 
فيها  غيب  الــتــي  ــاث(  ــغ )ب حــرب  وطــالــت 
عامل)الوعي والتعقل(حتى أعادهم رسول 

الشمس  رأى شاس تلك  إليه.. فحينما  الله 
شارفت على اإلشراق..حاول أن يبدد نورها 
ودربــه  لذلك  اصطنعه  )بشاب  أخــرى  مــرة 
عليه  الله  صلى  الله  رســول  ولكن  كه( 

ّ
وحن

وآله وسلم كان له بالمرصاد ...
وجه  فــي  المعاصرة  أمتنا  ستقف  فهل 
بالمرصاد...كما  وجنوده   المعاصر  شاس 
 فــي وجــهــه رســـول الـــلـــه...؟ وهل 

َ
وقـــف

ستحيى فينا ركيزة )الوعي والتعقل(لتشرق 
على عالمنا شمس الحضارة الراشدة؟؟

وليعلم كل من يتصرف بغير )تعقل ووعي(
من أبناء المسلمين في أي بلد كان، أنه يعد 
حجابًا كثيفًا يحجب شمس الفضيلة والنور 
)الوعي  حضارة  الراشدة  الحضارة  ..وشمس 

والتعقل(.. 

* رئيس تحرير مجلة التواصل 
تريم دار المصطفى حضرموت 

hotmail.com@m1433
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أياد يتجاهل دورها التاريخ هي من تعبث بواقع العرب ، و هي 
االمبراطوريات الرومانية التي كانت تحكم العالم العربي و تتحكم 
في مصائره .. و كانت الدولة الرومانية تمول تلك القبيلة ضد تلك، 
و تدعم هذه لمواجهة تلك، و هكذا ، كل هذا بغرض الحيلولة 

دون نشوء دولة عربية واحدة و قوية كما يفترض أن يكون.
و لعل تلك الصورة تتكرر اآلن بعد أن تكررت في مختلف مراحل 
التاريخ ، اليوم يعجز المجتمع العربي أن يصل الى مجرد صيغة 
الت����عايش بين ط������وائفه و مكوناته المخ����تلفة و المت�نوعة ، 
و يتجاوز األمر الى أبعد من ذلك و هو اإلقتتال و اإلفتاء بالق��تل 
و اإلبادة و ق�����طع خ��يوط المشترك و الق����واسم المش�����تركة 

و الغاءها تمامًا .
تلك  يستثمر  ال���ذي  ه��و  م��ن   : ال��س��ؤال  ج���واب  ل��غ��زًا  يعد  ل��م 

الصراعات؟ و لماذا ينجح في ذلك؟
الجميع،  .. هذا ما صار بديهيًا، و يدركه  المستفيذ  امريكا هي 
النخبة و العوام ،و المثقف و المتدين ،و السياسي و العسكري، 
.. لكن كيف استطاعت أن تنجح في تكريس تلك الصراعات؟ 
 .. صحيحًا  ليس  هذا  و   .. المال  تستخدم  أنها  قائل  يقول  قد 
فامريكا تأخذ المال من العرب، و حين تصنع الصراعات تمولها 

من أموال العرب أنفسهم . 
الواقع يقول أن ثمة أطراف داخل المجتمعات العربية ترفض 
فكرة الق���بول باآلخر، و تصر على مه�����اجمة األطراف األخ���رى ، 
 ضمن مشروع 

ً
و لعل تلك األطراف صارت أو باألصح وجدت أصال

تقوده امريكا و القوى االستكبارية التي تستهدف األمة ككل.. 
الصهيوني  األمريكي  المشروع  صنعها  قوى  ثمة  أن  بمعنى 
داخل المجتمع لتصبح جزءًا من النسيج اإلجتماعي و تعمل على 

تفكيكه من داخله .
من أبرز ما يثبت هذه الفرضية هو أن تلك األطراف حين تمد 
لها األطراف األخرى يدها بالتعايش و التسامح و القبول باآلخر 
أي  ل��وأد  منها  سعيًا  ضدها  الحرب  إلع��الن  تسعى  و  تستفز 

علي احمد جاحز 

لماذا نتصـــارع؟ ......  و كــــيف نتـــــعايش؟
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نستط����يع نحن كمج��تمع عربي أو إسالمي أن نع�يش بس��الم 
و نتعايش فيما بيننا باختالفاتنا الطائفية و المذهبية ، فليست 
، بل المشكلة في  البعض  المشكلة في اختالفاتنا كما يعتقد 
مدى استجابتنا لمن يستثمر تلك االختالفات و ذلك التعدد في 
خلق صراعات ال تنتهي ليصل الى التحكم فينا، و السيطرة على 

واقعنا و خيراتنا و افكارنا و توجهاتنا و احالمنا و طموحاتنا ..
فخ  في  وقعت  خصوصًا  العربية  و  اإلسالمية  المجتمعات  إن 
الصراعات البينية منذ وقت مبكر في التاريخ ، و ليس األمر جديدًا ، 

فالتاريخ  ذلك،  قبل  ما  الى  اإلسالمي  العصر  يتجاوز  ذلك  لعل  و 
القليل  إال  يجمعها  ال  مشتتة  متناحرة  قبائل  تاريخ  هو  العربي 
مما يتمثل في اللغة و المكان و اإلنتماء إليه ، حيث كانت هناك 

دعوات للتعايش .
بل إننا نلمس اليوم تطورا غريبًا في األمر.. 
الحاملة  و  ال��ص��ادق��ة  األط���راف  أن  حيث 
المشترك  العيش  و  التسامح  لمش����روع 
المكونات تجد  و  الطوائف  السالم بين  و 
لجرها  متواصلة  مؤامرات  أم��ام  نفسها 
الى الصراع ، الغريب في ذلك أن الطوائف 
مهما  المتضادة  المكونات  و  المتباينة 
حين  بينها  فيما   التباين  و  ال��ع��داء  ك��ان 
تتفق على الخضوع و التطبيع مع المشروع 
ال  و   ، بينها  الصراعات  تختفي  األمريكي 
تجد أيًا منها يسعى لتشويه صورة اآلخر 

أو جره الى الصراع ..
اليمنية  المكونات  كانت   

ً
مثال اليمن  في 

زيدية و شافعية و غيرها تعيش بسالم، 
الى جهادها  أحدًا يدعو  لم نكن نسمع  و 
الى إتهامها بأنها  أو  أو الى استهدافها 
تريد فرض رؤيتها و غير ذلك .. حتى جاءت 
اشعلت  التي  المشبوهة  المشاريع  تلك 
مذهبية  و  طائفية  الفتات  تحت  الحروب 
افغانستان  و  العراق  احتالل  مع  تزامنت 
في  لصوت  استهدافًا  ذلك  و   . الخليج  و 
أمريكي  مشروع  من  يحذر  اليمن  شمال 
المنطقة،  على  السيطرة  ال��ى  ي��ه��دف 
اخ��ض��اع��ه��ا  و  اح��ت��وائ��ه��ا  ال���ى  ي��رم��ي  و 
لطموحاته الصهيونية ، ذلك الصوت كان 
السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رحمة 

الله عليه .
يبقى  أن  على  تصر  أط��راف  هناك  اليوم 

الناس في حالة صراع ، و كلما مددت لهم 
يد التصالح و التسامح قابلوك بالقول أنك 
تزايد بهذه الدعوات .. حين تدعوهم الى 
العودة الى الله يقولون أنت تزايد، و حين 
الوطن  ثوابت  ال��ى  العودة  ال��ى  تدعوهم 
الى  تدعوهم  حين  و   ، تزايد  أنك  يقولون 
كل   .. تزايد  أنك  يقولون  اإلخ��اء  و  الحوار 
بينما   ، ال��ص��راع  بقاء  ي��ري��دن  ألنهم  ذل��ك 
وجدوا  و  الفعل  رد  حالة  في  تكون  حين 
فيك استجابة للدخول في الصراع حينها 
في  ستكون  بل   .. تزايد  أن��ك  يقولوا  لن 
الموضع  الذي يريدونك فيه، و ستجدهم 
ينقس�����مون الى ط����رف يتصارع مع���ك، 
و ط����رف يس������ارع في الصلح و يم���اطل، 

و طرف يحايد و يسكت ..
من  هناك  أن  تجد  غرابة  أكثر  حالة  في  و 
الى  بالدعوة  المجتمعي  الوعي  يخاتل 
الدعوة  تلك  من  تقترب  حين  و  التعايش، 
معك  بالعيش  للقبول  ج��اه��زًا  ستجده 
أن  هي  و   .. بشروط  لكن  معك  التحاور  و 
قناعاتك  و  خصوصياتك   ع��ن  تتخلى 
التي يعتبرها خطرًا على المجتمع ، وكأنه 
يف���������هم التع�����ايش بين الط����������وائف، 
تكون  أن  ه��ي  المختلفة  ال��م��ك��ون��ات  و 
نسخة منه، و حينها يحق لك أن تعيش 

معه .
المك�������ونات  بين  التقارب  مش����كلة  أن 
أو  بلدًا  تخص  مشكلة  ليست  الطوئف  و 
أهل بلد فقط، بل إنها مشكلة أمة يمارس 

بحقها سيناريو واحد .. ستجد في لبنان 
و سوريا و مصر و اليمن و العراق و غيرها 
تسمح  ال  التي  الدولة  و   .. المشهد  نفس 
استهدافها  يتم  السيناريو  ذلك  بتنفيذ 
.. و يتم التآمر عليها و ذلك  أمميًا و دوليًا 
 ، و هو 

ً
ما نشاهده في مصر و سوريا مثال

 في ايران .
ً
ما لم ينجح مثال

الشعوب العربية و االسالمية ليست أقل 
و  الهندي  الشعب  من  للتعايش   

ً
تأهيال

األسباني  و  األمريكي  و  الصيني  الشعب 
كل  ال��روس��ي،  و  الفرنسي  و  البريطاني  و 
تلك الشعوب تتعايش رغم انقساماتها 
الطوائف،   مئات  الى  اإلثنية  و  الطائفية 
التي  المؤامرات  عن  بعيدة  تعيش  لكنها 
االس������تكباري���ة  الق����وى  تلك  تصن�����عها 

و تنفذها بآيادي داخلية .
الى  ماسة  بحاجة  نحن  ذل��ك  م��ع  و  لكن 
التصالح               و  التس���امح  يد  نمد  نس�����تمر  أن 
و ندعو الى العيش المشترك و اإلرتقاء فوق 
الصراعات و الخالفات ، و نقول لمن يرفض 
اإلختالف ال يمكن ألحد أن يفرض قناعاته 
و خصوصياته على أحد . و أنا على ثقة تامة 
التخلي  على  اآلخر  إجبار  في  سننجح  بأننا 
الوصول  في  سننجح  و  الصراع،  عقلية  عن 
الحواجز  ك��ل  يذيب  ال��ذي  التعايش  ال��ى 
الطريقة  أثق أن هذه هي  . بل  الناس  بين 
االستعماري  التآمر  مواجهة  في  األنسب 
يضرب  كسالح  التفكك  بقاء  يريد  ال��ذي 

المجتمعات و يحكمها به.
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مــــــــن
معــالم 
التطرف

القديم  العصر  آفات  من  آفة  التطرف 
الواحد  القرن  في  لكنه   ، والحديث 
والعشرين وال سيما في العشر السنوات 
 ، خطيرًا  وداًء   ، مستطيرًا  ا  شّرً صار  األخيرة 
أحيانًا  غّرة  حين  على  ل 

ّ
تسل مزمنًا  ومرضًا 

أكثر  في  ممنهجة  رسمية  بصورة  َر  وُصدِّ
األحيان حتى أصبح كالسرطان ؛ له مراكز ، 
وداعمون ، ومأّججون، ومستثمرون ، لكن 
والعالمية  اإلقليمية  المراكز  تلكم  غرض 
الحد  أو  عليه،  القضاء  أو   ، معالجته  ليس 
أسبابه  نعرف  سرطاني  كمرٍض   ، منه 
ونأخذ   ، اإلمكان  قدر  تفاديه  فنحاول 
لنعيش  منه  والوقاية  والحذر  الحيطة 

بسالمة وصحة وأمان .. 
العقلي  التطرف  سرطان  فمراكز  ال 
ينتشر  أن  له  تريد  والتربوي  والنفسي 
وحارة  ومسجد  بيت  كل  في  ويتوسع 
وقرية ، وفي كل بقعة ورقعة من األرض؛ 
والراسخون  العقالء  يعرفها  ألهداف 

السرطان  لهذا  والمؤججون  العلم،  في 
من  وأبشع  أخطر  صار  الذي  الخبيث 

السرطان المعروف المألوف.
وأمضى  أنكى  العقول  تطرف  فسرطان 
مع  هنا  وسنقف   ، األجسام  سرطان  من 
في  دور  لمعرفتها  سيكون  التي  معالمه 
الحد  في  واإلسهام   ، وتفاديه  تجنبه 
وتحصد   ، اآلفات  تزرع  التي  سمومه  من 
خدود  من  العبرات  وتسكب  الحسرات، 
الفكري  التطرف  صار  بل  واألمهات,  اآلباء 
والبنات  للبنين  رعب  مصدر  والعقدي 
قلق  ونذير   ، والحارات  المدارس  في 
لما  ؛  والجامعات  للجوامع  يذهبون  لمن 
ومشاهد   ، مؤلمة  مناظر  من  يشاهدونه 
بها  يقوم  التي  للتفجيرات  مروعة 

المتطرفون .. 
فمن أبرز معالم التطرف : 

يتصف  من  سلوك  فترى   : الجهل   –  1
صاحبه  جهل  عن  ينبئ  سلوكًا  بالتطرف 

الراسخة  المعرفة  بدينه  معرفته  وعدم   ،
والقراءة   ، البحث  على  المستندة   ، الواعية 
 ، وتأمل   ، وتحرٍّ   ، ببصيرة   ، العلم  وطلب   ،
يجادل  فتراه   ، والوجدان  للعقل  وإعمال 
بغير علم ، ويلقي التهم جزافًا بال دليل أو 

تثّبت  .
2 -  النفس األمارة بالسوء : فتجد المتطرف 
ضالة  وأوهام  ضعيفة  نفسية  صاحب 
سهلة  فريسة  يكون  ما  وسرعان 
وخدع  الشيطان  لوساوس  ثمينًا  وصيدًا 
ما  وهذا  والطغيان  الكفر  قوى  ومؤامرات 
عبر عنه اإلمام علي بن أبي طالب حين رأى 
سًا 

ْ
)ُبؤ فقال:  الخوارج  من  النهروان  قتلى 
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ِبال ُهْم 
َ

ل  
ْ

َسَحت
َ

َوف  ، َماِنيِّ 
َ ْ
ِباأل

اَر(.
َّ
 ِبِهُم الن

ْ
َحَمت

َ
ت

ْ
اق

َ
َهاَر ؛ ف

ْ
ظ ِ

ْ
ُهُم اإل

ْ
َوَوَعَدت
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ى  َسمَّ
َ

ت ْد 
َ

ق ُر 
َ

)َوآخ بقوله:  الم  السَّ عليه  
ِمْن   

َ
َجَهاِئل َبَس 

َ
ت

ْ
اق

َ
ف ِبِه،  ْيَس 

َ
َول َعالِمًا 

اِس 
َّ
ِللن َصَب 

َ
َون ل، 

َّ
ال

ُ
 ِمْن ض

َ
اِليل

َ
ض

َ
َوأ ال  ُجهَّ

ْد 
َ

ق ور، 
ُ
ز ْوِل 

َ
َوق ُرور، 

ُ
غ حباِل  ِمْن  َراكًا 

ْ
ش

َ
أ

 
َّ

َحق
ْ

ال  
َ

ف
َ

َوَعط آَراِئِه،  ى 
َ

َعل اَب 
َ

ِكت
ْ

ال  
َ

َحَمل
ُن  َوُيَهوِّ اِئِم، 

َ
َعظ

ْ
ال ِمَن  ِمُن 

ْ
ُيؤ َواِئِه، 

ْ
ه

َ
أ َعلى 

ُبَهاِت، 
ُّ

الش َد 
ْ
ِعن  

ُ
ِقف

َ
أ  :

ُ
ول

ُ
َيق َجَراِئِم، 

ْ
ال ِبيَر 

َ
ك

َها 
َ
َوَبْين ِبَدَع، 

ْ
ال  

ُ
ِزل

َ
ْعت

َ
أ  :

ُ
ول

ُ
َوَيق َع، 

َ
َوق َوِفيَها 

ُب 
ْ

ل
َ

ق
ْ

َوال َسان، 
ْ
ِإن  

ُ
ُصوَرة  

ُ
وَرة الصُّ

َ
ف َجَع، 

َ
ط

ْ
اض

ِبَعُه، 
َّ

َيت
َ

ُهَدى ف
ْ

 َباَب ال
ُ

 َيْعِرف
َ
ُب َحَيَوان، ال

ْ
ل

َ
ق

 
ُ

ت َميِّ  
َ

ذِلك
َ

ف ُه، 
ْ
َعن فَيُصدَّ  َعَمى 

ْ
ال َباَب   

َ
َوال

ْحَياَء!(.
َْ
اال

صاحب  ه 
ّ
أن الدين  في  المتطرف  فُيرى  

دين رغم جهله البسيط والمركب بثوابت 
لألمة  نفسه  فُيظِهر   ، ومقدساته  الدين 
اإلسالم  في  راسخ  للدين  فاهم  أنه  على 
المسلم  العربي  المواطن  إشعار  ويريد   ,
اذ 

ّ
األخ وشكله  الجذاب   هندامه   خال  من 

ذو  أنه  البهية  وطلعته  الحسنة  وصورته 
وضرس  بالش�ريعة  العلم  في  راسخ  قدم 
ه قد 

ّ
قاطع في المسائل اإلسالمية ، وكأن

أحاط علمًا بكل . 
بالمحكم  يلتزم  وال  المتشابه  يتبع   –  4
المجمع على األخذ به وتقديمه بين علماء 
الكريمة  إليه اآلية  : وهو ما أشارت  األمة  
 

َ
ْيك

َ
 َعل

َ
ل

َ
نز

َ
ِذَي أ

َّ
َو ال

ُ
في قوله عز من قائل: }ه

اِب 
َ

ِكت
ْ

مُّ ال
ُ
نَّ أ

ُ
 ه

ٌ
َمات

َ
ْحك  مُّ

ٌ
ُه آَيات

ْ
اَب ِمن

َ
ِكت

ْ
ال

وِبِهْم 
ُ

ل
ُ

ِذيَن في ق
َّ

ا ال مَّ
َ
أ

َ
 ف

ٌ
اِبَهات

َ
ش

َ
ُر ُمت

َ
خ

ُ
َوأ

ِة 
َ
ن

ْ
ِفت

ْ
ال اء 

َ
اْبِتغ ُه 

ْ
اَبَه ِمن

َ
ش

َ
ِبُعوَن َما ت

َّ
َيت

َ
 ف

ٌ
ْيغ

َ
ز

ُه 
ّ

الل  
َّ
ِإال ُه 

َ
ِويل

ْ
أ

َ
ت ُم 

َ
َيْعل َوَما  ِويِلِه 

ْ
أ

َ
ت اء 

َ
َواْبِتغ

 
ٌّ

ل
ُ

ا ِبِه ك
َّ
وَن آَمن

ُ
ول

ُ
ِم َيق

ْ
ِعل

ْ
وَن ِفي ال

ُ
اِسخ َوالرَّ

َباِب {.
ْ

 األل
ْ
وا

ُ
ْول

ُ
 أ

َّ
ُر ِإال

َّ
ك

َّ
ا َوَما َيذ

َ
ن ْن ِعنِد َربِّ مِّ

 ويزيد اإلمام علي )ع(  هذا بيانًا بقوله في 
ِإْحَدى  ِبِه   

ْ
ت

َ
ل

َ
ز

َ
ن ِإْن 

َ
)ف الشأن:  هذا  أصحاب 

مَّ 
ُ
ِيِه، ث

ْ
ًا ِمْن َرأ

ّ
وًا َرث

ْ
َها َحش

َ
 ل

َ
أ يَّ

َ
الُمْبَهَماِت ه

في  ُبَهاِت 
ُّ

الش ْبِس 
َ

ل ِمْن  ُهَو 
َ

ف ِبِه،  َع 
َ

ط
َ

ق
ْم 

َ
أ َصاَب 

َ
أ َيْدِري   

َ
ال ُبوِت: 

َ
ك

ْ
الَعن ْسِج 

َ
ن ِل 

ْ
ِمث

 ،
َ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
أ ْد 

َ
وَن ق

ُ
ْن َيك

َ
أ  

َ
اف

َ
َصاَب خ

َ
أ إْن   ،

َ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
أ

 
ٌ

َجاِهل َصاَب. 
َ
أ ْد 

َ
ق وَن 

ُ
َيك ْن 

َ
أ َرَجا   

َ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
أ َوِإْن 

ْم 
َ

ل َوات، 
َ

َعش اُب 
َّ

َرك َعاش  َجهالت،   
ُ

اط بَّ
َ

خ
ُيذِري  اِطع، 

َ
ق ِبِضْرس  ِم 

ْ
الِعل ى 

َ
َعل  

َّ
َيَعض

 َمِلٌي  � َواللِه 
َ
يِح الَهِشيَم، ال راَء الرِّ

ْ
َواَياِت إذ الرِّ

 
َ

ّوض
ُ

 ِلما ف
ٌ

ل
ْ

ه
َ
َو أ

ُ
 ه

َ
ْيِه، َوال

َ
� ِبِإْصَداِر َما َوَرَد َعل

َرُه، 
َ

ك
ْ
ن

َ
ا أ َم في شْيء ِممَّ

ْ
 َيْحَسُب الِعل

َ
إليه، ال

ْيرِه، 
َ

بًا ِلغ
َ

ه
ْ
 منه َمذ

َ
غ

َ
نَّ ِمْن َوَراِء َما َبل

َ
 َيَرى أ

َ
َوال

ُم ِمْن 
َ

َم ِبِه ِلَما َيْعل
َ

ت
َ

ت
ْ

ْمٌر اك
َ
ْيِه أ

َ
َم َعل

َ
ل

ْ
ظ

َ
َوِإْن أ

ِسِه(.
ْ

ف
َ
َجْهِل ن

اإلسالمية  الثوابت  بين  التمييز  عدم   –  5
الفروع  في  االجتهادية  والمتغيرات 

الدينية لما يستجد من األمور الحياتية .
التقليد  و  الفهم  في  االستبهام    -  6
الدين  روح  عن  والعمى  والحيرة  األعمى 
عبر  ما  وهذا  ويسره:  وسماحته  ورحمته 
السماحة  لواء  وحامل  اإلسالم   م 

َ
عل عنه 

يحي  القويم   الحق  إلى  الهادي  والبرهان 
بن الحسين  بقوله في هذا الشأن 

قد  من  الخلق  في  يكون  أن  يعدم  ))ولن 
استبهم عن الفهم)1(، وولج في مضائق 
العمى،  إلى  يدعو  حيران،  أعمى  الحيرة، 
اضطجع،  وفيها  البدع،  اعتزل  ويقول: 
وقع،  وفيها  الشبهات  أجتنب  ويقول: 
ِليه، مقتد بآبائه، أكثر ما عنده  وَّ

َ
متبع آلثار أ

واإلنسان  أكابره.  وائتمان  أسالفه،  تقليد 
ما  إلى  واإللف  تربيته،  عليه  جرت  ما  على 
سبق إلى اعتقاده، ضنين بفراق عادته، لم 
م التفتيش قلبه، ولم ُيْجِر في طلب  سَّ

َ
ق

َ
َيت

المناظرة،  تميزه  ولم  فكره،  البحث  طرق 
روائح  م  سَّ

َ
ن

َ
َيت ولم يعتوره  اإلحتجاج، ولم 

التي معرفتها  العلل  اليقين، وال نظر في 
نهاية االستبصار، متوسٌد غمرة االختالف 
 عن تمييز األمور، فهو 

ٌ
ل

ْ
ف

ُ
وحيرة الفرقة، غ

إلى  ظمآن  الهدى،  لقاح  من  القلب  عقيم 
من  الحق  ويريه  تبصرته،  يحسن  مرشد 
اعتقد،  مما  يقيٍن  على  وليس  وجوهه، 
والشبهة  قلبه،  على  مستول  والظن 

دواؤه، والحيرة ثمرته(.
والشيخ،  للنفس،  المطلقة  التزكية   –  7
والمنهج، والمدرسة، وادعاء امتالك الحق 
بلباس  عليه  هو  ما  وإلباس  المطلق، 
المفرطة، و االستبداد  العصمة والقداسة 
بالرأي : وهذا ما ذكره الله في شأن فرعون 
ِفْرَعْوُن   

َ
ال

َ
}ق تعالى:  قوله  في  المستبد 

 
َ

 َسِبيل
َّ

ْم ِإال
ُ

ِديك
ْ

ه
َ
َرى َوَما أ

َ
أ  َما 

َّ
ْم ِإال

ُ
ِريك

ُ
أ َما 

تارة  يكون  بالرأي  واالستبداد    .  } اِد 
َ

ش الرَّ
باسم السياسة وتارة باسم الدين.. 

وتفسيقه،  اآلخر،  تكفير  في  التسرع    –  8
دمه،  حرمة  واستحالل  عليه،  والتحريض 
وتبخيس  ثقافته،  وازدراء  وماله،  وعرضه، 
والسعي  وعلمائه،  وأعالمه  موروثه 
الحثيث في تهميشه وإلغائه: وعلى هذا 
التطرف  األساس فمن لم يكن في صف 
فهو ضده، ومن اعتبر في الضد فهو على 
قاموس  في  هار  جرف  شفا  وعلى  حرف 
المتطرف وثقافته المستوردة والدخيلة .

هامش:------------------------
بطبع  لحق   : الفهم  عن  استبهم   )1(

البهيمة فلم يفهم.

حرمة             
 

التكفير

    

قال اإلمام الهادي يحيى بن 

الحسين في كتاب )الجملة( 

ه على 
ّ
: ) وأن قد حرم الل

المسلمين أن يزكوا أنفسهم، 

وأن قد أوجب عليهم أن ينسبوا 

جميع المسلمين إلى اإليمان 

واإلسالم، وأنهم قد كانوا 

يثبتون لهم اسم اإليمان ثم 

ال يعلمون بسرائرهم، وأنهم 

قد كانوا يتولى بعضهم بعضًا 

على أنهم سمعوا منهم بعض 

ذلك وإن لم يروا منهم عماًل، 

وكذلك يفعلون فيمن يرونه 

يعمل، وإن لم يسمعوا منهم 

قواًل، فإن االسم الذي قد ثبت 

عندهم على الظاهر، وإن لم 

يعلموا الباطن، وأنه ال يحصي 

أحد منهم جميع ما فرض الله، 

ه لم يكلفهم إحصاءه وال 
ّ
وأن الل

إحصاء أهله(.

وقال: أيضًا في كتاب المنتزع 

من سياسة النفس :  ))  ال 

تقطع على أحد من أهل القبلة 

بشرك وال كفر، وال تنزل أحدًا 

منهم جنة وال نارًا حتى يكون 

ه هو الذي ينزلهم، وكذلك 
ّ
الل

األعمال السيئة وهي أقرب إلى 

السالمة((. 
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ِقيَن(، 
َّ

ُمت
ْ
ِلل ًدى 

ُ
ه ِفيِه  َرْيَب  اَل  اُب 

َ
ِكت

ْ
ال ِلَك 

َ
)ذ

في  الـــواردة   - الكريمة  اآليــة  هــذه  وضحت 
البقرة  سورة  مستهل  المصحف في  بداية 
للمتقين  يكون  الكريم  الــقــرآن  هــدى  أن   -
في  غــمــوض  بسبب  ليس  وذلـــك  خــاصــة، 
ألفاظ القرآن الكريم أو في عباراته فيختص 
أنزل  قد  فالقرآن  فهمها؛  بأسرار  المتقون 
ُمِبيٍن(  َعَرِبيٍّ  )ِبِلَساٍن  تعالى:  الله  قال  كما 
عربي  لسان  لــه  مــن  وكــل  ــراء:195[  ــع ــش ]ال
ولكن  الــقــرآنــي،  الخطاب  فهم  على  ــادر  ق
الفهم  مجرد  من  أعمق  الهداية  مفهوم 
التأثر  يشمل  مــعــنــاه  إن  ــيــعــاب؛  واالســت
الحقيقي بالقرآن والسير في خطه وتجسيد 

تعاليمه في واقع الحياة. 

ًدى 
ُ

)ه قال:  كيف  يقول:  ســؤااًل  تسمع  قد 

ِقيَن( واألحوج للهداية هم غيرهم؟ 
َّ

ُمت
ْ
ِلل

قــولــه سبحانه  ــي  ف ــة  ــاب إج تــجــد  ولــعــلــك 
َدى( ]الضحى:7[، 

َ
ه

َ
 ف

ًّ
اال

َ
وتعالى: )َوَوَجَدَك ض

الله  رسول  عليه  كان  الذي  الضالل  هو  فما 
ــه ليس  إن آلـــه؟  الــلــه عليه وعــلــى  صــلــوات 
الله،  عن  اإلنقطاع  وال  السلوكي  اإلنحراف 
الحياة  في  الله  منهج  معرفة  عدم  هو  بل 
عز  قوله  ويوضحه  المستقيم،  وصــراطــه 
 

ُ
اُب َواَل اإِليَمان

َ
ِكت

ْ
ْدِري َما ال

َ
 ت

َ
ت

ْ
ن

ُ
وجل:  )َما ك

ِمْن  اُء 
َ

ش
َ
ن َمْن  ِبِه  ِدي 

ْ
ه

َ
ن وًرا 

ُ
ن اُه 

َ
ن

ْ
َجَعل ِكْن 

َ
َول

الله  به  يهدي  نعم  ]الــشــورى:52[؛  ا( 
َ
ِعَباِدن

استحقوا  الذين  المتقون  وهــم  يشاء  من 
بالخشية،  التقوى  الهداية، هناك من فسر 
وسياق اآلية يوضح أن )المتقين( هم الذين 
لديهم قابلية االهتداء والسير على الطريق 

َدى
ُ

ه
ْ
 ِبال

َ
ة

َ
اَلل

َّ
َرُوا الض

َ
ت

ْ
اش

محنة تحويل العلم إلى جهل والهدى إلى ضالل
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الذين يستفيدون  إليها، فهم  الله  التي يرشدهم 
من كتاب الله حقًا.

أما غيرهم من خبثاء القلوب فإنهم لن يستفيدوا 
جهل،  إلــى  بــه  علمهم  يحولون  بــل  الكتاب  مــن 
بعضها  فــي  سنتأمل  التي  البقرة  ــورة  س وآيـــات 
بينت لنا تفريط بني إسرائيل في الكتب التي أنزلها 
فانتهى  لهم،  الهداية  فيها  وجعل  إليهم  الله 
علم  وال  كتاب  ال  الذين  مثل  صاروا  أن  إلى  حالهم 
ى 

َ
َعل َصاَرى 

َّ
الن ْيَسِت 

َ
ل وُد 

ُ
َيه

ْ
ال ِت 

َ
ال

َ
بين أيديهم؛ )َوق

ْيٍء 
َ

ش ى 
َ
َعل وُد 

ُ
َيه

ْ
ال ْيَسِت 

َ
ل َصاَرى 

َّ
الن ِت 

َ
ال

َ
َوق ــْيٍء 

َ
ش

 
َ

ُمون
َ
َيْعل اَل  ِذيَن 

َّ
ال  

َ
ال

َ
ق ِلَك 

َ
ذ

َ
ك اَب 

َ
ِكت

ْ
ال  

َ
ون

ُ
ل

ْ
َيت ْم 

ُ
َوه

ْوِلِهْم( ]البقرة:113[، صاروا - رغم أن الكتاب 
َ

 ق
َ

ل
ْ
ِمث

بين أيديهم ويعرفون ما فيه - مثل أولئك الجهلة 
 

َ
ال

َ
)َوق الذين ال يوجد بين أيديهم كتاب سماوي، 

ِلَك 
َ
ذ

َ
 ك

ٌ
ا آَية

َ
ِتين

ْ
أ

َ
ْو ت

َ
ُه أ

َّ
ا الل

َ
ُمن

ِّ
ل

َ
ْواَل ُيك

َ
 ل

َ
ُمون

َ
ِذيَن اَل َيْعل

َّ
ال

 
ْ

ت
َ

اَبه
َ

ش
َ
ت ْوِلِهْم 

َ
ق  

َ
ل

ْ
ِمث ْبِلِهْم 

َ
ق ِمــْن  ــِذيــَن 

َّ
ال  

َ
ــال

َ
ق

ْم( ]البقرة:118[؛ تشابهت قلوبهم ألنها لم 
ُ

وُبه
ُ
ل

ُ
ق

تتأثر بالكتاب الذي فيه الهداية والتزكية، فصار أهل 
الكتاب مثل من ال كتاب لهم عندما لم يتعاملوا مع 
كتاب الله ككتاب هداية بل تلقوه بنفسيات سيئة 

تبحث عن الشبه والتساؤالت واإلشكاالت. 

