
مكتبة إلى إهداء                                                              البيان مجلة
 السإلمية مشكاة

1994 / أكتوبر هـ1415 الوألى  جمادى81 العدد ، التاسعة السنة ، البيان مجلة

صغيرة كلمة

ًا المقروأءة العإلما وأسائل تمثل       ًا منبر  وأالجماعإة الفرد عإلى التأثير في مهم
 وأمجلت صحف من الدوأرية الصدارات ليست إذ ؛ وأتشكيله العاما الرأي وأصناعإة

   .وأمعارفه وأعإواطفه القارئ عإقل مع المنتظم وأالحوار ، المتراكم للتأثير محطات سوى
ًا ننشيء أن البدء منذ أملنا كان وأقد       ًا منبر ًا يسد ، دوأري    الماسة الحاجة من بعض
 هذه كل بعد أننا إل ، « البيان » وأكانت ، المل وأتجّسد السلمي العإلما ميدان في

 الحدث ملحاقة المجلة هم من نجعل لم أننا الكريم القارئ نذكر أن نحب المسيرة
 : وأهمومها شهري إصدار فالمجلة ذلك لهمية إدراكنا مع وأتحليله وأرصده السياسي

 موقفنا إبداء عإلى نحرص فإننا ذلك وأمع ، الوألى بالدرجة ثقافية ، فكرية ، شرعإية
 المفصلية السياسية التحولت لبعض رؤية وأإعإطاء السلمي العالم أحاداث من

 وأأن ، أمكن ما نجتهد أن وأحاسبنا وأالعمق النضج من بنصيب تحظى أنها نحسب
 وأأدعإى ، الله رضوان إلى أقرب عإطاء وأتقديم ، أفضل موقع باعإتلء ذلك مع نحلم
 .الكريم القارئ احاتراما إلى

________________________

الفتتاحاية
للمتقين والعاقبة

بالجزائر الخأيرة الحأداث في رؤية

)1(
ًا             مدني عإباسي خرج أشهر وأبضعة سنوات ثلث مروأر وأبعد .. وأأخير

   للناس ليثبتا خرجا ، عإالية وأهمم شامخة برؤوأس السجن من بلحاج عإلي وأصاحابه
ًا    الدعإاة رؤوأس فوق تصب التي وأالجبروأت وأالقهر المكر أساليب أن جميع

ً إل تزيدهم ل وأالمصلحين ًا إقبال    من تحبط أوأ ، عإزائمهم من تثني وأل ، وأثبات
! !    .. هممهم

 وأأصروأا ، بغوايتهم الغواية أهل تشبث مهما أنه الجزائر أحاداث أثبتت لقد      
ًا أطول الحق أهل فإن ، باطلهم عإلى ً وأأهنأ ، عإزيمة وأأقوى ، نفس    ! .. بال
   هي الغرب يرعإاها التي الديموقراطية أن الجزائر أحاداث أثبتت لقد      

   : القائل قال كما وأحاالهم ، يفعلون ل ما يقولون الذين الببغاوأات ديموقراطية
! !  تجاوأبت ليل ظلماء في ضفادع      
 إل تنجح لن التغيير وأحاركات الصلحا دعإوات أن الجزائر أحاداث أثبتت لقد      

 وأاليقين فالبصبر ، التضحيات كثرت مهما ، الحق عإلى وأالثبات وأاليقين بالصبر
 . الدين في المامة تنال
 تعود الدماغ وأغسيل المسخ أنواع لكل تعرضت التي الجماهير هذه بال ما      
 ! ؟ .. دينها في بالدنية ترضى وأل الكريمة اليانعة رياضها إلى ثانية
 إلى ثانية تعود ، وأالستخذاء الذل أنواع كل ذاقت التي الجماهير هذه بال ما      
 ! ؟ .. وأشمم إباء بكل التوحايد نداء

 .. القومية .. الشتراكية .. النفعية : التغيير شعارات كل المة جربت لقد      
 تخرج فل ، وأالفساد وأالتخلف النحطاط من مزيد وأالنتيجة .. الوطنية .. البعثية
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ًا منه أشد آخر مأزق إلى وأتعود إل مأزق من المة ًا انحراف    فتتراكم ، وأتخلف
 . ! المسكين الشعب هو وأالضحية ، الحاباطات

 وأتسرق ، الشعوب عإلى العبودية تضرب أن وأالمهانة الذل حاالت أشد إن      
 المهترئة النخرة الهياكل تلك أن الشعوب عإرفت وألقد ، هويتها وأتصادر ، عإقولها

 ، وأخزيها عإوارها وأظهر أقنعتها وأانكشفت ، أفلست قد المة قيادة في تخبطت التي
َق وألم  الذين البرار الُخلص أبنائها حاول وأتلتف الحق دينها إلى تعود أن إل يب

ّفَرْت ً بالتراب وأجوههم ُعإ  . له شريك ل وأحاده العظيم لله وأعإبودية ذل
 راياته رفعت فلما ، المة هذه خيار هو السلما أن الجزائر أحاداث أثبتت لقد      

 . وأثقة محبة بكل الجماهير حاولهم التفت ، المخلصون رجالها وأحاملها
.. ! !  السلما يحاربون الذين أوألئك مساكين      
 .. ! ! وأيبارزوأنه تعالى الله يحاربون الذين أوألئك مساكين      
 ! ! .. العداء وأيناصبونه الشعب خيار يحاربون الذين أوألئك مساكين      

   )2( 
 طور إلى الجزائر في السلمي العمل انتقل السجن من الشيخين وأبخروأج      
 الحوار إلى الدعإوة بدأت عإندما ، السياسية بالمناوأرات مليء حااسم وأمفترق جديد

 ، دينهم في وأقوتهم إخواننا بصلبة نثق وأنحن ، المفاوأضات مائدة عإلى وأالجلوس
 ، المتعرجة وأطرقها المظلمة بأنفاقها السياسية لللعإيب وأإدراكهم بيقظتهم نثق كما

 : التالية بالنقاط تذكيرهم إلى يدفعنا لهم وأحابنا
      ً  المسار وأعإطلوا ، الشعب اختيار أسكتوا الذين هم بالحوار المطالبين أن : أوأل

 . بها يتشدقون التي المزعإومة الديموقراطية وأوأأدوأا ، النتخابي
ًا        إلى يؤدي وأل ، وأالتنازل وأالرضوخ الضعف يعني ل الحوار أن : ثاني

 وأإصلحا الحقوق لستعادة دعإوة يكون أن ينبغي بل ، الحماس وأامتصاص الستهلكا

 . المتدهورة الوأضاع
ًا        إل ذلك يتم وألن ، البعيدة أهدافنا القريبة الهداف تنسينا أن يجوز ل : ثالث

 في المطروأحاة وأالخيارات المكانات وأمعرفة ، الدراسات وأتوافر ، الخطط بوضوحا
 . الساحاة

 يخرج ل أوأ السجن من مدني يخرج أن ليست القضية أن تأكيده نريد وأالذي      
 الكبير السجن ذلك من بأكملها المة تخرج أن القضية وأإنما له الشديد تقديرنا مع

 ، عإليه ضرب الذي الرهيب الحصار ذلك من الشعب يخرج أن ، أنفاسها يكتم الذي
 بها يسمعون وأآذان بها يعون عإقول لهم الكراما الحارار عإيشة الناس يعيش أن

 . بها يبصروأن وأعإيون
ًا        كلمتها وأوأحادة تماسكها في السابقة المرحالة في النقاذ قوة كانت لقد : رابع

 ، بذلك إل الحرجة المرحالة هذه في قوية تكون وألن ، وأمبادئها أطروأحااتها وأوأضوحا
 وأتناصروأا ، تختلفوا وأل وأتطاوأعإوا ، وأالتنازع وأالفرقة الختلف من الحذر فالحذر

 أوأ النهضة أوأ حاماس أوأ النقاذ هي ليست الكبرى الجزائر وأقضية ، تتخاذلوا وأل
 . إسلما ل أوأ إسلما وأإما ، نكون ل أوأ نكون أن هي إنما ، المسلمة الجماعإات

 وأقادته أشياخه رأى عإندما المحنة هذه في وأثبت الجزائري الشعب صبر لقد      
 . كريمة أبية وأنفوس شامخة برؤوأس الصفوف مقدمة في

 الحق في وأالقوة الصدق رأى عإندما وأثبت الجزائري الشعب صبر لقد       
 ل حاتى انتصاراته عإلى بالمحافظة القيادة يوصي أحاسبه وألكني ، الرؤية وأوأضوحا
 . أرضه من الستعماَر أخرج لّما قبل من سرقت كما ثمرته تسرق
        سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوأا وأالذين  ، وأصحبه وأآله محمد عإلى الله وأصلى 

 .وأسلم
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________________________

مقال
 :في نظرات

السإلمي التجديد أصول
عاشور بن خأميس

 العقيدة هما المسلمين أيدي بين اليوما توجدان اللتان وأالشريعة العقيدة هل      
 أصابت تشويهات أن أما..  ؟ الصالح وأالسلف الصحابة أياما كانتا اللتان وأالشريعة

 إسلما أن شك ل ، وأالواقعية وأالوضوحا الفطرة إسلما الصحيح السلما الوأل السلما
 وأمادمنا ، الوحايان به وأرد كما الصحيح السلما هو ليس البلدان من كثير في اليوما
 وأاقع عإن البعد أزمة ، الزمة من للخروأج ملحة تبدوأ التجديد ضروأرة فإن بذلك نسلم

 في وأعإافية بخير يزال ل السلما بأن المسلمين من كثير اعإتقاد وأمع ، النقي السلما
ًا ذلك كان إذا ما نبين أن يتحتم فإنه وأشريعته عإقيدته  كونه يعدوأ ل أنه أما صحيح

ًا ًا وأهم  سيما المسلم الجمعي الضمير عإلى وأالمكان للزمان فكرية وأتراكمات ، كبير
 تميز التي البداع بذوأر من خالية مستحكمة وأعإادات تقاليد إلى السلما استحال وأقد
 نفسر فكيف وأإل ، المخلصين المسلمين وأنفوس النقي السلما بين البناء التفاعإل ذلك
ً هناكا إن ، المفضلة القروأن بعد فيما المسلم ميزت التي السلبية تلك وأإن   ريب، دوأن َخلل

ًا هناكا    بكل يسلكه كي للمسلم اللهي الوحاي رسمه الذي الخط عإن انحراف
 ، النحراف ذلك عإلل تحديد هي المجال هذا في التجديد وأمهمة ، وأثقة عإزيمة
 عإلى أخرى مرة السلما قطار تضع أن بإمكانها التي وأالمناهج الساليب وأوأضع
 وأالمكانيات الظروأف نفس التجديدية الساليب هذه توفر أن ذلك من وأيلزما الخط

 الله صلى محمد عإلى يتنزل الوحاي كان عإندما المسلم وأجدها التي الروأحاية النفسية
 . وأسلم عإليه
ًا التجديد مهمة إن        عإملية عإلى الدخيلة وأالجزئيات العناصر كل إبعاد هي إذ

 اليجابية تلك يحيي أن شأنه من الذي هو التفاعإل هذا ، النفوس مع الوحاي تفاعإل
 مثلوا الذين التابعين وأجيل الصحابة جيل أخرجت من بين من أخرجت التي اليمانية

 اللهي الوحاي تفاعإل لثمرة السامي النموذج بذلك وأأصبحوا ، تمثيل خير السلما
 الني وأالعملي الفكري الواقع مطابقة إمكانية الفق في تلوحا قد ذلك وأبعد ، بالنفوس

 ثم ، الصالح السلف فترة ، للسلما النموذجية للفترة وأالعملي الفكري الواقع مع
 وأالخلص الجهد وأبقدر ، المطابقة عإملية تشوه التي وأالزوأائد الشوائب إزالة نحاوأل
 إلى وأأقرب أوأضح الحاصلة الصورة تكون ما بقدر العملية هذه في نبذله الذي

 الكثافة وأنفس الحجم نفس عإلى نحصل أن بالضروأرة ليس كان وأإن المنشود النموذج

 لحاداث اللزمة الشروأط توافر بحسب أكثر أوأ ذلك من أقل عإلى نحصل قد بل
 المسمين نفوس وأبين بشرية شائبة كل عإن البعيد اللهي الوحاي بين التفاعإل عإملية
 التسوية عإلى نعمل أن حاسبنا كذلك ، منهم المطلوبة النفسية الشروأط يملكون الذين

 وأالعزيمة الرادة تتطلب هائلة عإملية تبدوأ التطابقية العملية هذه إن أمكن ما وأالمقاربة

 . الخور وأل الكلل تعرف ل التي
 الذين أوألئك فترة ثم ، التنزيل فترة أثناء التلقي منهج إلى فاحاصة نظرة إن      

 أصول ميدان في المسلمون أنتجه ما عإلى الطلع بعد نجزما تجعلنا التنزيل عإايشوا
ًا هناكا بأن وأالعإتقاد التشريع ًا بون  وأمنهج السلف منهج (المنهجين هذين بين شاسع
 أصول فإن وأالمكانية الزمانية الضروأرات بسبب حادث عإما النظر وأبغض )الخلف
 من التي البشرية الوضعية بصمات من الكثير تحمل أنها شك ل الجديدة الخلف



مكتبة إلى إهداء                                                              البيان مجلة
 السإلمية مشكاة

 . للسلما الحقيقي المعنى استشفاف دوأن تقف التي الحجب تكثيف شأنها
 مهمة أن وأضوحا بكل لنا تبين وأالتشريع العإتقاد في السلف منهاج دراسة إن      
 نصوص تتبع خلل من المطروأحاة القضايا في الله حاكم عإن البحث هي المنهاج هذه

ًا للنصوص التباع هذا فرض وأقد الوحاي ًا النص إثبات حاول جلها تدوأر شروأط  سند
ًا  وألم به أخذوأا معين فهم حاول وأالمعاني السانيد اتفقت إذا حاتى ، وأمعنى وأمتن

 ، العقدية القضايا كل في نقل لم إن ، الغلب في حادث ما وأهذا ، غيره إلى ينظروأا
 مفاهيمهم رغم كانوا فإنهم )العملية بالحاكاما المتعلقة أي( التشريعية القضايا أما

ًا وأمحصورة محدوأدة كانت خلفاتهم فإن لبعضها المتعددة  اتحادهم ذلك وأسبب ، جد
ًا السلف لهؤلء اللحاقة العصور اقتضت وألقد ، وأالثبات الفهم منهج في  شروأط

ً ندخل أن نستطيع فإننا وأبالتالي ، وأالمكان الزمان حايثيات فرضتها ًا عإامل  في مهم
 وألول الدين من هو الذي « السناد عإلم » عإامل وأهو وأشريعة عإقيدة السلما تجديد

 النص إلى العإتبار إعإادة هو ذلك من وأالغرض ، شاء ما شاء من لقال السناد
 أوأ العملية الحاكاما في ذلك أكان سواء ريب بل المشرع غاية هو الذي الصحيح
الخلف، منهج ذلك فعل كما ل وأالشريعة العقيدة بين تفريق بدوأن ، العإتقادية الحاكاما

ً ندخل أن نستطيع فإننا ذلك إلى وأبالضافة    الوأل عإن أهمية يقل ل آخر عإامل
 تلك كل بها نزلت التي اللغة إلى العإتبار إعإادة عإلى فالعمل ، العربية اللغة وأهو

 ركن إلى وأبالضافة ، المعادلة هذه في المهم الرقم ذوأ العامل ذلك هو النصوص
ًا نضع أن نستطيع فإننا العملي الفقهي الجتهاد ًا يعتبر ل منهج  يعتبر ما بقدر جديد

 ، الوألى بالدرجة الصولي السلمي الفكر مبادئ في يوجد لما وأقراءة تنسيق عإملية
وأيمكن   العإتقاد، وأأصول التشريع أصول بيان في المسلمين مؤلفات مراجعة خلل من وأذلك

 :   يلي كما ذلك صياغة
      ً  ما كل اعإتبار مع )وأالسنة الكتاب( الشرعإية النصوص إلى الرجوع : أوأل

 مراجعة إلى بالتالي يقودنا ما وأذلك ، النصوص لفهم محاوألتهم في المسلمون وأضعه
 منها ليؤخذ نقدها محاوألة ثم ، منهاجها ليسر العقيدة وأأصول الفقه أصول كتب أمهات

 في إليه الحيوية وأإرجاع السلما لتجديد منهج وأضع عإملية في الخذ يستحق ما
 . المسلمين نفوس
ًا        هي وأمهمته منها مناص ل وأسيلة يعتبر العملية هذه في السناد : ثاني