وها هي اآليات الكريمة تتحدث عن البقرة – التي 
وكيف   – باسمها  القرآن  في  سورة  أكبر  سميت 
غير  طلٌب  ذبحها  طلب  أن  إســرائــيــل  بنو  ــّور  ص
الله  نبي  يــدي  بين  بالتساؤالت  ولهجوا  واضــح، 
موسى عليه السالم  لتبرير تقاعسهم عن القيام 
أن  مع  بزعمهم،  التبيين  بانتظار  ذبحها  بواجب 
ْم 

ُ
ُمُرك

ْ
َيأ َه 

َّ
الل  

َّ
)ِإن عبارة:  بأوضح  ورد  الطلب  لفظ 

يوجد  ال  عبارة  وهي  ]البقرة:67[   )
ً
َرة

َ
َبق َبُحوا 

ْ
ذ

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ

تنص  فهي  آخــر؛  بمعنى  للتأويل  احتمال  فيها 
في  كان  الخلل  لكن  سبحانه،  الله  من  األمر  على 
نفسيتهم التي لم تكن تتعامل مع أوامر الله كما 
ما  اهتمام  وقلة  ببرود  تتعامل  كانت  بل  يجب 

جعل الواجب يتضاعف عليهم.

آيات سورة  - كما تحكي  ولخباثة نفوسهم قاموا 
يكتبونه  مــا  ونسبة  الــكــتــاب  بتحريف   - الــبــقــرة 
 

َ
ُبون

ُ
ت

ْ
َيك ِذيَن 

َّ
ِلل  

ٌ
َوْيل

َ
)ف سبحانه:  الله  إلى  بأيديهم 

ِه 
َّ
الل ِد 

ْ
ِعن ِمْن  ا 

َ
ــذ

َ
ه  

َ
ون

ُ
ول

ُ
َيق مَّ 

ُ
ث ْيِديِهْم 

َ
ِبأ اَب 

َ
ِكت

ْ
ال

هم  وهــؤالء  ]البقرة:79[  ِلياًل( 
َ

ق ا 
ً
َمن

َ
ث ِبــِه  ُروا 

َ
ت

ْ
ِلَيش

إلى  وحولوه  بالدين  تاجروا  الذين  المِضلين  األحبار 
وسيلة للتكسب. 

وهناك من قام بكتمان الكتاب ولعل ذلك ألنهم لم 
)ربما  الكتاب نفسها  يتمكنوا من تحريف نصوص 
السماوية  الكتب  من  معينة  نسخ  انتشار  بسبب 
بنصوصها(،  التالعب  يمكن  وال  معتمدة  صــارت 
 

َ
ل

َ
نز

َ
أ َما   

َ
ُمون

ُ
ت

ْ
َيك ِذيَن 

َّ
ال  

َّ
)ِإن بيناته:  بكتمان  فقاموا 

َما  ِئَك 
َ
ْول

ُ
أ ِلياًل 

َ
ق ا 

ً
َمن

َ
ث ِبِه   

َ
ُرون

َ
ت

ْ
َوَيش اِب 

َ
ِكت

ْ
ال ِمَن  ُه 

َّ
الل

نعم؛  ]البقرة:174[  اَر( 
َّ
الن ِإالَّ  وِنِهْم 

ُ
ُبط ِفي   

َ
ون

ُ
ل

ُ
ك

ْ
َيأ

لقد عمدوا إلى خلق حواجز تحول بين الناس وبين 
الكتاب، ثم فتحوا نافذة لمن أراده، ال يمر أحد منها 
إال عبرهم، ثم قّدموا بعضًا وأخفوا بعضًا، وتاجروا 

بالدين كما فعل أسالفهم. 

وبنوا على ذلك قرارات مخدجة ومفرغة من جوهر 
وتعزز  الناس  بين  الخير  تنشر  التي  الله  توجيهات 
الروابط داخل األمة، ويحكي لنا الله سبحانه وتعالى 
ْم 

ُ
ك

َ
اق

َ
ِميث ــا 

َ
ن

ْ
ــذ

َ
خ

َ
أ  

ْ
)َوِإذ قوله:  في  ذلــك  من  شيئًا 

ِمْن  ْم 
ُ

َسك
ُ

نف
َ
أ  

َ
ِرُجون

ْ
خ

ُ
ت َواَل  ــْم 

ُ
ِدَمــاَءك  

َ
ون

ُ
ْسِفك

َ
ت اَل 

ْم 
ُ

ت
ْ
ن

َ
أ مَّ 

ُ
ث  *  

َ
ُدون

َ
ه

ْ
ش

َ
ت ْم 

ُ
ت

ْ
ن

َ
َوأ ــْم 

ُ
ــَرْرت

ْ
ق

َ
أ مَّ 

ُ
ث ــْم 

ُ
ِدَيــاِرك

ْم 
ُ

ك
ْ
ِمن ا 

ً
ِريق

َ
ف  

َ
ِرُجون

ْ
خ

ُ
َوت ْم 

ُ
َسك

ُ
نف

َ
أ  

َ
ون

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ت اَلء 

ُ
ــؤ

َ
ه

ُعْدَواِن 
ْ
َوال ِم 

ْ
ِباإِلث ْيِهْم 

َ
َعل  

َ
ُرون

َ
اه

َ
ظ

َ
ت

َ
ت ِدَياِرِهْم  ِمْن 

ْم 
ُ

ْيك
َ
َعل ٌم  ُمَحرَّ َو 

ُ
َوه ْم 

ُ
اُدوه

َ
ف

ُ
ت َساَرى 

ُ
أ ْم 

ُ
وك

ُ
ت

ْ
َيأ  

ْ
َوِإن

من  الحكم  أفرغوا  لقد  ]البقرة:85-84[  ْم( 
ُ

َراُجه
ْ

ِإخ
وهم  األســرى  أخوانهم  لفداء  معنى  فال  محتواه 
أن  في   - عليهم  والتأليب  بقتالهم   - تسبب  من 
وتوعدهم  الله  وبخهم  ولذلك  األســر،  في  يقعوا 
 

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ

ُ
ت

َ
ف

َ
بالخزي في الدنيا والعذاب في اآلخرة: ) أ

 
ُ

َعل
ْ

اُء َمْن َيف
َ
َما َجز

َ
 ِبَبْعٍض ف

َ
ُرون

ُ
ف

ْ
ك

َ
اِب َوت

َ
ِكت

ْ
ِبَبْعِض ال

ِقَياَمِة 
ْ
َيا َوَيْوَم ال

ْ
ن َحَياِة الدُّ

ْ
ٌي ِفي ال

ْ
ْم ِإالَّ ِخز

ُ
ك

ْ
ِلَك ِمن

َ
ذ

اِب( ]البقرة:85[.
َ
َعذ

ْ
دِّ ال

َ
ش

َ
ى أ

َ
 ِإل

َ
ون ُيَردُّ

التضليل  لنتأمل كيف أنهم احترفوا  وهنا نتوقف 
تضليلهم  فكان  المنحرفة،  الثقافات  وتأسيس 
كيف  ونستعرض  اإليمان،  عمق  في  لينخر  يمتد 
أنهم كانوا بارعين في ذر الرماد في العيون لصرف 
العوام عن الحق، وهذه قراءة في بعض آيات سورة 

البقرة الواردة في ذلك: 

- تهوين شأن الوعيد اإللهي بإنكار الخلود في النار: 
( ]البقرة:80[.

ً
اًما َمْعُدوَدة يَّ

َ
اُر ِإالَّ أ

َّ
ا الن

َ
ن َمسَّ

َ
ْن ت

َ
وا ل

ُ
ال

َ
)َوق

- زعمهم أنهم ملزمون باإليمان بما بين أيديهم 
لما  مصدقًا  كان  وإن  رسول  أي  اتباع  وبعدم  فقط 
ُه 

َّ
الل  

َ
ل

َ
نز

َ
أ ِبَما  وا 

ُ
آِمن ْم 

ُ
ه

َ
ل  

َ
ِقيل ا 

َ
)َوِإذ أيديهم:  بين 

َو 
ُ

ُه َوه  ِبَما َوَراَء
َ

ُرون
ُ

ف
ْ

ا َوَيك
َ
ْين

َ
 َعل

َ
نِزل

ُ
ِمُن ِبَما أ

ْ
ؤ

ُ
وا ن

ُ
ال

َ
ق

ْم( ]البقرة:91[
ُ

ا ِلَما َمَعه
ً

ق  ُمَصدِّ
ُّ

َحق
ْ
ال

عليه  هم  بما  التمسك  على  أتباعهم  تحريض   -
وعدم تصديق الرسول عن طريق الترويج ألكاذيب 
ْو 

َ
أ وًدا 

ُ
 ه

َ
ان

َ
ك َمْن  ِإالَّ   

َ
ة

َّ
َجن

ْ
ال  

َ
ل

ُ
َيْدخ ْن 

َ
ل وا 

ُ
ال

َ
)َوق مثل: 

َصاَرى 
َ
ْو ن

َ
وًدا أ

ُ
وا ه

ُ
ون

ُ
وا ك

ُ
ال

َ
َصاَرى( ]البقرة:111[ )َوق

َ
ن

ُدوا( ]البقرة:135[
َ

ت
ْ

ه
َ
ت

- تبرير عدم اإليمان بالقرآن الذي جاء به رسول الله 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله بسبب أن الذي نزل 
رد عليهم  به هو عدوهم جبريل كما زعموا، وقد 
ُه 

َ
ل
َّ
ز

َ
ُه ن

َّ
ِإن

َ
 ف

َ
ا ِلِجْبِريل  َعُدّوً

َ
ان

َ
 َمْن ك

ْ
ل

ُ
قوله سبحانه: )ق

ًدى 
ُ

َوه َيَدْيِه  َبْيَن  ِلَما  ا 
ً

ق ُمَصدِّ ِه 
َّ
الل ِن 

ْ
ِبِإذ ِبَك 

ْ
ل

َ
ق ى 

َ
َعل

ِمِنيَن( ]البقرة:97[
ْ
ُمؤ

ْ
َرى ِلل

ْ
َوُبش

ًدا( 
َ
َول ُه 

َّ
الل  

َ
ذ

َ
خ

َّ
ات وا 

ُ
ال

َ
)َوق بمخلوقاته:  الله  تشبيه   -

]البقرة:116[ 
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مفهوم 
الهداية 

أعمق من 
مجرد الفهم 

واإلستيعاب، 
إن معناه 

يشمل التأثر 
الحقيقي 

بالقرآن، 
والسير 

في خطه، 
وتجسيد 

تعاليمه في 
واقع الحياة.

المتقون : 
هم الذين 

لديهم قابلية 
اإلهتداء 

والسير على 
الطريق التي 

أرشدهم الله 
إليها.



ضعاف  وتشكيك  البلبلة  أجل  من  والتساؤالت  اإلشكاالت  إثارة   -
َعْن  ــْم 

ُ
ه َوالَّ َما  اِس 

َّ
الن ِمَن  اُء 

َ
ه

َ
ف السُّ  

ُ
ول

ُ
)َسَيق والعقول:  القلوب 

ا( ]البقرة:142[.
َ

ْيه
َ
وا َعل

ُ
ان

َ
ِتي ك

َّ
ِتِهُم ال

َ
ِقْبل

بعض  في  واختزاله  النقي  والمضمون  الجوهر  من  الدين  إفراغ   -
وا 

ُّ
َول

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ِبرَّ أ

ْ
ْيَس ال

َ
الممارسات الصورية، وقد رد الله عليهم بقوله: )ل

َيْوِم 
ْ
َوال ِه 

َّ
ِبالل آَمَن  َمْن  ِبرَّ 

ْ
ال ِكنَّ 

َ
َول ِرِب 

ْ
َمغ

ْ
َوال ِرِق 

ْ
َمش

ْ
ال  

َ
ِقَبل ْم 

ُ
ك

َ
ُوُجوه

ْرَبى 
ُ

ق
ْ
ِوي ال

َ
ِه ذ ى ُحبِّ

َ
 َعل

َ
َمال

ْ
ى ال

َ
يَن َوآت ِبيِّ

َّ
اِب َوالن

َ
ِكت

ْ
ِة َوال

َ
َماَلِئك

ْ
اآلِخِر َوال

اَم 
َ

ق
َ
َوأ اِب 

َ
ق الرِّ اِئِليَن َوِفي  َوالسَّ ِبيِل  َواْبَن السَّ َمَساِكيَن 

ْ
َوال اَمى 

َ
َيت

ْ
َوال

اِبِريَن  َوالصَّ ُدوا 
َ

َعاه ا 
َ
ِإذ ِدِهْم 

ْ
ِبَعه  

َ
ون

ُ
ُموف

ْ
َوال  

َ
اة

َ
ك

َّ
الز ى 

َ
َوآت  

َ
اَلة الصَّ

ُم 
ُ

ِئَك ه
َ
ْول

ُ
وا َوأ

ُ
ِذيَن َصَدق

َّ
ِئَك ال

َ
ْول

ُ
ِس أ

ْ
َبأ

ْ
اِء َوِحيَن ال رَّ

َّ
َساِء َوالض

ْ
َبأ

ْ
ِفي ال

( ]البقرة:177[
َ

ون
ُ

ق
َّ

ُمت
ْ
ال

ألعــذار  الصريحة  المخالفة   -
باهتة تدل على إيمان مهزوز: 
َه 

َّ
الل  

َّ
ِإن ْم 

ُ
ه ِبيُّ

َ
ن ْم 

ُ
ه

َ
ل  

َ
ـــال

َ
)َوق

ا 
ً

َمِلك  
َ

ــوت
ُ
ــال

َ
ــْم ط

ُ
ــك

َ
ل  

َ
َبــَعــث ــْد 

َ
ق

ُك 
ْ
ُمل

ْ
ال ــُه 

َ
ل  

ُ
ــون

ُ
َيــك ـــى 

َّ
ن

َ
أ ــوا 

ُ
ــال

َ
ق

ُه 
ْ
ِمن ِك 

ْ
ُمل

ْ
ِبال  

ُّ
َحق

َ
أ ْحُن 

َ
َون ا 

َ
ْين

َ
َعل

ــَمــاِل( 
ْ
ال ِمــَن   

ً
 َسَعة

َ
ت

ْ
ُيــؤ ــْم 

َ
َول

 
َ

ة
َ

اق
َ
ط اَل  ــوا 

ُ
ــال

َ
]الــبــقــرة:247[)ق

ــوِدِه( 
ُ
َوُجــن  

َ
وت

ُ
ِبَجال ــَيــْوَم 

ْ
ال ا 

َ
ن

َ
ل

]البقرة:249[

- إلى غير ذلك من المخالفات 
الــتــي ذكــرهــا الــلــه فــي ســورة 

البقرة وفي غيرها.

وهكذا كانوا يزيفون الحقائق، 
ــواجــبــات،  ــن ال ويــتــهــربــون م
ويـــشـــكـــكـــون فــــي دعـــــوات 
حجة؛  أي  يقبلون  وال  األنبياء 
المسلمون  ينشغل  ال  وحتى 
في  ــل  األم الله  ضّعف  بهم  
 

ْ
ن

َ
أ  

َ
َمُعون

ْ
ط

َ
ت

َ
ف

َ
)أ استجابتهم: 

 
ٌ

ِريق
َ

ف  
َ

ــان
َ

ك ــْد 
َ

َوق ْم 
ُ

ك
َ
ل وا 

ُ
ِمن

ْ
ُيؤ

مَّ 
ُ
ِه ث

َّ
اَلَم الل

َ
 ك

َ
ْم َيْسَمُعون

ُ
ه

ْ
ِمن

وُه 
ُ
ل

َ
َعق َما  َبْعِد  ِمْن  ُه 

َ
ون

ُ
ف ُيَحرِّ

]البقرة:75[،   )
َ

ُمون
َ
َيْعل ــْم 

ُ
َوه

ـــوا 
ُ
وت

ُ
ــِذيــَن أ

َّ
 ال

َ
ــْيــت

َ
ت

َ
ـــِئـــْن أ

َ
)َول

ِبُعوا 
َ
ت ــا  َم آَيـــٍة   

ِّ
ــل

ُ
ِبــك ــاَب 

َ
الــِكــت

ــرة:145[، ولم  ــق ــب ــَك( ]ال
َ

ــت
َ
ِقــْبــل

خبث  بسبب  إال  ذلـــك  يــكــن 
التي  النفسية  وســوء  القلوب 

قال  حتى  أيديهم،  بين  الذي  الكتاب  بنور  االهتداء  عن  صرفتهم 
َماِم 

َ
غ

ْ
ال ِمَن  ٍل 

َ
ل

ُ
ُه ِفي ظ

َّ
الل ُم 

ُ
ِتَيه

ْ
َيأ  

ْ
ن

َ
أ ِإالَّ   

َ
ُرون

ُ
َينظ  
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من نافلة القول أن اإلسالم قد سبق القوانين الوضعية 
بمراعاة  الكفيلة  التشريعات  وضع  في  السنين  بمآت 
آدميته،  واحترام  كرامة  على  والحفاظ  اإلنسان  حقوق 
اإللهي  بالتكريم  يمتاز  اإلسالمية  الرؤية  في  فاإلنسان 
أن  أحد  يملك  وال  مكّرمًا،  اإلنسان  خلق  الله  أن  باعتبار 
الله تعالى وجعلها من  التي وهبها  يجرده من كرامته 

فطرته وطبيعته.
إلهي  اإلنسانية في منظور اإلسالم هي حق  فالكرامة 
مشروع يتمتع به جميع الناس دون استثناء، من منطلق 
كإنسان  إنسانيته  م��ن  مستمدة  اإلن��س��ان  ك��رام��ة  أن 
باعتباره أكرم المخلوقات، بغض النظر عن عرقه أودينه 
كرامة  إهدار  يجوز  فال  االجتماعي،  مركزه  أو  عقيدته  أو 
أو  ع��رض��ه،  انتهاك  أو  دم��ه،  بإباحة  ك��ان؛  ���ا  أّيً اإلن��س��ان 
تدنيس شرفه، أو احتقاره والتنقيص من قدره، أو اإلساءة 
إليه بالسب والشتم واإلهانة ونحو ذلك، سواًء أكان هذا 
اإلنسان مسلمًا أو غير مسلم، وسواًء ثبتت عليه جريمة 
أم لم تثبت، ألّن العقاب على الجرم إنما هو إصالح وزجر، 

ال تنكيل وإهانة.

تعالى  الله  أن  لوجدنا  الكريم  القرآن  نصوص  تأملنا  فلو 
قد بين في كتابه الكريم مكانة اإلنسان ورفع من شأنه، 
لغيره  يجعله  لم  ما  والقداسة  التكريم  من  له  وجعل 
الله  يقول  أنفسهم،  المالئكة  حتى  المخلوقات  من 
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وكتب  النبوية  السيرة  ثنايا  ف��ي  نفتش  ذهبنا  ول��و 
الرسول  أقوال  من  الكثيرة  الشواهد  فسنجد  الحديث 
ال��دال��ة  وآل���ه وس��ل��م وأف��ع��ال��ه  ال��ل��ه عليه  األع��ظ��م صلى 
عليه  علي  اإلم��ام  على  نعّرج  أن  غرو  ال  ولكن  ذلك،  على 
وسلم،  وآل���ه  عليه  صلى  المصطفى  تلميذ  ال��س��الم 
السالم  وباب مدينة علمه، حيث نجد اإلمام علي عليه 
احترام  ق��واع��د  وأرس���ى  ب��اإلن��س��ان،  اهتمامه  أول��ى  ق��د 

احترام الكرامة اإلنسانية من منظور إسالمي

اإلمام علي
نمــــــــــــــــوذجـًا

 عبد الرحمن  المروني
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ضرورة  على  السماوية  الرساالت  أكدت  عظيم  مبدأ  اإلنسانية  الكرامة 
إحترامها وعدم إمتهانها، وأبرز من نادى بها في تاريخ الفكر اإلسالمي  
هو اإلمام علي بن ابي طالب عليه السالم ، من خالل منظومة الفكرية 

الرائدة التي أعلت من قدر اإلنسان ودافعت عن كرامته.



ومراعاة  كرامته،  وحفظ  اإلنسان،  حقوق 
مشاعره االنسانية، في مواقف ونصوص 
ه��ذا  ف��ي  نستعرض  أن  ارت��أي��ن��ا  ك��ث��ي��رة 
المواقف  تلك  بعض  المقتضب  المقال 
نهج  س��ف��ر  تضمنها  ال��ت��ي  وال��ن��ص��وص 
نظرة  حول  واضحة  برؤية  للخروج  البالغة، 
اإلسالم إلى الكرامة اإلنسانية وقداستها، 
الحاصلة  االختالالت  معالجة  سبيل  في 
اليوم نتيجة االنحراف الفكري الذي يمثل 
اإلنسانية  المجتمعات  على  األكبر  الخطر 
وجه  على  اإلسالمية  والمجتمعات  عامة 

الخصوص.
احترام حق الحياة

جل  الخالق  منحها  التي  الحقوق  أول  إن 
وعال لبني اإلنسان هو حق الحياة، فالحياة 
حرمتها،  ولها  قداستها  لها  اإلنسانية 
وال ي��ج��وز ب���أي ح���ال م��ن األح����وال 
صغيرًا  اإلنسان،  حياة  على  االعتداء 
أنثى،  أو  ك��ان  ذك��رًا  كبيرًا،  أو  ك��ان 
يكون  أن  إال  كافرًا،  أو  كان  مسلمًا 
مقتضى  وعلى  لسبب،  ذل��ك 
وتشريعاته،  ال��دي��ن  أح��ك��ام 
ال��ق��رآن��ي��ة  اآلي����ات  أن  ب��دل��ي��ل 
ورد  القتل  تحريم  في  ال��واردة 
سبيل  على  النفس  ذك��ر  فيها 
العموم دون تعريف أو وصف، 
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ِبال  
ٌ
ِدئ

َ
ُمْبت ُه 

َ
ُسْبَحان ��ُه 

َّ
َوال��ل َها، 

ِّ
َحق

َيْوَم  َماِء  الدِّ ِمَن  وا 
ُ

ك
َ

َساف
َ

ت ِفيَما  ِعَباِد 
ْ

ال َبْيَن 
ِك َدٍم 

ْ
 ِبَسف

َ
ك

َ
ان

َ
ط

ْ
َينَّ ُسل وِّ

َ
ق

ُ
 ت

َ
ال

َ
ِقَياَمِة، ف

ْ
ال

 
ْ

َبل ُه، 
ُ
َوُيوِهن ُه 

ُ
ِعف

ْ
ا ُيض  ِممَّ

َ
ِلك

َ
ِإنَّ ذ

َ
َحَراٍم، ف

ُه«، ولم يكتف أمير المؤمنين 
ُ

ل
ُ

ق
ْ
ُه َوَين

ُ
ُيِزيل

ب��م��ا ق��د أوص���ى ب��ه ع��ام��ل��ه ح��ت��ى ت��وع��ده 
بالقصاص منه إن جرى منه شيء من ذلك 
ِه 

َّ
الل َد 

ْ
ِعن  

َ
ك

َ
ل َر 

ْ
ُعذ  

َ
»َوال السالم:  عليه  فقال 

َوَد 
َ

ق ِفيِه  نَّ 
َ
أِل َعْمِد، 

ْ
ال ِل 

ْ
ت

َ
ق ِفي  ِدي 

ْ
ِعن  

َ
َوال

َبَدِن«) 2(. 
ْ

ال
وف��ي م��وق��ف آخ��ر م��ن م��واق��ف الوصية 
نرى  ح��ق،  وج��ه  دون  ال��دم��اء  سفك  بعدم 
جيشه  بذلك  يوصي  )ع(  المؤمنين  أمير 
وقد استعد للقاء العدوفي معركة صفين، 
عدّوهم  يبتدئوا  ال  أن   

ً
أوال فيوصيهم 

قاتلوا،  إذا   
ّ
إال يقاتلونهم  ف��ال  ب��ق��ت��ال، 

ِفي  ��وا 
ُ

��اِت��ل
َ

}َوق تعالى:  الله  لقول  امتثاال 
ُدوا 

َ
ْعت

َ
ت  

َ
َوال ْم 

ُ
ك

َ
ون

ُ
اِتل

َ
ُيق ِذيَن 

َّ
ال ِه 

َّ
الل َسِبيِل 
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َ

ُمْعت
ْ

ال ُيِحبُّ   
َ

ال َه 
َّ

الل ِإنَّ 
ى 

َّ
َحت ْم 

ُ
وه

ُ
اِتل

َ
ق

ُ
ت  

َ
»ال السالم:  عليه  فيقول 

ٍة  ُحجَّ ى 
َ

َعل ِه 
َّ

الل ِبَحْمِد  ْم 
ُ

ك
َّ
ِإن

َ
ف ْم 

ُ
َيْبَدُءوك

َرى 
ْ

خ
ُ
 أ

ٌ
ة ْم ُحجَّ

ُ
ى َيْبَدُءوك

َّ
ْم َحت

ُ
اه ْم ِإيَّ

ُ
ك

ُ
ْرك

َ
َوت

ما  إذا  الجيش  يوصي  ثم  ْيِهْم«، 
َ

َعل ْم 
ُ

ك
َ

ل
تصيب أسلحتهم من  أن  المعركة  خاض 
ال يستحق فينهاهم عن قتل من يفر من 
كشف  إلى  يلجأ  أو  األع��داء،  من  المعركة 
في  يجرح  أوم��ن  يقتل،  أن  خشية  عورته 
القتال،  عن  جرحه  أقعده  بحيث  المعركة 
 

ُ
َهِزيَمة

ْ
ال ِت 

َ
ان

َ
ك ا 

َ
ِإذ

َ
»ف وصيته:  في  فيقول 

وا 
ُ

ل
ُ

ت
ْ

ق
َ

ت  
َ

��ال
َ

ف ِه 
َّ

الل ِن 
ْ
ِب���ِإذ  - لألعداء  يعني   –

ى 
َ

َعل وا 
ُ
ْجِهز

ُ
ت  

َ
َوال ُمْعِورًا،  ِصيُبوا 

ُ
ت  

َ
َوال ُمْدِبرًا، 

َجِريٍح«)3(.
احترام كرامة اإلنسان بعد موته

الرفيع  العلوي  التوجيه  من  آخر  نوع  وهذا 
على  والحفاظ  اإلن��س��ان،  آدمية  الح��ت��رام 
كرامته، وذلك في وصيته لولديه الحسن 
ضربه  لما  ال��س��الم(  )عليهما  والحسين 
لعبد  التعرض  بعدم  الله  لعنه  ملجم  ابن 
ش��يء  أو  للتعذيب  ملجم  ب��ن  ال��رح��م��ن 
إجراء  بعد  بجثته  يمثلوا  أن  وال  ذلك،  من 
فعله  لما  ا  تشفّيً عليه  الشرعي  القصاص 
بأبيهم، فيقول عليه السالم في وصيته : 
وَن 

ُ
وض

ُ
خ

َ
ْم ت

ُ
ك

َّ
ِفَين

ْ
ل

ُ
 أ

َ
ِلِب ال

َّ
ُمط

ْ
»َيا َبِني َعْبِد ال

ِميُر 
َ
 أ

َ
ِتل

ُ
وَن: ق

ُ
ول

ُ
ق

َ
ْوضًا، ت

َ
ُمْسِلِميَن خ

ْ
ِدَماَء ال

ُروا 
ُ

ظ
ْ
اِتِلي، ان

َ
 ق

َّ
نَّ ِبي ِإال

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

َ
 ال

َ
ال

َ
ِمِنيَن. أ

ْ
ُمؤ

ْ
ال

 
ً

ْرَبة
َ

ِرُبوُه ض
ْ

اض
َ

ِذِه ف
َ

ْرَبِتِه ه
َ

 ِمْن ض
ُّ

ا ِمت
َ
ن

َ
ا أ

َ
ِإذ

 
ُ

َسِمْعت ي 
ِّ
ِإن

َ
ف ُجِل،  ِبالرَّ وا 

ُ
ل

ِّ
َمث

ُ
ت  

َ
َوال ْرَبٍة، 

َ
ِبض

 :
ُ

ول
ُ

َيق وآل��ه(  عليه  الله  )صلى  ِه 
َّ

الل  
َ

َرُس��ول
وِر«) 4(. 