 في البدء قبل وأذلك ، اللهي الوحاي به جاء كما ، الصحيح النص متن إلى الوصول
 هو إذا فالسناد المكلفين بأفعال المتعلق الشارع خطاب مقتضيات وأفق فهمه عإملية

 إلى بدوأره يقود وأهذا النص مصدر عإن الزماني البعد فرضها التي الضروأرة تلك
 الساسية مهمته يؤدي لكي توظيفه إمكانيات وأمدى السناد بعلم تتعلق منهجية دراسة

 . السلما تجديد عإملية في
ًا        لن غاية الوقت نفس في هي وأوأسيلة أداة كانت وأإن العربية اللغة : ثالث
 خطة وأضع محاوألة إلى يقودنا ما وأهذا ، بالغة أهمية ذات يجعلها بها الوحاي نزوأل

 اللغة أصحاب حايث الحاتجاج عإصور انقضاء بعد فيما العربية اللغة لدراسة سليمة
 العرب وأغير العرب من للمسلمين يوفر أن شأنه من ما وأذلك ، السلفيين الصليين
 يتحتم وأهنا ، مبين عإربي بلسان المنزل الشارع خطاب لستقبال المباشر الشرط

 وأهو النص من المسلم تقرب بكيفية وأتدريسها اللغة لنشر المفصلة المناهج وأضع
 . وأالمكان الزمان عإوامل بسبب تصيبه قد التي التشوهات من سليم
ًا هو اللغة فتجديد        بالتركيز وأذلك ، نفسه السلما تجديد أركان من ركن أيض
ًا( العربي النص عإلى ًا نثر  وأصرف نحو من اللغة قواعإد عإلى التركيز قبل )وأشعر
 الوسيلة طغت حايث السلما تاريخ من طويلة قروأن وأمنذ اليوما به معمول هو مثلما

) . العربي النص (الغاية عإلى )اللغة قواعإد(
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ًا        ل العملي الحكم معرفة في الجهد بذل به وأالمقصود ، الجتهاد : رابع
 وأوأضع ، المسلمين عإند العقيدة وأحادة عإلى يحافظ أن شأنه من ما وأذلك ، العإتقادي

 في الجتهاد بجواز القول خلل من لها تعرضت التي وأالتعسف التمحل لعمليات حاد
ًا العقلنية مدرسة به القول تزعإمت الذي العقيدة ًا قديم  معرفة في الجتهاد أما ، وأحاديث
ًا السلما يبقى أن أجل من الواجبة العملية فهو العملية الحاكاما  زمان لكل صالح
 بين الحاصلة الخلفات في تأملنا نحن إذا وألكن ، وأجل عإز الله أراده كما وأمكان

 مسائل في البشري النظر مجال توسيع في المبالغة من نابع أغلبها أن نجد المسلمين
 أرادها التي الوجهة غير عإلى الجتهاد مجال توسيع أي الغيبية وأالحقائق اليمان
 الميولت عإن أخرى بعبارة أوأ الراء عإن المعبرة الطريقة عإلي أي ، الشارع
 ما وأهذا ، أخرى أحايان في السياسية حاتى أوأ الحايان بعض في النفسية وأالهواء

 أصولية دراسة الجتهاد دراسة إلى العلمي المنهج بدافع المضمار هذا في يقودنا
ًا مقبول له تعريف وأضع إلى تهدف  ، وأأساليبه وأوأسائله ، مجاله وأتحديد ، شرعإ

 مجالت تداخل بسبب نشأت التي الفكرية المعضلت تلك فرز محاوألة وأبالتالي
 مرة الدراسة هذه وأتقودنا ، وأشريعة عإقيدة السلما داخل الثابت مجال في المتحول

ًا بالعإتبار الصول كل ستؤخذ حايث السلمي الصولي الفكر مبادئ إلى أخرى  بدء

ًء بالقياس  هذا عإلى التركيز مع وأالستصحاب كالعرف أهمية القل بالصول وأانتها
ً يكون قد الذي الخير وأهذه   وأمؤلفاتهم، كتبهم في الصوليون أعإطاه مما أكبر أهمية له أصل

   المتوسعين نجد لننا ، القياس مع « الرياضية » عإلقته في تكمن الهمية
 العمل في يضيقون وأالذين الستصحاب أهمية من يقللون وأالرأي بالقياس العمل في

وأهذا   وأالظاهرية، كالحنابلة بالستصحاب العمل في يتوسعون ينكروأنهما أوأ وأالرأي بالقياس
ً ليصبح عإمله من وأيحد القياس أصل ينافس يجعله ما    عإن الجابة في بديل

ًا يعتبر ل قد المنهج هذا فإن سبق وأكما ، الطارئة الوقائع  عإملية يعتبر ما بقدر جديد
ً لمستزيد يتركا لم الذي السلمي الصولي للتراث صياغة أوأ تشكيل إعإادة  مجال
ًا  مجال في مجدنا نستعيد به ما التراث هذا من نستشف أن حاسبنا وأإنما ، للزيادة كبير

 ..الموفق وأالله ، وأشريعة عإقيدة بالسلما وأاللتزاما التقنين
________________________

شرعإية دراسات
النفاق

صوره ، أنواعه ، حأقيقته
-1-

الوهيبي الله عبد محمد . د

 :تمهيد
 وأأنهم وأأخلقهم صفاتهم ، وأالمنافقين النفاق عإن الكريم القرآن في الحديث كثر      
 تحذير ثم وأمن ، النار من السفل الدركا في مصيرهم وأأن ، الكفار أنواع شر

 قال وألهذا ، المجاهرين بالكفار بليته من أعإظم بهم المسلم بلية » لن منهم المؤمنين

 يقتضي اللفظ هذا وأمثل ، ]4  :المنافقون[  فاحاذرهم العدوأ هم  : حاقهم في تعالى

 عإدوأ ل وأأنهم فيهم العداوأة لحصر هنا ها يرد لم وألكن ، هم إل عإدوأ ل أي ، الحصر
 ل وأأنه ، الوصف هذا في لهم وأالحاقية الوألية إثبات من هذا بل ، سواهم للمسلمين

ًا المسلمين إلى بانتسابهم ُيتوهم    ليسوا أنهم إياهم وأمخالطتهم لهم وأموالتهم ظاهر
 وأجاهرهم العداوأة لهم وأنصب ، الدار في باينهم ممن بالعداوأة أحاق هم بل ، بأعإدائهم
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 خلف عإلى الباطن في وأهم لهم المعاشرين لهم المخالطين هؤلء ضرر فإن ، بها
 مع الحرب لن ، وأأدوأما وأألزما بالعداوأة جاهرهم من ضرر من عإليهم أشد دينهم
ًا أوأ ساعإة أوألئك  الديار في معهم وأهؤلء ، وأالظفر النصر وأيعقبها تنقضي ثم أيام

ًا وأالمنازل ًء صباحا  ، الدوأائر بهم وأيتربصون ، عإوراتهم عإلى العدوأ يدلون ، وأمسا
]1[ « المجاهر المباين من بالعداوأة أحاق فهم ، مناجزتهم يمكنهم وأل

 
.   

 صفات عإلى وأتعالى سبحانه الله نبه( : الله رحامه كثير ابن الحافظ وأيقول      
 عإدما من عإريض فساد بذلك فيقع ، المؤمنون أمرهم بظاهر يغتر لئل المنافقين

 المحذوأرات من وأهذا ، المر نفس في كفار وأهم إيمانهم اعإتقاد وأمن ، منهم الحاتراز
ًا الفجور بأهل يظن أن الكبار    تعريف عإن المقال هذا في حاديثنا وأسيكون ، ]2[) خير

 باعإتباره الملة من المخرج النفاق عإلى الحديث وأنركز ، أنواعإه نذكر ثم ، النفاق
 . بحثنا من الساس المقصود
 :النفاق تعريف

   وأهو النفق إلى نسبة ذلك إن فقيل ، النفاق أصل في اللغة عإلماء اختلف      
   يستتر النفق يدخل بالذي فتشبه ، وأيغيبه كفره يستر المنافق لن الرض في السرب

 . فيه
 ، النافقاء : له يقال جحر له اليربوع فإن ، اليربوع نافقاء من به سمي : وأقيل      
 كذا ، النافقاء من فخرج قصع القاصعاء من طلب فإذا ، القاصعاء:  له يقال وأآخر

 نافقاء إلى نسبة : وأقيل ، فيه يدخل الذي الوجه غير من اليمان من يخرج المنافق
ًا اليربوع  يخرق أنه:  ذلك يضمر ما غير إظهاره وأهو آخر وأجه من لكن ، أيض
 هذا مكان يعرف ل حاتى رقيقة قشرة تركا الرض ظاهر يبلغ كاد إذا حاتى الرض

 ، كالرض تراب جحره فظاهر ، فخرج ، برأسه ذلك دفع ريب رابه فإذا ، المخرج
.    ]3[ كفر وأباطنه إيمان ظاهره المنافق فكذلك ، حافر وأباطنه

 ليس النفق لن (النفق إلى النسبة من أرجح اليربوع نافقاء إلى النسبة وألعل      
ًا وأكونه ، النفاق في الحال هو كما ، آخر شيء وأإبطان ، شيء إظهار فيه  من مأخوذ

ًا كونه من أقرب ، يبطن ما خلف يظهر المنافق أن باعإتبار النافقاء  منه مأخوذ
 الكامل الشبه فيه يتحقق الذي لن ، فيه دخل الذي الوجه غير من يخرج أنه باعإتبار

 لم المنافق أن إلى إضافة ، آخر شيء وأإخفاء شيء إظهار هو وأالنفاق النافقاء بين
ً السلما في يدخل ًا دخول .    ]4[ )منه يخرج حاتى حاقيقي
 بخلف الفعل أوأ باللسان القول إظهار فهو الشرعإي الصطلحا في النفاق أما      

   وأهو ، إيمانه وأيظهر كفره يستر الذي هو أوأ ، ]5[ وأالعإتقاد القول من القلب في ما
 اللغة في أصله كان وأإن ، به المخصوص بالمعنى العرب تعرفه لم إسلمي اسم

ًا .    ]6[ سبق كما معروأف
وأظاهره   وأعإلنيته، سريرته تختلف وأأن لبد المنافق أن : عإليه بني الذي النفاق وأأساس      

 : تعالى قال   بالصدق، المؤمنين يصف كما بالكذب كتابه في الله يصفهم وألهذا ، وأباطنه
   وأالله  : وأقال ،] 10 : البقرة[  يكذبون كانوا بما أليم عإذاب وألهم

   . ]7[ « كثير هذا وأأمثال ]1 : المنافقون[  لكاذبون المنافقين إن يشهد
ًا        وأبين ، وأالباطن الظاهر بين الختلف المنافقين يميز ما وأأهم أخص : إذ

 الخر وأباليوما بالله آمنا يقول من الناس وأمن  : تعالى قال كما وأالحقيقة الدعإوى
 أهل جميع أجمع( : الله رحامه الطبري الماما قال ،] 8 : البقرة[  بمؤمنين هم وأما

   الصفة هذه وأأن ، النفاق أهل من قوما في نزلت الية هذه أن عإلى التأوأيل
.      ]8[ )صفتهم

 رحامه السلما شيخ قال ، المنافق عإلى الزنديق لفظ الفقهاء بعض يطلق وأقد      
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 لسان في وأشاعإت) الزنديق (بلفظ تكلموا المسلمين في العإاجم كثرت وألما » : الله
 )الزنديق( أن : هنا وأالمقصود ؟ توبته تقبل هل : الزنديق في الناس وأتكلم ، الفقهاء

 عإليه الله صلى -النبي عإهد عإلى كان الذي المنافق هو ، الفقهاء هؤلء عإرف في
ًا أأبطن سواء ، غيره وأيبطن السلما يظهر أن وأهو ،- وأسلم  كدين : الديان من دين
ً كان أوأ ، غيرهم أوأ وأالنصارى اليهود ًا معطل  وأالعإمال وأالمعاد للصانع جاحاد

   في المكلفين مراتب بيان في الله رحامه القيم ابن الماما وأقال ، ]9[ « ... الصالحة
 قوما وأهم ، الزنادقة طبقة : )عإشر الخامسة الطبقة( : ) : وأطبقاتهم الخرة الدار

 هم هؤلء ، وأرسله الله وأمعاداة الكفر وأأبطنوا ، الرسل وأمتابعة السلما أظهروأا
.    ]10[ « النار من السفل الدركا في وأهم ، المنافقون

 :الصغر النفاق- 1
 وأأبي عإمروأ بن الله عإبد حاديث من الصحيحين في ثبت ما ذلك في الصل      

 أبي فعن ، المنافق آية ذكر في ، عإنهم الله رضي الصحابة من وأغيرهما هريرة
حادث إذا   :ثلث المنافق آية » : قال -وأسلم عإليه الله صلى- النبي عإن عإنه الله رضي هريرة
.      ]11[ « خان إئتمن وأإذا ، أخلف وأعإد وأإذا ، كذب
أربع »   :قال-وأسلم عإليه الله صلى- النبي أن عإنهما الله رضي عإمروأ بن الله عإبد وأعإن      
ًا كان فيه كن من ًا منافق    فيه كانت منهن خصلة فيه كانت وأمن ، خالص

ّدث وأإذا ، خان ائتمن إذا : يدعإها حاتى النفاق من خصلة  ، غدر عإاهد وأإذا ، كذب حا
   : الحديث هذا شرحا في الله رحامه النووأي الماما قال ، ]12[ « فجر خاصم وأإذا

ً العلماء من جماعإة عإده مما الحديث هذا(  في توجد الخصال هذه إن حايث من مشكل
ًا كان من أن عإلى العلماء أجمع وأقد ، شك فيه ليس الذي المصدق المسلم  بقلبه مصدق
 فإن ، النار في يخلد منافق هو وأل ، بكفر عإليه يحكم ل الخصال هذه وأفعل وألسانه

 السلف لبعض وأجد وأكذا ، الخصال هذه جمعوا-وأسلم عإليه الله صلى -يوسف أخوة
 وألكن إشكال تعالى الله بحمد فيه ليس الحديث وأهذا ، كله أوأ هذا بعض وأالعلماء

 ، المختار الصحيح وأهو وأالكثروأن المحققون قاله فالذي ، معناه في العلماء اختلف
 الخصال هذه في بالمنافقين شبيه وأصاحابها ، نفاق خصال الخصال هذه أن معناه أن

 في موجود المعنى وأهذا ، خلفه يبطن ما إظهار النفاق فإن ، بأخلقهم وأمتخلق
 وأخاصمه وأائتمنه وأوأعإده حادثه من حاق في نفاقه وأيكون ، الخصال هذه صاحاب
   ُيرد وألم الكفر يبطن وأهو فيظهره السلما في منافق أنه ل الناس من وأعإاهده

من   السفل الدركا في المخلدين الكفار نفاق منافق أنه بهذا-وأسلم عإليه الله صلى -النبي
ًا كان( -وأسلم عإليه الله صلى- وأقوله ، النار ًا منافق الشبه   شديد معناه )خالص

الخصال   هذه كانت فيمن هذا العلماء بعض قال ، الخصال هذه بسبب بالمنافقين
ً فليس منه ذلك يندر من فأما ، عإليه غالبة معنى في   المختار هو فهذا ، فيه داخل

.      ]13[)  ... الحديث
 النذار سبيل عإلى خرج إنما القول هذا( : الله رحامه الخطابي الماما وأقال      

 أن ل ، النفاق إلى به فتفضي ، الخصال هذه يعتاد أن له وأالتحذير ، المسلم للمرء
ًا فعل أوأ ، الخصال هذه منه بدرت من    .]14[)منافق أنه اعإتياد غير من ذلك من شيئ

   تكرار عإلى تدل فإنها ، بإذا التعبير عإليه وأيدل » : الخطابي أي وأقال      
حاذف إن   : الكرماني قاله ما وأالوألى ) : فقال حاجر ابن الحافظ وأتعقبه ، ]15[ « الفعل

ّدث( من المفعول ّدث إذا أي ، العموما عإلى يدل )حا يصير أوأ ، فيه   كذب شيء كل في حا
ًا هذه عإليه غلبت   من عإلى محمول وأقيل ، كذب الحديث ماهية وأجد إذا أي ، قاصر

ًا العإتقاد فاسد   كان كذلك كان من فإن ، بأمرها وأاستخف بها وأتهاوأن الخصال [ « غالب
أن المر وأحااصل » : الخصال   هذه شرحا بعدما الله رحامه رجب ابن الحافظ وأقال ، ]16

.      ]17[ « ... الحسن قاله كما وأالعلنية   السريرة اختلف إلى يرجع كله الصغر النفاق
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   قال ، ]18[ المنافقين خصال من فإنه الجهاد عإن العإراض الباب هذا وأمن      
 عإلى مات بالغزوأ نفسه يحدث وألم يغز وألم مات من » : وأسلم عإليه الله صلى النبي
   ثناء من يكره ما : باب » في البخاري روأاه ما ذلك وأمن ، ]19[ « نفاق من شعبة