ُ
َعق

ْ
ِب ال

ْ
ل

َ
ك

ْ
و ِبال

َ
 َول

َ
ة

َ
ل

ْ
ُمث

ْ
ْم َوال

ُ
اك »ِإيَّ

الوصية بالمرأة والطفل:
اإلم��ام  وص��اي��ا  ف��ي  غائبة  ال��م��رأة  تكن  ل��م 
لقد  بل  وتوجيهاته،  السالم  عليه  علي 
إنسان  باعتبارها  باالهتمام  المرأة  أول��ى 
أن  ال��س��الم  عليه  اإلم���ام  وأك���د  ضعيف، 
تدنس  وال  تقتل  أال  حقها  م��ن  ال��م��رأة 
وصية  في  فيقول  تمتهن،  أو  كرامتها 
أوصى بها جيشه  التي  السالم(  )عليه  له 
معركة  العدوفي  للقاء  استعداده  وق��ت 
َوِإْن  ى 

ً
ذ

َ
ِب���أ َساَء 

ِّ
الن ِهيُجوا 

َ
ت  

َ
»َوال صفين: 

ُهنَّ 
َّ
ِإن

َ
ف ْم 

ُ
َمَراَءك

ُ
أ َوَسَبْبَن  ْم 

ُ
ك

َ
ْعَراض

َ
أ ْمَن 

َ
ت

َ
ش

��وِل، 
ُ

��ُع��ق
ْ

َوال ��ِس 
ُ

��ف
ْ
ن

َ ْ
َواأل ��َوى 

ُ
��ق

ْ
ال  

ُ
ات

َ
ِعيف

َ
ض

��ُه��نَّ 
َّ
��ُه��نَّ َوِإن

ْ
 َع��ن

ِّ
��ف

َ
��ك

ْ
ِب��ال َم��ُر 

ْ
��ؤ

ُ
��ن

َ
ل ��ا 

َّ
��ن

ُ
ِإْن ك

 
َ
ة

َ
َمْرأ

ْ
ال  

ُ
اَول

َ
ن

َ
َيت

َ
ل  

ُ
ُجل الرَّ اَن 

َ
ك َوِإْن   ،

ٌ
ات

َ
ِرك

ْ
ُمش

َ
ل

ُر ِبَها  ُيَعيَّ
َ

ِهَراَوِة ف
ْ

وال
َ
ْهِر أ

َ
ف

ْ
ِة ِبال َجاِهِليَّ

ْ
ِفي ال

َوَعِقُبُه ِمْن َبْعِدِه«)5(. 
السالم  عليه  اإلمام  نرى  آخر  موقف  وفي 
األع��داء  من  حصل  لموقف  م 

ّ
ويتأل يتأّوه 

أّن  وه��و  ضمير،  وال  لهم  دي��ن  ال  ال��ذي��ن 
على  هجموا  ال��ش��ام  جيش  م��ن  األع����داء 
على  واع��ت��دوا  قتلوا،  م��ن  فقتلوا  األن��ب��ار 
الكتاب،  أه��ل  ونساء  المسلمات  النساء 
ُه 

ُ
ْيل

َ
خ  

ْ
َوَرَدت ْد 

َ
ق اِمٍد 

َ
غ و 

ُ
خ

َ
أ ا 

َ
َهذ

َ
»ف فيقول: 

 ، ِريَّ
ْ

َبك
ْ

اَن ال اَن ْبَن َحسَّ  َحسَّ
َ

ل
َ

ت
َ

ْد ق
َ

َباَر، وق
ْ
ن

َ ْ
األ

ِني 
َ

غ
َ

َبل ْد 
َ

ق
َ

ول َمَساِلِحَها،  َعْن  ْم 
ُ

ك
َ

ْيل
َ

خ  
َ

ال
َ
ز

َ
وأ

ِة 
َ
َمْرأ

ْ
ال ى 

َ
َعل  

ُ
ل

ُ
َيْدخ اَن 

َ
ك ُهْم 

ْ
ِمن  

َ
ُجل الرَّ نَّ 

َ
أ

ِزُع 
َ

ت
ْ
َين

َ
ف ��ُم��َع��اِه��َدِة 

ْ
ال ����َرى 

ْ
خ

ُ ْ
واأل ُمْسِلَمِة 

ْ
ال

َما  َها، 
َ
وُرُعث ��ا 

َ
ِئ��َده

َ
��ال

َ
وق َبَها 

ُ
ل

ُ
وق َها 

َ
ِحْجل

مَّ 
ُ
 ِبااِلْسِتْرَجاِع وااِلْسِتْرَحاِم، ث

َّ
ُه ِإال

ْ
ِنُع ِمن

َ
ْمت

َ
ت

ٌم 
ْ

ل
َ

ك ُهْم 
ْ
ِمن  

ً
َرُجال  

َ
ال

َ
ن َما  َواِفِريَن  وا 

ُ
َصَرف

ْ
ان

 
َ

 ُمْسِلمًا َمات
ً
نَّ اْمَرأ

َ
و أ

َ
ل

َ
ُهْم َدٌم، ف

َ
 ل

َ
ِريق

ُ
 أ

َ
وال

اَن 
َ

 ك
ْ

ومًا َبل
ُ

اَن ِبِه َمل
َ

َسفًا َما ك
َ
ا أ

َ
ذ

َ
ِمْن َبْعِد ه

ِدي َجِديرًا«)6(. 
ْ
ِبِه ِعن

وفي وصية اإلمام عليه السالم باألطفال 
إلى  والدعوة  والبنات  البنين  من  والصغار 
احترام آدميتهم والحفاظ على كرامتهم، 
ْم 

ُ
َصِغيُرك سَّ 

َ
أ

َ
»ِلَيت السالم:  عليه  يقول 

ْم، 
ُ

ِبَصِغيِرك ْم 
ُ

ِبيُرك
َ

ك  
ْ

ف
َ
��َي��ْرأ

ْ
َول ْم، 

ُ
ِبيِرك

َ
ِبك

يِن  الدِّ ِفي   
َ

ال ِة،  َجاِهِليَّ
ْ

ال اِة 
َ

ُجف
َ

ك وا 
ُ
ون

ُ
ك

َ
ت  

َ
َوال

وَن«)7(.
ُ

ِه َيْعِقل
َّ

 َعِن الل
َ

ُهوَن، َوال
َّ

ق
َ

ف
َ

َيت
الوصية بالرعية والفئات المستضعفة:

ك���ان اإلم�����ام ع��ل��ي ع��ل��ي��ه ال���س���الم ي��ك��رر 
م��واع��ظ��ه  وف���ي  ألوالده،  وص���اي���اه  ف���ي 
الفئات  وسائر  باأليتام،  الوصية  وخطبه؛ 
المجتمع، فمن وصيته  المستضعفة في 
 

َ
��ل

ْ
ه

َ
أ ��اِرْن 

َ
»ق  : السالم  عليه  الحسن  البنه 

ِبْن 
َ

ت رِّ 
َّ

الش  
َ

ل
ْ

ه
َ
أ وَباِيْن  ُهْم، 

ْ
ِمن ْن 

ُ
ك

َ
ت ْيِر 

َ
خ

ْ
ال
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م«)8(.
ْ

ل
ُّ

 الظ
ُ

َحش
ْ

ف
َ
ِعيِف أ

َّ
ُم الض

ْ
ل

ُ
َحَراُم، وظ

ْ
َعاُم ال

َّ
َس الط

ْ
ُهْم، ِبئ

ْ
َعن

ملجم  ابن  ضربه  لما  السالم(  )عليهما  والحسين  الحسن  لولديه  أيضًا  وصيته  ومن 
 

َ
َوال ُهْم، 

َ
َواه

ْ
ف

َ
أ وا  ِغبُّ

ُ
ت  

َ
ال

َ
ف اِم 

َ
ْيت

َ ْ
األ ِفي  َه 

َّ
الل َه 

َّ
»الل يقول:  أجله  بدنو  شعر  وقد  الله  لعنه 

ْم«)9(. 
ُ

َرِتك
ْ

َيِضيُعوا ِبَحض
وأّما ما كان يوصي به عماله وقادة جيشه بحسن تعاملهم مع سائر الرعية وخصوصًا 
األيتام، والفقراء، والمساكين، والمرضى، وسائر الفئات المستضعفة، وضرورة العناية 
من  الكثير  ذلك  في  ورد  فقد  كرامتهم،  على  والحفاظ  إنسانيتهم،  واحترام  بهم، 
اليوم دستورًا ومنهجًا يسير عليه كل من  أن تكون  التي يجدر  الوصايا واإلرشادات 
كتاب  فمن  اليوم،  اإلسالمية  الدول  في  الهامة  والوظائف  العليا  المناصب  يتولى 
 

َ
َحدًا َعْن َحاَجِتِه، َوال

َ
ْحِشُموا أ

ُ
 ت

َ
له عليه السالم إلى عماله على الخراج يقول فيه: »َوال

 
ً

ة َدابَّ  
َ

َوال َصْيٍف،   
َ

َوال اٍء 
َ

ِشت  
َ

ِكْسَوة َراِج 
َ

خ
ْ

ال ِفي  اِس 
َّ
ِللن ِبيُعنَّ 

َ
ت  

َ
َوال ِلَبِتِه، 

َ
ط َعْن  ْحِبُسوُه 

َ
ت

َحٍد ِمَن 
َ
 أ

َ
نَّ َمال َمسُّ

َ
 ت

َ
ٍم، َوال

َ
اِن ِدْره

َ
َحدًا َسْوطًا ِلَمك

َ
ِرُبنَّ أ

ْ
ض

َ
 ت

َ
 َعْبدًا، َوال

َ
ْيَها، َوال

َ
وَن َعل

ُ
ِمل

َ
َيْعت

ِم«)10( . 
َ

ْسال ِ
ْ

ِل اإل
ْ

ه
َ
ى أ

َ
حًا ُيْعَدى ِبِه َعل

َ
و ِسال

َ
َرسًا أ

َ
ِجُدوا ف

َ
ْن ت

َ
 أ

َّ
ٍد ِإال

َ
 ُمَعاه

َ
 َوال

ٍّ
اِس ُمَصل

َّ
الن

التعامل اإلنساني مع األعداء
لم يكن اإلمام عليه السالم يقدر الكرامة اإلنسانية والقدسية اآلدمية لمن هم معه 
ومن رعيته، وإنما كان يقدر ذلك حتى لخصومه وأعدائه، وهو بذلك يضع أخالقيات 
فمن  وأخالقياتها،  الحروب  لسياسة  رائعة  وقوانين  الخصوم،  مع  للتعامل  رفيعة 
وصية له ) عليه السالم ( وصى بها معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام: 
.)11(»

َ
ك

َ
ل

َ
ات

َ
 َمْن ق

َّ
نَّ ِإال

َ
اِتل

َ
ق

ُ
 ت

َ
ُه، َوال

َ
 ُدون

َ
ك

َ
َهى ل

َ
ت

ْ
 ُمن

َ
اِئِه، َوال

َ
 ِمْن ِلق

َ
ك

َ
 ُبدَّ ل

َ
ِذي ال

َّ
َه ال

َّ
ِق الل

َّ
»ات

ى 
َّ

َحت ْم 
ُ

وه
ُ

اِتل
َ

ق
ُ

ت  
َ

»ال بصفين:  العدو  لقاء  قبل  لعسكره  السالم(  )عليه  له  وصية  ومن 
ْم 

ُ
ك

َ
َرى ل

ْ
خ

ُ
 أ

ٌ
ة ْم ُحجَّ

ُ
ى َيْبَدُءوك

َّ
ْم َحت

ُ
اه ْم ِإيَّ

ُ
ك

ُ
ْرك

َ
ٍة، َوت ى ُحجَّ

َ
ِه َعل

َّ
ْم ِبَحْمِد الل

ُ
ك

َّ
ِإن

َ
ْم، ف

ُ
َيْبَدُءوك

وا 
ُ
ْجِهز

ُ
 ت

َ
ِصيُبوا ُمْعِورًا، َوال

ُ
 ت

َ
وا ُمْدِبرًا، َوال

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

َ
ال

َ
ِه ف

َّ
ِن الل

ْ
 ِبِإذ

ُ
َهِزيَمة
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َ

َعل
عليه  علي  اإلمام  أن  وذلك  وأشمل،  أعم  هي  رواية  المعنى  هذا  مثل  في  روي  وقد 

السالم بين فيها ما يجب مراعاته في قتال األعداء، حيث أمر جيشه بما يلي:
- عدم قتل الجرحى.

- منع تعقب الفارين.
- منع كشف العورات وهتك األستار )تتبع ما هو خفي ومستور عن العيون(.

- منع التمثيل بالقتلى من األعداء.
- عدم أخذ شيء من أموال األعداء إال ما أحضروه معهم إلى أرض المعركة.

- عدم التعرض بسوء لمن ألقى سالحه أو تم أسره.
حيث يقول أمير المؤمنين في وصيته لعسكره قبل معركة الجمل: »يا أيها الناس 
إذا هزمتموهم فال تجهزوا على جريح، وال تتَبعوا موليًا، وال تطلبوا ُمدبرًا، وال تكشفوا 
عورة، وال تمثلوا بقتيل، وال تهتكوا سترا، وال تفرقوا شيئا من أموالهم إال ما تجدونه 
أمة، وما سوى ذلك فهو ميراث  أو  أو عبد  )دواب(  أو كراع  في عسكرهم من سالح 

لورثتهم، ومن ألقى سالحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن«)13(. 

1-نهج البالغة، الكتب والرسائل،  47. 
2-نهج البالغة، الكتب والرسائل،  53. 
3-نهج البالغة، الكتب والرسائل،  14. 
4-نهج البالغة، الكتب والرسائل،  47. 
5-نهج البالغة، الكتب والرسائل،  14. 

6-نهج البالغة، كتاب الخطب، 27. 
7- نهج البالغة، كتاب الخطب، 166. 
8-نهج البالغة، الكتب والرسائل، 31. 

9-نهج البالغة، الكتب والرسائل،  47. 
10-نهج البالغة، الكتب والرسائل،  51. 
11-نهج البالغة، الكتب والرسائل،  12. 
12-نهج البالغة، الكتب والرسائل،  14. 

13-أخالقيات أمير المؤمنين، هادي 
14-مدرسي، مؤسسة األعلمي، ص410. 
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حرم الديار الحضرمية
مديـــنة تريــم 

مــقدمـة:
تريم: بفتح فكسر فسكون، مدينة قديمة ذات شهرة علمية وتاريخية تقع في نهاية 
الحفريات  تريم بن حضرموت بن سبأ األصغر، وتشير  وادي حضرموت، سميت باسم 
أي  الميالد،  قبل  الرابع  القرن  إلى  يعود  تأسيسها  تاريخ  أن  إلى  عليها  العثور  تم  التي 
ختطت في زمن أسعد الكامل من 

ُ
في العصر السبئي. وهناك رأي آخر يقول: أن تريم أ

وبعد  البخور.  طريق  في  موقعها  وكان  الميالدي،  الرابع  القرن  في  الحميريين  التبابعة 
اإلسالم نالت شهرة دينية واسعة كمقر للدعوة اإلسالمية، ومركز إشعاع علمي وفكري 
القرآن،  وتحفيظ  تعليم  ومراكز  العلمية  المراكز  من  الكثير  فيها  أقيمت  حيث  وديني 
وبالتالي فقد وفد إليها الكثير من طلبة العلم من المناطق اليمنية المختلفة، وكذا من 
الدول االفريقية القريبة ومن الدول المجاورة، بل ومن اندونيسيا والشرق األقصى )بل 

وأوربا وأميركا واستراليا(. 
والزوايا  والمساجد  العلمية  أربطتها  كثرة  الريادي  الدور  بهذا  القيام  في  ساعدها  وقد 
الحسينيين،  العلويين  للسادة  موطنًا  وكونها  علمائها،  وتعدد  بالتدريس،  العامرة 

وفيها يقول اإلمام عبدالله بن علوي الحداد العلوي الحسيني:

استطالع: حسن الكاف العلوي

من تريم الخــــير ال برحت          في أمان الله خيــــــر ولي
اإلله الحـــــــــــــــق خالقــــنا          جل عن شـــبه وعن مثِل
وأمان المصـطفى المدني           أحمد األمالك والرســـــِل
وأمان العــــــــــترة الـشرفاء          من بني الزهراء وآل علي
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إليها  وشدت  العارفون،  العلماء  بها  وهام  األرواح،  عشقتها 
بن  نشوان  العالمة  اإلمام  رحلة  الرحالت  تلك  ومن  الرحالت، 
مدينة  قاصدًا  حضرموت  إلى  وفد  الذي  اليمني  الحميري  سعيد 
المشايخ  من  بها  من  للقاء  راشد  ابن  السلطان  عهد  في  تريم 
واألعيان، والذي عاد بانطباعات تجلت واضحة في مكاتبته إلى 

سلطانها والتي صدرها بأبيات يقول فيها:
رعى الله إخواني الذين عهدتهم     

                                       ببطن تريم كالن���جوم الع������وائم
عليًا حل�����يف الن����جدة ابن محمد   

                                       وأبنا أخ������يه الغ�����ّر من  آل ح�اتم
وكم في تريم من إم����ام مهذب   

                                       وسيد أهل العلم يحيى بن سالم
أولئك أهل الفضل في ظل فاضل    

                                        عظيم من األم��الك عالي الدعائم
أمنت بهم من سالف الدهر برهة   

                                       فكانت لياليه كأض���������غاث حالم
وفارقتهم كره���������ًا ونار فراقهم

                   تأجج ما بين الح��������شا والحزائم
أال هل ألي������������ام تقضت برجعة

                   أو أبكي عليها بالدموع السواجم

عشق ال ينتهي:
وهل لزمان الوصل بالوصل عودة

                   وهيهات ليس الصدق كالمتالئم
لئن بعدت أجس�����������امنا فقلوبنا

                  تزاد بود غير واهي الع�����������������زائم
سالم علي������كم من صديق بقلبه

                  جراح ف����������راق مال���ها من مراهم
وقال فيها: أطال الله بقاء صمد المشايخ األجالء الفقهاء الفضالء، 
إطالة تبلي جديد الدهر، وتفني كل ليلة وشهر، وأعلى مجدهم 
ارتفاعًا  قدرهم  ورفع  األفالك،  سائر  في  العلوية  الكواكب  على 
الوجد  مترادف  الرحيب  ناديهم  زيارة  إلى  شوقي  األمالك،  في 
ذات  أو  الفياح،  الماء  إلى  ناجز  شهر  في  صاٍدِ  كشوق  والنحيب، 
تبادر  الغائب،  واحدها  إلى  الذوائب  شمطاء  أو  األفراخ،  إلى  جناح 

كل راكب، وتكفكف فيض دمعها الساكب.
                       تسائل عن حب�����يب غاب عنها      

                                       وقد يشفي من الكمد السؤال )1(
ويقول فيها العالمة أبوبكر بن شهاب الدين العلوي الحسيني:
ِس

َّ
إذا نحن زرناها وج���دنا ترابها            يف��وح لنا كالعنبر المتن���ف

نا نمش�ي بواٍد مقدس
َّ
 في ثراها تأدبًا            نرى أن

ً
ونمش�ي حفاة

وقال أيضًا:
ح������رم ال��ديار الح�����������ض�رمية           م�طلع الس��������اري بها واآلفل
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مدينة  العلماء والصالحين :
في تريم ينبت العلماء والصالحون كما تنبت األرض الزرع، فكتب 
التاريخ تزخر بتراجم العلماء والصالحين والحفاظ، يقول العالمة 
كأمير،  تريم  العروس:  تاج  كتابه  في  الزبيدي  مرتضى  الحافظ 
حضرموت،  بن  تريم  بانيها  باسم  سميت  بحضرموت  مدينة 
شهداء  من  جماعة  وفيها   ، ومنبتهم  األولياء  عش  هي  يقال 

بدر)2( .
ففي أوج ازدهارها اجتمع فيها ثالثمائة مفت في عصر واحد، 
وال تكاد تقرأ ترجمة ألحد علمائها إال وتجد أنه ولد بتريم وحفظ 
أرسالن  شكيب  األمير  المؤرخ  حمل  ما  وهذا  العظيم،  القرآن 
وسميته  كتابًا  أللفت  الوقت  من  مزيد  عندي  كان  لو  يقول:  أن 
)الحجر الكريم في من ولد بتريم وحفظ القرآن العظيم(. ]تريم 

مدينة الحفاظ/ مجلة التواصل العدد 6/ منير سالم بازهير[
الدين  شهاب  بن  عبدالله  بن  علوي  الحبيب  يقوله  كان  ومما 
)ت 1386ه�(: كان في مسجد المحضار يحزبون ]أي يتدارسون 

 وعبيد العكسر وكلهم يحفظون القرآن.)3( 
ٌُُُ

ل
َ

القرآن[ َدل
بن  عبدالله  االمام  بن  عبدالرحمن  الشيخ  العالمة  فيها  وقال 

مدينة
 العلماء والصالحين:

دبغت بأق�دام األك�����ابر أرضها          فترابها طب السقيم الناحل
وسم�����اؤها ام��تازت بكثرة  ال�           أنوار من عمل التقى المتراسل

 تريم جنة الدنيا:
ال  الفيلسوف  المفكر  ونظر  العقل  بعين  المدينة  إلى  الناظر  إن 

يسعه إال أن يتمثل بقول القائل:
لقالوا جنة الدنيا تريم فلو نظرت فالسفة إليها 

فهي من وجهة نظر الفالسفة الذين ينظرون إلى  الماورائيات 
وآله  عليه  الله  صلى  قوله  بدليل  الدنيا  جنة  األشياء  وحقائق 
ِة ؟ 

َّ
َجن

ْ
 ال

ُ
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ر(. وما أكثر حلق الذكر المستمرة على مدار الساعة، 
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فالمدينة أشبه بمجلس ذكر ال ينفض، فال ينفض مجلس للذكر 
في بقعة إال وينعقد آخر.

وفيها يقول الصالح الشواف:
بل من جنان الفردوس ماهي من الدنيا البوس 
فيها ج�����������الالت الله روضة جعلها القدوس 

من  وخرجت  الحميري:  نشوان  العالمة  يقول  مفارقتها  وعن 
ربعهم المعمور بالكرم والجود وناديهم المعتصر لكل منجود، 
كنت كأبينا آدم حين خرج من الجنة فأصبح من النادمين وُعدَّ 
بخروجه من اآلثمين، فيا ليت شعري أيعفو الله عز وجل عني 
من هذه الخطية أم يقصر بي عن العفو جسور المطية، ويتوب 
الدهر وتقادم، فأكون  آدم فيما سلف من  علي كما تاب على 
من األتقياء أم أكون بذلك الخروج من األشقيا؟! فخروجي من 
آدم  كخروج  والسنة  الكتاب  موجب  في  المبينة  الحكمة  نادي 
عليه السالم من الجنة، انتجعت روضة األدب، ومن انتجع عنها 

أفلس وأجدب... ]باحنان، جواهر تاريخ األحقاف[.

الثامن  القرن  األولى لها في  زيارته  المكي عندما  اليافعي  اسعد 
أئمة  لوفود  المشاهد  وهو  ومنشأ،  مولدًا  المكي  وهو  الهجري، 
وعلو  ومذاهبهم  أجناسهم  اختالف  على  اإلسالمية  العلوم 

كعبهم:
مررت بوادي حض�رموت مسلمًا

فألفيته بالبش�ر مبتسمًا رحبا  
وألفيت فيه من جهابذة العال

أكابر ال يلقون شرقًا وال غربا  
والذي أرسله إلى تريم هو والده الشيخ عبدالله بن أسعد، األمر الذي 
يشير إلى انتشار شهرة علمائها في القرن الثامن الهجري خاصة 
ومنذ أوائل القرن، فقد ذكر ابن فضل الله العمري صاحب »مسالك 
بالمصطلح  »التعريف  كتابه  في  األمصار«  ممالك  في  األبصار 
الشريف« عند ذكره  لبقية أهل العلم واإلمامة والتقوى والصالح 
بذلك العهد من فروع البضعة النبوية وأهل البيت المصطفوى، 
حضرموت  وبالد  بصنعاء  اآلن  البقية  )وهذه  لفظه:  ما  قال  حيث 

وما والهما من بالد اليمن(. )4(
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تريم 
المدينة التي ال تتوقف عن إلقاء الدروس:

إذا كنت في مدينة تريم فإنه باستطاعتك 
أو  علميًا  مجلسًا  تحضر  أن  وقت  أي  في 
تتوقف  ال  التي  المدينة  فهي  وعظيًا، 
على  المالئكة  وتحفها  الدروس  القاء  عن 
بزواياها  تريم  مدينة  وتمتاز  الساعة،  مدار 
إلى  اضافة  العتيقة،  العلمية  ومراكزها 
التي هي أشبه ما  العلماء والفضالء  بيوت 
لطالب  ابوابها  تفتح  علمية  بمراكز  تكون 

العلم والمعرفة بشكل عام أو خاص.
والزوايا  المعاهد  هذه  من  العديد  زالت  وال 
قرون  منذ  الشريف  العلم  بطالب  تحفل 
الزمن  من  لفترات  ابوابها  تغلق  مضت، 
للظروف  نتيجة  أخرى  فترات  وتفتحها 
بالمدينة.  مرت  التي  المختلفة  السياسة 
وقد اغلق معظمها ابان الحكم الشمولي 
فتحها  اعيد  ثم  سابقًا  اليمن  جنوب  في 
بعد تحقيق الوحدة اليمنية في عام 1990م، 
وأنشئت مراكز علمية جديدة في حين لم 

تفتح بعض المراكز العلمية القديمة ثانيًا.
ونذكر هنا عددًا من الزوايا والمراكز العلمية 
التي ال تزال إلى يومنا هذا  تستقبل طالب 
العلم وتلقى فيها الدروس، باالضافة إلى 

عدد من المراكز العلمية الحديثة، ومنها:
* زاوية الشيخ سالم بافضل: الواقعة بحارة 
الخليف، ومؤسسها هو الشيخ سالم بن 
فضل بافضل في القرن السادس الهجري، 
كالفقه  الفنون،  شتى  فيها  تدرس  و 
والتصوف وغير ذلك،  والتفسير  والحديث 
العلماء  أحد  غالبًا  بها  التدريس  ويتولى 

المنتسبين إلى مؤسسها الشيخ سالم.
م لتحفيظ القرآن الكريم:  * معالمة أبي مريِّ
السقاف  االمام  مسجد  غربي  الواقعة 
الشهير، ومؤسسها السيد محمد بن عمر 
الفقيه  ابن  الشهيد  أحمد  بن  محمد  بن 

المعروف  باعلوي  علي  بن  محمد  المقدم 
م المتوفي سنة 822ه�، ويكلف  بأبي مريِّ
القرآن  حفظ  إلى  باإلضافة  فيها  الطالب 
كتاب  من  العبادات  ربع  حفظ  الكريم 
فيها  تعقد  كما  الشيرازي،  لإلمام  التنبيه 
للتجويد، وقد تلقى فيها على مر  دروس 
القرآن  حفاظ  من  اآلالف  واألجيال  القرون 
والمنطقة  البلدة،  علماء  وأكابر  الكريم 
العهد  إبان  أغلقت  وقد  تأسيسها،  منذ 
ثم  سابقًا،  اليمن  جنوب  في  الشمولي 
بن  )سعد(  محمد  الحبيب  فتحها  أعاد 

علوي العيدروس رحمه الله تعالى.
* معالمة بارشيد )باحرمي(: الواقعة بحارة 
الخليف، و تنسب لإلمام عبد الله بن أبي 
بكر العيدروس ت 865ه�،  و تعتني بتعليم 
والعلوم  والقراءة  التهجي  مبادئ  النشء 
الشرعية األساسية، توارث التدريس فيها 
تريم  في  الشهيرة  حرمي  أبي  آل  أسرة 
حتى أطلق عليها معالمة باحرمي، وهي 
األخرى أيضًا أغلقت إبان العهد الشمولي 
فتحها  وأعيد  سابقا  اليمن  جنوب  في 

بعد الوحدة اليمنية.
السكران:  بكر  أبي  بن  الشيخ علي  زاوية   *
الشيخ  مؤسسها  بمسجد  الواقعة 
عبدالرحمن  بن  السكران  بكر  أبي  بن  علي 
سنة  بتريم  المتوفي  باعلوي  السقاف 
895ه�، ويدرس فيها مجموعة من العلوم 

والمعارف  اإلسالمية.
هذا  يعرف  باشعبان:  مسجد  زاوية   *
العيدروس حاليًا نسبة  المسجد بمسجد 
العيدروس،  عبدالله  بن  حسين  للشيخ 
وذلك بعد أن جدد بناءه هذا الشيخ .وفي 
العالمة  المسجد  بهذا  درس  من  مقدمة 
)ت1180ه�(،  بلفقيه  عبدالله  بن  حسين 

عبدالرحمن  بن  علوي  الحبيب  وآخرهم 
المشهور )ت1341ه�( .  

شيخ  بن  عبدالله  آل  قبة  مدرسة   *
عبدالله  الشيخ  إلى  نسبة  العيدروس: 
تولى  من  أول  وهو  العيدروس،  شيخ  بن 
فتره  إبان  أغلقت  وقد  فيها،  التدريس 
أن  إلى  بحضرموت  اليافعية  الطوائف 
عيدروس  بن  شيخ  الحبيب  فتحها  أعاد 
 26 في  المتوفى  العيدروس  محمد  بن 

شعبان )1330ه�(.
بالسحيل  الواقعة  باغريب:  معالمة   *
االمام  أسسها  األبرار،  مسجد  جنوب 
القرن  في  العيدروس  بكر  أبي  بن  عبدالله 
مبادئ  النشء  بتعليم  وتعتني  التاسع، 
الشرعية  والعلوم  والقراءة  التهجي 
الشمولي  العهد  إبان  أغلقت  األساسية. 
فتحها  أعيد  ثم  اليمن سابقا  في جنوب 

بعد الوحدة اليمنية.
سنة   أسس  الذي  العلمي:  تريم  رباط   *
من  مجموعة  جهود   بتظافر  1305ه�، 
أثرياء تريم من أسرة آل الحداد  وآل الجنيد  
أوج  الرباط  وبلغ  عرفان.  وآل  السري  وآل 
العالمة  السيد  عهد  في  العلمي  مجده 
أبان  أغلق  ثم  الشاطري،  عمر  بن  الله  عبد 
سابقا  اليمن  لجنوب  الشمولي  الحكم 
وأعيد فتحه سنة 1410ه�/1990م.و يتولى 
سالم  العالمة  الحبيب  حاليًا  الرباط  ادارة 
ويقوم   الشاطري،  عمر  بن  الله  عبد  بن 
البلدة.  علماء  من  العديد  فيه  بالتدريس 
وقد تخرج من هذا الرباط آالف الطالب من 
اليمن والدول اإلسالمية  مختلف مناطق 
وأسسوا  بعد  فيما  برزوا  والذين  وغيرها. 
األربطة العلمية وتولوا اإلفتاء في العديد 

من الجهات عربيًا وآسيويًا وأفريقيًا.
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اإلسالمية:  للدراسات  المصطفى  دار   *
بعيديد،  الروضة  بحافة  الواقعة 
محمد  بن  عمر  العالمة  الحبيب  أسسها 
فيها  ويدرس  1414ه�،  سنة  حفيظ  بن 
تريم  من  والدعاة  العلماء  من  العديد 
واليمن وخارجها، تخرج من الدار  العديد 
من الدعاة الذين انتشروا في العديد من 
الدار  تنظم  كما  والعالم.  اليمن   نواحي 
يحضرها  سنوية  تربوية  علمية  دورات 

العالم. انحاء  الطالب من كافة 
االسالمية:  للدراسات  الزهراء  دار   *
المصطفى  لدار  كفرع  الدار  هذه  وتعتبر 
بالقطاع  وتختص  اإلسالمية،  للدراسات 
هذه  في  العلم  ويتلقى  النسائي، 
محافظات  مختلف  من  طالبات  الدار 

المختلفة.  العالم  ودول  الجمهورية 
كليات  من  والقانون:  الشريعة  كلية   *
الجامعات  اتحاد  /عضو  األحقاف  جامعة 
رابطة  وعضو  واإلسالمية،  العربية 
المتخرج  يحصل  اليمنية،  الجامعات 
كما  البكالريوس،   شهادة  على  منها 

الماجستير،  مساق  أيضًا  الكلية  تقدم 
علماء  من  نخبة  فيها  التدريس  ويتولى 

البلدة واليمن والعالم اإلسالمي.
إلى  إضافة  العامة:  والدروس  المجالس   *
المنتظمين  للطالب  المستمرة  الدروس 
ومساءًا  صباحًا  العلمية  المعاهد  في 
بمساجد  اليومي  التعليم  وحلقات 
ومجالس  دروس  تعقد  فإنها  المدينة، 
توقيتها  في  ويراعى  مفتوحة،  عامة 
وأصحاب  المجمتع  فئات  كافة  ظروف  
مع  العلم  طلب  لهم  ليتسنى  المهن، 
اليومي،  معاشهم  بامور  االنشغال 
اليومية  شبه  المجالس  تعقد  لذلك 
التي  و  الشهرية  وحتى  واالسبوعية 
تتخللها  بالشهر،  واحدة  مرة  تعقد 

االناشيد السلفية والروحية .
اليومية  والمجالس  الدروس   *

واألسبوعية:
الفجر  صالة  أداء  وبعد  الباكر  الصباح  منذ 
يلقي  النبوية،  واألدعية  األوراد  وقراءة 
الحبيب العالمة عمر بن محمد بن حفيظ 

مدرسة دار الفقيه: 
أيام  والرقائق  السلوك  في  عامًا  درسًا 
كل  من  واألربعاء  والثالثاء  واألحد  السبت 

أسبوع، وتستمر إلى شروق الشمس.
السبت  يومي  شمس  اشراق  وبعد 
الْمَدَرُس  يعقد  اسبوع  كل  من  واألربعاء 
والذي  العلمي،  تريم  برباط  الكبير  العام 
عبدالله  بن  سالم  العالمة  فيه  يتصدر 
من  الغفير  الجم  ويحضره  الشاطري 
العلوم  أصناف  فيه  ويقرأ  البلده،  سكان 

ساعتين. حوالي  ويستمر   ، والمعارف 
كل  من  والثالثاء  األحد  يومي  صباح  أما 
سالم  الشيخ  زاوية  مدرس  فيعقد  شهر 
بالحد  ومدرس  صباحًا،  بافضل  فضل  بن 

موضع والدة االمام الحداد.
بقبة  مدرس  يعقد  االثنين  يوم  وصباح 
العيدروس  بكر  أبي  بن  عبدالله  الحبيب 
مدرس  ثم  الدين،  علوم  إحياء  كتاب  في 
الحداد  علوي  بن  عبدالله  االمام  بغرفة 
في بيته بالحاوي . وصباح يوم الخميس 
في  البخاري  صحيح  لقراءة  مدرس  يعقد 
بغرفة  مدرس  و  علوي،  أبي  آل  مسجد 
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ببيته  الحداد  علوي  بن  عبدالله  الحبيب 
بالحاوي.