 ندخل إنا : عإمر بن الله لعبد أناس قال » : « ذلك غير قال خرج وأإذا ، السلطان
ّنا : قال ، عإندهم من خرجنا إذا نتكلم ما بخلف لهم فنقول سلطاننا عإلى    نعدها ك
ًا .      ]20[ « نفاق
   : ]21[ رجب ابن يقول ، أنفسهم عإلى الصحابة خافه الذي النفاق هو وأهذا      

 وأالعلنية السر اختلف هو النفاق أن عإنهم الله رضي الصحابة عإند تقرر وألما(
 عإند وأخشوعإه وأرقته قلبه حاضور عإليه تغير إذا يكون أن نفسه عإلى بعضهم خشي
 ذلك يكون أن وأالموال وأالوألد بالهل وأالشتغال الدنيا إلى برجوعإه ، الذكر سماع

ًا منه  ، يبكي وأهو بكر بأبي مر أنه : السدي حانظلة عإن مسلم صحيح في كما ، نفاق
 عإليه الله صلى- الله رسول عإند نكون ، بكر أبا يا حانظلة نافق : قال ؟ مالك : فقال
 وأالضيعة الزوأاج عإافسنا ، رجعنا فإذا ، عإين رأي كأنا وأالنار بالجنة يذكرنا-وأسلم
ًا فنسينا  الله صلى -الله رسول إلى فانطلقنا ، لكذلك إنا فالله : بكر أبو قال ، كثير

 وأذكر الله رسول يا حانظلة نافق : قال « ؟ حانظلة يا مالك » : فقال ،- وأسلم عإليه
 تدوأمون لو » - :وأسلم عإليه الله صلى -الله رسول فقال ، بكر لبي قال ما مثل له

 وأفي مجالسكم في الملئكة لصافحتكم ، عإندي من بها تقومون التي الحال عإلى
.    ]22[ « وأساعإة ساعإة حانظلة يا وألكن طرقكم

»   :مليكة أبي ابن قاله ما النفاق من الصحابة خوف أي المعنى هذا في وأرد وأمما      
   النفاق يخاف كلهم -وأسلم عإليه الله صلى- النبي أصحاب من ثلثين أدركت

   يقول ، ]23[ « وأميكائيل جبريل إيمان عإلى إنه : يقول أحاد منهم ما نفسه عإلى
 أبي ابن أدركهم الذين وأالصحابة » : الثر هذا عإلى تعليقه في حاجر ابن الحافظ

 وأعإقبة هريرة وأأبو الربعة وأالعبادلة سلمة وأأما أسماء وأأختها عإائشة أجلهم من مليكة
 جماعإة بالسن أدركا وأقد ، منهم سمع ممن فهؤلء ، مخرمة بن وأالمسور الحارث بن

 كانوا بأنهم جزما وأقد ، وأقاص أبي بن وأسعد ، طالب أبي بن كعلي هؤلء من أجل
 لن وأذلك إجماع فكأنه ذلك خلف غيرهم عإن ينقل وألم ، العإمال في النفاق يخافون
 من يلزما وأل الخلص يخالف مما به يشعر ما عإمله في عإليه يعرض قد المؤمن
 وأالتقوى الورع في منهم المبالغة سبيل عإلى ذلك بل ، منهم وأقوعإه ذلك من خوفهم
.    ]24[ « عإنهم الله رضي
 السريرة بين الختلف من نوع أنه ، الصغر النفاق في القول وأخلصة      

 وأكإظهار العمل أصل في يكون ل الذي كالرياء وأذلك ، الكفر دوأن هو مما وأالعلنية
 في الواردة كالخصال ، إليه وأالساءة بغضه إضمار مع بخدمته وأالقياما الغير مودة

 . ذلك من شيء في الوقوع من الحذر المسلم فعلى ، ذلك وأنحو النفاق شعب حاديث
 :الكأبر النفاق- 2

 اختصار وأيمكن ، الوأل النوع عإن الكلما عإند تعريفه إلى الشارة سبقت      
 وأهو ، الكبر النفاق ) : الله رحامه قال حايث رجب ابن الحافظ ذكره بتعريف تعريفه

 ما وأيبطن ، الخر وأاليوما وأرسله وأكتبه وأملئكته بالله اليمان النسان يظهر أن
 صلى- الله رسول عإهد عإلى كان الذي النفاق هو وأهذا ، بعضه أوأ كله ذلك يناقض

 السفل الدركا في أنهم وأأخبر ، وأتكفيرهم أهـله بذما القرآن وأنزل ، -وأسلم عإليه الله
   : تعالى قوله الخرة في وأمصيرهم تكفيرهم في اليات وأمن ، ]25[ « النار من

 بمؤمنين هم وأما الخر وأباليوما بالله آمنا يقول من الناس وأمن  ]وأقوله ، ]8 : البقرة       
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ْا لهم بأن المنافقين بشر  : وأجل عإز ْا عإذاب إن    :سبحانه وأقوله ، ]138 : النساء[  أليم
   : تعالى وأقوله ، ]145 : النساء[  النار من السفل الدركا في المنافقين

 فيها خالدين جهنم نار وأالكفار وأالمنافقات المنافقين الله وأعإد  ]وأقوله ، ]68 : التوبة   
   وأبئس جهنم وأمأوأاهم عإليهم وأاغلظ وأالمنافقين الكفار جاهد النبي أيها يا  : تعالى

   بما وأهَموا إسلمهم بعد وأكفروأا الكفر كلمة قالوا وألقد قالوا ما بالله يحلفون ، المصير
   قد تعتذروأا ل  : المنافقين من طائفة عإن وأقوله] 74 ، 73:  التوبة [  ينالوا لم

]   66 : التوبة[  إيمانكم بعد كفرتم
 في وأمصيرهم ، الكفار أنواع أسوأ من المنافقين أن لنا تبين اليات فهذه      

 وأالمراوأغة الكذب ، كفرهم عإلى زادوأا لنهم ، النار من السفل الدركا في الخرة
 ليقع لكي صفاتهم وأحاول حاولهم الحديث القرآن فصل وألذلك ، للمؤمنين وأالخداع

 . وأخداعإهم حابائلهم في المؤمنون
 . الكبر النفاق صور بعض عإن الله شاء إن سنتحدث القادمة الحلقة وأفي      

________________________
 .374 الهجرتين طريق) 1(
 .1/47 ، كأثير ابن تفسير) 2(
القاموس 5/98 النهاية 502 المفردات 359 ، 1/358 العرب لسان النفاق معنى في انظر) 3(

القرطبي تفسير 72 ، 1/71 للبغوي السنة شرح 3/286 المحيط
عبدالعزيز د الكريم القرآن في والمنافقون ؛ 53 ، 7/52 داود أبي سإنن مختصر حأاشية 1/195

 .13 الحميدي
 .13 ص ، الكريم القرآن في المنافقون) 4(
 .10/97 الحأوذي عارضة انظر) 5(
 .284 تيمية لبن اليمان ، 10/359 العرب لسان 5/98 والثأر الحديث غريب في النهاية انظر) 6(
 .29 الفريابي للمام النفاق وانظرصفة ، الوسإط اليمان) 7(
 .1/268 الطبري تفسير) 8(
 .13 الوسإط اليمان) 9(
 .374 الهجرتين طريق) 10(
كأتاب مسلم ؛ 89 /1 الفتح ؛ 33 رقم) المنافق علمة باب (اليمان كأتاب ، البخاري رواه) 11(

 .2/46 النووي شرح) المنافق خأصال بيان باب (اليمان
كأتاب مسلم ؛ 89/ 1 الفتح ، 34 رقم المنافق علمة باب (اليمان كأتاب ، البخاري رواه) 12(

مسلم صحيح على النووي شرح ،) 13 (2/46 النووي شرح ؛) المنافق خأصال بيان باب (اليمان
 .407ص والحكم العلوم وجامع ، 1/76 السنة شرح) 14 (47 ، 2/46

 .1/90 الباري فتح) 15(
، 2/46 النووي شرح في الموضوع نفس في الحديث حأول أخأرى أقوالً وانظر ، 1/91 نفسه) 16(

وعارضه ، 406 والحكم العلوم وجامع ، 76 /1 السنة وشرح ، 7/53 المنذري مختصر وحأاشية ، 47
 .99 ، 10/98 الخأوذي

 .406 والحكم العلوم جامع) 17(
 .13/56 النووي بشرح ومسلم ، 28/436 الفتاوى مجموع) 18(
أبي عن بالغزو نفسه يحدث ولم ، يغز ولم مات من ذم باب) المارة كأتاب (مسلم رواه) 19(

 .3/1507 ، 1910 رقم هريرة
ًا وانظر ، 13/170 الفتح ، 7178 رقم الحأكام كأتاب البخاري رواه) 20( في النوع لهذا أخأرى صور

 .407 ، 406 والحكم العلوم جامع
 .408 والحكم العلوم جامع) 21(
 .2750 رقم الرض أمور في والفكر الذكأر دوام فضل باب) التوبة كأتاب (مسلم رواه) 22(
ًا البخاري رواه) 23( عمله يحبط أن من المؤمن خأوف باب ، اليمان كأتاب ، الجزم بصيغة معلق
) .1/109 الفتح(
 .407 والحكم العلوم وجامع ، 409 تيمية لبن اليمان وانظر ، 1/111 الباري فتح) 24(
 .403 والحكم العلوم جامع) 25(

شرعإية مراجعات
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تنسخ لم باقية الذمة أهل أحأكام
الشريف شاكأر محمد

ًا مرعإى الشرعإية وأأحاكامه السلما قضايا اليوما أصبحت لقد       ًا وأكل خصب  ، مباحا
 ، وأالضجر الضيق من بكثير المرء وأيشعر ، وأجنس لون كل من السوائم ترعإاه

 ، يقال مما كثير إلى يستمع أوأ يكتب مما كثير في يطالع عإندما وأذلك ، وأالغضب
 يكاد التي الحالة هذه لكن ، الشرعإية المور تناوأل في وأالحيف الجور وأ الجهل فيجد

 السلما أمور في الكلما عإلى وأالمتطفلين الدخلء بفعل وأذلك يوميا المرء يعيشها
 ، وأالتخليط الخلط ذلك يقع عإندما ، اللفح وألهيبها حارها وأيزداد ، وأأكثر أكثر تزداد

 أوأمن ، الناس بين من إليه يشار مشهور رجل من وأالتحريف ، وأالجور ، وأالحيف
 . الناس عإند رصيدها لها مشهورة جماعإة

ًا الدافع يكون وأقد       ًا أوأ ، شخصية منفعة تحصيل في الرغبة لهذه أحايان  حافاظ
ًا أوأ ، زائل منصب عإلى ًا الدافع يكون وأقد ، متوهمة لمضرة دفع  هو لذلك أحايان

 أنزل ما بغير الحاكمة النظمة بعض مع « مصالحه » يسمونه ما عإمل في الرغبة
   من « المكاسب بعض » يسمونه ما عإلى الحصول أوأ ، معه أزمة إنهاء أوأ ، الله
 . ذلك غير أوأ ، مجلة إصدار أوأ ، النتخابات بدخول السماحا مثل

الذي فإن   مرفوضة، أوأ مقبولة كانت إذا وأما ، الرغبات لتلك مناقشتنا عإن النظر وأبغض      
ًا يكون أن ينبغي حاساب عإلى   « المساوأمات »تلك تكون أن يمكن ل أنه للجميع وأاضح

السلمية الحركة   فإن وأإل ، وأثوابته وأمناهجه وأشرائعه ، أحاكامه حاساب وأعإلى ، السلما
سوف النهاية وأفي ، تعزلهم   وأسوف ، لصحابها « المساوأمات » هذه تغفر لن الناضجة
ما هو ، ذلك كتابة إلى دعإاني   الذي أقول زرع ما غير المرء يحصد وألن ، تلفظهم

   بتاريخ الحاد يوما الحياة جريدة في قرأته
، رصيدها   لها ، كبيرة إسلمية جماعإة أصدرته بيان من 11494 العدد 5ص 1415 /30/2

 .   السلمي العمل مجال في ريادتها وألها
 : موضعين غير الجماعإة بيان له تعرض ما كثرة رغم الن يعنيني وأل      
 ، وأالجماعإة السنة أهل إلى ينتمون إنهم( : الجماعإة بيان قول : الوأل الموضع      

 النقاء حايث من وأفكرتهم ، عإقيدتهم وأإن ، المسلمين من جماعإة أنفسهم وأيعتبروأن
 اعإتمادها حايث من وأمتميزة ، وأاضحة مناهجهم إن كما ، شائبة تشوبها ل وأالصالة

   . ) الثقات العلم أهل عإليه أجمع الذي الصحيح وأالفهم ، وأالسنة الكتاب عإلى
 مدى لنرى الجماعإة تراث في الكلما هذا وأراء ننقب أن يعنينا ل هنا وأنحن      

ً يمثل الذي العإلن هذا وأيكفينا ، خطئه من صوابه ًا أصل  يقوما أن ينبغي ، قويم
ًا نفسه الوقت في يمثل وأهو ، إسلمي عإمل أي عإليه  العمل قرب لمدى مقياس

 . السلما حاقيقة عإن بعده أوأ السلمي
 يلقى أن لبد ، للسلما تعمل جماعإة أي من الصل هذا مثل إعإلن إن      

 السلما أمر يهمهم الذين أوألئك من وأالسعادة بالسروأر وأيستقبل ، وأالشادة الترحايب
ًا عإليه وأإعإانتهم به التمسك عإلى أصحابه تشجيع وأينبغي ، له وأيعيشون  من وأانطلق
 لهم وأمساعإدتنا أعإلنوه الذي ، الصل بهذا اللتزاما عإلى الجماعإة لتلك تشجيعنا
ًا فيه للمضي ًا لنناقشه الثاني الموضع إلى ننتقل ، قدم  . المذكور الصل من انطلق

 أباحات السلمية الشريعة » أن الجماعإة بيان في جاء فقد : الثاني الموضع      
الشخصية، الحاوال وأحارية ، الشعائر وأإقامة ، وأالعبادة ، العقيدة حارية المسلمين لغير

 ..   « مدى أبعد إلى ذلك حاماية عإلى وأعإملت
 أوأ ، المواطنة أن ترى » أنها جماعإته عإن يقول أن إلى البيان وأيمضي      

 هذه وأأن ، الذمة أهل مفهوما محل حالت لرعإاياها الدوألة تمنحها التي الجنسية
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 مع ، وأالواجبات الحقوق في التامة وأالمساوأاة ، الكاملة المشاركة أساسها المواطنة
ًا وأمواريث وأطلق زوأاج من الشخصية الحاوال مسألة بقاء  مواطن كل لعقيدة طبق

 ترى أفراده وأكفاءات قدرات من المجتمع يحرما ل وأحاتى ، المواطنة هذه وأبمقتضى
 كل الدوألة رئيس منصب باستثناء يتولوا أن في الحق للنصارى أن « الجماعإة »

 مع النصارى وأيمثل ، وأوأزراء ، وأمديرين ، مستشارين من الخرى المناصب
ًا مصر في المسلمين ًا نسيج ًا اجتماعإي ًا وأثقافي ًا وأحاضاري  وأتآلفت خيوطه تداخلت وأاحاد

 أن الممكن من هل وأيتساءل المرء يتعجب وأقد ، « عإناصره وأتماسكت ، ألوانه
 ! ؟ نقلناها التي السابقة الفقرة كتب الذي نفسه هو ، الفقرة تلك كتب الذي يكون
ًا عإجيب شيء  الخيرة الفقرة تلك مناقشة إلى الن ننتقل الحاوال أي عإلى لكن حاق
 . به متمسكة أنها الجماعإة ذكرت الذي الصل ضوء عإلى
      ً ً السلمية الشريعة أباحات هل : أوأل  إلى .. العإتقاد حارية المسلمين لغير فعل
 بيان آثر الذي التعبير وأهو « المسلمين غير » أن العلم مع ، البيان قال ما آخر

 ، وأالشيوعإيين وأالصابئين وأالمجوس وأالنصارى اليهود يشمل استخدامه الجماعإة
 . مشركا أوأ كافر وأكل ، البقار وأعإبدة ، الوأثان وأعإبدة
 أجمع الذي ، الصحيح وأالفهم ، وأالسنة الكتاب » في الباحاة تلك نجد فأين      
 تبح وألم به الشركا أوأ بالله الكفر قط تبح لم الشريعة إن ؟ « الثقات العلم أهل عإليه
 وأإنما ، وأالمعاصي المنكرات فعل قط تبح وألم ، المبتدعإة الباطلة بالعبادات التعبد قط