والخميس  االثنين  يومي  ظهر  وبعد 
علي  الشيخ  بزواية  يعقد  الثانية  الساعة 

بن أبي بكر السكران مدرس آخر.
والثالثاء  واألحد  السبت  أيام  عصر  وفي 
بدار  العامة  الروحة  تعقد  واألربعاء 
وعصر  االسالمية،  للدراسات  المصطفى 
مسجد  في  روحة  تعقد  الجمعة  يوم 
العالمة  الحبيب  فيها  يتصدر  بابطينه 
في  وروحة  الشاطري،  عبدالله  بن  سالم 
عبدالله  الحبيب  يتصدرها  سرور  مسجد 
وروحة  الدين،  شهاب  بن  محمد  بن 
شيخ  بن  عبدالله  الحبيب  بمدرسة 

العيدروس،  وروحة بمسجد نفيع.
الحبيب  الجمعة يعقد  وبعد مغرب يوم 
الشاطري   عبدالله  بن  سالم  العالمة 

العلمي. درسًا عامًا في رباط تريم 
مسجد  في  العام  المولد  المغرب  وبعد 
تريم  أعيان  عين  به  يتصدر  سرور، 
شهاب  بن  محمد  بن  عبدالله  الحبيب 

. الدين 
يعقد  أربعاء  كل  من  العشاء  صالة  وبعد 
درسًا   حفيظ  بن  محمد  بن  عمر  الحبيب 
دار  بساحة  الدين  علوم  احياء   في 
ويوم  االسالمية،  للدراسات  المصطفى 
العامة  االثنين  جلسة  تعقد  االثنين 
ويفسر   الغفير،  الجم  يحضرها  التي 

الكريم. القرآن  فيها 
وأوقات  الخاصة:  والمجالس  الدروس   *
تتوزع  تريم  في  الذكر  وحلقات  الدروس 
حتى  األسبوع  وأيام  اليوم  ساعات  على 
من  المختلفة  المهن  أصحاب  يتمكن 
فإن  ولهذا   الرياض،  هذه  ثمار  قطف 
أحد  حضور  عن  عمله  ظروف  تمعنه  من 
في  يجدها  الصباح  في  المجالس  هذه 
المساء والعكس، ولمن ال يجد فرصة في 
كبين  أخرى  أوقاتًا  يجد  الوقتين  هذين 
يناسب  والذي  والعصر،  الظهر  صالتي 
كمدرس  المهن.  وأصحاب  الفالحين 
المدارس  من  وغيره  علي  الشيخ  زاوية 
يناسب  والذي  الفجر  صالة  بعد  أو   .
صالتي  وبعد  النظامية،  المدارس  طالب 
واإلجازات  العطل  وأيام  والعشاء  العصر 
وأرباب  االجتماعية  الطبقات  لمختلف 
المهن والوظائف المختلفة. لذلك فهي 
المدينة التي ال تتوقف عن إلقاء الدروس 

للجميع.

الهوامش:

 )1( ]مصدر: مجلة التواصل العدد12 
ذو القعدة ذو الحجة 1434ه�، مقال: 
حضرموت  إل��ى  ال��واف��دون  ال��رح��ال��ة 
والثامن  ال��س��ادس  القرنين  بين  ما 
جواهر   - باهارون  محمد  الهجريين/ 

تاريخ األحقاف، باحنان[
)2( ]تاج العروس مادة ترم 326/31[

ال��ع��ارف��ي��ن،  ع��ن��د  ت��ري��م  ]م��ك��ان��ة   )3(
محمد بن علوي العيدروس[.

ال��ت��اري��خ  زاوي�����ة  م���ن  ل��م��ح��ة   [  )4(
الحضرمي، عبدالله بن حسن بلفقيه 

ص�49-50 بتصرف يسير[.
1- مجلة التواصل العدد12 ذو القعدة 

ذو الحجة 1434ه�
م���ق���ال: ال���رح���ال���ة ال����واف����دون إل��ى 
السادس  القرنين  بين  ما  حضرموت 

والثامن الهجريين/ محمد باهارون
األح��ق��اف، محمد  ت��اري��خ  2- ج��واه��ر 

علي باحنان ص 417-416.
3- تريم بين الماضي والحاضر أحمد 

عبدالله بن شهاب.
4- لمحة من زاوية التاريخ الحضرمي

علوي  بن  عمر  الزوايا،  في  الخبايا   -5
الكاف .
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تطلع إلى ساعة يده في ساعة متأخرة من الليل، ونظر إلى زمالئه مبتسمًا ليعلن أن الوقت 
تستجيب  وأن  البد  الحوار  ضمانات  أوراق  حزمة  حول  المتكورة  األجسام  وأن  أزف،  قد 

لنداءات النوم وتخضع لسلطانه.
صباح  في  مشروعه  يستكمل  أن  أمل  على  ودمه  بعرقه  سطره  الذي  الحلم  ملف  أغلق 
لقاء  إلى  شوقها  يعادل  إليها  شوق  في  مسبحته  وتحسس  قلمه  أغلق  التالي.  اليوم 
أنامله، واعتصر حبيباتها بشكل يفصح عن حرارة اللقاء. وّدع زمالئه بابتسامته المعهودة، 

واستقل سيارته عائدًا إلى بيته.
من  ليخفف  األفضل  نحو  بالتغيير  ويحلم  اليمن  هّم  يحمل  وهو  فراشه  على  أستلقى 
معاناة شعب اكتوى بنيران الحرمان ردحًا من الزمن. أغمض عينيه على إيقاعات األحالم 

واألماني وهو ال يعلم أنها إنما تعزف سيمفونية الوداع األخيرة.
استيقظ على أصوات المآذن وهي تصدح باألذان فألتحق بركب المتسابقين إلى الصفوف 
م بأوراده الخاصة 

ّ
األولى مستبشرًا، وصلى الفجر بنشاط وخفة لم يعهدها من قبل، وترن

إلى  بالمغيب. عاد  المعلومة. صافح من بجواره وهو يتأملهم كمن يستأذنهم  وأذكاره 
ولعل  عسى  األمس،  مشوار  ليكمل  الشمس  إشراقة  انتظار  في  أوراقه  يرتب  وبدأ  منزله 
أن تتحقق أحالم الغد المنشود. ركب سيارته وتوجه إلى مقر الحوار الوطني. كان يشعر 
من  تمنعه  أن  تحاول  وكأنها  يطاوعه  ال  مقودها  وأن  تتباطأ  السيارة  حركة  أن  حينها 
الذهاب إلى المجهول. لم يبتعد كثيرًا عن منزله حينما أدرك أن خفافيش الظالم تسعى 
وراءه، وأن أعداء اإلنسانية والوطن يرغبون في اغتيال الوطن ووأد طموحاته وآماله من 

خالل القضاء عليه.
تتابعت عالمات االستفهام وتشابكت أمام ناظريه في أعقاب أسئلة حيرى..

حبكت بلغة القانون، لماذا؟ وِلَم ؟! وألجل من ؟!
الحياة  لغة  من  تفهم  ال  التي  المسعورة  الذئاب  تلك  إلى  سيارته  زجاج  خالل  من  تطلع 
ِني 

َ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ِلت َيَدَك  يَّ 

َ
ِإل  

َ
َبَسطت ِئن 

َ
)ل الربانية  المدنية  بلغة  النيران  وابل  استقبل  الدمار.  سوى 

َك( وتهاوى قانون المدنية أمام جبروت العبثية الهمجية، ال 
َ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ْيَك أل

َ
 ِبَباِسٍط َيِدَي ِإل

ْ
ا
َ
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َ
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ليموت، ولكن ليروي بدمائه الزكية ثمرة الحرية والكرامة، وليبعث من بين الرماد وميض 
نهضة قادمة تجتاح عروش الطغاة وتقتلع جذور الفساد .. ولو بعد حين ..

شرف الدين المرجعية القانونية:

في  القانونية  المرجعية  كرسي  على  الدين  شرف  أحمد  البروفسور  الشهيد  تربع 
اليمن منذ وقت مبكر من تاريخ النهضة األكاديمية. وقد أسهم الشهيد بأطروحاته 
علمي،  صرح  من  أكثر  في  الخاص  وفقهه  القانون  مفهوم  تطوير  في  األكاديمية 
صنعاء  جامعة  طالب  من  اليمن  في  القانون  رجال  من  اآلالف  يديه  على  تخرج  حيث 
كلية الشريعة والقانون، وطالب جامعة الحديدة، والجامعة اليمنية، وجامعة العلوم 
للعلوم  الوطني  والمعهد  للقضاء،  العالي  والمعهد  األحقاف،  وجامعة  والتكنولوجيا، 

اإلدارية، وطالب أكاديمية الشرطة.
البحوث  تلك  منح  قد  العلمية  والرسائل  البحوث  من  العديد  على  إشرافه  أن  كما 
والرسائل المصداقية العلمية، وأكسبها الحضور األكاديمي محليًا ودوليًا. وأكبر دليل 
على حضوره األكاديمي الفاعل أن أغلب مخرجاته من الطالب قد تبواؤا أعلى المناصب 

القضائية والقانونية والدستورية في اليمن.
وإسهاماته العلمية ال تقل أهمية عن إسهاماته األكاديمية حيث كان له الفضل في 
صياغة القانون العام للجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء، وإعداد مفردات اللجنة الفنية 

للتحضير للحوار الوطني.
كان الشهيد يحمل مشروعًا وطنيًا للتوجه المدني المتسامح والمؤمن بقيم التعددية 
المبنية على التوافق والتعايش في ظل المبادىء النبيلة والمعاني السامية التي تحترم 
إنسانية اإلنسان بعيدًا عن المكايدات السياسية والمذهبية والمناطقية، وهذا ما كان 
الشهيد يسعى دائمًا إلى تحقيقه وزرعه في أوساط المجتمع من خالل المحاضرات 
األكاديمية والمؤتمرات والندوات المحلية والعالمية التي شارك فيها. والتي انعكست 
أربعة عقود  امتداد  الهادئة على سلوكيات وتصرفات تالميذه على  المدنية  بظاللها 

السنة األولى - العدد الثاني - 1435هـ 2014مـ 7071 السنة األولى - العدد الثاني - 1435هـ 2014مـ

من الزمن.
لتقاسيم  وال��م��ت��أم��ل  ال��ن��اظ��ر  ي��ع��دم  وال 
القانوني  الطابع  ذات  الحكومية  ال��دوائ��ر 
الرائعة  الفنية  اللمسات  تلك  يجد  أن 
القانونية  والمعاهد  الجامعات  لمخرجات 
فقيه  عقلية  أسهمت  والتي  واألكاديمية، 
في  الدين  شرف  الشهيد  الراحل  القانون 
تشكيل مالمحها العلمية وتوجيه قيمها 
السلوكية،  فالنزاهة والمصداقية والحيادية 
جزء من تلك المعاني السامية التي غرسها 
ال��ش��ه��ي��د ف��ي ع��ق��ول ط��الب��ه وت��الم��ي��ذه، 
الزمن  امتداد  على  تنير  ستظل  قيم  وهي 
باإلنسان  آمن  لتحكي لألجيال حكاية رجل 
والهمجية  العبثية  من  إلى تحريره  وسعى 
وتوجيهه إلى سبل التعايش السلمي في 
ورؤاه من  ظل قانون مدني يستمد جذوره 

معين التعاليم اإلسالمية الخالدة.
ملحمة التوافق والحوار الوطني:

الدين  شرف  البروفسور  الشهيد  يكن  لم 
ب��ع��ي��دًا ع��ن م��ع��ط��ي��ات ال���واق���ع وم��ف��ردات 
عصفت  كما  باليمن  عصفت  التي  األحداث 
كان  حيث  العربي،  العالم  بلدان  من  بغيره 
من أوائل المبادرين إلى صياغة وثيقة الحوار 
وم��ق��درات  أرواح  على  منه  حرصًا  الوطني 
الشعب اليمني، وسعيًا إلى إحداث التوافق 
السلمي  والتعايش  التسامح  قيم  ونشر 

بين أبناء المجتمع اليمني الواحد.
العلمية  وملكته  ال��ج��ه��وري  ص��وت��ه  ك��ان 
سبيل  في  يناضل  التي  بالمبادىء  وإيمانه 
تحقيقها ترغم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني 
والموافقة  إليه  واالستماع  السكوت  على 
من  تخلو  ال  موافقة  وه��ي  يقول.  ما  على 
نشاز  بأصوات  نفسها  عن  تفصح  معارضة 

أو تكتم حنقها وتذمرها المرير.
ثمن  أن  ي��درك  البروفسور  الشهيد  ك��ان 
أن  ويعلم  غاليًا،  سيكون  بالحق  المجاهرة 
الكثير،  ستكلفه  وعقالنيته  موضوعيته 
ولكنه لم يتراجع أو يتخلى عن مبادئه التي 
سبيل  في  قربانًا  حياته  نذر  فقد  بها،  آمن 
ونشر  القانون  وتطبيق  العدالة  تحقيق 
اليمنيون  معالم حياة مدنية طالما تمناها 

منذ آماد طويلة.
والمعلومة،  الخبرة  يمتلك  أكاديمي  فهو 
ال��ت��ف��اص��ي��ل،  أدق  ي����درك  ق��ان��ون  وف��ق��ي��ه 
وتصنع  العدالة  تحقق  التي  اآللية  ويمتلك 
المدنية  القرار، ومدني تجسدت كل معالم 
لم  وتصرفاته.  سلوكياته  في  وأخالقياتها 
يشهر عصًا في وجه أحد، ولم يفزعه بصوت 
اآلخرين  قناعات  من  يتذمر  ول��م  ص��راخ،  أو 

ينتمي  ول��م  معتقده،  تخالف  كانت  ول��و 
األصوليات  أص��ح��اب  أو  المصالح  ألح���زاب 
كمعجزة  باإلنسان  آمن  وإنما  المتشددة، 
قدرته،  وتثبت  الخالق  وجود  تعكس  خالدة 
القانون  طريق   عن  إصالحها  إلى  فسعى 
وثيقة  وآماله  بأفكاره  ينسج  وبدأ  اآللهي، 
أطياف  جميع  بأدبياتها  تستوعب  مدنية 
تحت  المتباينة  وتوجهاتهم  المجتمع 

شعار لكٍل قناعاته والوطن للجميع.
قيم نبيلة أغاظت أصحاب القلوب المظلمة 
والعقول المتحجرة، أولئك الذين ال يعرفون 
سوى  واألرض��ي��ة  السماوية  القوانين  م��ن 
غير  آخر  بوجود  يؤمنون  وال  الغاب.  قانون 
ما  غير  القيم  من  يعتنقون  وال  وجودهم، 
يحقق مصالحهم، وكل ما يتعارض معها 
الذي يتربصون به وينصبون  فهو صيدهم 

له المكائد والشراك.
أقدمت تلك الوحوش البشرية على فعلتها 
بوعي أو بدون وعي، وتجردت من كل ملمح 
أفرغت  حيث  ب��ش��ري��ة،  غ��ري��زة  أو  إن��س��ان��ي 
جسد  على  وكراهية  حقد  بكل  وحشيتها 
الشهيد الطاهر في أبشع مشهد للتمثيل 
وراء  من  تهدف  كانت  وكأنها  والتشويه. 
روح  إزه��اق  مجرد  ال  الوحشي  اإلج��رام  ذلك 
معالم  طمس  وإن��م��ا  وح��س��ب،  الشهيد 
حتى  صورته  مالمح  واجتثاث  أيضًا  وجوده 
ينتمون  أو  يعرفونه  من  كل  مخيالت  من 

إليه بصلة من قريب أو بعيد.

مليونية الشهيد:
لم تكن العاصمة صنعاء وحدها من فجعت 
بفقد الشهيد البروفسور شرف الدين فقد 
اليمن  محافظات  من  محافظة  لكل  ك��ان 
من  نصيبه  دولي  أو  أكاديمي  محفل  وكل 
الحزن واألسى انعكس بظالله األليمة على 
نوعية العبارات التي أدانت الموقف ونددت 
بالجريمة بكلمات نسجت بمعانيها عهودًا 
بالوفاء والعرفان لكل قطرة من دماء الشهيد 
الشهيد  جثمان  تشييع  ي��وم  وف��ي  الرمز. 
مع  التنديد  هتافات  تناغمت  البروفسور 
لتصنع  الموكب  حشود  خطوات  إيقاعات 
جمعت  جنائزية  سيمفونية  اإليقاع  بذلك 
الفريد،  والحماس  المهيب  الخشوع  بين 
مدنية  وثيقة  نص  الزحف  بذلك  لتسجل 
آلت على نفسها أن تحيا وتموت من أجل 
البروفسور  الشهيد  ضحى  ال��ذي  اإلنسان 
اإلنساني  أن يمنح وجوده  بحياته من أجل 
الحائرة  حياته  ويطبع  اإلنسانية،  معنى 

البائسة بطابع الكرامة.

 تربع الشهيد شرف 
الدين على كرسي 

المرجعية القانونية منذ 
وقت مبكر من تاريخ 

النهضة األكاديمية في 
اليمن.

- كان الشهيد الدكتور 
من أوائل المبادرين  إلى 

إحداث التوافق ونشر 
قيم التسامح والتعايش 

السلمي بين أبناء 
المجتمع اليمني.

- الشهيد شرف الدين 
هو أول من قال بفكرة 

الفترة التأسيسية,
 - تختلف معه وتقابله 

وابتسامته تسبقه, 
ليس متحيزًا أومتعصبًا 

لرأيه، بل هو مستعد أن 
يقدم التنازالت للوصول 

إلى التوافق, عرفته 
عالمًا وفقيهًا قانونيًا, 

وبرفسورًا جامعيًا, 
ومثقفًا كبيرًا, يقضي 

أيامه بالصيام, وأغتيل 
وهو صائم..

 عبدالكريم الخيواني.



كتب العميد عبدالقادر علي هالل
 أمين العاصمة:

البشعة  الجريمة  العبارات  بأشد  ندين 
التي طالت الدكتور القانوني احمد شرف 
الدين عضو مؤتمر الحوار والذي عرفته عن 
اللجنة  في  سويًا  عملنا  فترة  خالل  قرب 
وكان  قبلها،  وما  الوطني  للحوار  الفنية 
المتواضع  المثقف  العالم  لإلنسان   

ً
مثاال

العالية  بالقيم  وتمسكه  النبيلة  بأخالقه 
العلم رغم ما اصبح  المستمر في  وإبحاره 
تجاوز  وق��ان��ون��ي  دس��ت��وري  كخبير  عليه 
خبراء  من  معدودة  نخبة  ضمن  المحلية 

مجاله في المنطقة.
ت��أت��ي ه���ذه ال��ج��ري��م��ة ك��م��ح��اول��ة ضمن 

ممنهجة  س��اب��ق��ة  م��ح��اوالت  سلسلة 
الوطني  الحوار  مؤتمر  عرقلة  الى  هادفة 
وكل  وشعبًا  أرضًا  اليمن  وتستهدف  ،بل 
السمحاء،  اإلس��الم��ي��ة  وال��م��ب��ادئ  القيم 
العنف،  تنبذ  التي  الشهيد  روح  ولكن 
الحياة  لتسيير  كمنهج  بالحوار  والمؤمنة 
الواحد،  الوطن  ابناء  بين  المشاكل  وحل 
البشعة  ال��ح��ادث��ة  تلك  ح��ول��ت  م��ا  ه��ي 
لدى  وإصرار  عزيمة  إلى  النكراء،  والجريمة 
من  ودعم  برعاية  كافة  السياسية  القوى 
قدمًا  للمضي  الجمهورية  رئيس  فخامة 
الوثيقة  على  والتصويت  التوافق  ف��ي 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��م��ؤت��م��ر، واخ��ت��ت��ام��ه ال��ي��وم 
ابناء  بنتائجه التي انتظرها ويعلق عليها 

أصداء االغتيال
اآلخرين،  وعقول  قلوب  في  عميقة  مكانة  يحتل  الدين  شرف  الشهيد  كان 
كيف ال وهو األستاذ والمعلم والمحاضر في أوسع ساحات الصناعة المعرفية 
المرجع  وهو  الوطن،  امتداد  على  التعليمية  واالكاديميات  الجامعات  في 
يمثل  الله  رحمه  كان  القانون،  وقواعد  بأصول  والعارف  الدستوري  والعالم 
والمنظر  البروفسور  إنه  المعاصر،  القانوني  التشريع  فقه  أقطاب  من  قطبًا 
الوطن، وكانت  اغتياله كبيرة بحجم  والمجتهد، ولذلك كانت فاجعة  والعالم 
ردود الفعل واسعة تكاد ال تحصى، فقد انهالت األحزان من كل حدب وصوب 
كتابات ال حصر لها وتعزيات ال نهاية لها، حاولنا جمع ما كتب عن الشهيد لكن 
لم يكن بمقدورنا رصد كل شيء، فقررنا أن ننقل من ذلك السيل الهادر اليسير 

مما قيل فيه كما هي دون أي تصرف باستثناء بعض االختصار.

فالشهادة بقدر ما 
تقدم الدليل على 

أحقية القضية 
والمنهج والمبدأ 

هي تكشف 
واقع المجرمين 

وطغيانهم 
وبشاعة 

إجرامهم..

السيد عبد الملك الحوثي 
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والعريضة,  الكبيرة  اماله  اليمني  الشعب 
تطبيق  ف���ي  ج���دي���دة  ب��م��رح��ل��ة  ل��ل��ب��دء 
أن  الب��د  بالمثل  والتي  ال��ح��وار،  مخرجات 
كافة  تنفيذها  ع��ل��ى  وت��ت��ك��ات��ف  ت��ت��أزر 
الشعب  وف��ئ��ات  السياسية  المكونات 
التضحيات  ه��ذه  كل  مقابل  المختلفة 
دمت, لنتمكن جميعًا من الوصول 

ُ
التي ق

الذي نحلم به، والدولة  الجديد  اليمن  الي 
قيم  ع��ل��ى  المبنية  ال��ح��دي��ث��ة  ال��م��دن��ي��ة 

العدالة والمساواة واألمن واالستقرار.

الدكتورة الهام المتوكل.

أعالم  الوطن، علم من  هامة من هامات 
رجل  واليمن،  العربي  الوطن  في  القانون 
في  حكمة  ذا  ح���ازم،  بسيط  م��ت��واض��ع 
محبيه  الجميع  يحترمه  ص��ادق،  الطرح، 
استوعب  ولم  اليوم  أصدق  لم  وكارهيه، 
سالحا  يوما  يمسك  لم  رجل  قتل،  أنه 
عليك  جدًا  حزينة  باتًا،  رفضًا  ذلك  ورفض 
على  حزينه  الدين،  شرف  احمد  دكتور 
الثامنة  الساعة  ت��راك  ل��ن  التي  كليتنا 
تنتظر  المغلقة  االب���واب  تفتح  صباحا 

طالبك.
العام(  القانون  )قسم  قسمنا  ي��راك  لن 
حكمتك  م��ن  نستفيد  لكي  ال��ي��وم  بعد 
القانونية، وداعًا دكتورنا العظيم وال نامت 
يقتل  دولة  نامت  وال  القتلة،  الجبناء  أعين 
تحرك  أن  دون  أمامها  العظماء  أبناؤها 

ساكنًا.

الدكتور محمد أحمد األفندي
 )وزير التجارة سابقًا(

ع��رف��ت االس���ت���اذ ال��دك��ت��ور أح��م��د ش��رف 
القانون  في  المعًا  جامعيًا  أستاذًا  الدين 
بقواعد  ملتزمًا  حصيفًا  وأكاديميًا  العام 
ومنهجية البحث العلمي، صاحب ذهنية 
جارًا  وعرفته  العلم،  على  وانفتاح  وق��ادة 
كريمًا يراعي حقوق الجار، وتعايشت معه 
الوطني  ال��ح��وار  مؤتمر  ف��ي  متشاركين 
على  حريصًا   

ً
فاعال حواريًا   

ً
رج��ال وجدته   ،

قامة  باغتيال  الشر  قوى  أرادت  التوافق، 
الحوار  اغتيال  وح��واري��ة  وعلمية  وطنية 
وإشاعة  األخ��ي��رة،  لحظاته  ف��ي  الوطني 
أن  إال  الله  أب��ى  لكن  وال��ص��راع��ات  الفتنة 
يوم  تعانق  حيث  القتلة،  ظ��ن  يخيب 
استشهاده مع يوم تدشين ميالد اليمن 
الجديد واالنتهاء من أعمال الحوار الوطني 
للحوار  النهائية  الوثيقة  على  بالموافقة 
خرج  الذي  الشعب  انتصر  حيث  الوطني، 
تحت  اليمنيين  جمعت  سلمية  ب��ث��ورة 
إلمضاء  اليمانية  وبالحكمة  واحد  سقف 

التوافق على بناء اليمن الجديد.
القاضي عبدالوهاب قطران.

الدكتور  استاذنا  استشهاد  نبأ  صعقني 
أحمد شرف الدين، صحوت من النوم على 
اتصال تلفوني يخبرني بالنبأ الكارثة، الذي 
والحزن  بالخوف  شعرت  لي،  صاعقًا  كان 
والرهبة، رأيت اليمن مقدمة على الجحيم 

أنه ليس هناك 
إرادة لكشف 
المجرمين وال 

لمعاقبة المجرمين 
بل هناك توجه 

ألن تبقى كل هذه 
القضايا ، قضايا 

االغتياالت غامضة 
مما يهيئ لها 

االستمرارية

السيد عبد الملك الحوثي 



النار، عرفت الدكتور أحمد من ضمن  إنها على شفى حفرة من 
صنعاء  جامعة  في  اإلداري  القانون  أيديهم  على  درسنا  من 
عقلية نادرة، مثقفًا ثقافة عالية، رجل حوار مدني مسالم، فلماذا 

تستهدف العقول؟

الدكتور أحمد عبدالملك حميدالدين.

أحمد  وحبيبي  وأخي  وزميلي  وقدوتي  أستاذي  يا  باغتيالك 
علمها،  قيمها،  اليمن،  اغتالوا  ال��دي��ن  ش��رف  الرحمن  عبد 
السديد،  الرأي  الصادقة،  الكلمة  اغتالوا  سالمها،  اخالصها، 
وفقه  وفكر  علم  الرزين،  الحوار  الهادئ،  والصوت  اإلعتدال 
مكانته  في  مهضوم  حقوقه،  في  مظلوم  وقانون  شريعة 
األمهات  عجزت  وصادقًا،  صديقًا  شهيدًا  أحسبه  الخلق  عند 
ال  وفضائلك  تعد،  ال  صفاتك  مثلك.  يلدن  أن  عصرنا  ف��ي 
في  الحقيقي  ..عالمك  ورضوانه  عليك  الله  سالم  تحصى، 
أحدًا،  الله  على  أزكي  وال  والشهداء،  الصديقين  مع  الفردوس 
وال  شهداء  نلقاك  قد  حي.  وأنت  شهيدًا  أراك  كنت  ولكني 

نبالي.

الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية السابق.

الغدر  أي��دي  على  الدين  شرف  أحمد  الدكتور  األخ  استشهاد 
ومستقبل  اليمنيين  وأخ��الق  قيم  تهدد  جريمة  واإلره���اب 
والفكر  العلم  بحق  جريمة  هي  ننشده.  ال��ذي  الجديد  اليمن 
الشرفاء  الرجال  من  اليمن  في  من  خير  تستهدف  واالعتدال 
والصادقين. الدكتور أحمد زميل عرفته وعملت معه ألكثر من 
 في 

ً
ثالثين عامًا كأساتذة وزمالء في جامعة صنعاء، فكان مثاال

باستشهاده  المسؤلية.  وتحمل  الجاد  والعمل  واألدب  الخلق 
وعقالئها  حكمائها  وأحد  األوفياء،  رجالها  أحد  اليمن  خسرت 
لكل  خسارة  استشهاده  ففي  وبالتالي  يعوضوا،  لن  الذين 

اليمنيين.

نبيله الزبير .عضو مؤتمر الحوار الوطني.

وال  طبعك  وال  خلقك  في  ليس  قتلك!!  عمن  يتساءلون 
سلوكك وال قلبك وال وجهك الباسم دومًا ما يشكك ولو 
أن  فكيف  يحبك..  أن  إال  فرصة  ألحد  تركت  بأنك  للحظة 
يكرهك. وسطي معتدل، سموح واسع األفق، محب مقنع 
 ال مبرر 

ً
بكلمة طيبة من ورائها فكر عظيم.. فمن قتل رجال

أبدًا لقتله!
أنت.  يقصدك  كان  القاتل  أظن  ال  الجليل،  أستاذي  عذرًا 
كي  باألغالل  يلفه  ألن  قلبه،  يعصب  ألن  اضطر  وأظنه 
يكن  ولم  بك.  اإلطاحة  قرار  عن  يتراجع  ال  كي  يدمع،  ال 
مشروع،   مجرد  وليس  مشروعًا  فيك  يقتل  كان  يقتلك، 
دولة  القانون  دول��ة  مشروع  يحملون  الناس  من  كثير 
لهذا  ي��ؤس��س  ال���ذي  الفكر  حملت  لكنك  ��ن��ة، 

َ
ال��م��واط

ويفصل  ويبسط  وينشر  ويؤثر  ويقنع  ويعلم  المشروع، 
تنقل  كنت  وي��راف��ق..  ويمشي  طريقًا  ،ويشق  ويبني 
وبمحبة  بسهولة  ووجدانهم  اآلخرين  لعقول  فكرك 

من يقدم وردة. 