 سواهما وأما وأالنصارى اليهود : الكتاب أهل شأن في العلم أهل بين وأقع قد الخلف
لدلة   السيف؟ أوأ السلما إل إمامهم ليس أما ، الكتاب أهل معاملة يعاملون هل ، الكفار من

   الدخول الشريعةعإلى تكرههم وألم هنا عإنها للحديث لمجال ذلك في عإندهم
   بين كبير وأفرق ، فل « الباحاة » أما ،  الدين في إكراه ل  السلما في
أوأ الفعل  :    المران فيه يستوي الذي هو « المباحا » فإن ، الكراه عإدما وأبين « الباحاة »

   أباحات الشريعة إن : يقال فكيف الكبائر أكبر وأالشركا وأالكفر ، التركا
 !؟ ذلك

   أصول في الوارد بالمعنى « الباحاة » يقصد لم الجماعإة بيان إن : لنقل لكن      
ً أراد وأإنما ، الفقه  في وأالدخول دينه تركا عإلى « المسلم غير » إكراه عإدما فعل

 . دينه عإلى البقاء أوأ السلما في الدخول بين الخيار له تركت بل ، السلما
ًا        أن يروأن الذين العلم أهل بقول يأخذوأن البيان أصحاب أن لنفترض : ثاني
 الدخول في الخيار يشملهم الكفار جميع وأأن ، الكتاب بأهل مختص غير الحكم ذلك
ٍو أي عإلى لكن ، دينهم عإلى البقاء أوأ السلما في ًء الخيار هذا جاء نح  أكان سوا

 ؟ الكفار لجميع أوأ ، فقط الكتاب لهل
 العلم أهل عإليه أجمع الذي الصحيح وأالفهم وأالسنة الكتاب » مقتضى إن      

   بأحاكاما فيلتزموا « الذمة أهل » من هؤلء يصبح بأن إل يكون ل ذلك أن الثقات
الكبير   ربنا كتاب أما « صاغروأن وأهم يد عإن الجزية وأيعطوا » ، « الذمة أهل »

ما يحرمون   وأل ، الخر باليوما وأل بالله يؤمنون ل الذين قاتلوا  : قوله ففيه المتعال
عإن الجزية يعطوا   حاتى الكتاب أوأتوا الذين من الحق دين يدينون وأل ، وأرسوله الله حارما

] .   29 : التوبة[  صاغروأن وأهم يد
 عإن ينطق ل وأالذي ، ربه من المؤيد-وأسلم عإليه الله صلى- نبينا سنة وأأما      

 : وأفيه صحيحه في مسلم الماما روأاه الذي بريدة حاديث منها نذكر الكثير ففيها الهوى
 السلما إلى ادعإهم ثم . .... بالله كفر من قاتلوا ، الله سبيل في ، الله باسم اغزوأا »

 أجابوكا هم فإن ، الجزية فسلهم أبوا هم فإن ... عإنهم وأكف منهم فاقبل أجابوكا فإن
    ]1[ « .. وأقاتلهم بالله فاستعن أبوا هم فإن ، عإنهم وأكف منهم فاقبل
 إل الكفار من عإنه يرفع عإمن يرفع ل السيف أن يبينان « وأالسنة فالكتاب      
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 . « الذمة أهل » بأحاكاما التزاما وأذلك ، صاغروأن وأهم يد عإن الجزية ببذل
 إليه فارجع ، « الثقات العلم أهل عإليه أجمع الذي الصحيح الفهم » وأأما      

 وأأحاكاما وأالحااديث اليات لتجد استثناء بدوأن الفقهية العلم أهل كتب جميع في وأانظر

 دائمة إقامة كافر فيها يقيم ل ، السلما دار أن وألتعلم عإليها المبنية « الذمة أهل »
 عإلى الذمة أهل يأمن الخضوع هذا وأبمقتضى ، « الذمة أهل » لحاكاما خضع إذا إل

 . وأأموالهم وأأهليهم أنفسهم
 الدوألة تمنحها التي الجنسية أوأ المواطنة إن » : الجماعإة بيان فقول هذا وأعإلى      

 وأل السنة عإلى وأل الكتاب عإلى يعتمد لم ، « الذمة أهل مفهوما محل حالت لرعإاياها
ًا جاء بل ، الثقات العلم أهل عإليه أجمع الذي الصحيح الفهم عإلى  . ذلك لكل مناقض
   به المرتبطة وأالحاكاما « الذمة أهل » مصطلح أن يعنى هنا البيان يقوله ما إن      

   ثياب في وأدفنه وأكفنه ، الوفاة شهادة له استخرج قد الجماعإة بيان وأأن ، انتهى قد
الحاكاما وأستبقى ، دنسة وأثياب مزوأرة شهادة لكنها « وأالجنسية المواطنة »

 .   البيانات كل رغم شامخة ثابتة الشرعإية
 نبينا وأسنة ربنا كتاب بنصوص تفعلون ماذا خبروأنا : البيان أصحاب فيا      

 الذمة أهل عإن تحدثت التي العلماء وأتصانيف الئمة وأأقوال الراشدين الخلفاء وأبعمل

 يملك وأهل ! ؟ الحاكاما تلك نسخ بيانكم إن : أتقولون ؟ بهذا تفعلون ماذا ، وأأحاكامهم
 ! ؟ هواه حاسب وأيغيرها يبدلها أن أوأ ، الشرع أحاكاما ينسخ أن المسلمين من أحاد

 : وأيقولون الشديد الضحك في يستغرقون وأقد ، القراء بعض يعجب قد وأربما      
 الجهاد هذا وأأين ، صغار أوأ جزية أية وأعإن ، تتكلم وأفيم ، الن أنت أين : ياعإم(

 في الذين وأنحن ، الكفار عإلى ذلك نفرض أن نستطيع وأهل ، عإنه تتحدث الذي
) . صاغروأن وأنحن يد عإن الجزية لهم ندفع نكاد الحقيقة

 :الكلم هذا مثل لصاحأب أقول وأنا
      ً  الشرع نصوص هو وأإنما ، نفسي عإند من به جئت كلمي ليس ذلك أن  :أوأل

ًا وأنحن ، العلم أهـل وأأقوال  . عإنه الخروأج وأعإدما بذلك باللتزاما مطالبون جميع
ًا        هذا أكان وأسواء عإجز أوأ ضعف فترات به تمر قد منا المرء أن : ثاني

ًا العجز أوأ الضعف ًا فيكون إرادته عإن خارج ًا كان أوأ ، معذوأر ًا ضعف ًا وأعإجز  ناتج
ًا يكون فل وأخور وأجبن تقصير عإن  أوأ الحق بكلمة الصدع من معها يتمكن ل معذوأر

 التحريف هو ذلك عإن البديل ليس لكن ، بها الخرين وأإلزاما لها العمل أوأ بها الجهر
 أما ، الصمت من أقل فل فعله أوأ الحق قول من المرء يتمكن لم فإذا ، وأالتبديل

 ! ؟ يقبله المسلمين من فمن للناس وأتزيينه إليه وأالدعإوة بالباطل النطق
 أن من أخي يا أقل فل ، المطلوب الوجه عإلى بذلك القياما جيلنا يستطع لم وأإذا      
 الله فلعل محرفة غير وأالثوابت مبدلة غير صحيحة المفاهيم القادمة للجيال نتركا

 تعالى الله في أمل لنا كان وأإن (تحقيقه عإن جيلنا عإجز ما أيديهم عإلى يحقق سبحانه
) . الجيل هذا يد عإلى السلما نصر يحقق أن

ًا        المشاركة أساسها المواطنة هذه وأإن » : يذكر حايث البيان مع وأنمضي : ثالث
 تم طالما المنطقية النتيجة هي وأهذه « وأالواجبات الحقوق في التامة وأالمساوأاة الكاملة

 في الكفار ألح طالما الذي الطلب تمثل الوقت نفس في وأهي الذمة أهل أحاكاما إلغاء
 ، وأالكفار المسلمين بين السلما دار في التامة المساوأاة وأهو ، عإليه الحصول

 ! مرارتها أكثر وأما التامة المساوأاة هذه ظلم أشد ما الله فياسبحان
 حاتى التامة وأالمساوأاة الكاملة المشاركة هذه لنا ليفسر البيان مع نمضي لكننا      
 المواطنة هذه وأبمقتضى » : الجماعإة بيان يقول ، عإليه الشاهد هو كلمه يكون
 للنصارى أن )الجماعإة( ترى ، أفراده وأكفاءات قدرات من المجتمع يحرما ل وأحاتى
 من الخرى المناصب كل الدوألة رئيس منصب باستثناء يتولوا أن في الحق
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 . وأوأزراء وأمديرين مستشارين
ً الجماعإة تلك فقه في « المواطنة » أصبحت لقد       ًا أصل َفّرع وأقاعإدة ، شرعإي  ُت
وألم   «المواطنة هذه وأبمقتضى » : يقول ذا هو فها ، التفاصيل منها وأتؤخذ الحاكاما عإليها
ً الصل هذا إلى يضيف أن البيان ينس    الحاكاما به ليناقض آخر أصل

   « أفراده وأكفاءات قدرات من المجتمع يحرما ل وأحاتى » : قوله وأهو أل الشرعإية
   المجتمع يحرما ل وأحاتى ) « المواطنة( » : البيان قدمها التي الباردة الحجج تلك فهل
   الشرعإية الحاكاما لمعارضة ، الحجج تلك تصلح هل « أفراده وأكفاءات قدرات من

!!    الثابتة
 مع وأليس العواطف مع يتعامل كاتبها أن فوجدت الفقرة هذه في نظرت وأقد      

 أن دوأن « عإلىالنصارى المناصب تولى قصر أنه وأذلك ، إليها يرجع ثابتة أصول
 أهل باتفاق « الكتاب أهل » لفظ النصارى مع يشملهم الذين وأهم « اليهود » يذكر
 من اليهود لخراج إليها استندتم التي « البيان أصحاب يا القاعإدة هي فما ، العلم
 الصحيح وأالفهم وأالسنة الكتاب » من الشرعإية النصوص وأما ! ؟ المناصب تولي
 اليهود بين التفرقة في إليها تستندوأن التي « الثقات العلم أهل عإليه أجمع الذي

 يستند أدلة وأجود عإدما رغم اليهود ذكر أهمل الكاتب أن لي يبدوأ الذي ! ؟ وأالنصارى
 ، وأاليهود المسلمين بين كانت التي الحرب أجواء في يعيش مازال لنه ذلك في إليها

 ل : أخي يا لك أقول لكن ، اليهود ذكر عإند الشعبي الفعل ردة من يخشى كان وأربما
ًا تخَش  وأاليهود المسلمين بين يعد وألم ، السلما وأحال الحرب انتهت قد فالن ، شيئ

ًا وأكن الشعبي التأييد ضياع من تخَش فل وأبالتالي ، حاروأب  ، نفسك مع منطقي
 يحرما ل وأحاتى ، المواطنة هذه وأبمقتضى » : منطقك لك يستقيم حاتى قل وأأعإلنها

 أن الحق وأاليهود للنصارى أن) الجماعإة (ترى أفراده وأكفاءات قدرات من المجتمع
 غير من الباقية البقية وأأضف بل ، الفقرة في جاء ما آخر إلى « .... يتولوا

 الجنسية أوأ المواطنة أن أقررتم أنكم طالما : البيان لصحاب أقول وأأنا المسلمين
 بجنسية يتمتع الذي اليهودي للمواطن تقروأن ل فلماذا ، الذمة أهل مفهوما محل حالت
 ! ؟ وأالستشارية الوزارية المناصب تولى في بالحق وأالسلمية العربية الدوأل إحادى
ًا ممتع لشيء إنه        : مسلمة دوألة نرى أن الجماعإة بيان نظر وأجهة من حاق

 وأاليهود المسلمين من خليط وأالوزراء ، يهودي وأزرائها وأرئيس ، مسلم رئيسها
ًا الشورى مجلس رئيس يكون أن بأس وأل ، وأالنصارى  هناكا تكون حاتى ، نصراني

 الكاملة المشاركة لهم وأأن سيما ل العليا المناصب توزيع في وأمساوأاة عإدالة
للمسلمين، الدوألة رئاسة فتكون البيان ذكر كما وأالواجبات الحقوق في التامة وأالمساوأاة

 ! !   للنصارى الشورى مجلس وأرئاسة لليهود الوزراء وأرئاسة
 عإليه أجمع الذي الصحيح الفهم أوأ وأالسنة بالكتاب نطالبكم فنحن كٍل وأعإلى      
 باستثناء المناصب جميع للنصارى يبيح وأالذي ، فيه اختلفوا أوأ الثقات العلم أهل

 . الدوألة رئاسة
ُظلم نقول وأل ، ذلك من تعالى الله إلى فنبرأ نحن أما        بالعإتداء وأل الذمة أهل ب

ًا لهم نعطي وأل ، الشريعة أنزلتهم حايث إل ننزلهم ل وألكن ، عإليهم  الله حارمهم شيئ
 . منه وأرسوله

 وأالفهم الشرعإية النصوص من لكم نذكر ، بالحق اللتزاما عإلى لكم منا وأمساعإدة      

 المرء كان وأإن ، السابقة الفقرة في ذكرتموه ما بطلن يبين ما العلم لهل الصحيح
 الكلما من هو السابقة الفقرة في ذكرتموه ما لن ، الدلة تلك ذكر إلى حااجة في ليس
 العامي المسلم الرجل إن بل ، بطلنه بيان في كاف حاكايته مجرد : عإنه يقال الذي

 الكلما ذلك سمع إذا البيان في جاء ما بمثل تدنس لم التي السليمة الفطرة صاحاب
 إلى فانزلوا تصدقوني لم وأإذا ، وأيستغربه وأيرفضه يمجه أن فلبد ، ذكرتموه الذي
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 . النتيجة تعرفون وأسوف الناس وأسلوا ، المسلم الشارع
 وأالنصارى اليهود تتخذوأا ل آمنوا الذين أيها يا  : وأتعالى تباركا الله يقول      
   ]51 : المائدة[  .. منهم فإنه منكم يتولهم وأمن ، بعض أوألياء بعضهم ، أوألياء
 اليهود موالة عإن المؤمنين عإباده وأتعالى تباركا ينهى » : الله رحامه كثير ابن يقول

 يتعاطى من وأتوعإد تهدد ثم ... الله قاتلهم وأأهله السلما أعإداء هم الذين ، وأالنصارى

 اليهود الكتاب لهل الموالة من أليس «  منهم فإنه منكم يتولهم وأمن  : فقال ذلك

 ل كنتم إذا ، )مستشارين( الشورى مجلس في أعإضاء أوأ وأزراء جعلهم ، وأالنصارى
 الراشد الخليفة الخطاب بن عإمر عإن الوارد الثر ذلك إلى فلننظر ذلك عإلى توافقون

 أن الشعري عإياض عإن » : الية تلك فقه في وألسانه قلبه عإلى الحق الله جعل الذي
 في أعإطى وأما أخذ ما إليه يرفع أن الشعري موسى أبا أمر عإنه الله رضي عإمر
 فعجب ، ذلك إليه فرفع ، نصراني كاتب )موسى لبي أي( له وأكان ، وأاحاد أديم
ًا لنا قارئ أنت هل ، لحفيظ هذا إن : وأقال ، عإمر  ؟ الشاما من جاء المسجد في كتاب
 : قال ، نصراني بل ، ل : قال ؟ هو أجنب عإمر فقال ، يستطيع ل إنه : فقال

 تتخذوأا ل آمنوا الذين أيها يا  قرأ ثم أخرجوه : قال ثم ، فخذي وأضرب فانتهرني

   ، يكتب كان وأإنما توليته ما وأالله : موسى أبو قال ،  ... أوألياء وأالنصارى اليهود
 إذ تدنهم ل ، ! ؟ يكتب من السلما أهل في وأجدت أما : عإنه الله رضي عإمر فقال

 فانظروأا ] 2[ « الله أذلهم أن بعد تعزهم وأل ، الله خونهم إذ تأتمنهم وأل ، الله أقصاهم
 وأاحاتج المسلمين أمور عإلى يطلع نصراني كاتب اتخاذ الملهم الخليفة رفض كيف
ًا تجعلونه ل وأأنتم ، المذكورة بالية ذلك عإلى ًا تجعلونه بل ، فقط كاتب  للوزراء رئيس

ًا ًا وأوأزير ًا وأمستشار  . جرا وأهلم وأمدير
 في المسلمين مع النصارى وأيمثل » الخيرة فقرته في الجماعإة بيان يقول      
ًا مصر ًا نسيج ًا اجتماعإي ًا وأثقافي ًا وأحاضاري  ألوانه وأتآلفت خيوطه تداخلت وأاحاد

 جماعإة رؤية عإن يعبر شرعإي كلما هذا هل : لتعجب وأإني ، « عإناصره وأتماسكت
 الممكن من وأهل ، المجاملت في يقال الذي النوع من إنشاء موضوع أنه أما إسلمية

 : آن في وأالعجيب الغريب الشيء ، ؟ الدين حاساب عإلى مجاملت هناكا تكون أن
 أن يعنى الكلما هذا لن ؛ يرتضونه وأل الكلما هذا يقبلون ل أنفسهم النصارى أن

ًا وأتداخلتا ذابتا قد المسلمين وأذاتية النصارى ذاتية ًا وأكونتا ، مع ًا نسيج  يعني مما وأاحاد

 تعلم وأأظنك فسل تصدقني ل كنت وأإذا ، عإنها التنازل أوأ المستقلة الشخصية ضياع
 ، وأالمسلمين السلما ضد بلدكا في النصارى كبير يفعل ماذا غيركا كثيرين قبل

 وأجماعإتك أنت وأأشواقك أحااسيسك عإن تعبر أن في الحق أمنعك ل أنا كٍل وأعإلى
 عإليك لكن ، القول في لين أوأ تنازل من تستطيع ما كل لهم وأابذل ، النصارى تجاه

 أن أظن فما ، كلهم المسلمين إلى جماعإتك إطار وأالشواق الحااسيس بهذه تتعدى أل
ًا  . بلدكا في المسلمين باسم الحديث خولك أحاد
 نفترض لكن صحيح غير وأهو صحيح أنت ذكرته الذي أن وأهب:  أقول ثم      
ً الواقع هو كان أنه ذلك  المسلمين بين التمايز وأعإدما الختلط وأجود فهل ، فعل

 تنبيه سبيل وأعإلى الذما سبيل عإلى يذكر أما المدحا سبيل عإلى يذكر وأالنصارى
 ألم ! ؟ بهم التشبه أوأ مشابهتهم عإن وأالبتعاد الكفار عإن التمايز عإلى المسلمين

 عإلى عإنه الله رضي الخطاب بن عإمر اشترطها التي العمرية الشروأط » عإن تسمعوا

 ذلك حادوأث دوأن تحول وأالتي بالمسلمين الذمة أهل تشبه منع فيها وأالتي ، الذمة أهل
 . المزعإوما النسيج

 يحذر وأهو « تيمية ابن السلما شيخ الجليل العالم صنفه كتاب عإن تسمعوا ألم      
 الصراط اقتضاء » كتاب إنه ، تدعإونه الذي الواحاد النسيج ذلك من التحذير أشد فيه
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   .النسيج ذلك إدعإاء عإن يردكم فلعله إليه فارجعوا « الجحيم أصحاب مخالفة المستقيم
   نسمعكم أن عإلينا فل ، بذاكا وأل بهذا سمعتم قد تكونوا لم إن حاال كل عإلى      
 من غيرهم عإن المسلمين تمييز عإلى تحرص التي المصطفى الرسول أحااديث بعض

   المسلم بين تحول وأ ، غيرهم أوأمن ، الكتاب أهـل من أكانوا سواء الكافرين
   . الموحاد )وأالثقافي وأالجتماعإي الحضاري( النسيج ذلك وأحادوأث

ًا : -وأسلم عإليه الله صلى -الرسول يقول        من منهم يقع ما المسلمين عإلى منكر
ًا ، وأالنصارى لليهود وأموافقة وأمتابعة مشابهة ًا ذلك من لهم وأمنفر يقول   تركه، عإلى وأحااض

ُعن » : َنن لتتب ًا قبلكم كان من َس ًا شبر ًا شبر ًا وأذراعإ    دخلوا لو حاتى ذراعإ
ابن قال   ،]3[ « ؟ فمن : قال ؟ وأالنصارى اليهود الله رسول يا : قلنا ، تبعتموهم ضب ُجْحر
   فمن : وأالتقدير ، إنكار استفهاما هو : فمن قال : قوله » : الله رحامه حاجر
    ]4[ « أوألئك غير هم

     ابن قال ]5[ « منهم فهو بقوما تشبه من » -وأسلم عإليه الله صلى- وأيقول      
عإليه   الله صلى وأقال « بهم التشبه تحريم يقتضي أنه : أحاواله وأأقل جيد إسناده » : تيمية

َكّمل وأل ]6[ « وأعإليكم فقولوا الكتاب أهل عإليكم سلم إذا » : وأسلم ، السلما   رد ُي
ٌع الحااديث   هذه في أليس ، الله وأرحامة السلما وأعإليكم : له يقال الذي المسلم بخلف من
هذه مثل من   المسلم يشعر أل ، الواحاد وأالجتماعإي وأالحضاري الثقافي للنسيج

من يمنعه وأغيره،   المسلم بين نفسي حااجز إقامة عإلى السلما حارص التوجيهات
   . غيره وأبين بينه الفوارق وأإذابة ، نحوه النجذاب

   وأمن ، المستفيد وأمن ، الغرض ما : البيان لصحاب أقول النهاية وأفي      
 ؟ البيان ذلك يرتضي

   فأنا ، غيرهم أوأ المحليون « السياد » عإنكم يرضى أن الغرض كان فإن      
ًا لكم أقول  أمور عإن تنازلتم وألو ، السلما شعار ترفعون مادمتم ربي لقول تصديق
 وأل اليهود عإنك ترضي وألن  : تعالى قال كما ، عإنكم يرضوا فلن ، كثيرة

 عإن الدفاع هو الغرض كان إن أما ] 120 : البقرة[  ملتهم تتبع حاتى النصارى
 . عإنها التنازل أوأ بأحاكامه العبث عإبر يتم أن يمكن ل ذلك فإن ، السلما

 لن وأالمؤمنين وأرسوله الله أعإداء إل البيان هذا من يستفيد فل ، المستفيد وأأما      
وألن   مصلحتهم، في إل تصب لن وأمفاهيمه السلما ثوابت في تحوير أوأ لتغيير محاوألة أي

   ، بينها الباطيل روأاج وأبالتالي ، المسلمة الشعوب وأعإي تزييف إلى إل تؤدي
 . للطواغيت انقيادها وأسهولة

 لنه ؛ المؤمنين وأل رسوله وأل الله يرضي ل البيان هذا فإن ، الرضا وأأما      
 . الشريعة أحاكاما عإلى خروأج فيه بما الرضا ليمكن

ًا        الحق إلى الرجوع فيه يتم آخر بيان في أطمع هل : رجاء فلي وأأخير
ً المرء يكون وألن ، الباطل في التمادي من خير الحق إلى وأالرجوع  الحق في ذيل

ًا يكون أن من له خير  مسلمون إناس أنكم سيما ل ، ذلك آمل ، الباطل في رأس
 وألعل فيكم ظني يخيب لن الله شاء وأإن ، دينكم خدمة وأتودوأن وأرسوله الله تحبون

 ، بعضهم عإن غابت قد تكون ربما التي المور هذه لنقدما لنا فرصة كان البيان هذا
 مقالتهم في القوال هذه مثل يبثون ، الشريعة لحاكاما المناوأئين بعض وأأن سيما ل

 . وأأحااديثهم
 . مستقيم صراط إلى وأالهادي الموفق وأالله      

________________________
 .1731/ح والسير الجهاد كأتاب مسلم صحيح) 1(
 .13/196 الباري فتح ، 2/108 كأثير ابن تفسير) 2(
 .7320/ح ، 14/باب بالسنة العتصام كأتاب البخاري) 3(
 .13/201 الباري فتح) 4(
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 .واللباني شاكأر أحأمد إسإناده وصحح 3/142 أحأمد مسند ، 4/314 داود أبو) 5(
 .6258/ح ، 22 باب السإتئذان كأتاب البخاري) 6(

الدعإوة في خواطر
والمداهنة المداراة بين

العبدة محمد

 معصية وأالثانية ، سنة فالوألى ، وأالمداهنة المداراة بين كبير الفرق إن      
 سوف ، الحق لطريق وأهدايتهم ، وأتعليمهم ، الخلق لدعإوة يتصدى الذي وأالمسلم

ًا يلقى ًا ، العنت من كثير ًا بالمقابل وأسيجد ، الذى من وأكثير  فيهم الناس من أصناف
 عإلى المداراة وأاستعمل ، هؤلء أمثال عإلى صبر فإذا ، غفلة أوأ ، بجهل مشوب خير

 غير العشرة حاسن إل المداراة وأما ، الله بإذن له العاقبة فإن ، الصحيح وأجهها
ًا تهدما ل التي بالكياسة رضا رشيد الشيخ وأصفها كما أوأ ، بمعصية مشوبة  وأل ، حاق

ً تبني    عإن يبتعد أن لبد ، المتميزة وأشخصيته ، أثره للداعإية يكون وأحاتى ، باطل
   أوأ ، الحق منه يستخرج حاتى بصاحابه يتلطف المداري أن بينهما وأالفرق ، المداهنة

ُيقره به يتلطف وأالمداهن ، الباطل عإن يرده أوأ ، إليه يرده    وأيتركه ، الباطل عإلى ل
  .    ]1[ « النفاق لهل وأالمداهنة ، اليمان لهل فالمداراة ، هواه عإلى
  :  قالت عإنها الله رضي عإائشة عإن الصحيحين في ما المداراة عإلى وأالدليل      
أخو   بئس له ائذنوا : فقال-وأسلم عإليه الله صلى- الله رسول عإلى رجل استأذن »

قلت الذي   قلت ، الله رسول يا : قلت : الكلما له ألن دخل فلما ، العشيرة ابن أوأ العشيرة
الناس وأدعإه   أوأ ، الناس تركه من الناس شر إن ، عإائشة أي : قال ، الكلما له ألنت ثم

الله رضي الدرداء   أبي عإن جاء ما ، الدب كتاب في البخاري وأفي ]2[ « شره إتقاء
   قلوبنا وأإن أقواما وأجوه في لنكشر إنا » : قال أنه عإنه

 ] 3[ « . لتلعنهم
 أوأ يكذب أوأ الحق بغير يفتي أن مثل ، الدين أمر من كان ما » : العلماء قال      
ًا يتركا  أوأ مالك تعطيه أن مثل وأالمداراة ، محرمة مداهنة فهذه ، الواجبات من شيئ

   بينة عإلى المسلم يكون حاتى المداراة أنواع بطال ابن وأيفصل.  ]4[ « .. إليه تحسن
 وألين للناس الجناحا خفض وأهي ، المؤمنين أخلق من وأالمداراة » : فيقول أمره من

 فالمداراة ، اللفة أسباب أقوى من وأذلك ، القول في لهم الغلظا وأتركا ، الكلمة
 يظهر الذي وأهو الدهان من المداهنة أن وأالفرق ، محرمة وأالمداهنة ، إليها مندوأب

    ]5[ . « باطنه وأيستر الشيء عإلى
 استعمل أنه وأكيف ، -وأسلم عإليه الله صلى- الله رسول حاديث المسلم فقه وأإذا      

 ، الناس من عإصمه وأتعالى سبحانه الله أن مع ، الدعإوة آداب المسلمين ليعلم المداراة
ًا يتألف فسوف ، عإنهم نقلنا الذين العلماء أقوال فقه وأإذا  ، آخرين شر يبعد أوأ ، أناس
ًا فل الجواظا الفظ وأأما ًا وأل ، أبقى ظهر  بصفوها الدنيا هي وأهذه ، قطع أرض

 . وأكدرها
________________________

 .القيم لبن والكلم 2/17 السنن بدائع / الزأرق ابن) 1(
 .2591/ح البر كأتاب ، مسلم ، 6054/ح الدب كأتاب البخاري) 2(
 .10/544 الفتح انقطاعه حأجر ابن ورجح ، الناس مع المدارة باب ترجمة في البخاري ذكأره) 3(
 .8/185 والقواصم العواصم) 4(
 .10/454 الباري فتح) 5(
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اقتصادية دراسات
 المعاصرة القتصادية والقضايا السإلم

السإلمي المنظور من وعلجها القتصادية المشكلة
 -5-  

الشباني الله عبد محمد . د

 من بعنصرين التوزيع عإلقة ناقشنا وأالرابعة الثالثة السابقتين الحلقتين في      
 وأجود في تأثيرها وأمدى الطبيعية وأالموارد العمل عإنصر وأهما النتاج عإناصر

 أهميتهما ناحاية من العنصرين لهذين السلما معالجة وأكيفية القتصادية المشكلة
 . القتصادية المشكلة بروأز في التأثيرية وأعإلقتهما ، النتاجية العملية في النسبية

 النتاج عإناصر من باعإتباره المال رأس دوأر نناقش سوف الحلتقة هذه وأفي      
 . القتصادية المشكلة بروأز في التأثير في النسبية وأأهميته النتاجية العملية في

 ثروأة إنتاج في وأتستخدما تدخر ثروأة كل هو : المال لرأس القتصادي وأالمفهوما      

 النتاج عإلى المدفوعإة الثروأات بل الثروأات من الكثير يشمل بهذا فهو ، أخرى
 الصناعإية وأالمنشآت كاللت النتاج وأأدوأات الوألية وأالمواد وأالمناجم كالرض

 أكثر يستخدما الذي وأهو ثابت إلى المال رأس وأينقسم ، وأالنقد وأالتجارية وأالزراعإية
 وأاحادة مرة غير ليستخدما الذي وأهو متداوأل مال وأرأس النتاج في وأاحادة مرة من
 . الوألية وأالمواد البذوأر مثل

 وأالعمل الطبيعية الموارد هي عإوامل ثلثة توافر إلى المال رأس تكوين يحتاج      

 لنه يوجد عإامل الدخار إن حايث المال رأس لتكوين ضروأرة وأالدخار ، وأالدخار
 ، الكتناز عإن يختلف وأبالتالي ، الخرى النتاج عإناصر بقية تحريك عإلى يعمل
 . استثمارها في تفكير غير من بالثروأة الحاتفاظا عإلى يقوما الذي
ًا المال لرأس السلما أعإطى لقد       ًا دوأر ًا مهم ًا إن بل ، وأمؤثر  من كثير

 بعده وأمن وأالسلما الصلة عإليه عإهده في تمت التي وأالممارسات النبوية التوجيهات
ًا المال لرأس أن حاقيقة تؤكد خلفاؤه  وأبالتالي النتاج عإناصر بقية استغلل في دوأر

ًا توجها السلمية للدوألة التحويلية السيادة تتخذ  المال رأس باستخداما يتعلق فيما خاص

 في إليه أشرنا ما ذلك وأمن ، القتصادية المشكلة وأمعالجة القتصاد تحريك في
 الناس عإمر وأعإامل « البخاري روأاه الذي مسلم بن قيس حاديث من السابقة الحلقة

    ]1[ » كذا فلهم بالبذر جاءوأا وأإن ، الشطر فله عإنده من بالبذر عإمر جاء إن عإلى
 في دوأر من المال لرأس ما أوأضح المنهجية السياسة بهذه عإنه الله رضي فعمر

 خلل من سواء المتاحا المال وأرأس ، الطبيعية وأالموارد العمل عإنصري استغلل
   . الثابت المال رأس أوأ التشغيلي المال رأس تقديم في يكون الدوألة مساهمة

 أسس عإلى تقوما المال لرأس معالجته عإند السلما عإليها يقوما التي المنهجية إن      
 من القتصادية المشكلة معالجة في دوأر المال لرأس يكون أن عإلى تساعإد وأقواعإد

 عإناصر بقية وأاستثمار استغلل في المهمة الدوأات أحاد باعإتباره استخدامه ناحاية
 القومي الناتج عإلى القتصادية للمشكلة السلبية التأثيرات تقليص وأبالتالي ، النتاج

 . القومي الدخل بتوزيع يتعلق فيما التوازن تحقيق مع
 لستخداما معالجتها في السلمية المنهجية عإليها ترتكز التي وأالسس وأالقواعإد      
ًا باعإتباره المال رأس  القتصادية المشكلة لمعالجة وأأداة النتاج عإناصر من عإنصر
 : التالية المور في تتمثل
      ً  المال رأس تكوين وأسائل من وأسيلة أهم وأاعإتباره الدخار عإلى الحث  :أوأل
 رضي الدرداء أبي عإن مسنده في أحامد روأى فقد الفقر انتفاء أسباب من سبب وأأنه
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 في رفقه الرجل فقه من « : قال أنه-وأسلم عإليه الله صلى- النبي عإن عإنه الله
   ، المعرفة وأحاسن الفهم جودة هو الحديث هذا في المقصود وأالفقه ، ]2[ » معيشته
 توجيه الحديث هذا وأفي إسراف غير من النفاق في القصد هو المعيشة في وأالرفق