أكد السيد عبدالملك الحوثي 
في خطابه التأبيني أن الشهداء : 

الله  عند  ومكانتهم  منزلتهم  هي  وه��ذه  الحق  شهداء  )هم 
سبحانه  الله  إن   ، خلقه  عند  عظيمة  مكانتهم  تكون  أن  قبل 
وتعالى يكرمهم هذا التكريم العظيم الالئق ، فبقدر ما قدموا 
بقدر  عطاء  يساويه  ال  الذي  العظيم  عطائهم  وبقدر  وأسهموا 
ما بادلهم الله سبحانه تعالى بعطائه العظيم بفضله العظيم 
وال  ال��زوال  وال  الفناء  مصيرهم  ليس  فهم   ، العظيم  بتكريمه 
االنتهاء إنما مصيرهم االرتقاء في درجات الكرامة حيث يهيئ 
الله سبحانه وتعالى لهم في ظل استضافته وتكريمه النعيم 
العظيم والتكريم المتميز، فالله لم يرد لهم أن يذهبوا إلى الفناء 
حاول  الذي  الوقت  في  أحياء  يكونوا  أن  لهم  أراد  بل  والموات 
أعداؤهم المجرمون أن يحيلوهم إلى الموت وأن يذهبوا بهم 

في  متاهات الفناء ،(.
واضاف )إن الشهيد العزيز الدكتور أحمد شرف الدين رحمة الله 
الحادثة  في  الظرف  في  فيه  استشهد  الذي  الوقت  في  عليه 
ومالبساتها  فيها  وقعت  التي  واألج���واء  ظروفها  بطبيعة 
والتوقيت على المستوى السياسي وعلى مستوى الوضع الذي 
من  يكن  لم   ، للشعب  كثيرة  حقائق  كشف   قد  البلد  يعيشه 
الصدفة أبدًا اختيار ذلك اليوم الذي استهدفه فيه أولئك الطغاة 
الصدفة  من  أب��دًا  يكن  ولم   ، المجرمون   ، األش��رار   ، الهمجيون 
التي  العامة  السياسية  والظروف  المرحلة  لتلك  طبقًا  التوقيت 
ألولئك  مقصودًا  أمرًا  كان   ، المقصود  من  كان   ، البلد  يعيشها 
المجرمين ومن خلفهم أن يستهدفوه في ذلك اليوم ؛ ألنهم 
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وبالقرب من استحقاقات- وبالقرب مرحلة مهمة وكبيرة( 
هذا  به  يقوم  أن  يمكن  الذي  االيجابي  الدور  )يدركون  واضاف 
كل  الشعب  لمصلحة   ، الشعب  لمصلحة  العزيز  الشهيد 
مستوى  على  أبًدا  طائفي  أو  أناني  منطلق  من  وليس  الشعب 
 كان في توجهه 

ً
فقط مكونه أو مستوى طائفته ؛ ألنه كان فعال

، وليس فقط  وحرصه ووعيه واهتمامه منطلقًا في أفق أوسع 
على  مستوى المكون الذي مثله في مؤتمر الحوار الوطني( 

استهداف  )أن  على  تأكيده  خالل  من  المؤامرة  تلك  فضح  كما 
كفاءة  من  يمثله  لما  استهدافًا  ك��ان  الدين  ش��رف  الشهيد 
ومصداقية ودور بناء ومنهج محق ، وتوجه صادق تجاه شعبه 

ولما فيه مصلحة شعبه( 
وذلك الن قوى الفساد )يسعون أساسا 
فرض  وإلى  الشعب  بواقع  التحكم  إلى 
الشعب  يحكم  الذي  السياسي  المسار 
قبل  ال��خ��ارج  ف��ي  مصلحتهم  فيه  بما 

الداخل( 
الحادثة  لطبيعة  تحليله  خ��الل  وم��ن 
ومالبساتها يرى السيد ان )ليس هناك 
، هناك أجهزة  أمن حقيقي في صنعاء 
أم��ن��ي��ة ، ه��ن��اك ث��ق��ل ل��ل��وج��ود االم��ن��ي 
والعسكري على مستوى العناصر أو على 
الدور  ولكن   ، األمنية  األجهزة  مستوى 
يثمر  حقيقي  دور  هناك  ليس  مفقود 
أمنًا يحس به المواطن اليمني واإلنسان 
بإيجابية  دوره  ي���ؤدي  ح��ت��ى  اليمني 
،وهناك أكثر من إهمال ، هناك تواطئ 

ملحوظ وهناك تعاط سلبي معروف( 
نطالب  فإننا  اليوم  هذا  )وف��ي  واض��اف 
بكل إلحاح  على أن تقوم هذه السلطة 
الشعب  وأم��ام  الله  أمام  بمسؤوليتها 
ومعاقبتهم  الجناة  ع��ن  الكشف  ف��ي 
القوى  وك��ش��ف  للعدالة  تقديمهم   ،
على  متآمرة  هي  التي  خلفهم  المتآمرة 

الشعب كل الشعب( 
الدعوة  الى  بخطابه  السيد  توجه  وقد 
م��ص��داق��ي��ة  ذات  ح��ك��وم��ة  ب��ت��ش��ك��ي��ل 
حقيقي  بتغيير  نطالب  نحن   (  : بقوله 
 ، ج��دي��دة  بحكومة  واإلت��ي��ان  للحكومة 
حكومة تضمن فعال شراكة لكل القوى 
متوازنة  سياسة  ه��ن��اك  ي��ك��ون  حتى 
يحكم  الذي  التوجه  في  تغييَرا  وتفرض 
شيء  ،هذا  الحكومة  هذه  وأداء  سياسة 
التوجهات  في  تكمن  المشكلة  ألن  ؛ 
في  اآلن  الممثلة  القوى  من  السياسية 
التي  الضيقة  المشاريع  ومن  الحكومة 
تحكم أداء وزرائهم في هذه الحكومة ( 

وذلك الن )فقدان المنعة الداخلية في ظل التباينات السياسية 
للحصول  الفئوي  أو  الحزبي  االناني  التوجه  ظل  وفي  الشديدة 

المستوى  أو  الحكومة  في  االكبر  والنفوذ  األكبر  الحصة  على 
الخارجية  القوى  وساعد  البلد  في  كبيرا  ضررًا  الحق  السياسي 
الطامعة  األمريكية  المتحدة  الواليات  رأسها  وعلى  الطامعة 
قبل غيرها من القوى في السيطرة التامة المباشرة على بلدنا,( 

وذلك الن ) من يراهن او يدعي حتى أن التدخل الخارجي يمكن 
أن يسهم ايجابا لمصلحة الشعب اليمني هو يغش نفسه وهو 
تباينات  من  يستفيد  ما  بمثل  سيحرص  ,الخارج  شعبه  يغش 
الوضع الداخلي وانقساماته سيحرص بالتأكيد على االستفادة 
من  المزيد  يفرض  ان  له  وتبرر  تساعده  ق��رارات  اي  من  القصوى 
نفوذه وسيطرته ,وسيحرص على ان يتدخل اكثر ويعزز نفوذه 
ان  قبل  أمريكا  ه��و,  مصلحته  فيه  بما  اكثر 
اليمنيين ستفكر بمصلحتها  تفكر بمصلحة 

هي واالخرون ( 
الحوار  عملية  اكتمال  )بعد  انه  السيد  وي��رى 
خطوة  أول  تكون  ان  يفترض  ك��ان  الوطني 
هي تشكيل الهيئة الوطنية التي تباشر هي 
االشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني 
المبادرة  هو  ايضا  الصحيح  الموقف  وك��ان 
كفؤة  جديدة  حكومة  بتشكيل  والمسارعة 
الوطني  الحوار  مخرجات  تنفيذ  على  وق��ادرة 
بطريقة صحيحة وبشفافية وبطريقة عادلة( 
التوافق  اهمية  على  خطابه  في  السيد  واكد 
وان )المصالحة الوطنية مسألة مهمة يحتاج 
إليها الشعب اليمني ، وإذا تحققت ستهيئ 
تنفيذ  ف��ي  صحيح  مسار  هناك  يكون  ألن 
المكايدات  عن  بعيدًا  والمقررات  المخرجات 
المصالحة  عملية  تأخير  مع  وإال  السياسية، 
السياسية  المكايدات  حالة  وبقاء  الوطنية 

وأسلوب االستغالل واالستئثار .
بالتهيئة  م��ع��ن��ي��ون  )ال��ج��م��ي��ع  الن  وذل����ك 
للمصالحة الوطنية، على المستوى اإلعالمي، 
أرضية  لتهيئة  الجاد  التواصل  مستوى  على 
لتكون  الوطنية  المصالحة  تحقق  مالئمة 
هي البوابة التي ندخل منها إلى واقع جديد 

يساعد على تنفيذ مقررات الحوار الوطني(
زمرة  ان  على  السيد  اكد  خطابه  نهاية  وفي 
أي  لديهم  )ليس  التخريب  ودع���اة  الفساد 
ألن  البعض  من  ملموس  هو  كما  استعداد 
ال  البعض   ، التفاهم  لغة  الجميع  بين  تسود 
ال  أنه  أو  بالعجز،  شعوره  إال  العدوان  عن  يرده 
ويريد  يشاء  ما  باآلخرين  يعمل  أن  يستطيع 
ال��دم  م��ه��دوري  ن��ك��ون  ب��أن  يقبل  ال  نحن   ,

ومستباحين في كل شيء ،
 , اعتداءه  سنواجه  علينا  للعدوان  يسعى  من 
ومن يتفاهم معنا سنكون معه أكثر تفاهما 
وأكثر قربا وأكثر إنصافا وسنجسد القيم والمبادئ التي ننتمي 
أن تسود حالة  إليها في حبنا وحرصنا وإخالصنا وجديتنا في 

السالم واالمن واالستقرار داخل شعبنا(

وأنا أدعو كل األحزاب 
وكل المكونات إلى أن ال 
تبقى أسيرة لتوجهاتها 

الضيقة ومشاريعها 
الحزبية أو الفئوية , وأنه 
يجب أن ننظر إلى واقعنا 

بشكل عام وإلى مصلحتنا 
العامة وإلى مصلحة 

شعبنا  ككل وننطلق من 
هذا المنطلق ونتجاوز 
هذه األطر الضيقة في 
توجهاتنا ومشاريعنا 

السياسية وفيما نريد أن 
نحققه.

السيد عيد الملك الحوثي 



ما للســـــــــــــــماء تئن واألجــــواُء       واألرض ضاقت سطحها والماُء
والشمس تعلن للحضور غيابها       والصبح أقبل يرتديه مـــــــــساُء
ب  ومشككٍك       فلعل تلك تردهـــــــــــــــــــا أنباُء

ّ
والناس بيــن مكذ

 بيضاُء
ٌ

 الحقــــــــيقة شرعة
ُّ
قتلوه غدرا حين أقســـــم معلنا        خط

فاغتاله الحقد المعشعش فوقنا         وجنت عليه مخــــــــالب سوداُء
قل للــــــــذين تساءلوا في حيرٍة        إن الحسين أبــــــــــوه والزهراُء
وقد ارتضوا نهج الفضيلة سرمدا         مهما تهــــــــاوت أنفس ودماُء
هو أحمد الشرف الرفيع عن األذى          في ذكره تتســـــــــابق األسماُء
شرف لنـــــــا في عيشه ومماته        نهج يسير بخطه الشــــــــــرفاُء

                                                                      ❖ للشاعرة أحالم إبراهيم شرف الدين

الفتْن اِع 
َّ
لصـــــــــــــــــــــــن  

ٌ
ويــل ــْن؟!        ــوط ال قتــــلوا  أم  قتلوَك 

ن
َ
ن والسُّ  

َ
المـــــــــــــروءة قتلوا  ــدى      

َّ
ــن وال  

َ
ة المحـــــــــــــــبَّ قتلوا 

المحن في  َد 
ُّ
التجـــــــــل قتلوا  ــا       

َ
ــن والــسَّ  

َ
البشـــــــــــاشة قتلوا 

مؤتـــــــــــــــمن عليــــًما  ويا   ِء  النقا         
َ

أصــــــــــــــــل يا  قتــــلوَك 
َمـّنْ غيِر  من  بتواضـــــــــــــــٍع  مخــــــلًصا        ُعـــــمرَك   

َ
أعطــــيت

ن اإلحـَ  
ُ
نجــــــــــــــتاز  

َ
وكيف ِء  الـــــوال       معــنى  ا 

َ
ـــــــــــــــــــــن

َ
علْمت

الزمن نغتـــــــنُم    
َ

وكيـــــف ِة  الحيا        ِســـــرَّ  علمتـــــــــــــــــــــــــنا 
 

❖ للدكتور إبراهيم أبو طالب ..

)كنت فردًا ... 
فصرت أمة ...

وكنت رقمًا فصرت نجمًا(.
                                                                                             

❖ شرف الويسي

ــوى وبـــــــــــــــــالٌد ـــ ــــٌن هـــ : هــــــــنــا وط
ْ

ـــل ـــجِّ س
ــاُد ــب ـــــاص ي ـــ ـــ ــعــٌب بــالــرصـــ ـــ ـــ  وشـــ

ْ
ــتــلــت

ُ
ق

فضــــيلٍة ـــل  ك روُح  ـــَد  أحـــم روح  ـــو  ه
ـــــســاُد ـــ ـــ ـــ ـــرحـــل دونـــــه األجـــ يــبــــــــــــــقــى وت

ــٌد
ّ
ـــــل ــشــهــيــد مــخـــ ــان ال ـــ ـــ يــبـــــقــى فــإنــســـ

ــيــاءه الــمـــــــــــــــــــــــــــــيــالُد ـــ ـــ ـــ حــــيٌّ يــصـــــب ضـــ

فـــي كـــل عـــيـــٍن أشـــرقـــت وبـــهـــا مـــن الـــ
ــواُد ـــ ـــ ـــ ـــ ــمــِل األطـــ ـــم تــحـــ أحـــــــــــزان مـــا ل

إنــمــا والــمــعـــــــــــــــــلــم  األب  أيـــــــــــــــــــــــهــا  يـــا 
ـــــاُد ـــ ـــ ـــ ـــ ــاك فـــكـــٌر مــحــــــــــــــــــــكــٌم ورشـــ مــعــن

يــــا مــصــلــحــًا لــــك قــــد بــكــى شــعــب اإلبــــا
وفـــــــــــؤاُد يـــٌد  لـــه  ـــت  أن فــــــألنت 

❖ كلمات الشاعر إبراهيم يحيى الديلمي

كتـــــــــــــبوا ولكـنــــــهم  يـقتـــــــــــــلوك  لـم 
مأقيـــــــــــــــهم في  ذاًل  الكــــــرامة  بـــــــــدم 
فعلتهم والتـــــــاريخ  الكون  سيـــــــــلعن 
ذراريــهـــــم فــي  ــًا  هــوان الزمـــــــــــان  أبــد 
خنادقهـم ــي  ف سقـــطوا  ــة  ــذال ــن ال بــنــو 
صـياصيهم فـــي  وجــــه  ــخــوف  ــل ل وبــــان 

                                
     ❖ للشاعر: فضل عباس المتوكل 

القوافي 
من وحي

 
ُ

شرف الدين أنت أنت الشريف
ُ

رغم آنافهم وأنت المنــــــــيف   
ُشامخا كنت دائما وستبقى

شامخا تنتضيك منا الســيوف   
غا ألنوف  ُمرٍغما بل ممرِّ

أِنفت أن تنوف منــــــــا األنوف   
هكذا عّرفتك أبيات شعري

ُ
ولعرف الشذى الشذى تعريف   

فقت آفاقهم شموخا ووسعا
ُ

وانتـشارا له القـــــــــبول حليف   
ولهذا واعجب كثيرا لهذا

ُ
غالك القوم والربيع خـــــــريف   

                               ❖ للشاعر أحمد محمد العجري
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لمـــــــن أنعيك يا دكتور أحمد       إلــــــى غدنا؟! إلى أمل يبـــــــــدْد؟!

إلى وطن يكبل في ظـــــــــالٍم       يخاف الفجر مهما الليل عـــربْد؟!

إلى الحق الذي دافعت عـــــــنه      عطاًء في المسيرة ليس ينفــــــد؟!

إلى الصدر الرحيب بكل طيٍف       إلى فكر سويٍّ ما تشـــــــــــــــــدد؟!

إلى الوعي الذي جاهدت فــيه       إلى حلم بفقدكم تشـــــــــــــــرد؟!

إلى الحرية العصماء أســـــــمى       أمانيـك التي بعالك تشــــــهد؟؟

إلى العدل الذي ربــــــــيت فـينا       معـانيه الرفيعة كيف يـــــــولد؟؟

 بصرحه السامي المشيد؟؟
َ

إلى جيل بنــــــــــيت بكـل حبٍّ       وُجـدت

إلى القـــــــــــانون  رائده وأعتى       معـاقله ومرجعه المعمــــــــــــد؟؟

ا       إليـها لم تزل تسعى وتجـــهد؟؟
ً

إلى )مدنية( ذبت  اشــــــــتياق

إلى من أيها النور  المسجى ؟!       فكـم حار البيان وكم تــــــــــردد؟!

إذا ما الجهل خيم في  بـــــــالٍد      تراه بكل ذي علم ترصـــــــــــــــــــد

 نـــــــــــــــــيراٍت       ليبقى الليل حاكمها الممـــــــجد
ً

قد اغتالوا عقوال

        ❖ للشاعر: حمير العزكي 

للشاعر عبدالحفيظ حسن الخزان

ان السبب الرئيس الذي أوصل اليمن إلى ما وصلت إليه في رأيي 
هو " مثلث " له ثالثة أضالع ..

القــوى  وضلـع  القــبلية،  الــقــوى  وضــلع  الدينية،  القـوى  ضلع 
العسكرية ..

إلى ما وصلت  البالد  بيـــنها وأوصلت  تحالفت فيما  ثــالثة أضالع 
إليه. 

الدكتور الشهيد في خطابة حول الدولة المدنية .

❖كلمة الدكتور الشهيد حول الدولة المدنية
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أنه  لقيل  ــروى  ت أحــاديــث  عــن  منقواًل  ونشهده  ــراه  ن مــا  كــان 

وخرجت  ــفــالت  االن ـــرة  دائ اتسعت  فقد  الــخــيــال،  نسج  مــن 

لقد  قبل،  من  يحدث  لم  كما  أوكــارهــا،  من  النائمة  األحــقــاد 

أزمــات  في  ودخلت  الصراعات  من   
ً
كثيرا البالد  هــذه  عرفت 

ــة. اآلون الــحــال فــي هــذه  إليه  مــا وصــل  إلــى  لــم تصل  ولكنها 

 لكل البشر يجب 
ً
لقد صار من بديهيات عالم اليوم أن هناك حقوقا

أن تحترم ويتم الدفاع عنها بحزم، وفي مقدمة هذه الحقوق 

 
ً
 ممنوحا

ً
الحياة" بوصفه حقا والدفاع "حق  باالحترام  وأجدرها 

من خالق الحياة، وليس لدولة أو جماعة أو فرد أو أفراد أن ينتزع 

من أي إنسان هذا الحق تحت أي زعم أو إّدعاء، وهذه الحقيقة 

ليست من اكتشاف عالم اليوم وال هي من الشرائع الموضوعة 

وإنما هي حقيقة إنسانية، وفي جوهر العقيدة اإلسالمية التي 

منحت دم اإلنسان دمه وعرضه وماله حرمة تفوق أية حرمة 

الحق،  بد من كفالة هذا  األرض، ومن هنا فال  أخرى على وجه 

الدولة  مهام  طليعة  في  ووضعها  الحياة،  في  اإلنسان  حق 

الوطنية، المدنية الحديثة، والرحمة والرضوان للشهيد الجليل 

الذي أثار غيابه الفاجع والمرّوع هذه الخواطر الشاحبة والحزينة.

❖األستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح 



الدرجات األكاديمية:
والقانون،  الشريعة  كلية  وقانون،  شريعة  ليسانس   •

جامعة صنعاء، اليمن، عام 1978م.
عين  جامعة  الحقوق،  كلية  الحقوق،  في  ماجستير   •

شمس، مصر، عام 1980م.
• دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، 

جامعة عين شمس، مصر، عام 1983م.
• أستاذ مساعد، كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء، 

اليمن، عام 1984م.
• أستاذ مشارك، كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء، 

اليمن، عام 1989م.
صنعاء،  جامعة  والقانون،  الشريعة  كلية  دكتور،  أستاذ   •

اليمن، عام 1997م.
الخبرات العلمية:

من:  كل  في  األولى  الجامعية  الدرجة  لطالب  محاضر   •
جامعة صنعاء، أكاديمية الشرطة، جامعة الحديدة، الجامعة 

اليمنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة االحقاف.
جامعة  من:  كل  في  العليا  الدراسات  لطالب  محاضر   •
المعهد  اليمنية،  الجامعة  الشرطة،  أكاديمية  صنعاء، 

العالي للقضاء، والعهد الوطني للعلوم اإلدارية.
الوظيفة  في:  المنشورة  العلمية  المؤلفات  من  العديد   •

العامة، القانون اإلداري، القانون الدستوري، القضاء اإلداري، 
اإلدارة المحلية، والتشريع الضريبي.

• العديد من األبحاث العلمية في تخصص القانون العام 
ودراسات المرأة.

• اشرف على العديد من البحوث والرسائل العلمية.
• حضور العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات والورش 

العلمية محليًا ودوليًا.
الخبرات العملية:

جامعة  والقانون،  الشريعة  كلية  العام،  القانون  أستاذ   •
صنعاء، اليمن، عام 1984م - وحتى استشهاده.

• وكيل كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء، اليمن، عام 
1985 - 1988م.

• عميد كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء، اليمن، عام 
1988 - 1990 / 2001 - 2004م.

والقانون،  الشريعة  كلية  العام،  القانون  قسم  رئيس   •
جامعة صنعاء، اليمن، عام 1990 - 1993 / 1997 - 1999م.

العلمية  واللجان  المجالس  من  العديد  في  عضو   •
المتخصصة داخل جامعة صنعاء وخارجها.

• عضو اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء عام 1993م
• عضو اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني عام 2012

• عضو مؤتمر الحوار.

السيرة الذاتية :
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ذلك  كان  وما  المتعددة،  األنظمة  من  وكثير  الرأسماليات، 
إال بسبب عدم االلتزام بالقاعدة التي أرادها رسول الله 

ولذلك  مغانم،  أنها  إليها  ينظر  أصبح  الواليات  إن  ثم   •
حين  في  أجلها،  من  ويصطرعون  عليها،  الناس  يتقاتل 
أن األساس أنها مغارم، وليست مغانمًا، فالذي يتولى أمر 
الرجال  كواهل  به  تنوء   

ً
ثقيال عبئًا  يحمل  إنما  المسلمين 

الشداد، ولذلك فإنه لما كان رسول الله يعلم من قوة أمير 
يؤهله  وما  وعزيمته  وإيمانه  إرادت��ه  قوة  ومن  المؤمنين 

لذلك فإنه قام بتكليفه بمثل هذه الوالية.

إليها  الناس  يذهب  مغانم،  ال��والي��ات  أن  اآلن  تنظرون 
ويتجادلون  عليها،  ويتقاتلون  بتلك،  أو  الطريقة  بهذه 

ويتنافسون في كثير مما تشاهدون في عالمنا المعاصر.

قام  وخ���رج،  ق��ام  عندما  الحسين  اإلم���ام  أن  نعلم  فنحن   •
والفساد،  الظلم  على  المؤمنين  ويؤلب  النفوس  ليستنهض 
ويعيد الناس إلى جادة الصواب إلى رحاب اإلسالم، فكان قيامه 
ذكرى ال زالت حتى اليوم توتي أكلها، وتنتج آثارها في تحريك 
الركون إلى الظلمة  األمة اإلسالمية ضد الظلم والفساد، وعدم 
عظام،  أئمة  نهجه  على  سار  قد  فإنه  ثم  ومن  والمفسدين، 
غاٍل  وك��ل  واألم���وال  واألرواح  المهج  ذل��ك  سبيل  في  وقدموا 
ونفيس، وذلك ليظل الدين على أصله كما جاء من خير البشرية 

سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

• والحديث عن مسألة القيام ومقاومة الظلم والفساد يجعلنا 
نتطرق إلى واقع اليوم، ألن الكثير ممن سيتحدثون سيفيضون 
أريد أن أشير إلى مواقف مهمة في  في وقائع الذكرى، ولكني 
بأمورنا  يتعلق  ما  وبالتالي  الحاضر،  واقعنا  في  المعاصر،  عالمنا 

نحن، وبأمور هذه الطائفة المحقة بإذن الله تعالى.

الظلم  بمناهضة  القيام  واج��ب  عن  نتحدث  ونحن  نريد  نحن 
القعود،  القيام وهو  أي نقيض  إلى نقيضه،  أن نشير  والعدوان 
القعود عن نصرة الدين، والقعود عن نصرة المظلومين، والقعود 
عن القيام في مواجهة الظلمة الفاسدين، والركون إليهم، كيف 
بسطها،  كيف  بينها،  كيف  المسألة،  هذه  مع  القرآن  تعامل 
ر من هذا القعود، هنا أركز على الثقافة القرآنية، ألننا 

ّ
كيف حذ

دائما نتحدث عن أننا أمة قرآنية، وأن ثقافتنا ثقافة قرآنية، وأننا 
ننطلق فيما نقول من القرآن، ونستند إليه..

اآلن؛  حتى  الحكم  لنظام  إسالمية  قاعدة  وج��ود  ع��دم   •
االختالفات،  من  الكثير  وهناك  اآلراء،  من  العديد  فهناك 
وهذا يقول بهذه الطريقة، وهذا يقول بتلك، وهذا يأخذ 
من  يأخذ  وه��ذا  ع��الن،  بوالية  يقول  وه��ذا  ف��الن،  بخالفة 
العالم المعاصر، وهذا ينقل من أمم الكفر... وهذا إلى غير 

ذلك.

• ثم باإلضافة إلى ذلك فإن الخالفة الراشدة سقطت بعد 
ثالثين عامًا، بالرغم أن المفترض أن تستمر الخالفة إلى أن 
يرث الله األرض ومن عليها، ولذلك تجدون األنظمة اليوم 
ومنها  الجمهوريات،  ومنها  الملكيات،  فمنها:  تعددت 

السلطنيات.

وهناك  البرلمانيات،  وهناك  الديمقراطيات،  هناك  ثم   •

                         الشـــهيد الدكــــتور
 أحمد شرف الدين شرف الدين

من كالم

الحديث عن ذكرى اإلمام الحسين عليه السالم يبرز لنا قضية مهمة جدًا وهي 
القيام بأمر الدين، وعدم التخلف عن هذا القيام أو عن هذا الواجب.



شخصية  عن  2014/1/11م  السبت  يوم  أعلن 
في  الفساد  ومكافحة  للنزاهة  2013م  عــام 
الثقافي  المركز  قاعة  في  أقيم  حيث  اليمن 
الفائز  عــن  لــإلعــالن  حــفــاًل  صنعاء  بالعاصمة 

بشخصية النزاهة للعام 2013م وتكريمه . 

ـــــذي حـــضـــرة الـــعـــديـــد من  ــل ال ــف ــح وفــــي ال
الحزبية  والقيادات  السياسية  الشخصيات 
الفساد  لمكافحة  العلياء  الهيئة  من  وأعضاء 
وعدد من الشخصيات االجتماعية والمنظمات 
كلمته  في  تحدث  المجال،  هذا  في  المختصة 
)مرتضى  جدبان  الشهيد  ابــن  الحضور  امــام 
الشهيد  والــده  حياة  عن   ) جدبان  الكريم  عبد 
التي وقفها الشهيد في  المواقف  مستعرضًا 
ثم  الوطن،  والمفسدين في  للفساد  مالحقته 
ودرع  النزاهة  جائزة  تسليم  ذلــك  بعد  جــرى 
 / تسلمها  جدبان،  للشهيد  الفساد  مكافحة 

مرتضى عبد الكريم جدبان...

على  طرحت  قــد  أوتـــاد  منظمة  وكــانــت  هــذا 
من  ــدًا  واح الختيار  استبيانًا  االنترنت  شبكة 
شهيد  بفوز  انتهت  والتي  مرشحين،  سبعة 
الكريم  عبد  الشهيد  العالمة  الدكتور  الوطن 

جدبان بهذه الجائزة.

منظمة أوتاد لمكافحة الفساد
تعلن الشهيد الدكتور عبدالكريم جدبان 
شخصية العام 2013 م للنزاهة ومكافحة الفساد
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مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية 

لألمة  يحقق  الذي  التراث  بنشر  تعني  ربحية  غير  مؤسسة    ❖
نهضتها. 

❖  تأسست عام 2000م بجهود فردية بحتة. 
وكان  1999م  1420ه����/  سنة  إصداراتها  المؤسسة  ب��دأت   ❖
األستاذ  تأليف  الزيدية(  المؤلفين  )أعالم  كتاب  إصداراتها  أول 

العالمة/ عبد السالم عباس الوجيه. 

رؤية المؤسسة:

لله  اإلنسان  عبودية  تحقيق  في  يسهم  ال��ذي  الفكر  تقديم 
تعالى وحده، ومن ثم تحقيق سعادته في الدنيا واآلخرة، وذلك 
وسياسي  فكري  بمشروع  تميز  كفكر  الزيدية  مذهب  بتقديم 
تضمن رؤية دينية عقالنية يمكن بشيء من التوظيف والتطوير 
والتجسيد على أرض الواقع أن يشكل أساسًا لحركة األمة نحو 

نهضتها وعزتها. 

رسالة المؤسسة: 

وتوفير  بنشره  وذلك  الباحثين،  متناول  في  الزيدي  الفكر  وضع 
وإع��ادة  الباحثين،  يدي  بين  والمطبوعة  المخطوطة  مصادره 
صياغة أبرز معالمه، خصوصًا ما له عالقة مباشرة بالواقع الفكري 

الذي تمر به األمة حاليًا. 

خـدمـات المؤسسة: 

فيما يلي مجموعة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة: 

تنسيق لقاءات:

في  المساهمة  اللقاءات  ه��ذه  خ��الل  من  المؤسسة  تهدف 

مؤســسة اإلمام زيد بن علي  الثـــقافية
تجربة رائدة في اخراج تراث اليمن الحضاري 

الجهود التي تسعى إلى لم شمل هذه األمة. وتؤمن المؤسسة 
أن الفكر الذي قدمه أئمة أهل البيت، والمنهج الذي تعاملوا من 
خالله مع المخالف لهم ُيسهل كثيرًا من التقاء وجهات النظر، 

والتفاهم بين الطوائف اإلسالمية.

تحقيق مخطوطات:

ظل  الذي  البيت  أهل  أئمة  تراث  إخراج  إلى  المؤسسة  تسعى 
اإليجابي  دوره  ليقدم  والعامة  الخاصة  المكتبات  في  محبوسًا 
المهمة  هذه  ولحاجة  اإلسالمية.  األمة  هذه  حال  تحسين  في 
إلى جهات متعددة؛ فإننا نتجه نحو العاملين في هذا المجال، 
لتقديم ما يمكننا من خدمات لهم لتسهيل عملهم وتفعيله 

إلى أقصى حد ممكن في ظل إمكاناتنا المحدودة.

فهرسة مخطوطات:

عامه  بفهرسٍة  المؤسسة  قامت  فقد  الباحثين  على   
ً
تسهيال

اليمن،  في  أغلبها  يوجد  وال��ذي  الزيدية،  المخطوطات  ألغلب 
المؤسسة  ساهمت  كما  عليه.  الحصول  يصعب  منها  والكثير 
في  الخاصة  المكتبات  جميع  فهرسة  الى  يهدف  مشروع  في 
مناطق  في  الكبرى  المكتبات  أغلب  فهرسة  تم  وقد  اليمن. 
اآلن،  حتى  المفهرسة،  المخطوطات  عدد  وبلغ  اليمن،  شمال 

أكثر من سبعة  آالف مخطوطة.

محاضرات فكرية وروحية:

فكرية  محاضرات  بإلقاء  يقوم  من  لتوفير  مستعدة  المؤسسة 
من  والهدف  المختلفة.  والدينية  العلمية  المراكز  في  وروحية 
ذلك توضيح الفكر الذي دعى إليه أئمة أهل البيت، فكر التوحيد 

والعدل، وبيان أثره على الفرد واألمة.
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إنجازات المؤسسة:

❖   فهرسة ستين مكتبة خاصة وبعض المكتبات العامة في 
مناطق متعددة، صدرت فهارس أربعين منها في كتاب مصادر 
تأليف  مجلدين  في  اليمن  في  الخاصة  المكتبات  في  التراث 
احتوى  وال��ذي  الوجيه،  عباس  بن  السالم  عبد  العالمة  األستاذ 
ستة  من  ألكثر  مخطوط  مجلد   )3100( من  أكثر  تفاصيل  على 

آالف عنوان. 

❖  عملت المؤسسة بالتعاون مع بعض الجهات والشخصيات 
على تصوير ما ال يقل عن )5451( مخطوطًا، والعمل جاٍر ومستمر 

في هذا المجال بخطى حثيثة. 

❖   معالجة جميع ما تم تصويره من المخطوطات. 
بشكل  المخطوطات  من  تصويره  تم  ما  جميع  فهرسة   ❖

مفصل ودقيق. 

عنوان   )300( عن  يقل  ال  ما  وفهرسة  تعريف  اآلن  إلى  تم    ❖
والعمل متواصل حتى إصدار كتاب معجم المطبوعات الزيدية. 

❖   إصدار )145( عنوان في شتى فنون العلوم اإلسالمية. 
❖   إصدار عشرة أعمال صوتية تتضمن عبق التراث اليمني في 

اإلنشاد. 

منها  الدولية  المعارض  من  عدد  في  المؤسسة  شاركت    ❖
 – صنعاء   – جدة  ظبي-  أبو   – القاهرة   – عمان   – )بيروت  معرض 
الدوحة – دبي  الجزائر-  البحرين – مسقط –  الرياض –  طهران – 

– الخرطوم ( .

منها  المحلية  المعارض  من  عدد  في  المؤسسة  شاركت    ❖
معرض )عدن – تعز – الحديدة- حضرموت(.

مبنى  في  للمطالعة  علي  بن  زي��د  اإلم��ام  مكتبة  فتح  تم    ❖
ال��م��ؤس��س��ة ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة، ت��ح��ت��وي ع��ل��ى أه���م ال��م��ص��ادر 

اإلسالمية، إضافة إلى برامج الكتب الدينية المشهورة. 

إلى  يهدف  والباحثين  العلماء  لخدمة  مكتب  تأسيس  تم     ❖
توفير الخدمات والسكرتارية للعلماء توفيرًا لوقتهم وجهدهم. 

مختلف  م��ن  الباحثين  م��ن  ع��دد  م��ع  المؤسسة  تعاونت   ❖
والمطبوعة،  المخطوطة  والمراجع  المصادر  بتوفير  العالم  أنحاء 
في  والمتخصصين  العلماء  بعض  مع  ولقاءات  زي��ارات  وترتيب 

مواضيع دراساتهم وأبحاثهم. 