 روأاه ما الحديث هذا وأيساند ، الدخار عإلى وأالحث النفاق في القصد بمراعإاة للمة
 قال : قال أنه عإنه الله رضي مسعود بن الله عإبد عإن الوأسط في وأالطبراني أحامد

   بالعول وأالمقصود ، ]3[ » اقتصد من عإال ما- : وأسلم عإليه الله صلى -الله رسول
 وأفعل ، يبذر وألم يبخل فلم ، نفقته في اقتصد من عإن الفقر نفي الحديث هذا في

 في البخاري روأى فقد التوجيه من المقصد هذا يؤكد وأالسلما الصلة عإليه الرسول
 -وأسلم عإليه الله صلى -النبي أن « عإنه الله رضي الخطاب بن عإمر عإن صحيحه

   من العمل هذا ففي ، ]4[ » سنتهم قوت لهله وأيحبس النضير بني نخل يبيع كان
 وأمراعإاة الدخار عإلى العمل إلى للمة إرشاد-وأسلم عإليه الله صلى- الرسول
 عإلى هذا في يساعإد بحيث النتاج من حااجته عإن زاد ما اكتناز وأعإدما الياما مستقبل

 . السواق في السلع توافر
ًا        له النتاجي العمر وأإطالة عإليه بالمحافظة العيني المال برأس الهتماما  :ثاني

 فرأس النتاجي العمر تقصير إلى تؤدي التي ، المضرة الستهلكا أساليب وأتجنب
 بقية تحركا التي الداة يمثل الذي ، للمنتج الثابت المال رأس هو العيني المال

 العيني المال برأس الهتماما إلى النتباه يوجه السلما فإن وألهذا ، النتاج عإناصر
 - النبي قدحا أن « عإنه الله رضي مالك بن أنس عإن البخاري روأى فقد )الثابت(

 رأيت عإاصم قال فضة من سلسلة الشعب مكان فاتخذ ، انكسر-وأسلم عإليه الله صلى
         بضروأرة وأإرشاد وأاضح توجيه الحديث هذا ففي ، ]5[ » فيه وأشربت القدحا

 فيمكن ، منه الستفادة إطالة بقصد وأالمستخدما المنتج المال برأس وأالعناية الهتماما
 عإلى العمل حايث من القدحا عإلى العيني المال لرأس المكونة وأالمعدات اللت قياس
 اللت تشغيل بعدما وأالهتماما ، النتاجي عإمرها لطالة وأالمعدات اللت صيانة
 . عإمرها نهاية قبل تخرب أوأ تتعطل ل حاتى النتاجية طاقتها فوق
ًا        المال رأس تكوين في الساسية الركيزة الثابت المال رأس اعإتبار : ثالث

 الواجب من وأإن ، ببيعه التفريط وأعإدما عإليه البقاء عإلى العمل وأبالتالي ، الجتماعإي

 بقصد وأذلك ، آخر منتج ثابت مال برأس استبداله الثابت المال رأس بيع حاالة في
 العيني المال رأس عإلى للمحافظة النسبية وأالهمية ، العيني المال رأس قاعإدة توسيع

 التوجه وأمحاربة ، النقدية الموال لرؤوأس الفعلية القيم في النقص مجابهة في تكمن
 وأسندات الحكومية وأالسندات السهم شراء مثل النقدية الصول في الستثمار إلى

 من فإن وألهذا ، منتجة غير أصول الصول هذه لن ، بها التجار بقصد القراض
 الوأراق في النقدية فوائضها تستثمر التي السلمية الدوأل تواجه التي المشاكل

 لهذه الفعلية القيم في النقص العالمية المال أسواق في المضاربة خلل من المالية
 العيني المال برأس بالعناية النبوي فالتوجيه وألهذا ، المالي التضخم نتيجة الموال
 يعتبر للنقود الفعلية القيم في النقص وأمجابهة المال رأس تكوين في الركيزة باعإتباره

 المعاصرة السلمية المجتمعات تواجه التي القتصادية المشكلت من لكثير العلج
 - الله رسول أن بسنده ماجة ابن روأاه الذي اليمان بن حاذيفة حاديث إليه يرشد كما

ًا باع من « : قال-وأسلم عإليه الله صلى ًا كان مثله في ثمنه يجعل فلم دار  ل أن قمن
 الله رسول سمع أنه بسنده أحامد روأاه الذي حاصين بن عإمران وأحاديث ]6[ » فيه يباركا

ًا عإليها وأجل عإز الله سلط مال عإقدة باع من « : يقول-وأسلم عإليه الله صلى-  تالف
]7[ » يتلفها

 
 . الثابت المال رأس أي المال أصل المال بعقدة وأالمراد ،

 المال رأس تكوين عإلى التركيز ضروأرة إلى المة يوجهان الحديثان فهذان      
 الثابت المال لرأس أهمية إعإطاء أي بمثله إل استبداله أوأ فيه التفريط وأعإدما الثابت
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 . القومي الناتج وأزيادة الخرى النتاج عإناصر بقية تشغيل في الساس باعإتباره
ًا        أي ، الثابت المال رأس وأتجديد وأاستبدال لحالل الهتماما توجيه : رابع

 محل الجيدة الثابتة الصول بإحالل للمنتج الثابت المال رأس استمرارية عإلى العمل
 المال لرأس الستيعابية الطاقة مراعإاة إلى النتباه وأتوجيه ، المستهلكة الصول
 بالتأثير النتاجية العملية إعإاقة إلى الثابت المال رأس توسع يؤدي ل بحيث المنتج
 بن لقيط بن عإاصم عإن داوأد أبو روأاه ما المفهوما هذا إلى وأيرشد ، وأبالتناقص عإليها
   رسول مع نحن فبينا : قال ، … المنتفق بني وأافد كنت « : قال أبيه عإن صبرة

   سخلة وأمعه المراحا إلى غنمه الراعإي دفع إذ جلوس-وأسلم عإليه الله صلى- الله
ْدَت ما : قال ، تيعر ّل تحسبن   ل : قال ثم ، شاة مكانها لنا فاذبح قال ، بهمة : قال ؟ فلن يا وأ

تزيد أن نريد   ل مئة غنم لنا ، ذبحناها أجلك من أنا) بالفتح (تحسبن ل يقل وألم) بالكسر(
.      ]8[ » شاة مكانها ذبحنا بهمة الراعإي وألد فإذا

 :أمرين إلى إرشاد الحديث هذا ففي
 بهيمة محلها حال تذبح التي فالشاة جديد بأصل القديم الصل استبدال  :الوأل      

 في إنتاجها بدأ التي الغنم من تكون عإادة المذبوحاة وأالشاة بالنتاج تقوما سوف صغيرة

 . التقلص
 عإلي الراعإي وأقدرة للحظيرة الستيعابية الطاقة أن إلى الحديث أشار  :الثاني      

 الحد هذا عإن فالزيادة الغنم من رأس مائة حادوأد في هما القطيع عإلى المحافظة
 ، )الراعإي( العاملة وأالقوى المكان ، النتاج لعنصري النتاجية للقدرة إضعاف
 يجب وأإجراءات قواعإد وأضع بضروأرة النبوي التوجيه بهذا السترشاد وأيمكن
 المر وألي وأقياما مكوناته بمختلف الثابت المال لرأس المالكين قبل من اتباعإها

 . بأجمعها المة مصلحة فيه لما الجراءات هذه لتطبيق وأالمتابعة بالشراف
________________________

 .ونحوه بالشطر ، المزارعة باب ، والمزارعة الحرث كأتاب ، البخاري) 1(
 .5/194 أحأمد مسند) 2(
 .1/447 أحأمد مسند) 3(
 .6/190 النفقات كأتاب ، البخاري) 4(
 .4/47 الخمس فرض كأتاب ، البخاري) 5(
 .2490/ح ماجة ابن صحيح ، اللباني وصححه ، 2019/ ح ، الرهون كأتاب ، ماجة ابن أخأرجه) 6(
 .4/445 أحأمد) 7(
المولود) : سإخلة (129 ح 1/29 داود أبي صحيح ، اللباني وصححه ، 142 ح 1/98 داود أبو) 8(

) :بهمه (الحظيرة يشبه بما ليلً للغنم حأفظ مكان المراح تصبح أي) : يتعر (، الغنم من الجديد
 .الغنم من للصغير النثى

تاريخية دراسات
سإبأ بن الله عبد

العلمي البحث ميزان في
 -2- 

آمحزون محمد . د

 :تمهيد
 بنى التي المنطلقات بعض خطأ وأبيان الدراسة هذه اصل عإن الحديث سبق      
     ينفرد لم عإمر بن سيف ( أن وأهي ، تلك دراسته الهلبي عإبدالعزيز/د عإليها

 مصادر في وأالعلماء المؤرخين من الكثير سبقه إنما ، سبأ ابن في الواردة بالروأايات
 من المزيد الكاتب الخ وأيواصل )فقط وأالتعيير للذما ليست السبئية وأأن معروأفة
 . الدراسة تلك تهافت عإن الكشف
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 -البيان- 
  :خأطيرة منطلقات للسبئية

 ، محددة عإقيدة لها معينة جماعإة تعني ل السبئية إن : الهلبي الستاذ قول أما      
 الطائفة لهذه التاريخي الواقع ينافي فهذا ، وأالتعيير الذما تعني كلمة مجرد هي بل

   جزء القرآن أن رئيسها وأيزعإم ، ]1[ الناس عإنه ضل لوحاي هديت أنها تزعإم التي
   وأأن الماما برجعة يقولون السبئية أن كما ، ]2[ عإلي عإند وأعإلمه أجزاء تسعة من

  ، ]5[ الصحابة وأيسبون ، ]4[ بالوصية وأيقولون ، ]3[ الدنيا إلى يرجعون الموات
ًا أن وأيزعإمون    يقول من منهم بل النبوة في النبي شريك وأأنه ، ]6[ الرض دابة عإلي

 الفرقة وأهذه : عإنهم حازما ابن يقول ، عإلي رسول-وأسلم عإليه الله صلى -محمد بأن
 النخعي محمد بن إسحاق كان منهم ، العدد عإظيمة فاشية اليوما إلى باقية السبئية
   . ]8[ عإلي رسول-وأسلم عإليه الله صلى- محمد إن : وأيقولون ، الكوفي الحامر
   . ]10[ بالغيبة عإلي اختفاء وأيعللون ، ]9[ وأالتناسخ بالحلول كذلك السبئية وأتقول
 مثل الضالة الفرق من كغيرها السبئية بأن السدوأسي دعإامة بن قتادة وأيجزما      

 تتناقض بدعإة تعد التي ، بها الخاصة وأمعتقداتها أفكارها لها ، وأاليهودية النصرانية
   وأإن لبدعإة اليهودية إن وأالله : يقول ، الله عإند من المنزل الدين جوهر مع

 وأل كتاب بهن مانزل لبدعإة السبئية وأإن ، لبدعإة الحروأرية وأإن ، لبدعإة النصرانية
.    ]11[ نبي سنهن
 المغيرة وأأما : قتيبة ابن عإنه قال الذي البجلي سعيد بن المغيرة السبئية وأمن      
ًا وأكان لبجيلة مولى فكان .    ]12[ سبئي
 عإنه يروأى فيما سعد بن المغيرة من ألعن بالكوفة يكن لم : عإدي ابن فيه وأقال      
ًا له أعإرف وأل ، البيت أهل عإلى الكذب دائم هو ، عإلي عإن الزوأر من    حاديث

ًا .    ]13[ مسند
 كان : قال حايث السبئية عإداد في حابان ابن ذكره الذي الجعفي يزيد بن وأجابر      
ًا جابر ًا إن : يقول وأكان ، سبأ بن الله عإبد أصحاب من سبئي    إلى يرجع عإلي
]15[ الرض   دابة عإلي : يقول كان جابر يعني أنه عإيينة بن سفيان عإن وأروأي ، ]14[ الدنيا

   .
 : حابان ابن فيه قال الذي الكوفي الكلبي السائب بن محمد النصر أبو وأمنهم      
ًا الكلبي وأكان    ابن الحافظ عإنه وأيقول . ]16[ سبأ بن الله عإبد أصحاب من سبئي
   . ]17[ سبئي أنا ، سبئي أنا : وأيقول صدره يضرب الكلبي رأيت : البصري زريع
 محددة عإقيدة لها طائفة ليست السبئية بأن السابق الزعإم من الخطأ في وأأبعد      
]18[ وأالذما للتعيير تطلق كلمة مجرد السبئية بأن الهلبي الدكتور قول

 
.     

 إلى الرجوع وأعإند ، اللغة في أصل لها يكون أن فلبد ، كذلك كانت وأإذا      
 بها مكترث غير كاذبة يمين عإلى حالف من : تعني سبأ أن وأجدنا اللغة معاجم
.    ]19[ أحارقه أي سبأه وأالجلد ، ليشربها اشتراها وأالخمر

 صاحاب قال بل ، وأالتعيير الذما تعني السبئية أن اللغة عإلماء من أحاد يقل وألم      
 بلقيس مدينة اسم وأهو ، اليمن قبائل عإامة يجمع رجل اسم وأسبأ : العرب لسان
   . ]20[ سبأ بن الله عإبد إلى وأينسبون ، الغلة من السبئية أوأ وأالسبأية ، باليمن
 في كذا بالمد السبئية الطائفة إليه المنسوبة الله عإبد وأالد وأسبأ : الزبيدي وأقال      

 ، الغلة من ، صحيح وأكلهما كالعربية بالقصر السبئية شيخنا وأصحح ، نسختنا
 الطائفة وأهذه ، المبتدعإة من الغلو في الحد عإن الخارج المتعصب وأهو غال جمع
.    ]21[ الشيعة غلة من

ًا   :السبئية من علي المام موقف - رابع
 : لعلي قالت السبئية بأن تروأي التي الروأايات وأهذه : الهلبي الدكتور يقول      
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ًا نعرف ل إذ ، السليم المنطق يقبلها أن يمكن ل وأرازقنا خالقنا أنت  العرب من أحاد
ًا عإبد  ل بل ، السلما في وأل الجاهلية في ل ، الرزاق الخالق هو أنه وأاعإتقد إنسان

ًا أن نعرف ًا الله دين عإن ارتد المسلمين من أحاد ًا ارتداد  حادثت التي الردة بعد صريح
 في بالحاراق عإلي يعاقبهم لماذا ... مباشرة-وأسلم عإليه الله صلى -الرسول وأفاة بعد

 في وأل-وأسلم عإليه الله صلى- الرسول عإهد في ل مألوفة غير عإقوبة وأهي النار
 يتوبوا لم فإن ليستتيبهم بالسياط يضربهم أن يمكن أل ؟ قبله الراشدين الخلفاء عإهد

.    ]22[ ؟ بالسيف قتلهم
 عإنه تكشف المرتدين الزنادقة من لطائفة عإنه الله رضي عإلي إحاراق خبر إن      

 البخاري الماما ذكر فقد ، وأالمعاجم وأالسنن الصحاحا كتب في الصحيحة الروأايات
 عإنه الله رضي عإلي أتي : قال عإكرمة عإن صحيحه في المرتدين استتابة كتاب في

 - النبي لنهي أحارقهم لم أنا كنت لو : فقال عإباس ابن ذلك فبلغ ، فأحارقهم بزنادقة
 الله صلى -الرسول لقول وألقتلتهم ، الله بعذاب تعذبوا ل- : (وأسلم عإليه الله صلى
.    ]23[) فاقتلوه دينه بدل من- : (وأسلم عإليه
ًا ليس الزندقة وألفظ        إن : تيمية ابن يقول ، وأطائفته سبأ بن الله عإبد عإن غريب
   الله عإبد : الذهبي وأيقول.  ]24[ سبأ بن الله عإبد الزنديق من كان إنما الرفض مبدأ
     سبأ بن الله عإبد : حاجر ابن وأيقول ، ]25[ مضل ضال ، الزنادقة غلة من سبأ ابن
 أبي بن عإلي في اللهية معتقدوأن السبئية لهم يقال أتباع وأله ... الزنادقة غلة من

   أحاد بأن آخر موطن في وأيقول ، ]26[ خلفته في بالنار عإلي أحارقهم وأقد ، طالب
ًا الله مع بأن الدعإاء الزندقة معاني    سبأ ابن به قال المعنى وأهذا ، ]27[ آخر إله

   . وأالمؤرخون وأالمحدثون وأالفرق المقالت أصحاب بذلك وأجزما ، وأأتباعإه
ًا الحاراق خبر وأروأى          الحكم باب الحدوأد كتاب في : سننه في داوأد أبو أيض
      في وأالحاكم ، ]29[ الحدوأد كتاب في : سننه في وأالنسائي ، ]28[ ارتد فيمن

   من الوأسط المعجم في وأالطبراني ، ]30[ الصحابة معرفة كتاب في ، المستدركا
ًا أن عإقلة بن سويد طريق ًا أن بلغه عإلي  إليهم فبعث ، السلما عإن ارتدوأا قوم

 أعإناقهم فضرب بهم أتى ثم حافيرة فحفر ، فأبوا السلما إلى دعإاهم ثم ، فأطمعهم
.    ]31[ وأرسوله الله صدق : قال ثم فأحارقهم الحطب عإليهم ألقى ثم ، فيها وأرماهم

 هنا إن لعلي قيل : قال أبيه عإن العامري ثريد بن الله عإبد طريق من وأروأي      
ًا  ؟ تقولون ما وأيلكم : لهم فقال فدعإاهم ، ربهم أنك يدعإون المسجد باب عإلى قوم
 كما الطعاما آكل ، مثلكم عإبد أنا إنما وأيلكم  :فقال ، وأرازقنا وأخالقنا ربنا أنت : قالوا

 خشيت عإصيته وأإن شاء إن أثابني الله أطعت إن ، تشربون كما وأأشرب ، تأكلون
 : فقال قنبر فجاء عإليه غدوأا الغد كان فلما : فأبوا ، وأارجعوا الله فاتقوا ، يعذبني أن
 الثالث اليوما كان فلما كذلك فقالوا ، أدخلهم فقال ، الكلما ذلك يقولون رجعوا وأالله قد

ًا لهم فخد ذلك إل فأبوا ، قتلة بأخبث لقتلنكم ذلك قلتم لئن : قال  باب بين أخدوأد
 في بالنار فطرحاه بالحطب وأجاء الرض في فأبعدوأا احافروأا : وأقال وأالقصر المسجد

 إذا حاتى فيها فقذفهم يرجعوا أن فأبوا ترجعوا أوأ فيها طارحاكم إني : وأقال الخدوأد
 : قال احاترقوا

  قنبرا وأدعإوت ناري أوأقدت      منكرا المر رأيت إذا إني
.    ]32[ حاسن سند وأهذا : حاجر ابن الحافظ قال      

ًا   :الميزان في عمر بن سإيف - خأامس
ً التميمي عإمر بن سيف الخباري عإلى الهلبي الدكتور يتحامل       ًا تحامل  ، شديد

ًا باعإتباره سمعته بأن وأيقول  وأالتعديل الجرحا أصحاب حاكم فقد ، للغاية سيئة محدث
 بالتحيز يتهمه كما ، وأبالزندقة الثقات عإلى الحااديث بوضع وأاتهموه بالضعف عإليه

 بالفتنة صلة له ما خصوصا ، السلمي التاريخ بروأايات عإبث وأأنه ، وأالتعصب
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.    ]33[ تلها وأما
 عإمر بن سيف بين نفرق أن يجب إذ ، فيه مبالغ الكلما هذا أن وأالحقيقة      

ًا باعإتباره ًا وأباعإتباره جهة من محدث  جهة من فيه فالطعن ، أخرى جهة من إخباري
   . يروأيها التي الخبار عإلى بالضروأرة ينسحب ل صحيح أمر وأهو الحديث

 : الذهبي الحافظ فقال ، التاريخ في وأالمعرفة بالخبرة سيف عإلى الحفاظا أثنى      
ًا كان ًا إخباري    في عإمدة الحديث في ضعيف : حاجر ابن الحافظ وأقال ، ]34[ عإارف

.    ]35[ التاريخ
 حابان ابن أفحش : وأقال بالزندقة باتهامه يرض لم حاجر ابن الحافظ أن عإلى      

.    ]36[ فيه القول
 بين جرى وأحاديثه الفتنة في وأروأايته بذلك اتهامه يصح كيف ندري وألسنا      

 يستقيم وأكيف ، الزنادقة أسلوب عإن يكون ما أبعد عإليهم الله رضوان الصحابة
 ! الزنادقة سر وأهتك فضح الذي وأهو بالزندقة اتهامه
 ، التهمة هذه موضع تضعه أن البعد كل بعيدة سيف روأاية إن : القول وأيمكن      

 احاترامه في السلف رجال موقف هو فيها موقفه إن إذ ، ذلك تستبعد هي بل
ًا انتحى فقد ، القبيح فعل عإن لهم وأتنزيهه للصحابة  وأالواقدي مخنف أبي عإن جانب
ً فعرض ًا تسلسل ِهر بل ، للصحابة تهمة فيه ليس تاريخي ْظ  عإلى حارصهم منه ُي
 اتجاه في يسير إذ ، النفوس إليه تطمئن الذي الحق وأهو ، الكلمة وأجمع الصلحا

 . المحدثين عإند الصحيحة الروأايات
 تؤيد روأايتهم كانت إن الضعفاء عإن الروأاية في يتساهلون المحدثون كان وأإذا      

 وأجعله التاريخ في الجانب بهذا الخذ من إذن بأس فل ، موثقة صحيحة أحااديث
ًا ًا معيار  تتخذ المنطلق هذا وأمن ، وأمعرفتها التاريخية الحقائق تحري إلى وأمقياس
 وأالواقدي سيف مثل الخباريين عإند وأرد ما عإليها يقاس قاعإدة الصحيحة الخبار

 تركناه خالفها وأما ، بالقبول تلقيناه هؤلء أوأرده مما معها اتفق فما ، مخنف وأأبي
 . وأنبذناه

 تتفق إذ ، المعاني لهذه مرشحة أغلبها في سيف روأايات أن فيه شك ل وأمما      
 سبأ ابن بوجود يتعلق فيما الثقات عإن المروأية الصحيحة الروأايات مع وأتنسجم

ًا كان أوأ الحوادث تلك شاهد عإمن وأمأخوذة صادرة أنها عإلى عإلوأة    . منها قريب
 المزعإوما سيف تعصب أن إذ ، صحيح غير فأمر بالتحيز سيف وأصف أما      
 اعإتزل ممن أنهم المعروأف فمن ، الفتنة من وأموقفها تميم بني قبيلته أحاوال ترده

   للفتنة روأايته فإن وأبالتالي ، ]37[ الجمل يوما قيس بن الحانف سيدهم مع الفتنة
ًا العموما عإلى مضمونها خلل من تشكل ًا مصدر ًا حايادي  . وأاحاد آن في وأمطلع

ًا   :تحتمل ل ما سإيف روايات تحميل - سإادسإ
ًا أن إذ ، الوألى الروأاية هو هنا يهمنا وأما : الهلبي الدكتور يقول        أن أراد سيف
ًا الخليفة إن : مباشر غير بطريق يقول  المهاجرين من أحاد إليه ينضم لم عإلي

 هؤلء يكونون وأمن ، وأالبصريين الكوفيين من سبعمائة فقط وأإنما ، وأالنصار
ًا مباشر غير بطريق يقول أن يريد أنه لبد ؟ المدينة في وأالبصريين الكوفيين  : أيض

 قتلة أن آخر مكان في ذكر أنه العلم مع ، عإثمان قتلة هم عإلي الخليفة أنصار إن
 وأجيشه عإلي يقدما أن قبل العبدي جبلة بن حاكيم مع قتلوا البصرة أهل من عإثمان
ًا يهدف فسيف ، البصرة  يريد نفسه الوقت وأفي ، عإلي الخليفة من النيل إلى ضمني

 بدر أهل من عإلي جيش في المشاركين عإدد في تبالغ التي الروأايات تلك يعارض أن
.    ]38[ عإامة وأالنصار المهاجرين من وأالصحابة خاصة
ًا يحاوأل الهلبي الدكتور أن هنا الملحوظا من        ما سيف روأايات يحمل أن جاهد

ًا رسمه الذي خطه مع تتفق ل أخرى روأايات وأيتجاهل ، المعاني من تحتمل ل  مسبق
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ُكم ، سيف تجاه َيْح ًا وأيسكت روأاياته من أجزاء عإلى ظاهر دليل بل ف  ذكر عإن عإمد
 هذا مع وأهو ، المطلوب بالشكل الروأايات فهم من الغرض تؤدي لنها أخرى أجزاء

 ، مباشر غير بطريق يقول أن أراد : مثل دقيقة وأغير عإلمية غير عإبارات يستعمل
ًا يهدف  . ضمني
 إن ... : بقوله يروأ لم ما سيف إلى نسب أنه الهلبي الدكتور عإلى المآخذ فمن      

ًا الخليفة  . المهاجرين من أحاد إليه ينضم لم عإلي
 مع أي معه وأخرج : سيف روأاية من مأخوذ العبارة هذه من الخير فالشطر      
   أما ، ]39[ رجل سبعمائة في متخففين وأالبصريين الكوفيين من نشط من عإلي

ًا الخليفة إن : العبارة من الوأل الشطر  المهاجرين من أحاد إليه ينضم لم عإلي
 . الهلبي الدكتور استنتاج من فهو وأالنصار

 هذا حاول سيف روأاه ما مع يتناقض إذ ، محله في ليس الستنتاج وأهذا      
 إلى انضموا الذين وأالنصار المهاجرين من الصحابة أسماء ذكر فقد ، الموضوع

 وأهو التيهان بن الهيثم أبو : النصار أعإلما من رجلن فأجابه قوله ذلك وأمن ، عإلي
ًا الحسن عإلي وأأرسل : وأقوله ، ]40[ ثابت بن وأخزيمة بدري    ابن بعد وأعإمار

 إلى فأرسله عإمروأ بن القعقاع عإلي دعإا قار ذي نزلوا فلما ، ]41[ ... عإباس

.    ]42 [ البصرة
في نهض   ما ، هو إل إله ل الذي بالله : الشعبي قال : وأقوله ، المهاجرين من وأهؤلء      
   . ]43[ ثامن لهم ما سبعة أوأ سابع لهم ما بدريين ستة إل الفتنة تلك

 مخالفيه إلى أوأ عإنه الله رضي عإلي إلى انضموا الذين الصحابة أن وأالحق      
 بذلك توحاي كما كثرة يكونوا لم ) عإنهم الله رضي وأمعاوأية وأعإائشة وأالزبير طلحة(

 كانوا وأإنما ، الفتنة في الصحابة من المشاركين عإدد في تبالغ التي الروأايات بعض
 . الحديث كتب في الصحيحة الخبار بذلك جاءت كما قلة

 محمد عإن صحيح بسند المسند في أحامد وأالماما المصنف في عإبدالرزاق روأى      
 عإشرات-وأسلم عإليه الله صلى- الله رسول وأأصحاب الفتنة هاجت : قال سيرين بن

.    ]44[ ثلثين يبلغوا لم بل ، مائة منهم يحضرها فلم ، اللوف
ً إن أما : قال أنه الشج بن بكير إلى بإسناده بطة ابن وأروأى        أهل من رجال
   . ]45[ قبورهم إلى إل يخرجوا فلم ، عإثمان قتل بعد بيوتهم لزموا بدر

ً أن البصري الحسن إلى بسنده عإساكر ابن الحافظ وأروأى        بن لسعد قال رجل
 عإنهم جلس وأقد ، الناس يدعإو معاوأية وأهذا ، الناس يدعإو عإلي هذا : وأقاص أبي

 أحادثك ل وأإني أما : سعد فقال ،- وأسلم عإليه الله صلى -الله رسول أصحاب عإامة
 سمعت ، قلبي وأوأعإاه أذناي سمعته ما إل أحادثك ما ، وأراء وأراء من سمعت ما

 وأل المقتول الله عإبد تكون أن استطعت إن : يقول-وأسلم عإليه الله صلى- الله رسول
ًا تقتل .    ]46[ فافعل القبلة أهل من أحاد
 هذا في تسير الفتنة في شاركوا الذين الصحابة عإن سيف روأاية وأإن هذا      

 . عإنه تحيد وأل التجاه
 الكوفيين هؤلء يكونون وأمن : تساؤلته في الهلبي الدكتور قول أما      

ًا مباشر غير بطريق سيف يقول أن يريد أنه لبد ؟ المدينة في وأالبصريين  إن أيض
 عإثمان قتلة أن آخر مكان في ذكر أنه العلم مع ، عإثمان قتلة هم عإلي الخليفة أنصار

 .   ]47[ البصرة وأجيشه عإلي يقدما أن قبل جبلة بن حاكيم مع قتلوا البصرة أهل من
   فيها التي الوألى العبارة لكن ، ]48[ سيف الخيرإلى القول نسبة فصحيحة      

ًا اتهم أنه ًا سيف بها يقل فلم ، عإثمان قتلة هم أنصاره بأن عإلي  ذكرها وأل ، إطلق
 ما عإلم يتقن الذي الهلبي الدكتور استنتاج من هي وأإنما ، تاريخه في الطبري الماما
ًا العلمي المنهج كان متى : الهلبي للستاذ نقول وألهذا ! السطور وأراء  من ضرب
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 ! ؟ وأالروأايات النصوص غياب في المحض العقلي الستنتاج ضروأب
 أوأ نيل أي فيه ليس الفتنة لحاداث روأايته في سيف أسلوب فإن ، وأللشارة      

 زيد بن سعيد عإن نقل إذ ، أهله هو بما عإليه أثنى بل عإنه الله رضي لعلي تجريح
 عإلى ففازوأا-وأسلم عإليه الله صلى- النبي أصحاب من أربعة اجتمع ما : قال أنه

.    ]49[ أحادهم طالب أبي بن وأعإلي إل يحوزوأنه بخير الناس
ًا أن وأذكر        كان وأعإائشة وأالزبير طلحة إثر في البصرة إلى انطلق حاين عإلي
   رسول عإمروأ بن القعقاع دوأر عإلى أثنى كما ، ]50[ الكلمة وأجمع الصلحا ينوي
ً الفتنة في الشتراكا عإن الكوفة أهل تثبيطه في عإلي    مساعإيه في ثم ، ]51[ أوأل

ًا البصرة في وأمخالفيه عإلي بين الصلحاية .    ]52[ ثاني
ًا   :النبوية الحأاديث إزأاء عجيب منهج - سإابع

   . ]53[ ... موضوع حاديث الحوأب حاديث( أن أرجح أني وأمع : المؤلف يقول      
 يتعامل كما النبوية الحااديث مع يتعامل الهلبي الدكتور أن هنا الملحاظ فمن      

 ، الشخصي اجتهاده حاسب وأيجرحا وأيعلل ، وأيرفض فيقبل ، التاريخية الروأايات مع
 يمكن ما أرقى وأالحاكاما الدقة من بلغ وأخطير جليل فن الحديث مصطلح أن العلم مع
 ل وأمحددة وأاضحة دللة ذات وأمصطلحاته فأحاكامه ، البشرية الطاقة إليه تصل أن

ًا إما الحديث يكون وألذلك ، فيها التلعإب تقبل ًا وأإما صحيح ًا وأإما ضعيف  ، موضوعإ
 . للروأاية النقدية الموازين وأفق
 صحتها من للتثبت فينبغي ، التاريخية الروأايات غير هي الحااديث أن وأبما      

 . النبوي الحديث عإلم في المختصين العلماء إلى الرجوع يتم أن
 شرط عإلى إسناده : كثير ابن الحافظ عإنه قال صحيح حاديث الحوأب وأحاديث      

  وأقال ]55[ السناد صحيح حاديث هذا : الذهبي الحافظ وأقال ، ]54[ الصحيحين
 حابان ابن وأصححه وأالبزار يعلى وأأبو أحامد أخرجه : الفتح في حاجر بن الحافظ
.    ]56[ الصحيح شرط عإلى وأسنده ، وأالحاكم

 حادثنا أبي حادثني ، الله عإبد حادثنا( : أحامد الماما نقلها كما الحديث وأروأاية      
ً عإامر بني مياه بلغت عإائشة أقبلت لما : قال قيس حادثنا ، إسماعإيل عإن يحيى  ، ليل
 إل أظنني ما : قالت ، الحوأب ماء : قالوا ؟ هذا ماء أي : قالت ، الكلب نبحت
 عإز الله فيصلح المسلمون فيراكا تقدمين بل : معها كان من بعض فقال ، راجعة
 : يوما ذات لها قال-وأسلم عإليه الله صلى -الله رسول إن : قالت ، بينهم ذات وأجل
.    ]57[ ! الحوأب كلب عإليها تنبح بإحاداكن كيف

ًا   :السبئية سإمى الطبري - ثأامن
وأإنما   سبئية، سبأ بن الله عإبد طائفة يسم لم الطبري الماما إن : الهلبي الدكتور يقول      
   وأدوأره سبأ ابن حاول روأاياته مع لتنسجم عإمر بن سيف التسمية هذه وأضع
.    ]58[ الفتنة في

 عإند البيان جامع تفسيره في السبئية ذكر الطبري الماما بأن المؤلف فات لقد      
 الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم في الذين فأما  : تعالى لقوله شرحاه