توفير المصادر:

المؤسسة تقوم بتوفير ما يلزم من مصادر زيدية مخطوطة أو 
الخدمة  هذه  أن  نعتبر  ونحن  لألفراد.  أو  للمؤسسات  مطبوعة 
المصادر  بعض  إلى  الوصول  لصعوبة  وذلك  خدماتنا؛  أهم  من 
بالنسبة لكثير من الباحثين. كما إن هذه الخدمة توفر لكثير من 
الباحثين مخطوطات قد تكون مادة جيدة للتحقيق األكاديمي.

الكتب بأسعار رمزية، لتغطية نفقاتها،  وتوفر المؤسسة هذه 
وال تسعى من ورائها إلى أي ربح. وسنسعى الى توفيرها بأسرع 

وقت ممكن.

اإلجابة عن االستفسارات حول الزيدية:

أهل  فكر  حول  االستفسارات  على  إجابات  المؤسسة  تقدم 
البيت وشيعتهم، وتاريخهم، ورجاالتهم، والتي قد تطرأ على 
والباحثين  العلماء  من  بمجموعة  باالستعانة  وذلك  الباحثين، 
الزيدية وتاريخها. كما إن هذه االجابات سوف تكون  في فكر 

موثقة ، وذلك ليستعان بها في البحوث العلمية الدقيقة.

* أقسام المؤسسة:

• قسم التصوير الرقمي والفهرسة للمخطوطات. 

• قسم الطباعة والتحقيق. 

• قسم خدمة العلماء والباحثين. 

• قسم الصوتيات. 

• قسم التوزيع الداخلي والخارجي. 

• قسم العالقات العامة والتنسيق. 

• قسم األنشطة الثقافية. 

* مشاريع المؤسسة: 

• فهرسة ورصد المخطوطات. 

• التصوير الرقمي للمخطوطات. 

• فهرسة وتعريف المطبوعات الزيدية. 

• التأليف والتحقيق واألبحاث. 

• النشر والتوزيع. 

• الموسوعات الرقمية. 

• ندوات وأنشطة ثقافية ومسابقات. 

• المعارض المحلية والدولية. 
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للتوزيع  منفذًا  أربعين  خالل  من  محافظات   )8( تغطية  تم    ❖
الجمهورية،  محافظات  جميع  لتغطية  أول��ى  كخطوة  والبيع 
خاللها  تم  المنازل  إلى  التوصيل  خدمة  المؤسسة  وابتكرت 
توفير الخدمة ألكثر من )60( شخصية وسيزداد العدد بإذن الله. 

اإلنترنت  شبكة  على  بالمؤسسة  خ��اص  موقع  إنشاء  تم    ❖
معلومات  على  يحتوي   )www.izbacf.org( ع��ن��وان  يحمل 
إص��دارات  بعض  ومطالعة  تحميل  ويمكن  المؤسسة،  ح��ول 
المؤسسة عبر هذا الموقع، كما يحتوي على معلومات متفرقة 
عن المؤسسة، وكذلك موقع مكتبة الصوتيات يمكن االستماع 
www.izbacf.org/( من خالله إلى إصدارات المؤسسة الصوتية

.)sounds

* خطط المؤسسة المستقبلية:

وإص��دار  اليمن،  في  الخاصة  المكتبات  فهرسة  استكمال   •
المكتبات  في  التراث  )مصادر  كتاب  من  والرابع  الثالث  المجلد 

الخاصة في اليمن(. 

أكثر من ستين عنوانًا تحتوي  • استكمال خطة طبع وتحقيق 
فيها  ج��اٍر  والعمل  المراجع  أهم  من  تعتبر  كتب  عناوين  على 
فمنها تحت الطبع وآخر تحت التحقيق، مثل كتاب االنتصار في 
المضيئة  الدين – والآللئ  المقارن- واالحتراس في أصول  الفقه 

في التاريخ- والجامع الكافي وغيرها في مجاالت متعددة. 

أهم  على  تشتمل  التي  الكبرى  الزيدية  الموسوعة  إص��دار   •
المصادر والمراجع الزيدية المطبوعة مع برنامج للبحث. وقد تم 
إعداد وتجهيز مجموعة من الكتب إلدراجها ضمن الموسوعة، 
وندعو كل من لديهم إصدارات من مؤسسات ودور نشر وأفراد 
إلى التعاون معنا وتزويدنا بما لديهم من كتب معدة وجاهزة 

على الكمبيوتر إلثراء الموسوعة بأكبر قدر ممكن من الكتب. 

• تنظيم ندوات ومسابقات ثقافية وقرآنية وعلمية. 

• إصدار مجلة متخصصة للطفل. 

• إصدار سيديهات تعليمية للصغار والكبار. 

وعلماء  اليمن  علماء  بين  ول��ق��اءات  زي��ارات  وتنظيم  تنسيق   •
العالم اإلسالمي.

الهدف العام للمؤسسة:

الهدف األهم لمؤسسة اإلمام زيد بن علي 
الدينية/الفكرية  القضايا  طرح  هو  الثقافية 
بساط  على  والحضاري  الروحي  البعد  ذات 
أنه ال بد لكل أمة  بناء على قناعتها  البحث، 
وفرد من أسس فكرية يتم االستناد عليها 
في حركتهما الروحية نحو الله، وحركتهما 

الحضارية نحو العزة والتمكن. 

روحية  إسالمية  رؤي��ة  المؤسسة  وتطرح 
تلك  أن  عليها  ال��ق��ائ��م��ون  ي��رى  ح��ض��اري��ة 
الله،  إل��ى  المسيرة  في  األقصر  هي  الرؤية 
في  الكامن  إط��الق  على  األق���در  إنها  كما 
األمة  تمكين  من  واألقرب  اإلسالمية،  األمة 
الستعادة  لها  الالزمة  الفكرية  األدوات  من 

عزتها ومكانتها بين األمم. 

تطرحه  ال��ذي  الفكر  فإن  األح��وال  أقل  وفي 

مؤسسة اإلمام زيد بين أيدي الباحثين في هذه األمة من أرقى 
ما قد أخرجته األمة مضمونًا، كما إنه يمثل فكر عترة النبي عليه 

السالم وأهل بيته الكرام. 

نحو  األول���ى  بالدرجة  موجهًا  المؤسسة  عمل  يكون  وب��ه��ذا 
األمة  هذه  هم  ويحمل  تعالى،  الله  إلى  القرب  إلى  يسعى  من 
نحو  موجه  هو  كما  مكينة.  عزيزة  يراها  أن  ويريد  اإلسالمية، 
الباحثين وطلبة العلم في التاريخ اإلسالمي المذهبي والفقهي 

واألصولي. 

العمل هو من باب الجهاد في سبيل  المؤسسة أن هذا  وترى 
كما  المنكر.  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  باب  ومن  تعالى،  الله 

ترى أنه من أوجب الواجبات، وأقرب القربات إلى الله تعالى.

وال يخفى على أحد الجهد المطلوب حتى يتسنى للمؤسسة 
أن تحقق هدفها، ولذلك فإننا نأمل وجود من يمكنه مساعدتنا 
في هذا المجال. وفيما يلي مجموعة من الطرق التي يمكن من 

خاللها المساعدة: 

في  الفاعليات  مع  ول��ق��اءات  ومحاضرات  بجلسات  القيام    ❖
وإعالمهم  الفكر  هذا  وجود  إلى  وأرشادهم  المسلم،  المجتمع 

بطرق الحصول على مصادره. 

المسلمين  التفات  ضرورة  عن  والصحف  الجرائد  في  الكتابة   ❖
إلى فكر ومنهج أهل العدل والتوحيد، وأهل البيت، وعن ضرورته 

الروحية والحضارية. 

❖   إرسال مقاالت وأبحاث متعلقة بأهداف المؤسسة بحيث 
يتم نشرها من خالل الموقع أو من خالل وسائل نشر أخرى. 

وأب��ح��اث ودراس���ات ذات عالقة  إل��ى مواقع  رواب��ط  إرس��ال     ❖
بأهداف المؤسسة. 

اإلسالمي،  العالم  في  العلمية  الحركة  عن  أخبار  إرس��ال     ❖
خصوصًا األخبار ذات العالقة بأهداف المؤسسة. 

❖   تعريف الناس بموقع مؤسسة اإلمام زيد بن علي. 
❖   ترجمة الموقع إلى لغات أخرى. 

❖   التمويل المالي المباشر للمؤسسة، أو لبعض أعمالها مثل 
نشر تراث أهل البيت والمعتزلة وغيرهم .
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حق 
العودة 

الفلسطيني
أو خرج من موطنه  الذي طرد  الفلسطيني  العودة هو حق  حق 
ألي سبب عام 1948 أو في أي وقت بعد ذلك، حقه في العودة 
إلى الديار أو األرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية 
كان  سواء  فلسطيني  كل  على  ينطبق  الحق  وهذا   ،1948 قبل 
بلغ  مهما  منهما  أي  ذري��ة  على  كذلك  وينطبق  ام��رأة،  أو   

ً
رج��ال

السياسية  وظروفها  والدتها  ومكان  تواجدها  وأماكن  عددها 
واالجتماعية واالقتصادية.

سواء  طبيعي  فلسطيني  مواطن  كل  على  العودة  حق  ينطبق 
موطنه  مغادرته  أو  الالجئ  ط��رد  ألن  يملك  لم  أم  أرض��ًا  ملك 
المواطنة، ولذلك  الفلسطينية وحقه في  حرمته من جنسيته 
فإن حقه في العودة مرتبط أيضًا بحقه في الهوية التي فقدها 

وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه.
حق العوده غير قابل للتصرف:

حق العودة حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي 
المعترف به عالميًا. فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي 
لحقوق اإلنسان الذي صدر في 10 ديسمبر 1948، إذ تنص الفقرة 
الثانية من المادة 13 على اآلتي: لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما 

في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده.
مثل  اإلنسان  لحقوق  اإلقليمية  المواثيق  في  هذا  تكرر  وقد 
التالي  اليوم  وفي  والعربية،  واإلفريقية  واألمريكية  األوروبية 
ديسمبر   11 في  أي  اإلنسان  لحقوق  العالمي  الميثاق  لصدور 
القرار الشهير )رقم 194( من الجمعية العامة لألمم  1948 صدر 
المتحدة والذي يقضي بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة 
على  الدولي  المجتمع  وأصر  التعويض(،  أو  )وليس:  والتعويض 
تأكيد )قرار 194(منذ عام 1948 أكثر من )135( مرة، ولم تعارضه 

إال )إسرائيل(، وبعد اتفاقية أوسلو عارضته أمريكا.

تزول  ال  التي  الخاصة  الملكية  حرمة  من  نابع  أيضًا  العودة  حق 
يسقط  ال  حق  وهو  البالد.  على  السيادة  بتغيير  أو  باالحتالل 
فيها  حرم  التي  المدة  طالت  مهما  الزمن،  بمرور  أي  بالتقادم، 

الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم،
الراسخة،  الثابتة  الحقوق  من  هو  للتصرف  القابل  غير  الحق 
تخضع  وال  الزمن،  بمرور  تنقضي  ال  اإلنسان  حقوق  باقي  مثل 
مفهومها  يتغّير  أو  تعدل  أو  تسقط  وال  التنازل،  أو  للمفاوضة 
لو وقعت  نوع، حتى  أي  اتفاق سياسي من  أو  أي معاهدة  في 
على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين أو تدعى أنها تمثلهم. 
ألنه حق شخصي، ال يسقط أبدًا، إال إذا وقع كل شخص بنفسه 

وبملء أرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط.
الشخصية  الحقوق  باجتماع  أيضًا  جماعي  حق  ال��ع��ودة  حق 
األمم  أكدته  الذي  المصير  تقرير  حق  على  وباالعتماد  والفردية، 
المتحدة لكل الشعوب عام 1946م ، وخصت به الفلسطينيين 
للفلسطينيين  للتصرف  قابل  غير  حقًا  وجعلته  1969م،  عام 
غير  حق  إسقاط  على  اتفاق  كل  1974م.  عام   )3236 )ق��رار  في 
الثانية من معاهدة  المادة  باطل قانونًا، وتنص  للتصرف،  قابل 
جنيف الرابعة لعام 1949م على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة 
والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانونًا، إذا أسقطت حقوقه.
كان) القرار 194( يتعامل مع قضية الالجئين كقضية إنسانية 

األمم  ق��رار  ففي  1970م.  عام  تغير  التوجه  هذا  لكن  فقط. 
اتجهت  1970/11/30م  في  الصادر   )2649 )رقم  المتحدة 

األمم المتحدة إلى معالجة مشكلة الفلسطينيين 
وألول  أيضًا،  ولكن  الجئين،  كمشكلة 

حق  له  كشعب  معه  تعاملت  م��رة، 
مصيره،  تقرير  في  ثابت  قانوني 
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المصير خصوصًا  إنكار حق تقرير  إدانة   « القرار:  فجاء في عنوان 
الجمعية  واعترفت  وفلسطين«.  إفريقيا  جنوب  لشعوب 
لالجئين  )وليس  فلسطين  لشعب   )2672( رقم  بقرارها  العامة 
من  أخ��رى  م��رة  وطلبت  المصير.  تقرير  بحق  الفلسطينيين( 
ورد  وق��د  المشّردين.  إلع��ادة  فورية  خطوات  اتخاذ  إسرائيل 

بوضوح في القسم )ج( من هذا القرار: 
وبحق  الحقوق  في  بالتساوي  فلسطين  لشعب  تعترف   -1

تقرير المصير وفقًا لميثاق األمم المتحدة.
فلسطين  لشعب  الثابتة  للحقوق  التام  االحترام  أن  وتعلن   -2
الشرق  في  ودائم  عادل  سلم  إقامة  في  عنه  غنى  ال  عنصر  هو 
حق  هو  الفلسطينيين  لالجئين  العودة  حق  إذن،  األوس���ط«. 
قانوني وسياسي وليس مجرد حق إنساني أو أخالقي. وراحت 
الالجئين إلى  المتحدة في كل عام تؤكد على حق عودة  األمم 
» ديارهم وأمالكهم التي شّردوا عنها واقتلعوا منها«، وتبدي 

قلقها لعدم إحراز تقدم في الموضوع.
مكان العودة:

طرد  ال��ذي  المكان  نفس  إلى  بعودته  فقط  تتم  الالجئ  ع��ودة 
نصت  وق��د  أج����داده،  أو  أب���واه  أو  ه��و  سبب  ألي  غ���ادره  أو  منه 
ذلك  وبدون  بوضوح.  ذلك  على   )194 )لقرار  التفسيرية  المذكرة 
إلى  يعود  أن  إلى  الدولي  القانون  حسب  الجئًا  الالجئ  يبقى 
إذا  الفالوجة ال يعتبر عائدًا  بيته نفسه. ولذلك فإن الالجئ من 
عاد  إذا  حيفا  من  الالجئ  وال  الخليل،  في  باالستقرار  له  سمح 
ومعلوم  جنين،  إلى  عاد  إذا  الناصرة  من  الالجئ  وال  نابلس،  إلى 
أن في فلسطين المحتلة عام 1948 م حوالي ربع مليون الجئ 
يحملون الجنسية )اإلسرائيلية( وهم قانونًا الجئون لهم الحق 
في العودة إلى ديارهم، رغم أن بعضهم يعيش اليوم على بعد 
المنفي  الالجئ  بين  المسافة  مقدار  إن  األصلي،  بيته  من  2كم 
ووطنه األصلي ال يسقط حقه في العودة أبدًا، سواء أكان الجئًا 
أحد  في  أم  التاريخية،  فلسطين  في  أم   1948 فلسطين  في 

البالد العربية واألجنبية.
الالجئون بعد أوسلو:

أوساط  لدى  كبيرين  أوسلو  اتفاقية  من  والشك  الريبة  كانت 
لوضع  جديدًا  تنكرًا  فيها  رأوا  الذين  الفلسطينيين،  الالجئين 
قائمة  ف��ي  وضعها  بعد  خاصة  لمشكلتهم،  ع��ادل��ة  نهاية 
تخلق  إسرائيل  أن  كذلك،  ورأوا  الدائم،  للحل  المؤجلة  القضايا 
اتفق  ما  تنفيذ  دون  للحيلولة  األرض  على  جديدة  وقائع 

عليه في حده األدنى.
الخطاب  هو  وخوفهم  الالجئين  ريبة  من  زاد  ومما 
اتفاقية أوسلو، وخاصة  الرسمي بعد  الفلسطيني 
وأنصارها  الفلسطينية  القيادة  من  جزء  عودة  بعد 

من المنافي إلى جزء من أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، حيث 
وال  بالتلميح  ال  ذكر،  أي  من  الفلسطيني  الرسمي  الخطاب  خال 
البعض  فاعتقد  الفلسطينيين،  الالجئين  لقضية  بالتصريح، 
ذلك  ولعل  بشدة.  فانتقدها  عفوية،  تكن  لم  القضية  هذه  أن 
بأن  تنادي  الفلسطينيين  لالجئين  قيادات  خلق  في  ساهم 
على  يعملوا  وأن  بأيديهم،  قضيتهم  زم��ام  الالجئون  يأخذ 
عن  تعّبر  والخارج،  الداخل  في  بهم  خاصة  وأطر  أجسام  إيجاد 
طموحهم وآمالهم وتمسكهم بحقهم األبدي في العودة إلى 
ديارهم. لقد رأى الالجئون بأمهات أعينهم كيف أن مؤسسات 
 
ً
بديال هناك  وأن  األخ��رى،  بعد  الواحدة  تنهار  التحرير  منظمة 

جاهز لهذه المؤسسات، ولم يعد مبررًا كيف ذابت مؤسسات 
المنظمة في السلطة الوطنية الناشئة، التي تقيدها اتفاقيات 

ظالمة، تخص جزءًا من الشعب الفلسطيني وليس كله.
 أن قيادات الالجئين 

ّ
رغم كل ما يعتري هذا التوجه من مخاطر، إال

آلية  عن  البحث  بهدف  والمحلية  اإلقليمية  اللقاءات  من  زادت 
خطاب  صياغة  تقدير  أق��ل  على  أو  أطرهم،  لتوحيد  مناسبة 
سياسي موحد، يلتف حوله الجميع، ويستند إلى أن حق العودة 
مقدس، ال يجوز المساس به أو التنازل عنه أو التفريط أو اإلنابة، 
بل هو حق فردي وجماعي تتوارثه األجيال، وال يسقط بالتقادم.

النازحون:
احتلت إسرائيل بقية أراضي فلسطين- القدس والضفة الغربية 
الستة(.  األي��ام  حرب  1967م)  حزيران  حرب  في   – غزة  وقطاع 
بعد  الغربية  الضفة  من  هّجروا  الذين  الفلسطينيين  عدد  بلغ 
هؤالء  على  أطلق  فلسطيني.  آالف   )410( حوالي  1967م  حرب 
الفلسطيني  الالجيء  أصبح  هكذا  »النازحين«.  اسم  المهّجرين 
هو من هّجر عام 1948م والنازح الفلسطيني هو من هّجر عام 
إسرائيل  على  الدولية  الضغوط  شتى  ممارسة  بعد  1967م. 
وافقت أن تسمح لعدد صغير من هؤالء بالعودة. قام )176( ألف 
من النازحين بملء الطلبات التي أعدتها منظمة الصليب األحمر 
منهم.  بعودة)14(ألفًا   

ّ
إال تسمح  لم  إسرائيل  ولكن  الدولية. 

وبالتالي أصبح وضع هؤالء النازحين الذين حرموا من حق العودة 
رغم   ، الفلسطيني  الشعب  من  األوائل  الالجئين  لوضع   

ً
مماثال

اختالف التسمية.
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الفروض  من  واحدًا  مضى  فيما  المهمة  بهذه  القيام  كان  لقد 
تالقت  وقد   _ اليوم   أما  واألحقاب،  الظروف  أكثر  في  الكفائية 
هاتان الصورتان _ فلعلنا ال نبتعد عن الحق، إن قلنا: إن القيام 
بهذا األمر غدا اليوم من الفرائض العينية التي يتوجه الخطاب 
التكليفي بها إلى كل مسلم، وعى الحقائق اإليمانية والواجبات 

السلوكية لإلسالم على نحو سليم.
ذلك ألن العهد الذي يقبل فيه الناس إلى اإلسالم تمسكًا به أو 
تفهمًا له، أحوج إلى المرشدين والدعاة من العهد الذي يدير فيه 
إلى  المقبلين  عدد  اليوم  تكاثر  وقد  اإلسالم،  عن  الناس  معظم 
اإلسالم داخل ربوعه، كما تضاعف عدد الراغبين في فهمه خارج 
حقائق  يعرض  من  إلى  ماسة  حاجة  وأولئك  بهؤالء  وإن  بالده. 
هذا الدين لهم بأسلوب علمي مبسط، ويزيح عن طريقهم إليه 
الغشاوات المصطنعة والشبهات المختلفة. فإن لم يسرع من 
المسلمين الصادقين من ينهض بمسؤولية هذا الشرح والبيان 
التقليدين  األع��داء  من  إليهم  يسبق  أن  أوشك  وجه،  أتم  على 
وجنودهم من يجهض لديهم تلك الرغبة، بابتداع صور مشوهة 
كاذبة عن اإلسالم يضعونها نصب أعينهم، ثم يتسللون بها 

إلى مكمن الوعي من نفوسهم، وهذا ما يجري اليوم.
بمهام  اليوم  المسلمين  لقيام  األمثل  المنهج  هو  فما  ولكن 

هذه الدعوة؟
من الواضح أن هذا المنهج لن يكون إال المنهج الذي سار عليه 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقتدى به في ذلك 
صحبه البررة الكرام، ومن بعدهم من السلف الصالح رضوان الله 

العريضة  الخطوط  برسم  نكتفي  ولسوف  أجمعين،  عليهم 
الناس  وتعريف  اإلس��الم  إلى  الدعوة  في  النبوي  المنهج  لهذا 
الخطوط  هذه  عن  ابتعادنا  مدى  ذلك  خالل  من  موضحين  به، 

العريضة، بل مدى تناقضنا معها.
أول هذه الخطوط، ما قد بصرتنا به سيرة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم، من أن اإلسالم يتمثل في جذع راسخ واحد، هو 
العقيدة، وأغصان كثيرة متفرعة عنه، هي الحواشي االجتهادية 
للنظر  الخاضعة  الكثيرة  السلوكية  واألحكام  العقيدة،  لجذع 

واالجتهاد.
الله عليه وآله وسلم، في دعوته  الله صلى  انطلق رسول  وإنما 
انتهى  ثم  الراسخ،  االعتقادي  الجذع  من  اإلس��الم،  إلى  الناس 
مكة  في  حياته  وما  الكثيرة،  االجتهادية  فروعه  بيان  إلى  بهم 
الواحد  االعتقادي  الجذع  إال ترسيخ لهذا  وأسلوب دعوته فيها 
في األلباب والعقول، بل إن شطرًا كبيرًا من جهوده في المدينة 

المنورة كان مواصلة مستمرة لهذا الترسيخ.
يكون  أن  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  المصطفى  ضمن  وبهذا 
األمة،  وتوحيد  الشمل  لجمع  ضمانة  الدين،  لهذا  الناس  إذعان 
الفروع  ف��ي  ذل��ك  بعد  االجتهادية  اختالفاتهم  ت��غ��دوا  وأن 
والهوامش اختالفات تعاونية يحيط بها جذع العقيدة الواحد 

الموحد.
كم  وسلم،  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أصحاب  إلى  ترى  أال 
تلك  زجتهم  هل  ولكن  الفقهية،  االجتهادات  في  اختلفوا 
حال  لقد  الخصام؟   أو  التفرق  من  شيء  في  كلها  االختالفات 

حرية الفكر
 ال حرية السباق إلى الحكم

الع��الم���ة الش����هيد
محمد سعيد رمضان البوطي

التخلف  ذيــول  صــورة  أوالهما  اثنتين:  صورتين  الجديد،  القرن  هــذا  ــل  أوائ يحتضن 
عليها.  تقضي  أن  يخشى  بمشكالت  مشوبة  نهايته  ــراف  وأط والديني  االجتماعي 

والثانية صورة بداية الصحوة اإلسالمية المبشرة بصحوة إسالمية راشدة.
واجب  على  يضفي  الشكل،  بهذا  معًا  وتالقيهما  الصورتين،  هاتين  بروز  أن  شك  وال 
مسؤولية  مضاعفة  ويؤكد  جديدة؛  أهمية  باإلسالم  الناس  وتعريف  الله،  إلى  الدعوة 

القيام بأعبائها.

أن  الذي سبق  العقيدة  بينهم وبين ذلك حصن 
الفروع  في  االختالف  بأن  وعلمهم  به،  تحصنوا 
يفوز  العبادة،  ألوان  أسمى  من  لون  االجتهادية 
الله ورضوان، مضاعفًا  الجميع من ورائه بأجر من 
و  يتصارعون  فكيف  مضاعف.  غير  أو  األجر  جاء 
الساحة  يتخاصمون وهم يتحركون جميعًا في 
الصراط  على  ويسيرون  الله  لهم  رسمها  التي 

الذي ارتضاه لهم؟
فاختلفوا  اجتهدوا  الذين  أولئك  إل��ى  ت��رون  أال 
وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قول  معنى  في 
إال في بني  العصر  )أال، ال يصلين أحدكم  وسلم: 
قريظة(. فصالها بعضهم في الطريق ولم يبالوا 
المحدد  الموعد  عن  ذلك  سبيل  في  يتأخروا  أن 
بعضهم  وأخ��ره��ا  قريظة،  بني  إل��ى  لوصولهم 
مبالين  غ��ي��ر  ال��م��ح��دد،  ال��م��ي��ق��ات  ف��ي  ليصلوا 
بتأخيرهم الصالة عن آخر وقتها.. ولما وصلوا إلى 
الله وأخبروه، باختالفهم االجتهادي هذا  رسول 
الذي  اجتهاده  منهما  لكل  وشكر  الفريقين  أقّر 
يتهارج  ولم  بذله..  الذي  العلمي  وجهده  به  قام 
بعض،  رأي  بعضهم  يسفه  ول��م  المختلفون، 
وتآلفهم  تواّدهم  وحرارة  وحدتهم  تتراجع  ولم 

شروى نقير...
سيرتهم  نتبع  أن  ال��م��ف��روض  م��ن  ك���ان  ول��ق��د 
واألفكار  الناس  شتات  فنجمع  أثرهم،  ونقتفي 
في حضن هذا الجذع االعتقادي الواحد والموحد، 
ونجعل منه ضمانة لسير الخالفات االجتهادية 

على أفضل سنن مشروع.
بل  ويا لألسف،  يتحقق  لم  المفروض  هذا  ولكن 
الذي يجري اآلن على صعيد الدعوة اإلسالمية في 
نستثني  وقد   _ اإلسالمية  مجتمعاتنا  من  كثير 
فنحن  المفروض...!  هذا  عكس   _ أف��رادًا  ذلك  من 
نراوح   

ّ
نظل ثم  وتفرعاتها،  األغصان  من  ننطلق 

 عن الجذع 
ً
فيما بينها، ابتغاء أن نجعل منها بديال

األساسي الراسخ، أجل، فنحن ننطلق من األغصان 
االجتهادية ثم ال نتجاوزها إلى الجذع الجامع...!

ومن خالل هذا المنهج المعكوس لهدي النبوة، 
تفرز الدعوة اإلسالمية مزيدًا من عوامل التصدع 
جمع  الذي  الواحد  اإلس��الم  ويتحول  والشقاق.. 
شتات الناس باألمس، إلى إسالمات متشاكسة 
من  جديد  يّم  في  الواحدة  اإلسالمية  األمة  تزج 

الفرقة والشتات.
تشتّد  أيضًا  المعكوس  المنهج  هذا  خالل  ومن 
وفكر  اج��ت��ه��ادي��ة  رؤي���ة  ك��ل  أص��ح��اب  عصبية 
أن  إل��ى  نظرًا  إل��ي��ه،  انتهت  ال��ذي  ل��ل��رأي  مذهبي 
القيادة قد آلت إلى األنانية النفسية وحظوظها، 
لسلطان  النبوة  عصر  في  القيادة  كانت  أن  بعد 
حول  الجميع  التفاف  من  المنبثق  لله،  العبودية 
ذلك الجذع اإليماني الواحد، وتمسكهم به كما 

قد أمرهم به الله عز وجل.
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اإلسالمية  الدعوة  أنشطة  إلى  فانظروا  ودونكم 
اليوم في مختلف الربوع واألقطار، هل تجدونها 
تِعّج إال بالتهارج والتنافر والتمزق؟ وهل تجدون 
الخالفات  أسلحة  إال  كله  ذل��ك  إل��ى  للتسابق 
الخصام  ه��ذا  ضحايا  تجدون  وه��ل  المذهبية؟ 
)..وكونوا  القائلة:  النبوية  الوصية  إال  والتهارج 

عباد الله إخوانًا(.
أما ثاني هذه الخطوط العريضة، فيتمثل في أن 
بتعث به رسول الله صلى الله عليه 

ٌ
اإلسالم الذي أ

لحقائق  الكيان  استسالم  هو  إنما  سلم،  و  وآله 
االستسالم  خ��الل  م��ن  وج��ل،  ع��ز  لله  العبودية 
ال  واح���دًا  إل��ه��ًا  وج���ل،  ع��ز  ال��ل��ه  أللوهية  المطلق 

شريك له.
الصالة  عليه  النبي  يدعو  كان  اإلسالم  هذا  فإلى 
البررة  صحابته  تحلى  اإلس��الم  وبهذا  والسالم، 
ومغربين،  مشرقين  الناس  دع��وا  وإليه  ال��ك��رام، 
التي  المجالس  إلى  يتداعون  كانوا  أنهم  ترى  أال 
ٌيبتغى منها تزكية النفس وزيادة العلم وتجديد 
رآه:  إذا  لصاحبه  يقول  كان  أحدهم  وأن  اإليمان، 
تعال بنا نؤمن ساعة، وأنهم كانوا يتقلبون في 
هم المعاد وخوف الحساب، مما صغر الدنيا إلى 

نفوسهم وحقر لذائذها في عيونهم.
هم  في  يتقلب  كان  منهم  واح��دًا  أن  أعلم  وما 
هم  ف��ي  أو  ت��ق��ام،  متى  اإلس��الم��ي��ة،  الحكومة 
»المجتمع اإلسالمي« كيف يؤسس، ذلك ألنهم 
لم يكونوا ليمزجوا التفكير في العهد الذي قطع 
التفكير فيما قد طلبه  الله لهم على نفسه، مع 

الله منهم وكلفهم به.
المسلمين،  من  كثير  يتصوره  الذي  اإلس��الم  أما 
يتمثل  فوقي  منهج  فهو  اليوم،  دعاته  من  بل 
جملة  في  أو  األخرى،  األنظمة  ينافس  نظام  في 
الشرائع  بقية  بها  تجابه  وتشريعات  قوانين 
والقوانين، بل ربما كان اإلسالم في تصور بعض 
يسارًا  أو  يسار،  مواجهة  في  يمينًا  اليوم  الناس 
في مواجهة يمين، والحلم الذي ينام ويستيقظ 
حلم  هو  ال��ي��وم،  اإلسالميون  ال��دع��اة  أكثر  عليه 
الحكومة  أو  يتحقق،  متى  اإلسالمي  المجتمع 
كان  ما  أما  وتهيمن..؟!  تقوم  متى  اإلسالمية 
الله عليه  الله صلى  يعكف عليه أصحاب رسول 
وآله وسلم من االهتمام بتزكية النفس وإصالح 
التبتل  الحال، وتنمية مشاعر العبودية لله بغذاء 
ال��ل��ه واإلك��ث��ار م��ن ذك���ره، فهو جانب  وم��راق��ب��ة 

منسي في حياة أكثر هؤالء اإلسالميين اليوم.
المختلفة،   الوضعية  األنظمة  أن  المعلوم  ومن 
الحكم  التي يتطاحن أهلها سباقًا على كراسي 
في  عدواها  انتشرت  والتي  بأزمته،  واإلمساك 
ليس  وأفكارهم،  اإلسالميين  من  كثير  صفوف 
ساحة  في  وينتهي  يبدأ  خارجي  وج��ود  إال  لها 
المشاهدات و المحسوسات، وما أيسر أن يكون 

- ما أكثر من 
يستنطقون 

الدين بما تهواه 
السياسة، وما 
ر 

ّ
أكثر ما تسخ

الفتاوى لتسويغ 
مواقفها عندما 

تعوزها البراهين 
والمؤيدات. 

ومن ثم لم يعد 
عجيبًا أن نرى 

للدين الحق 
الذي نخضع 

جميعًا لسلطانه 
أحكامًا متناقضة 

ومواقف 
متعارضة.

ربما كان اإلسالم 
في تصور 

بعض الناس 
اليوم يمينًا في 
مواجهة يسار، 

أو يسارًا في 
مواجهة يمين.



من  ألوانًا  خلفه  يستر  قناعًا  الوجود  هذا 
الدجل والنفاق...!

في  يمتّد  شعاع  ف��وج��وده  اإلس���الم  أم��ا 
كينونة اإلنسان كله، بدءًا من باطن القلب 
أن  شأنه  فإن  ثم  ومن  الجوارح،  ظاهر  إلى 
يحرر اإلنسان من أنانيته وآفات نفسه، ثم 

يخضعه ألحكام ربه.
بهذه  تعالى  الله  إلى  الداعي  تشبع  وإذا 
يذكرهم  الناس  إل��ى  اتجه  ثم  الحقيقة، 
عبوديتهم  مشاعر  فيهم  ويوقظ  بها، 
الصدق  بلواعج  مستعينًا  وج��ل،  ع��ز  لله 
واإلخالص له في قصيدة أشرق من كالمه 
هم  »إن  قلوبهم،  طوايا  في  وهاج  قبس 
وت��ج��رد«،  بموضوعية  الحق  إل��ى  أص��غ��وا 
واستطاع أن يمضي بهم من أقرب طريق 
والشرائع  األح��ك��ام  لسائر  الخضوع  إل��ى 
إال  حقيقتها  في  ليست  التي  اإلسالمية 

ثمرة لذلك المعنى الكلي العظيم.
نظامه  ف��ي  اإلس�����الم،  م��ن  نفسه  المسلم  ح��ص��ر  إذا  ول��ك��ن 
وتشريعاته الفوقية، ثم راح ينبه الناس من اإلسالم كله إلى هذه 
البنى الفوقية، فإن دعوته لن تثمر شيئًا، مهما أجهد نفسه في 
االستجابة  تمت  لو  وحتى  وآث��اره،  التشريع  هذا  بمزايا  إقناعهم 
وحكمه،  الله  لسلطان  دينيًا  انقيادًا  تعد  ال  فإنها  هذه  لدعوته 
ضوء  على  فيه،  الذي  التشريعي  للمعنى  اختيار  مجرد  هو  وإنما 
ما قد يالحظ فيه من المرجحات المصلحية في نطاق األهداف 

الدنيوية المجردة، كالوصول إلى كراسي الحكم ونحوها.
أو  إلى اإلسالم بوصفه مجرد فكرة  الذي يدعو  إن من شأن  ثم 
نظام ٌيختار من بين مختلف األنظمة، أن يفقد من بين جوانحه 
مشاعر الشفقة على أولئك الذين يدعوهم، ودوافع الغيرة على 

سعادتهم اآلجلة والعاجلة.
وفي  والربانيون  األنبياء  به  اتصف  الذي  اإلنساني  المعنى  وهو 
مقدمتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان سرَّ 

نجاحهم وإقبال اناس إليهم والتأثر بكالمهم.
أال ترون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم اخترط سيفه 
أعرابي مشرك، وكان نائمًا على مقربة من أصحابه تحت ظل شجرة، 
لدى عودتهم من إحدى الغزوات، ولما كاد أن يهوي بالسيف عليه، 
: من ينجيك مني يا محمد؟ فقال له: )الله ينجيني 

ً
أيقظه قائال

منك(. فسرت رعدة في يد األعرابي وسقط السيف من يده، وامتلك 
الرعب مجامع نفسه، وعلم أنه مقتول بيد رسول الله. ولكنه صلى 
الله عليه وآله وسلم الطفه وطمأنه، وأيقظ من حوله من الصحابة، 
وقال لهم: )إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم..( وحدثهم بما جرى، ثم 
قال لهم: )ها هو ذا جالس أمامكم( فكان أن أسلم األعرابي، وعاد 

إلى قبيلته يقول لهم: جئتكم من عند خير الناس.
ولكن ترى لماذا يفقد هذا الصنف من الدعاة اليوم تلك المشاعر 
الربانية الشفوقة؟ ألن الذي يهيج في طريق الدعوة إلى اإلسالم، 
بعيدًا عن االصطباغ بلبابه، معرضًا عن المثول في محراب التبتل 
تدفع  التي  ذاتها  باألسباب  مندفعًا  وج��ل،  عز  لله  والعبودية 
صاحب أي مذهب حزبي إلى الدفاع عن حزبه والدعوة إليه، ال بّد 

أن ينسى الله تعالى 

في غمار دعوته تلك. وال بد أن ينجرف في تيار األنانية، ورغبة 
المذاهب  مختلف  إل��ى  الداعين  سائر  ش��أن  ل��ل��ذات،  االنتصار 
واألنظمة الوضعية، وهيهات أن يتأثر حينئذ بدعوته أحد اللهم 

إال أن يكون تأثرًا مصلحيًا موقوتًا.
للنهج  العريضة  الخطوط  من  الثالث  الخط  إلى  هذا  بعد  ونصل 
النبوي في الدعوة إلى الله، وهو أن تتالقي متناسقة، على طريق 
هذه الدعوة، جهود العلماء واألفراد مع الطاقات التنفيذية التي 
يملكها القادة والحكام، وكلنا يعلم أن لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم شخصيتين اثنتين: إحداهما شخصية النبي المرسل، 
وانطالقًا منها كان يبلغ الناس دين الله عز وجل، وأحكام الحالل 
وأمته.  قومه  في  والحاكم  اإلم��ام  شخصية  والثانية:  والحرام، 
أمورهم،  ويسوس  ويوجههم  الناس  يأمر  كان  أساسها  وعلى 
وال شك أن جهوده في أعمال الدعوة إلى الله كانت تنهض على 

كال هاتين الدعامتين، وكل من هاتين الشخصيتين.
تنفرد  قد  لما  قيمة  ال  أنه  فيه،  للريب   

ً
مجاال ترى  ال  الذي  والحق 

به فئات أو أفراد من المسلمين في نطاق العمل اإلسالمي، إذا 
لم يكن للدولة الحاكمة دور أساسي فعال في ذلك، ولئن ظهر 
بعض الفوائد واآلثار، فهي ال تعدو أن تكون آثارًا جزئية، ويغلب 
الدعوة  نجاح  ألن  ذلك  وموقوتة،  سطحية  ذلك  مع  تكون  أن 
اإلسالمية بين صفوف المسلمين، يتطلب مع وسائل اإلرشاد 

والبيان، قوة التنفيذ والحماية وتهيئة المناخ المناسب.
وأحكامه،  اإلس��الم  بحقائق  واللب  الفكر  منه  أيقن  إنسان  رب 
ولكنه مشدود بحبال نفسية إلى االنحراف، بسبب المناخ الذي 
الذي يفيض  الجّو  الذي يملك أن يطهر هذا  يحيط به. فمن ذا 
بالملهيات والمغريات والمهيجات، غير السلطة القيادية التي 

إليها تصريف الشؤون وإدارة أحوال البالد.
 أن هذه المسؤولية، هي التي يجسدها ويعّبر عنها 

ّ
وما أظن إال

األثر القائل : »إن الله ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن«.
وربما اعتذر كثير من الحكام بأن مسؤوليات السياسة وأعباءها 
والتنسيق..!  التعاون  هذا  لمثل  لهم  فرصة  تترك  ال  الجديدة، 
الخوض   

ّ
ولعل كبير،  لنقاش  تخضع  المعذرة  هذه  أن  والحقيقة 
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ثابتة،  حقيقة  نقرر  أن  وحسبنا  بصدده.  نحن  عما  يقصينا  فيه 
هي أن السياسة غدت في هذا العصر، هي المحور الثابت، في 
حين تحولت األهداف والغايات األساسية إلى وسائط تدور في 
فلكها وتقوم على خدمتها. ولقد نظرنا، فإذا الدين ذاته تحول 
_ في كثير من األحيان فأصبح واحدًا من هذه الوسائل الخادمة 
_ فما أكثر من يستنطقون الدين بما تهواه السياسة، وما أكثر 
البراهين  تعوزها  عندما  مواقفها  لتسويغ  الفتاوى  ر 

ّ
تسخ ما 

الذي  الحق  للدين  نرى  أن  عجيبًا  يعد  لم  ثم  ومن  والمؤيدات. 
نخضع جميعًا لسلطانه أحكامًا متناقضة ومواقف متعارضة.

د لإلسالم من سلطان، فيما مضى، على 
ّ

إننا نفخر دائمًا بما امت
من  اإلنساني  للمجتمع  قّدمه  وبما  المعمور،  العالم  معظم 
أو  حضارة  أو  فلسفة  أي  يد  على  نظيرها  يتحقق  لم  مكاسب، 
نظام.. ولكنا قلما نتأمل لنتبين أن أهم السبل إلى تحقيق ذلك 
كان تعاون القادة المسلمين للدعوة اإلسالمية وأجهزتها، لكي 

تسير في مأمنها وأن تبلغ غايتها.
ق��ادة  أن  ب��ال��ض��رورة،  يعني  ال  بيقين،  أق���رره  ال��ذي  ه��ذا  أن  غير 

المسلمين اليوم غير معذورين 
لكثير  إن  أق��ول  بل  المؤسف..  الواقع  لهذا  استسالمهم  في 
منهم أعذارًا ال يتسع هذا المقام لشرحها غير أني أستطيع أن 

أرسم الخطوط العريضة ألسباب هذا العذر:
إن من شأن معظم الجماعات التي تشتغل بالدعوة اإلسالمية 
الدين  خصوم  قائمة  في  سلفًا  والحكام  القادة  تصنيف  اليوم، 
وأعدائه. ومهما كانت أدلة هذا االتهام خفية، فحسبهم على 
كٍل أنهم يتبّوؤن كراسي السلطة والحكم..! ومن ثم فإن هؤالء 
 من أن ينطلقوا 

ً
الدعاة يتخذون أمامهم خنادق المواجهة، بدال

من حسن الظن بهم فيناصحوهم ويكسبوهم قوة إلى جانب 
اإلسالم وأهله.

نفوس  في  يعكر  لم  إن  الموقف  ه��ذا  مثل  أن  ال��واض��ح  وم��ن 
القادة صفاء انتمائهم اإلسالمي، فال أقل من أن يحملهم على 
الجماعات، مهما  المقاومين ألنشطة تلك  إلى ركب  االنفصام 

بدت أنها تخدم اإلسالم أو تسعى لحمايته.

وإن من شأن أكثر هذه الجماعات التربص 
الحتالل  والتخطيط  حكامهم،  بكراسي 
الموقف  هذا  أن  الواضح  ومن  أماكنهم، 
أمام  ويظهرهم  بهم،  الحكام  ثقة  يبدد 
على  إليه  يتسلقون  حكم  تجار  أبصارهم 
اإلسالم  يقاوموا  لم  فلئن  اإلسالم،  م 

ّ
سل

يقاوموا  أن  من  أقل  فال  أشخاصهم،  في 
أنشطتهم الهادفة إلى خير اإلسالم.

إن صالح هذا الواقع المرير رهن بأن يعقد 
وبين  بينهم  حقيقيًا  صلحًا  اإلسالميون 
يجنحوا  وأن  وال��ح��ك��م،  ال��س��ل��ط��ة  أول����ي 
العكس،  من   

ً
ب��دال بهم  الظن  حسن  إل��ى 

وليذكروا وصية رسول الله التي يقول في 
آخرها: )..إال أن تروا كفرًا بواحًا لكم عليه من 

الله سلطان(.
حقيقيًا  زه���دًا  ي��زه��دوا  أن  عليهم  ث��م 
عن   

ً
ب��دال يطمعوا  وأن  الحكام،  بكراسي 

المجتمع  ص���الح  ف���إن  بعقولهم  ذل���ك 
واألخ��الق  باليقين  وصبغها  الشعبية،  القاعدة  تربية  من  يمّر 
القاعدة  إصالح  إلى  وسلطانه  الحكم  من  يمّر  وال  اإلسالميين، 

الشعبية وصبغها باإلسالم.
ثم عليهم أن يظفروا جهودهم كلها، وأن يوحدوا جماعاتهم 
الحقيقة  إلى جذع  بالناس كلهم  اختالفها، ثم يتوجهوا  على 
بغراس  القلوب  ث��م  العقول،  فيغرسوا  ال��واح��دة  اإلسالمية 
التوحيد، وصدق العبودية لله عز وجل. فإن هم صبروا على ذلك 
وصابروا وأخلصوا سعيهم لله عز وجل، مندفعين بسائق الحب 
تجسد  واألحقاد،  الضغائن  عن  بعيدًا  عباده،  على  والشفقة  لله 
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إل��ى كل ذه��ن ه��و: هل  أن يقفز  ب��ّد  ال  ال��ذي  الوحيد  وال��س��ؤال 
لله  سعيهم  اإلسالمي  العمل  حقل  في  العاملون  سيخلص 
صفوفهم،  وتوحيد  شملهم،  جمع  إلى  فيتجهون  وج��ل،  عز 
عليه  الله  صلى  الله  رس��ول  عليه  سار  ال��ذي  بالنهج  واالنضباط 
أوجزنا  مما  وجل،  عز  الله  لدين  وخدمته  دعوته  في  وسلم  وآله 

الحديث عنه في هذا المقام؟
تحمل  األيام  قادمات  ولعل  كله،  األمر  في  المستعان  هو  الله 
ألنفسنا  نسألك  إن��ا  اللهم  متوقعة  غير  بشائر  للمسلمين 

وقومنا وأمتنا الهداية والتوفيق.
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عالم  القلب،  نداء  وتلبية  الروحانيات  عالم 
خارق للعادات، تفاصيله ربانية.

والترقي  التزكية  رحلة  هو:  والتصوف   •
تتعدد  أحوال  وله  العبودية،  مقامات  في 
بالغة  أق��وال  وله  الطريق،  سالكي  بتعدد 

الروعة، تتعدد بتعدد أنفاس قائليها.
أهل الذوق والعرفان: 

• ف��ع��ن ذك���ر ال��ص��وف��ي��ة: ف��ه��و زاده���م 
ونبضهم،  ذكر من قلوب تعلقت بالعرش، 
تريد الرحيل إلي عالم طاهر بعيدًا عن دنيا 

أصابها العفن ..
معها،  عقولهم  ط���ارت  ال��ل��ه  ق��ال��وا:  إذا 
وفارقت روحهم األبدان، مع كل حرف من 

حروفها.
)الله مع التمايل عن اليمين وعن الشمال 

بها(
عن  التخلي  من  الحالة  هذه  مع  وللعلم، 
ووعيه  شعوره  الصوفي  يفقد  ال  الوعي 
من  آف���اق  ل��ه  تفتح  ول��ك��ن  ك��ال��س��ك��ران، 
الؤلؤ  من  أغلى  وواردات  وخواطر  العرفان، 

والمرجان.
حالة من مفارقة الروح للبدن، لتتحرر الروح 
يشبع  ال  بجسد  وأس��ره��ا  سجنها  م��ن 

مطالب الروح.
منا يا 

ِّ
منا وعل )مدد يا الله، اقبلنا يا الله، فهِّ

الله، وافتح علينا، وهو أن نصير من أهلك 
وخاصتك(.

• ومن ورد الصوفي اليومي )ال إله إال الله(
قلبه،  في  ويصبها  نفسه،  على  يقولها 

هناء فوزي السعيد عطا*

عالم اخر
)الرب  الوحيد  لمعشوقه  عشقًا  ليمتلئ 

المجيد(.
• ويكرر الصوفي في ورده فاتحة الكتاب، 
وإي��اك  نعبد  )إي��اك  معاني  في  ليعيش 

نستعين(
فنحن الفقراء إلى موالنا في حياتنا، وإلى 
يوم الدين، ومع االستغفار نواصل شحن 

الروح لتزال العثرات وتجبر الزالت..
هو  السالك،  يحياه  الذي  اآلخر  والعالم   •
عالم المراقبة، عالم عنوانه )ربي معي ربي 
باللسان،  أوراٌد  فقط  ليس  وذك��ره  يراني(، 
الطاعات  تأدية  في  يجتهد  فالصوفي 
الفرائض، والنافالت كما تليق برب األرض 

والسماوات.
• وعن النفس وهي هدف رحلة التصوف:
لترقّيها،   ومنهجًا 

ً
فقد وضعوا لها جدوال

ونستعين على ذلك بالذكر والفعل، فلكل 
نفس من نفوسنا ذكرها، واألنفس سبعة 

أنواع:
والمطمئنة،  والملهمة،  واللوامة،  )األمارة، 

والراضية، والمرضية، والكاملة(.
وال��ك��الم،  ال��ط��ع��ام،  بقلة  يكون  والفعل 

واآلثام، والمنام.
أو قصرت هدفها  • وخلوتنا سواء طالت 
االب��ت��ع��اد ع��ن دن��ي��ا ال��ح��رك��ة، وال��ف��وض��ي، 

للوصول لسكون يحسم أمرنا.
المرور  • ومجاهدة الشهوات: هي تذكرة 
تقضي  أن  نقول:  وال  اآلخ��ر،  العالم  لهذا 
الخالق  إلرادة  تحٍد  فهذا  شهواتك،  على 

ولكن   .. وأه���واء  م��ي��ول  فيك  جبل  ال���ذي 
جاهد نفسك أن تصرف هذا في مصرفه، 

وهو الحالل الطيب.
وك���ل أم���ٍر ف��ي ح��ي��اة ه���ذا ال��ع��ال��م اآلخ���ر، 
إال  ق��وة  وال  ح��ول  )ال  معنى  إل��ى  مرجعها 

بالله(.
فال حيلة ألحد، وال قوة ألحد، وال قدرة ألحد 
يحول  وال  تعالى،  بإذنه  إال  الطاعة  على 

بينك وبين العصيان إال هو.
• وأختم بوصية شيخي لي :

في  نفسك  ع��ل��ى  ال��ح��رب  أع��ل��ن��ي  ق���ال: 
مخالفتها، واعلمي أن النفس ما يهلكها 
وعليك  الطاعات..  على  والصبر  الصالة،  إال 
الطعام  وقلة  الخير،  في  إال  الكالم  بقلة 
فإنه يقطع عوالق الشيطان، وعزلة وتفكر 
بين يديه، فاتعبي على نفسك فترة من 

الزمن، ترتاحي باقي العمر.
•  وهي أيضًا وصيتي لكم ..

جاهد نفسك،
فارق نفسك،

خالف نفسك،
حينها تسافر إلى العالم اآلخر، وأنت في 
مقامك، في عالمك المشهود، لكنه صار 

بالذوق والسلوك ..
عالم آخر

... الخير من ربي، والتقصير مني،  • وأخيرًا 
ومن نفسي وشيطاني.

***
 – البشرية  التنمية  مجال  في  مصر  من  كاتبة   ❖

صوفية على الطريقة القادرية العلية.

غير خاف على أحد أن السلطة السياسية 
من  ك���ان  المتغلب،  إل���ى  أم��ره��ا  آل  ل��م��ا 
عن  تبحث  أن  السلطة  ل��ه��ذه  ال��ض��روري 
شرعية تستقوي بها، وتستند إليها، فلم 
طالبي  من  تجد  أن  آنذاك  السلطة  تعدم 
الفقهاء  بعض  من  الجاه  ومحبي  الرياسة 
ويجرم  السلطة،  هذه  لوجود  يشرع  من 
قام  لقد  عليها.  الخروج  يحاول  من  كل 
السلطة  في  الحق  بحصر  السلطة  فقهاء 
ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  للمتغلب،  السياسية 
حصرت فيه السلطة الثقافية في الفقهاء 
الكواكبي  عناه  ما  وه��ذا  الحديث،  وأه��ل 
السياسيي��ن  المدققين  كل  :»إن  بقوله: 
يمشيان  والدين  السياسة  أن  يرون 

متكاتفين«  .)طبائع االستبداد،ص24(.
 وليس من الغريب بعد ذلك أن ترى كيف 
وصاحبه  المستبد  آراء  واتحدت  تظافرت 
على كراهية العلم والنفور منه؛ ألن للعلم 
فالعلم  سلطانهم؛  معه  يصغر  سلطانًا 

عند بعض الفقهاء هو: 
 ما قال فيه الناس حدثنا... 

                وما سواه فوسواس الشياطين.
حرب  العلم  وبين  فبينه  المستبد  أم��ا   
الكواكبي:  يقول  مستمر.  وط��رد  دائمة 
علوم  من  ال��م��س��ت��ب��د  فرائ�����ص  »ترتعد 

والفلسفة  النظرية،  الحكمة  مثل:  الحياة 
االجتماع،  وطبائع  األمم،  العقلية،وحقوق 
المفصل،  والتاريخ  المدنية،  والسياسة  
العلوم  من  ذلك  ونحو  األدبية،  والخطابة 
العقول،  وتوسع  النفوس،  تكبر  التي 
وكم  حقوقه؟  هي  ما  اإلنسان  وتعرف 
الطلب؟  وكيف  فيها،  مغبون  هو 
وأخوف  الحفظ؟  وكيف  النوال؟  وكيف 
هذه  أصحاب  من  المستبد  يخاف  ما 
لتعليم  منهم  ال��م��ن��دف��ع��ي��ن  العلوم 
والخالصة  الكتابة...  أو  بالخطابة  الناس 
العلماء  هؤالء  من  يخاف  المستبد  أن 
من  ال  ال��م��رشدين،  الراشدين  العاملي����ن 
العلماء المنافقين أو الذين حفر رءوسهم 
محفوظات كثيرة كأنها مكتبات مقفلة!« 

) نفس المصدر،ص36(.
 وإليك بعضًا من الفتاوى لعلماء أجالء تبين 
الرياضيات  مثل  لعلوم  الدونية  رؤيتهم 
 - الغزالي  يقول  والهندسة،  والفلسفة 
رحمه الله - : »لعلك تقول: إن العلوم وراء 
هذه كثيرة كعلم الطب، والنجوم، وهيئة 
وتشريح  اإلن��س��ان،  ب��دن  وهيئة  العالم، 
وغير  والطلسمات،  السحر  وعلم  أعضائه، 
الدينية  العلوم  إلى  أشرنا  أنا  فاعلم  ذلك، 
العالم؛  في  أصلها  وج��ود  من  الب��د  التي 

تعالى  الله  طريق  سلوك  يتيسر  حتى 
أشرت  التي  العلوم  هذه  أما  إليه،  والسفر 
على  يتوقف  ال  ولكن  علوم،  فهي  إليها 
ولذلك  والمعاد؛  المعاش  صالح  معرفتها 
لم نذكرها«.)جواهر القرآن، ص25،عن بنية 

العقل العربي، للجابري، ص 289(.
 ويقول: اعلم أن علومهم – أي الفالسفة- 
ستة  تطلبه  ال��ذي  ال��غ��رض  إل��ى  بالنسبة 
وطبيعية،  ومنطقية  رياضية،  أق��س��ام: 

وإلهية، وسياسية، وخلقية.
الحساب  بعلم  فتتعلق  الرياضية:  أم��ا   
وليس  العالم،  هيئة  وعلم  والهندسة، 
نفيًا  الدينية  باألمور  منها  شيء  يتعلق 
وإثباتًا، بل هي أمور برهانية ال سبيل إلى 
مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها. وقد 

تولدت منها آفتان: 
من  يتعجب  فيها  ينظر  م��ن  األول����ى:   
فيحسن  براهينها،  ظهور  ومن  دقائقها 
الفالسفة،  ف��ي  اع��ت��ق��اده  ذل���ك  بسبب 
ويحسب أن جميع علومهم في الوضوح 
وف��ي وث��اق��ة ال��ب��ره��ان ك��ه��ذا ال��ع��ل��م. ثم 
وتعطيلهم  كفرهم  من  سمع  قد  يكون 
األلسنة؛  تداولته  ما  بالشرع  وتهاونهم 
لو  وي��ق��ول:  ال��م��ح��ض،  بالتقليد  فيكفر 
ه��ؤالء  على  اختفى  لما  حقًا  ال��دي��ن  ك��ان 

ازدراء العلم

وضاح عبد الباري طاهر
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عرف  فإذا  العلم!  هذا  في  تدقيقهم  مع 
بالتسامع كفرهم وجحدهم استدل على 
وكم  للدين،  واإلنكار  الجحد  هو  الحق  أن 
وال  العذر  بهذا  الحق  عن  يضل  من  رأي��ت 

مستند له سواه.
واحدة  صناعة  في  الحاذق  له:  قيل  وإذا   
ل��ي��س ي��ل��زم أن ي��ك��ون ح���اذق���ًا ف���ي كل 
في  ال��ح��اذق  يكون  أن  يلزم  فال  صناعة، 
أن  وال  الطب،  في  حاذقًا  وال��ك��الم  الفقه 
بالنحو،   

ً
جاهال بالعقليات  الجاهل  يكون 

رتبة  فيها  بلغوا  أه��ل  صناعة  لكل  ب��ل 
البراعة والسبق، وإن كان الحمق والجهل 
األوائ��ل  فكالم  غيرها.  في  يلزمهم  قد 
اإللهيات  وف��ي  برهاني  الرياضيات  في 
جربه  م��ن  إال  ذل���ك  ي��ع��رف  ال  تخميني، 
الذي  هذا  على  قرر  إذا  فهذا  فيه.  وخاض 
الحد بالتقليد، ولم يقع منه موقع القبول، 
بل تحمله غلبة الهوى، والشهوة الباطلة، 
وحب التكايس على أن يصر على تحسين 
آفة  فهذه  كلها.  العلوم  في  بهم  الظن 
عظيمة ألجلها يجب زجر كل من يخوض 
في تلك العلوم، فإنها وإن لم تتعلق بأمر 
الدين، ولكن لما كانت من مبادئ علومهم 
من   

َّ
فقل وشؤمهم،  شرهم  إليه  س��رى 

يخوض فيها إال وينخلع من الدين وينحل 
من  )المنقذ  ال��ت��ق��وى«.  ل��ج��ام  رأس���ه  ع��ن 
والجالل،  العزة  ذي  إلى  والموصل  الضالل 
وكامل  صليبا  جميل  تحقيق  للغزالي، 

عياد، دار األندلس، ص102-100(.  
شارحًا  الحديد  أبي  ابن  العالمة  ويقول   
قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب في 
نصيحته لولده الحسن عليهما السالم:)ال 
»أي ال يجب  ينتفع بعلم ال يحق تعلمه(: 
هو  إنما  النفع  ألن  وذل��ك  إليه؛  يندب  وال 
ل��م ي��ك��ن م��ن العلوم  ن��ف��ع اآلخ����رة، ف��م��ا 
انتفاع  أو ندب، فال  بإيجاب  إما  مرغبًا فيه 
الهندسة  كعلم  وذل���ك  اآلخ���رة،  ف��ي  ب��ه 
نهج  ونحوهما«.)شرح  األرتماطيقي  و 
التراث  إحياء  دار  الحديد،  أبي  البن  البالغة، 

العربي:23/4(. 
يضًا  شارحًا قول أمير المؤمنين : 

َ
      ويقول أ

)كفاك ِمن عقلك َما أوضح لك سبل غيك 
- عليه السالم- كفى  من رشدك(: »يقول 
الغي  بين  به  يفرق  ما  عقله  من  اإلنسان 
والباطل،  العقائد  الحق من  والرشاد وبين 
في  حاجة  وال  تكليفه،  يتم  بذلك  فإنه 
إلى  والرشد  الغي  بين  والفرق  التكليف 
زيادة على ذلك، نحو التجارب التي تفيده 
الحزم التام ومعرفة أحوال الدنيا وأهلها، 

من  عنده  يكون  أن  إلى  له  حاجة  ال  وأيضًا 
يستنبط  ما  التام  الذكاء  و  الثاقبة  الفطنة 
به دقائق الكالم في الحكمة و الهندسة 
فضل  كله  ذل��ك  ف��إن  الغامضة؛  والعلوم 
ل��إلن��س��ان  ح��ص��ل  ف���إن  ع��ن��ه،  مستغنى 
فقد  لإلنسان  يحصل  لم  وإن  كمل،  فقد 
معاطب  من  نجاته  و  تكليفه  في  كفاه 
والرشاد،  الغي  بين  به  يفرق  ما  العصيان 
وهو حصول العلوم البديهية في القلب، 
و  ال��ع��ادات  علوم  م��ن  مجراها  ج��رى  وم��ا 
التكليف«. ب��اب  ف��ي  أصحابنا  ي��ذك��ره  م��ا 

)المصدر السابق: 470/4(.
 ويقول ابن تيمية: »فى الصحيح عن ابن 
النبى  - عن  الله تعالى عنهما  - رضي  عمر 
- صلى الله عليه و سلم - أنه قال:) إنا أمة 
هكذا  الشهر  نكتب  ال  و  نحسب  ال  أمية 
ال  و  كتابًا  نقرأ  ال  إن��ا  يقل:  فلم  وه��ك��ذا(. 
نحفظ بل قال: ال نكتب وال نحسب؛ فديننا 
عليه  كما  يحسب  و  يكتب  أن  يحتاج  ال 

أهل الكتاب«.) مجموع الفتاوى:436/17(. 
 وي��ق��ول أي��ض��ًا: »ق��ول��ه:) إن��ا أم��ة أم��ي��ة ال 
نكتب وال نحسب(. هو خبر تضمن نهيًا؛ 
اتبعته هى األمة  التى  أن األمة  فانه أخبر 
فمن  تحسب،  وال  تكتب  ال  أمية  الوسط 
كتب أو حسب لم يكن من هذه األمة فى 
سبيل  غير  اتبع  قد  يكون  بل  الحكم،  هذا 
فيكون  األمة!؛  هذه  هم  الذين  المؤمنين 
وال��خ��روج  دينها!،  م��ن  ليس  م��ا  فعل  ق��د 
الكتاب  فيكون  عنه،  منهى  محرم  عنها 
منهيًا  محرمين  ال��م��ذك��وران  والحساب 
سلم  من  المسلم  كقوله:  وهذا  عنهما!، 
المسلمون من لسانه ويده. أى هذه صفة 
المسلم، فمن خرج عنها خرج عن اإلسالم، 
وم��ن خ��رج عن بعضها خ��رج عن اإلس��الم 
المؤمن  قوله:  وكذلك  البعض.  ذلك  فى 
من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم«.
)مجموع الفتاوى 92/25( عن )نقد الخطاب 

السلفي لرائد السنهوري،ص145-144(.
      ويقول: »وأما األمور المميزة التى هى 
إمكان  مع  الفضائل  إلى  وأسباب  وسائل 
االستغناء عنها بغيرها فهذه مثل الكتاب 
الذى هو الخط والحساب، فهذا إذا فقدها 
بدونها  تتم  ال  فضيلته فى نفسه  أن  مع 
إذا حصلها واستعان بها  وفقدها نقص 
الخط  يتعلم  كالذى  وفضله  كماله  على 
أو  النافعة،  العلم  وكتب  القرآن  به  فيقرأ 
هذا  ك��ان  به  ينتفعون  ما  للناس  يكتب 
به  استعان  وإن   ،

ً
وكماال حقه  فى   

ً
فضال

الناس  يضر  أو  ي��ض��ره  م��ا  تحصيل  على 

ويكتب  الضاللة،  كتب  بها  يقرأ  كالذى 
خطوط  يزور  وكالذى  الناس،  يضر  ما  بها 
ضررًا  هذا  كان  والشهود  والقضاة  األم��راء 
نهى  ولهذا  ؛  ومنقصة  وسيئة  حقه  فى 
أن  أمكن  وإن  الخط.  النساء  تعلم  أن  عمر 
يستغنى عنها بالكلية بحيث ينال كمال 
التعليم  كمال  وينال  غيرها  من  العلوم 
وهذه  وأكمل،  له  أفضل  هذا  كان  بدونها 
حال نبينا صلى الله عليه وسلم« .)مجموع 
الخطاب  )ن��ق��د  ع��ن   )95/25  : ال��ف��ت��اوى 

السلفي،ص150(. 
الفالسفة  ك��الم  ب��أن  تيمية  اب��ن  ويصرح   
في الطبيعيات والرياضيات ال يفيد كمال 
ذلك  يحصل   وإن��م��ا  وصالحها  النفس 

بالعلم اإللهي.
 وجاء في كتاب العالمة الحنفي المحدث 
في  الكمال  تهذيب  )إك��م��ال  مغلطاي 
ترجمة  ع��ن��د   )220/4،( ال���رج���ال(  أس��م��اء 
العالمة الخليل بن أحمد الفراهيدي فقال 
عنه:»ذكره التاريخي محمد بن عبد الملك 
عليه،  وأثنى  النحويين(،  )أخبار  كتابه  في 
استنباطه  زيديته  من  زيديًا،  كان  أنه  إال 

العروض؛ ليعارض به الكتاب والسنة!!«.
القول  لنا  يتسنى  سبق  ما  وباستعراض 
وتطوره  نشوئه  إبان  اإلسالمي  الفكر  بأن 
تحت  العلوم  من  كثير  وتبلور  وازده���اره، 
الفقهاء  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  م��ن  ع��ان��ى  ل���وائ���ه، 
يضيقون  ممن  المتعصبين  الجامدين 
ذرعًا بكل ما لم تألفه نفوسهم، أو تعجز 
عن فهمه عقولهم من إبداعات أصحاب 

الفكر، واختراعات أهل النظر. 
وهو  ال��ع��روض-  علم  مستنبط  ك��ان  وإذا   
ُينظر  الشعر-  وزن  في  ب��ه   يستعان  فن 
يمليها  كجريمة،  اإلب��داع��ي  عمله  إل��ى 
عليه، ويسولها له مذهبه الزيدي، ويرمي 
والسنة؛  القرآن  معارضة  إلى  خاللها  من 
وإخ��راج��ه  تضليله  ض��وئ��ه��ا  ع��ل��ى  فيتم 
بسائر  ال��ش��أن  فكيف  ال��دي��ن،  دائ���رة  ع��ن 
إبداعها  أو  ترجمتها  ت��م  ال��ت��ي  العلوم 
والفلسفة  وال��ري��اض��ي��ات  ك��ال��ه��ن��دس��ة 
والفيزياء ،وغيرها من العلوم التي انتفعت 
الحضارية،  مسيرتها  في  البشرية  بها 
بهم  شقي  الذين  هؤالء  حقها  وبخسها 
المسلمين  علماء  منهم  وعانى  ال��دي��ن، 
سينا  واب��ن  الكندي  أمثال  وفالسفتهم 
والفارابي والغزالي وابن رشد وابن الهيثم 
بالضالل  ه��ؤالء  لسان  على  المنعوتين 

واالبتداع والمروق عن الدين؟. 
 وما أشبه ما ذكره التاريخي عن الفراهيدي 
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)الحمقى  الجوزي في كتابه  ابن  بما ذكره 
جاء  أعرابيًا   

ً
رجال أن  ص115(:  والمغفلين، 

ثم  الفقه،  أه��ل  فجالس  المدينة،  إل��ى 
تركهم، ثم جالس أهل النحو، فسمعهم 
ي��ق��ول��ون: ن��ك��رة وم��ع��رف��ة، ف��أخ��ذ يصرخ 

ويقول: يا أعداء الله يازنادقة!. 
 لقد كان التعصب ضد العلوم األخرى هو 
الجوهرية  والمشكلة  الحقيقية،  العقبة 
التي ضربت الفكر اإلسالمي في الصميم، 
وأع���اق���ت ح��رك��ت��ه، وش��ل��ت ق��درت��ه على 
ه��ذا  وم���ا  واإلص�����الح.  واإلب�����داع  التفكير 
الذي  الشامل  والجمود  العام  االنحطاط 
نكدًا   حصادًا  إال  اليوم  المسلمون  يعيشه 
التهمة  هذه  وبمثل  القوم.  هؤالء  ألفكار 
معاصره  نجد  الفراهيدي  واجهها  التي 
األديب البليغ ابن المقفع يرمى بها، فقد 
اليتيمة  كتابيه  على  األغبياء  بعض  وقف 
والدرة، فلما لم يفهموا أغراضها، أو عجزوا 
القرآن  يعارض  أنه  ادعوا  بمثلها،  يأتوا  أن 
الباقالني:  بكر  أب��و  القاضي  ق��ال  الكريم. 
القرآن،  عارض  المقفع  ابن  أن  قوم  »ادعى 
وهما  واليتيمة.  ال��درة  إل��ى  فزعوا  وإنما 
منقولة  حكمًا  أحدهما  يتضمن  كتابان 
مذكورة  أم��ة  ك��ل  حكماء  ك��ل  عند  توجد 
من  بديع  ش��يء  فيها  فليست  بالفضل 
ل��ف��ظ وال م��ع��ن��ى، واآلخ����ر ف��ي ش���يء من 
الديانات«. )إعجاز القرآن، للقاضي أبي بكر 
الباقالني- طبع بهامش االتقان في علوم 

القرآن، للسيوطي، ص50-49(.
كتابه  ف��ي  ال��زرك��ل��ي  ال��دي��ن  خير  وي��ذك��ر   
الفيلسوف  العالمة  أن  )األع����الم:264/3(: 
من  أول  وهو  فرناس،  بن  عباس  الفلكي 
متهمًا  كان  الطيران،  محاولة  إليه  يعزى 
تكون  أن  نستبعد  ال  عقيدته..ونحن  في 
محاولته للطيران واشتغاله بالعلوم سببًا 
في   - ألن��ه  المعتقد؛  بسوء  اتهامه  ف��ي 
نظر هؤالء- حاول أن يخرق اإلرادة اإللهية، 

ويتكلف شيئًا لم يخلقه الله عليه.            
ومن مآسي هؤالء المتعصبين – وما أكثر 
األستاذ  ذكره  ما   - خلفوها!  التي  المآسي 
رحمه   - ال��وري��ث  ال��وه��اب  عبد  ب��ن  أحمد 
ورأى  روسيا  زار  بخارى  تجار  أحد  أن   :- الله 
ومدافع  منظمة  جيوش  من  عندهم  ما 
أمير  نصح  ب��ل��ده  إل��ى  ع��اد  فلما  ضخمة، 
المعدات  هذه  بمثل  باالستعداد  بخارى 
دفعًا للطوارئ، فاستصوب رأيه وشرع في 
هذه  قائلين:  العلماء  عليه  فثار  تنفيذه؛ 
إلى  وإدخالها  نعرفها،  ال  بدعة  المعدات 
بقوم  تشبه  ومن  بالنصارى،  تشبه  البالد 

كان منهم. وألجئوا األمير إلى ترك ما كان 
زحفت  حتى  آون��ة  تمض  فلم  فيه،  ش��رع 
باردة.  غنيمة  وأخذتها  بخارى  روسيا على 
اإلصالح  وحركة  اليمانية  الحكمة  )مجلة 

في اليمن، ص183(. 
وبسبب هؤالء تم إسقاط الملك األفغاني 
أمان الله عن عرشه عام 1929م، كونه فتح 
بالده أمام اإلنجازات العلمية الحديثة بعد 
واالتحاد  وأوروبا  الهند  إلى  بها  قام  رحلة 
القوم  عليه  ما  فهاله  وتركيا،  السوفيتي 
ال��ت��م��دن وال���ح���ض���ارة؛ ف��ث��ارت عليه  م��ن 
القبائل األفغانية بضغط من بعض علماء 

المسلمين. 
جماعة  من  كثيرًا  سعود  ابن  عانى  ولقد 
بخرق  يتهمونه  كانوا  الذين  »األخ���وان« 
ال��م��ث��ل ال��وه��اب��ي��ة ب��ال��س��م��اح ب��إدخ��ال 
المملكة  إل���ى  ال��ح��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال��س��ع��ودي��ة. )ق��ص��ة ان��ش��ق��اق ع��ب��د الله 

القصيمي، يورغن فارال، ص75-50(. 
وفي عام 1579م تلقت أسطنمبول مرصدًا 
ألن  ع���ام1580م؛  في  هدمه  ليتم  فلكيًا، 
العلماء قضوا بهدمه. ولقد اضطر إبراهيم 
في  مطبعة  أول  صاحب  وه��و  متفرقة، 
عام1728م،  اإلسالمي  والعالم  أسطمبول 
الماللي  فتوى  مطبعته؛بسبب  إلغ��الق 
إرشاد  وأح��رار،  المطبعة.)مسلمون  بمنع 

فتحي، ص207(. 
سليم  العثماني  ال��س��ل��ط��ان  ب���ادر  ول��م��ا 
التعليم،  في  إصالحية  بمحاوالت  الثالث 
ت��درس  ج��دي��دة  م���دارس  بتطوير  واه��ت��م 
العلماء  بعض  أيد  والرياضيات،  الهندسة 
هذه  زاردة  جيق  تاتار  مثل  المستنيرين 
الذي  الوقت  في  اإلصالحية،  المحاوالت 
التقليدية  الدينية  المؤسسة  فيه  وقفت 
هذه  ض��د  ورج��ال��ه��ا  أجهزتها  بمعظم 
البدعة  م��ن  »ن��وع��ًا  واع��ت��ب��رت��ه��ا  ال��ت��داب��ي��ر 

والكفر«. 
جمال  المصلح  المفسر  العالمة  وشهد 
الدين القاسمي بحوثًا طويلة في الجامع 
الجغرافيا  هل  حول:  تقام  كانت  األم��وي 
ال��ل��غ��ات  ح���الل أم ح�����رام؟ وه���ل ت��ع��ل��م 
)الكيمياء  العصرية  وال��ع��ل��وم  األجنبية 
إنشاء  وشهد  ح��رام؟  أم  حالل  والفيزياء( 
مدارس خاصة لمن يصفهم بالحشويين 
من  حذفت  الدين  رج��ال  من  والجامدين 
والسلطان،  العلوم.)الفقيه  هذه  برامجها 

لوجيه كوثراني، ص83،و ص 86 (. 
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إن دور المرأة في بناء المجتمع لهو حدیث عن المجتمع اإلنساني 
المتكامل بشكل عام؛ وكي نتلمس النظریة التكاملیة للمجتمع 
القرآن الحكیم  الرؤیة، ونتأمل بوعي ما جاء في  علینا أن نعمق 

من آیات أرست قواعد تلكالنظریة. 
فالمجتمع في أبسط تعریفه: هو المنظومة اإلنسانیة المتوازنة 

ذات الروابط الَعقائدیة . 
فالتكامل والتوازن االجتماعي الیمكن إال بتبادل األدوار، وتبادل 
، فلیس بوسع الفرد  المنافع بین عنصري المجتمع ذكورا وإناثا 
أن یوفر جمیع المتطلبات بنفسه، لذا فهو  محتاج لآلخرین مع 
اختالف قابلیاتهم الذي ینتج عنه اختالف في نوع اإلنتاج، وقد 
فوق  ورفعنا بعضهم   ( سبحان:  قول اهللا  في  اآلیة ذلك  بینت 

بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ( . 
أسس  على  المبني  اإلجتماعي  التكامل  اآلیة  هذه  في  تتجلى 
قرآنیة وقواعد ربانیة ، على الرغم من أن هناك من أراد أن یسقط 
أحادیث  بخلق  بهااالسالم  جاء  التي  االجتماعیة  العدالة  مبدأ 

ونسبتها للنبي عليه وآله أفضل الصالة وأزكى التسلیم . 
بین  وازن  عندما  المرأة  لحق  مبدأ  أرقى  الكریم  القرآن  ثّبت  لقد 
الحقوق  في  التكافؤ  مبدأ  ورسخ  الرجل،  وحقوق  حقوق��ه��ا 
والواجبات، ومع ذلك فما یحدث الیوم في مجتمعاتنا العربیة 
المنظومة  ه��ذه  خالفت  اجتماعیة  ظواه���ر  من  واإلسالمیة 
وغیاب  والمفاه��ي��م،  العادات  تلك  عن  ناتج  هو  إنما  القرآنیة 
واالستهانة   التعامل  وطرق  المجتمعات،  ورثته��ا  التي  الوعي 

بشخصیة المرأة، وقدراتها وكفاءاتها االنسانیة. 
للعنصر  دوائره  دارت  الذي  الخطیر  المخطط  ندرك  أن  وحسبنا   
األساس في المجتمع، واستغالل ظروف الجهل والتخلف؛ لبث 
ركیزة  أهم  في  اإلسالمي  الفكر  ومحاربة  الفكري،  الغزو  سموم 
من ركائز المجتمع أال وهي المرأة؛ إلحداث االختالل االجتماعي 
التي ینعقون بها  المرأة بحجة الحقوق  ودعواتهم إلى إفساد 

في كل واد. 

 ، األمم  بناء  في  عظیم  أثر  لها  المرأة  أن  في��ه  الشك  ومما 
اهللا  خلد  عظیمات  نساء  وجدت  إذ  التاریخ،  به  شهد  أمر  وهذا 

ذكرهن،وجعلهن عبرة لمن أراد العظة والعبرة . 
بعد،  االسالم  في  الحقیقیة  مكانتها  تكتشف  لّما  المرأة  إن 
كذلك الرجل لّما یعرف مكانة المرأة في االسالم على حقیقتها 
إال  یستقر  ال  الذي  والعالقة  التعامل  میزان  اختل  لذا  أیضا؛ 
حقه  منهم  كل  لیعرف  القرآنیة  المبادئ  إرساء  إلى  بالعودة 
ومكانته ومسؤولیاته تجاه اآلخر والتخلص من كل فهم خاطئ 

وفكر سلبي ألصق بحق المرأة زورًا وبهتانًا .  
بقوله:  إیجاده��ا  إلى  القرآن  التي دعا   " الجماعة   " األمة  إن هذه 
المنكر...(  عن  وتن��ه��ى  بالمعروف  تأمر  أّمة  منكم  )ولتكن 
إذا  إال  القرآن  أراد  كما  كجماعة  دوره��ا  تمارس  أن  التستطیع 
وأسالیب  وسائل  أعمالهاوفق  تمارس  منظمة  جماعة  كانت 
متطورة تتناسب وظروف المرحلة التاریخیة التي یعیش فيها 

المسلمون، فإقامة الدین بعقیدتهوبكامل أنظمته 
السیاسیة واالجتماعیة والتعبدیة هي مسؤولیة الجمیع . 

وحقوقها  السیاسي  المرأة  دور  على  األدلة  أوضح  هذا  ولعل   
بالمعروف  األمر  آیات  في  جاء  ما  اإلسالم  في  السیاسیة 
والنهي عن المنكر وغیرها من آیات الوالیة والوالء العامة الداللة 

والشاملة للرجال والنساء. 
في  األمة  شؤون  رعایة  تعني:  االسالمي  الفكر  في  السیاسیة 
جمیع المجاالت، وقیادة مسیرتها في طریق اإلسالم، وبحسب 
هي  اإلسالمي  الفكر  في  السیاسة  أن  لنا  یظهر  التعریف 
وقد  المسلمین،  جمیع  على  واجبة  عامة  اجتماعیة  مسؤولیة 
إلى  الخطاب  الكریم على ذلك عندما وجهت  القرآن  آیات  ت 

ّ
دل

عموم المسلمین بغض النظر عن كونهم رجاال أو نساء . 
تعالى:)  وقال   ،) فيه  والتفرقوا  الدین  أقیموا  أن   (  : تعالى  قال 
هم في 

ّ
وعد اهللا الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفن

األرض كما استخلف الذین من قبلهم (. وقال تعالى : ) وأطیعوا 

الدورالسیاسي للمرأة 
من منظور قرآني 

 أ. ُعال الحوثي
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الليل  تقاسيم  عن  تخبرك  أن  تستطيع  وحدها 
ومراحله، فهي من يسهر ليوفر الراحة لآلخرين 
أص��ول  وتتعاهد  وال��ع��ن��اء  المشقة  تتحمل   ..

البشرية بالرعاية دونما كلل أو ملل ..
هي مدرسة انحنى التاريخ أمام عتباتها ليسجل 
ام��رأة  تقف  عظيم  رج��ل  ك��ل  وراء  ب��أن  اعترافه 

عظيمة ترسم الخطط وتشد العزائم والهمم ..
الضارب  تاريخها  منذ  اإلنسانية  مسيرة  وعبر 
ت��ع��دم أن تجد  ال��زم��ن ال  أع��م��اق  ب��ج��ذوره ف��ي 
التاريخي  بحضورها  الوجود  تزين  ام��رأة  بصمة 
ونماذجها أكثر من أن تحصيها قصاصات الورق، 
العذراء  فمريم  المجلدات،  بطون  تحتويها  أو 
نصيرة  م��زاح��م  بنت  وآس��ي��ة  عصرها،  يسة  قدِّ
حضن  خويلد  بنت  وخديجة  المستضعفين، 
سيدة  محمد  بنت  وفاطمة  المحمدية،  الدعوة 
نساء العالمين، وزينب بنت علي الثائرة في وجه 
الطغيان، ورابعة العدوية عنوان الصفاء الروحي، 

وأروى بنت أحمد الصليحي حكيمة اليمن.
منها  األجيال  تستلهم  مدارسًا  أصبحت  أسماٌء 

مفردات العظمة والكرامة.
وعلى الرغم من جفاوة المعاملة التي تعامل بها 
تقف  أنها  إال  للجميل،  النكران  وقساوة  المرأة 
شامخة شموخ النخلة في األرض اليباب تقاوم 
يحمل،  بما  المؤمن  بثبات  والعواصف  األعاصير 
الزمن  تجهم  وتمسح  باإلحسان  اإلساءة  تقابل 
بابتسامة حنونة، وعلى الرغم من يدها العظيم 
إال أنها تبذل الصفح الجميل مقابل كلمة حنونة.

خالل  م��ن  األج��ي��ال  بصناعة  تكفلت  وح��ده��ا 
وأخالقياته  ال��خ��ال��دة  اإلس���الم  بقيم  التزامها 

النبيلة
   فاألم مدرسة إذا أعددتها   

                      أعددت شعبًا طيب األعراق
ومنحة  البشر  لبني  السماء  هدية  بحق  إنها 
جهودها  يعلم  من  تعالى  ووحده  لعباده،  اإلله 
الجبارة، فكان لها من الجزاء أن كانت الجنة تحت 

أقدام األمهات.

اهللا وأطیعوا الرسول وأولي األمر منكم (. فالخطاب العام موجه للجمیع 
وهي مسؤولیة الجمیع. 

في  والفقهاء  المفكرین  بین  خالفا  للمرأة  السیاسي  الدور  شهد  لقد 
العصورالالحقة بین مؤید ومعارض، فانعكس على دور المرأة في المجال 
فاعلة  مشاركات  شهد  قد  اإلسالمي  التاریخ  بأن  العلم  مع  السیاسي، 

للمرأة في إرساء الدعوة اإللهية ونشوء الدول اإلسالمیة . 
بدور  االعتراف  الداخلي حول  الصراع  من  البعض یعیش في دوامة  لكن 
المرأة السیاسي واالجتماعي، ولعل األحداث التي تمر بها البالد العربیة 
واإلسالمیة تلزمنا أن نقف وقفة تأمل حول الدور الفعلي الذي یفترض 
أن تلعبه المرأة في مجتمعاتنا بعیدا عن أشكال التمییز، وذلك من خالل 

 
ً

اتخاذها بعض النماذج في التاریخ اإلسالمي قدوة وأسوة ومثال
أعلى في الحراك بمختلف أنواعه. 

إن المشكلة الیوم هي مشكلة الجیل الذي انعدمت فيه المثل والقدوات 
على كل المستویات الفكریة والسیاسیة واالجتماعیة ، في هذا الجیل 

الذي نعایشة البد أن نعیش المثل و األسوة 
والقدوة. 

التاریخ  لها  شهد  "قد  "علي��ه��االسالم  العالمین  نساء  سیدة  هي  فها 
أعظم المواقف السیاسیة، فلم تقف موقف المتفرج حیال المتغیرات 
السیاسیة التي حصلت بعد وفاة النبي صلى اهللا عليه وآله، والتي أبانت 
ذلك  فنجد  المشاركة،  في  السیاسي  االستحقاق  مواقفها  خالل  من 
جلیًا من خالل خطبتها الفدكیة التي صدحت بها لتبیان الحقیقة دون 
مواربة، وبینت دور الرسول األعظم في تغییر واقع األمة، وموقف الزهراء 

عليها السالم في هذه الخطبة یعد جزءًا من اإلعالم السیاسي. 
واجباتها  تأدیة  على  علي��ه��االسالم"   " الزه��راء  فاطمة  دور  تعدى  لقد 
الزوجیة والتعبدیة وقامت بدور الداعم المعنوي للرسول صلى اهللا عليه 
وآله وسلم في حیاته، وشاركته في اإلنذار واإلبالغ، ثم بعد وفاته كانت 
أول ثائرة في اإلسالم، والقدوة في مختلف الجوانب العلمیة والعبادیة 
تكون  فإنها  األخالقیة،  والسجایا  اإلنسانیة  الفضائل  وباقي  والتربویة 
و  الحرب  میدان  وفي  السیاسیة،  القضایا  في  فاعلة  و  متمیزة  كذلك 

السیاسیة. 
إن الزهراء "سالم اهللا عليها" بمواقفهاودورها المفصلي أخرجت المرأة 

من الهامشیة إلى التكاملیة، وأبرزت دورالمرأة في الحیاة السیاسیة . 
 ، المرأة المسلمة أدت دورًا كبیرًا في مجال دورها الطبیعي العظیم   إن 
صناعة األجیال، وتربیة الرجال، وتحقیق االستقرار والسكنى والتماسك 
في  ودورها  والعلمي،  الحضاري  دروها  لها  كان  فقد  ذلك  ومع  لألسرة، 

الجهاد ، وفي الحیاة االجتماعیة واألمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر. 
واإلسالم الیوم معرض للخطر، والشعوب اإلسالمیة كلها في خطر، وأن 

واجب األمر 
العمل  واستئناف  اهللا،  الى  والدعوة  المنكر  عن  والن��ه��ي  بالمعروف 
اإلسالمي الجاد كلها أمور تحكمها الشریعة المقدسة، وهي من فروع 
الدین فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبة على المرأة والرجل 
على حد سواء، فإذا ألغینا دور المرأة فقد ألغینا نصف دور األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر. 
تمارس  أن  التستطیع  أنها  بمعنى  جماعة  القرآن  أراده��ا  األمة  وه��ذه 
مشاركة  من  البد  فهاهنا  بعض،  عن  بعضها  منعزلة  السیاسي  دورها 
المرأة ، ومن ذلك یتبین لنا أن اإلسالم أعطى للمرأة حقوقها السیاسیة، 

فال حجة للغربیین المعادین فیما یروجون ویشنعون ضد اإلسالم، 
المجتمع  من  الیتجزأ  جزء  فالمرأة   . الریاح  أدراج  ادعاءات��ه��م  ولتذه��ب 

ولهأدوارها قدیمًا وحدیثا. 

امرأة
في الزمن الصعب
أم الشيماء بنت حممد



بقلم/ عزيزة أحمد الرازحي

األسئلة  وتنوع  شخصيتك  على  يدل  سؤالك 
يدل على سعة األفق وإدراك السائل لمقاصده 
س��ؤال  س��ؤال��ك  أك��ان  وس���واٌء  وإدراك،  بوعي 
استنكاري،  س��ؤال  أم  أدب��ي  س��ؤال  أم  فقهي 
صياغة  وعلم،  ثقافة  من  تكن  ما  تخرج  كلها 
والمعلومات  فن،  السؤال  ووقت  فن،  السؤال 
المسؤول  واختيار  ف��ن،  السؤال  حواها  التي 

فن، بل نبرة الصوت في السؤال فن.

واألسئلة كثيرة التنوع:

سؤال  وهو  نفسه"،  "يطرح  س��ؤال  فهناك   -
الطارح  هو  ال��س��ؤال  ألن  سائل  إل��ى  يحتاج  ال 
مشهور  األسئلة  من  النوع  وه��ذا  والمطروح، 

جدًا لكنه ليس الوحيد.
السؤال  وهو  نفسه"،  "يفضح  سؤال  وهناك   -
الذي يدل على أن السائل ال يدري ما الموضوع.
سائله  يعرض  ألنه  نفسه"،  "يشتم  وسؤال   -

والتحقير. للشتم 
- وسؤال "يهدم نفسه"، ألن آخره يناقض أوله.

- وسؤال "يتعب نفسه"، فهو يفتح أبوابًا على 
منصرفة،  أنظارًا  ويلفت  مغلقة،  كانت  السائل 
نفسه"،  "يحترم  س��ؤال  هناك  المقابل  وفي 
ألنه جاء مكتمل العناصر وفي وقته المناسب.
الذي  السؤال  وه��و  نفسه"،  "ينصر  وس��ؤال   -

يجعل الخصم يصل إلى طرائق مسدودة.
به  ي��درك  ال��ذي  وهو  نفسه"،  "يريح  وس��ؤال   -

اآلخرون أن طلبهم صعب التحقيق.
دقق في أسئلتك جيدًا، واحرص على سؤالك 
مهم  ش��يء  أي  على  ملبسك؛  على  كحرصك 

في حياتك. وخذ هذه الوصايا بعين االعتبار:
في  تسأل  وال   !! فقط  السؤال  لمجرد  تسأل  ال 

موضوع ال تفهم أصله.
وال   .. سؤال  كل  على  يجيب  متحدثًا  تسأل  ال 

تسأل من ال يملك حق اإلجابة .. 
ال تسأ األحمق وال المعاند.

أل���م أق���ل ل��ك��م أن ال���س���ؤال ف���ن ل���ه أص��ول��ه 
وضوابطه.

فن السؤال
همسات من حـرير
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دمه  ح���رام،  المسلم  على  المسلم  ك��ل   ((
وعرضه وماله ((.

❖ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم

❖❖❖
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ّ
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َمَن 

َ
ث أخ��ذوا  الذين  كاألطباء  فتكونوا  عين،  مضيِّ

األجر  استوفوا  وكُرَعاٍة  المرضى،  بوا 
َ

واْعط واء  ال��دَّ
أسلموها  مدينة  وكحراس  المرعى،  عن  وضلوا 

إلى األعداء، هذا مثل علماء السوء.
 ❖ اإلمام زيد بن علي عليه السالم

❖❖❖

وبالصالحين  عمومًا  ب��األم��ة  ال��ظ��ن  حسن 
التربية  في  المبدأ  ه��ذا  وإشاعة   , خصوصًا 
مفهوم  وتحديد   , وال��ع��الق��ات  والتعليم 
األخذ  ش��روط  من  يناسبه  بم�ا  الظن  س�وء 
والفتنة  اإلث����ارة  دون   , وال��ح��ذر  بالحيطة 
ضد  المعلنة  األحكام  وإص�دار  والتشهير، 
م�دارس  به  امتازت  ما  أع�ظم  من  اآلخرين، 

النمط األوس��ط .
❖ السيد أبو بكر بن علي المشهور 

❖❖❖

تن 
ُ

ف ش���اب  م��ن  ف��ك��م  إخ���وت���ي..  آه  ث��م  آه 
تقولونه  م��ا  أن  توهمه  بسبب  دينه  ف��ي 
وتفعلونه هو اإلسالم بعد أن استشهدتم 
حبيبه  وك��الم  الله  كتاب  م��ن  ب��آي��ات  ذل��ك  على 
عقله  يستسغ  فلم  معتَبر،  وجٍه  بغير  ومصطفاه 
الكذب  ُيبرر  دين  على  يبقى  أن  قلبه  يقبل  ولم 

لف والغدر والقتل!
ُ

والخ
❖ زين العابدين الجفري

❖❖❖

من درر الكالم مسك الختام



أري�����د ل���ك ال���س���ع���ادة وال��س��الم��ة
ج����اءت اإلن�����س�����ان  م���ك���ان���ة  ألن 
لنفسي ك��م��ا  ال���ح���ي���اة  ل���ك  أري�����د 
وأن�����ت م���ع ال��ب��ص��ي��رة ف���ي ط��ري��ق
فيها ح��ص��ن��ت  إذا  وي��س��ع��دن��ي 
س���الم���ًا إال  ت�������رى  ال  ه����ن����ال����ك 
والت����خ����دع����ك ع����ش����واء األم���ان���ي
ج���اه���ًا ع������الك  ب������أن  أدري  أن������ا 
إال ال����م����ج����د  ت����خ����ال  ال  وأن��������ك 
وت���ل���ك م��ص��ي��ب��ة ل���و ك��ن��ت ت���دري
وم���ا ب��ي��دي س���وى ن��ص��ح��ي وش��يء
يومًا ال��ص��دق  م��ق��ام  ف��ي  لمحتك 
حين ب��ع��د  ط��م��وح��ك  ويضحكني 
ً
ت������وزع������ه م����ش����اري����ع����ًا ط��������واال
ي��أت��ي ي����وم  ع���ه���دك  أن  وت���زع���م 
ل����وذع����ي ب�����أن�����ك  أدري  أن��������ا 

ول����ك����ن ال���م���ش���اه���د أق��ن��ع��ت��ن��ي 
ع��م��رًا م���ث���ل  زي�������دا  إن  وق����ال����ت 
ق��ب��ع ك�������أي  ال���ب���ن���ط���ل���ون  وإن 
وه����ذا  .. ه�����ذا  ف����ي  ال����ح����ال  وأن 
ك���أن���ك ح���ي���ن ت���ق���رأ م����ا ت��ع��ان��ي
وفيها ج��ن��اي��ت��ه��ا؟؟  م���ا  وت���س���أل 
ك���أن���ك ل���م ت��ك��ن م��ن��ه��ا وف��ي��ه��ا
ال���ل���ي���ال���ي إن  ي����اص����اح����ب����ي  أال 
ف��ق��اي��س��ه��ا م��ق��اي��س��ة اب���ن أن��ث��ى

وف���ي ف��ردوس��ه��ا ط��ي��ب اإلق��ام��ة
م���ن ال��ت��ن��زي��ل ن��اص��ع��ة ال��ك��رام��ة
ب����زت����ه����ا إل�������ى ي�������وم ال���ق���ي���ام���ة
ل���ه���ا ف����ي ك����ل ص���ال���ح���ة ع��الم��ة
م���س���اءك ب��ال��ه��دى واالس��ت��ق��ام��ة
ظ���الم���ة ت���خ���ال���ط���ه  ال  وأم������ن������ًا 
م����ع ال���دن���ي���ا ف���ت���ورث���ك ال���ن���دام���ة
 ت���س���ت���ف���زك ل���ل���زع���ام���ة

ً
وم����������اال

ب���أك���ن���اف ال���ج���الل���ة وال��ف��خ��ام��ة
وع���ق���ب���اه���ا م��ج��ن��ح��ة ال���وخ���ام���ة
ال��ص��رام��ة ع��ن  البعيد  ال��ع��ت��ب  م��ن 
وأن����ت ت���دس رأس����ك ك��ال��ن��ع��ام��ة؟
ت���ل���وح ب����ه ع���ري���ض االب���ت���س���ام���ة
تهامة وف���ي  ال��ج��ب��ال  ف��ي  ع��راض��ًا 
ي���ك���ون م���ع ال���ب���ي���ادر ك��ال��غ��م��ام��ة
ب��ع��ض م��ن شهامة دن��ي��اك  وف���ي 
المنامة إل���ى  المحيط  ال��ب��ح��ر  م��ن 
الحمامة ال��ذئ��ب  م��خ��ال��ب  وم��ث��ل 
ك��ط��رب��وش األف���ن���دي ك��ال��ع��م��ام��ة
المستضامة الشعوب  في  أمامك 
ال���ق���ت���ام���ة إال  الت�������رى  ب���وع���ي���ك 
إج����اب����ات ب��ج��ه��ل��ك م��س��ت��ه��ام��ة
وم����ن ب��ي��ت ال��غ��ن��ي��م��ة وال��غ��رام��ة
ح��ب��ال��ى ب���ال���دي���ون ال��م��س��ت��دام��ة
ال��س��الم��ة إل���ى  ال��ط��ري��ق  أي���ن  درى 

لصديقي المشاكس
 حسن عبدالله الشرفي
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أنا سني أنا شيعي 
شعر الحارث بن الفضل

من ديوان واو المسافر