 ذكرنا فيمن نزلت كانت وأإن الية وأهذه : يقول ، ]7 : عإمران ال[  تأوأيله وأابتغاء

 من كان ... الله دين في مبتدع كل بها معني فإنه ، الشركا أهل من فيه نزلت أنها
ًا كان أوأ ، المجوسية أوأ اليهودية أوأ النصرانية أهل ًا أوأ حاروأريا أوأ سبئي  أوأ قدري

ًا    الله عإنى الذين فهم يجادلون الذين رأيتم فإذا : ص قال كالذي ، جهمي
.    ]59[ فاحاذروأهم

ًا   :الطلق على له مسلم غير المستشرقين منهج - تاسإع
ًا يبدوأ        يقروأن ل الذين المستشرقين بعض بأفكار تأثر الهلبي الدكتور أن جلي
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 بأن : وأيقول شخصيته حاول الشكوكا إثارة في منحاهم نحا إذ ، سبأ ابن بوجود
.    ]60[ سبأ بن الله عإبد قضية إثارة في السبق قصب نالوا هؤلء
 دراسة إلى العرب الباحاثين سبقوا قد المستشرقون كان إذا ترى يا لكن       

 ؟ الصدد هذا في كتبوه ما بكل بالتسليم ملزمون نحن فهل ، سبأ ابن شخصية
 وأمنهم ، وأالخطأ السهو لعوامل معرضون البشر من كغيرهم المستشرقين إن      
 يفرض يجعله ما وأالرغبات الهواء من نفسه في وأيحمل ، نظرته في يشتط من

ًا تأوأيلها في وأيتعسف ، النصوص عإلى المسبقة آراءه  نفسه في التاريخي للعداء نظر
 . وأالمسلمين للسلما

 ذلك من هدفهم كان السبئية وأجود أنكروأا الذين المستشرقين أن يخفى ل ثم      
 ، أنفسهم وأالمسلمين الصحابة عإمل من هي إنما الفتن أن إدعإاء هو وأالنكار التشكيك

 وأالروأاة الخباريون إليه لجأ الدفاع من نوع هو الزنادقة أوأ اليهود إلى نسبتها وأأن
 هؤلء أحاد فيقول ، أخرى عإناصر عإلى الصحابة هؤلء أخطاء ليعلقوا المسلمون

ًا إل ليس سبأ ابن بأن : المستشرقين  الفتنة شبح به يبعد أن أراد سيف نفس في شيئ
.    ]61[ بالسلما تستر يهودي من أتت إنما وأإنها الصحابة عإن

ًا   :سإبأ ابن أخأبار ثأبوت - عاشر
ً افترضنا إذا        وأمن صحيحة غير سبأ بابن المتعلقة وأالخبار الروأايات أن جدل
 الذين وأهم ، ينتقدوأها وأل القدمون العلماء عإنها يسكت أن يعقل فكيف ، الخيال نسج

ًا أّصلوا ًا منهج ًا عإلمي  ! أحاوالهم وأتتبع الرجال نقد في دقيق
 ُيستدركا وألم ، سبأ ابن خبر كتبهم في وأالروأاة العلماء من كثير أثبت وأقد هذا      

 لنفسهم أطلقوا الذين المعاصرين الباحاثين بعض من كان ما إل الشأن هذا في عإليهم
 أسس إلى بذلك فأساؤوأا عإلم من أثرة أوأ سند بغير الموضوع هذا في للخوض العنان
 . دليل بغير أهلها أنهم يدعإون التي العلمي البحث
  :دليل أو مصدر بل رأي - عشر حأادي

 سبأ ابن شخصية أن عإلى تأكيده رغم الهلبي الدكتور أن المر في الغريب      
 بن الله عإبد وأجود ينفي متقدما وأاحاد بمصدر وألو رأيه يدعإم لم فإنه ، وأهمية شخصية

ًا يكون فكيف ، سبأ  ، وأالفرضيات الراء عإلى قائمة وأدراسته عإلمي منهج صاحاب إذ
ًا تفتقر هي بينما  هذه من القريبة المتقدمة المصادر من وأدعإم العلمية الدلة إلى أساس

 ! ؟ الحاداث
وأأنه   سبأ، بن الله عإبد في المعاصرين الباحاثين بعض تشكيك إن : نقول الختاما وأفي      

   يعتمد وأل العلمي الدليل إلى يستند ل ، وأجوده وأإنكارهم ، وأهمية شخصية
 وأتخمينات فرضيات عإلى يقوما استنتاج مجرد هو بل ، المتقدمة المصادر عإلى

 . وأاتجاهاتهم ُمتبنيها ميول حاسب بواعإثها تختلف شخصية
________________________

 .249 ص ، اليمان كأتاب : المقدسإي عمر أبو) 1(
 .38 ص ، نفسه المصدر : الجوزأجاني) 2(
 .86 ص 1ج ، نفسه المصدر : الشعري الحسن أبو) 3(
 .20 ص ، السابق المصدر : القمي) 4(
 .44 ص ، السابق المصدر : النونحتى) 5(
 .384 ص ، 1ج ، العتدال ميزان : الذهبي) 6(
- )ماس - النص في إليه مشار غير 7 هامش . (15 ص ، السابق المصدر : الملطي) 7(
 .186 ص 4ج ، والنحل الملل في الفصل : حأزم ابن) 8(
 .241 ص ، السابق المصدر : البغدادي) 9(
 .34 ص ، السإلمية الفرق : الكرماني) 10(
 .189 ص ، 6ج ، البيان جامع : الطبري) 11(
 .149 ص ، 2ج ، الخأبار عيون : قتيبة ابن) 12(
 .162 ص ، 4ج ، الميزان : الذهبي) 13(
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 .208 ص ، 1ج ، المجروحأين : حأبان ابن) 14(
 .384 ص ، 1ج ، الميزان : الذهبي) 15(
 .253 ص ، 2ج ، المجروحأين : حأبان ابن) 16(
 .179 ص ، 9ج ، التهذيب : حأجر ابن) 17(
 .46 ص ، السابق المرجع : الهلبي) 18(
تاج : والزبيدي ؛ 77 ص ، 2ج ، العرب لسان : منظور وابن ؛ المعلم المشوف : العكبري) 19(

 .75 ص ، 1ج ، العروس
 .77 ص ، 2ج ، السابق المصدر : منظور ابن) 20(
 .75 ص ، 1ج ، السابق المصدر : الزبيدي) 21(
 .52 ص ، السابق المرجع : الهلبي) 22(
 .50 ص ، 8ج ، المرتدين اسإتتابة كأتاب ، الصحيح الجامع في البخاري أخأرجه) 23(
 .483 ص ، 28ج ، الفتاوى مجموع : تيمية ابن) 24(
 .426 ص ، 2ج ، الميزان : الذهبي) 25(
 .289 ، 290 ص ص ، 3ج ، الميزان لسان : حأجر ابن) 26(
 .270 ص ، 12ج ، الفتح : حأجر ابن) 27(
 .126 ص ، 4ج ، الحدود كأتاب ، السنن : داود أبو) 28(
 .104 ص ، 7ج ، الحدود كأتاب ، السنن : النسائي) 29(
 .538 ص ، 3ج ، الصحابة معرفة كأتاب ، المستدرك : الحاكأم) 30(
 .170 ص ، 12ج ، الفتح : حأجر ابن) 31(
 .270 ص ، 12ج ، الفتح : حأجر ابن) 32(
 .67 ، 40 ، 39 ص ص ، السابق المرجع : الهلبي) 33(
 .255 ص ، 2ج ، الميزان : الذهبي) 34(
 .344 ص ، 1ج ، التقريب : حأجر ابن) 35(
 .344 ص ، 1ج ، نفسه المصدر) 36(
 .501 ، 500 ، 498 ص ، 4ج ، الرسإل تاريخ : الطبري) 37(
 .43 ص ، السابق المرجع : الهلبي) 38(
 .455 ص ، 4ج ، الرسإل تاريخ : الطبري) 39(
 .447 ص ، 4ج ، نفسه المصدر) 40(
 .487 ص ، 4ج ، نفسه المصدر) 41(
 .488 ص ، 4ج : نفسه المصدر) 42(
 .447 ص ، 4ج ، نفسه المصدر) 43(
، 7ج ، والنهاية البداية في أحأمد عن كأثير وابن ؛ 357ص 11ج ، المصنف في عبدالرزأاق رواه) 44(

 .253 ص
 .1242 ص ، 4ج ، المدينة تاريخ : شبة ابن) 45(
 .486 ، 485 ص ،) المطبوع (السابق المصدر : عساكأر ابن) 46(
 .43 ص ، السابق المرجع : الهلبي) 47(
 .472 ، 470 ص ص ، 4ج ، الرسإل تاريخ : الطبري) 48(
 .448 ، 447 ص ص ، 4ج ، نفسه المصدر) 49(
 .471 ص ، 4ج ، نفسه المصدر) 50(
 .484 ص ، 4ج ، نفسه المصدر) 51(
 .489 ، 487 ص ص ، 4ج ، نفسه المصدر) 52(
 .43 ص ، السابق المرجع : الهلبي) 53(
 .125 ص ، 2ج ، النبلء أعلم سإير : الذهبي) 56 (241 ص ، 6ج ، السابق المصدر : كأثير ابن) 54(
 .55 ص ، 13ج ، الفتح : حأجر ابن) 57(
 .137 ص ، 23ج ، المسند : أحأمد) 58(
 .61 ص ، السابق المرجع : الهلبي) 59(
 .3/3/121 ، البيان جامع : الطبري) 60(
 .58 ص ، السابق المرجع : الهلبي) 61(
 .22 ص ، 2ج السإلميين مذاهب : بدوي عبدالرحأمن) 62(

شعرية نصوص
القيد خأارج رؤى

المالكي تركأي
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   )1( 
ْق الفكار تخنق قيود        ! . وأالعإنا
      )  ( ........................
ُق (اليوما رؤاي في وأتعبُر       ) .. أشوا
ُلمي غدا       ًا..  ) القبو( بجوف حُا  مصباحا
 َهَمى الحصار بين وأما      
ْق همى .. جرحاي عإلى        ! تريا
ّد       ّيؤ أسر من العين أش ّتُش  .. ال
 .. ! أحاررها قدمي خطى من      
 .. المدى في لتبحر وأأبعثها      
ْق وأتعانق        ! الفا
ُد .. السوُط وأيهوي       ُد وأالجل  .. ُيْزب
ْق (به ضّجت) الصدى (وأ       ) ! البوا
ّد .. المدى وأينفتح        ! .. يمت
ّد..  )الصدى( وأينكمش        ! .. يرت
 .. الظلماء لفائف وأرغم      
ًا أبصر       ّقت أنجم  ! .. الليْل ستار ش
ًا المدى في وأرّشْت       ْء من حازم  ! الضوا
 ! الخيْل صهيُل سمعي في الن َيرّف      
ُء وأتمتزج       ) .. الليْل (وأ..  بشوقها الدما
ًا يضّج        ! .. بالويْل منادي
ُق       ُه وأتلع َو ) ! : الصداء (خط
 .. ) مارقي يا لكم ، الويْل مارقين يا لكم(       

   )2( 
) .. أشواقي( أن وأأعإلم(      
ْق محنتي في غدت        .. التريا
ُق       ُق..  ! فأشتا  ! .. وأأشتا
 .. قلبي .. دمي وأأمنُحها      
ْق .. العمر سنّي        ! وأالحادا
ُبت       ْن  .. نخيلًة) الجفاف أسوار (بين وأأ
ُق        ! للثمرة تشتا
 .. وأالشمْس تهّزها السموما وأأسواط      
َعإها َتُصّب       ًا شعا  ! .. نار
 .. وأالعإصار الجدب وأرغم      
ُق       ْبُس  ! ! شجرة بيننا َت
ْة..  الفق في فروأعإها تمد        منتشر
ْد الهاجراِت )الطيور( مأوأى غدت        ! القي
ْة غدْت .. وأللجوعإى        ! .. ثمر

   )3( 
) ! الوأهامْا عإالم (في تندرج لم )ُرؤى(      
 .. وأاليامْا الصمت غيار عإلى تعين      
 .. فعلها تمارُس )أحالمٌا( وأ      
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ّطَم       ُتَح ) ! الصنامْا (وأ الغلل ل
ً حاولها وأننسُج        .. عإمل
ُء        .. أقوامْا للهدى ُيهّي
! ..  العامْا بعد العاما وأيجري      
ُق وأيبقى       ًا الشو ّقاد  .. وأ
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وأالعالم المسلمون
ليبيريا في المسلمين مأسإاة

 -وأرقام حأقائق- 
شريف بكر أبو سإيكو

 وأوأثنية صليبية لحملة ماضية سنوات خمس منذ ليبيريا في المسلمون يتعرض      
 هذه عإن وأنجم ، الليبيري التراب عإلى وأجودهم وأإنهاء استئصالهم إلى تهدف شرسة
 وأالئمة الدعإاة كإحاراق قتلة شر مسلم ألف) 000 . 100 (عإن يزيد ما قتل الحمل

 أجسامهم عإن آخرين رؤوأس وأفصل عإليهم البنزين صب بعد فيهم النيران بإشعال
 وأالفتيات النساء وأاغتصاب الحوامل بطون وأفتح أحاياء المؤذنين وأآذان ألسن وأقطع

   عإن يزيد ما تشريد مع ، وأأرملة يتيم )000 . 10( عإن يقل ل ما أفرز مما
وأساحال   وأسيراليون غينيا مثل المجاوأرة الدوأل في لجئين الن يعيشون ألف )000 . 700(

ً وأغيرها وأغانا وأنيجيريا العاج منروأفيا العاصمة   إلى نزحاوا الذين اللف مئات عإن فضل
وأيعانون ، الفريقية   السلما حافظ قوات حاماية تحت إيواء وأمراكز مخيمات في وأيقيمون

ًا وأالمدارس المساجد هدما إلى   بالضافة هذا ، للغاية سيئة وأصحية معيشية ظروأف جميع
 .   ممتلكاتهم كافة نهب مع   القتصادية وأمؤسساتهم ، المسلمين وأمنازل السلمية

 المة من مبالة ل أوأ غفلة في ليبيريا في للمسلمين كثير وأغيره يحدث ما هذا      
 . السلمية

 منذ سيتضح كما بدأ طويل تاريخ ليبيريا في النصارى مع المسلمين وألصراع      
 نجحوا قد كانوا وأإن منظم وأفكري تنصيري غزوأ شكل في كان وألكن ، ما1822 عإاما
 تنصيرهم في فشلوا أنهم إل ، المجتمع شؤوأن عإن وأإبعادهم المسلمين تهميش في

   . عإقود وأستة قرن عإن تزيد لمدة وأيبذلونها بذلوها التي الجبارة الجهود مع بالمقارنة

  :وتاريخية جغرافية نبذة
 وأيحدها الفريقية القارة من الغربي الجنوبي الساحال عإلى ليبيريا جمهورية تقع      

ًا الطلنطي المحيط ً كوناكري وأغينيا ، جنوب ًا العاج وأساحال شمال  وأسيراليون ، شرق
ًا ًا متر كيلو )000 . 111( مساحاتها تبلغ ، غرب يشكل   نسمة، مليين )3( سكانها وأعإدد مربع

   سكان وأيتكون ، وأثنيون وأالباقون %)25( وأالنصارى %)35( المسلمون
   .مسلمة قبائل كلها وأهذه وأالماندي وأالغول وأالفاي الماندغو منها قبيلة )16( من ليبيريا
   اختطفوا الذين المحررين الفريقيين يد عإلى ما1847 عإاما في ليبيريا تأسست      
 إنسانية وأجمعيات أصوات هناكا ظهرت وألكن ، أرقاء المتحدة الوليات إلى

 في توطينهم وأإعإادة الرقاء بتحرير وأنادت وأاستعباده بالنسان التجار عإارضت
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 تلك باشرت آنذاكا المريكية الحكومة من وأدعإم وأبتأييد ، إفريقيا الصلي وأطنهم
 ليجاد الفريقية القارة إلى الستكشافية البعثات بإيفاد الستيطانية مهمتها الجمعيات

 منطقة عإلى اختيارهم وأقع عإديدة رحالت وأبعد ، المحررين لتوطين صالحة مناطق
ًا تعرف  قبائل وأرؤساء ملوكا من أراضي عإلى حاصلوا حايث )ليبيريا( بـ حاالي

 . أخرى تارة وأبالمنحة تارة بالشراء الصليين المنطقة
 محملة الجديدة المستوطنة شاطئ إلى سفينة أوأل وأصلت ما1822 عإاما وأفي      

 تنصير بهدف التنصيرية البعثات ترافقهم العائدين المحررين من الوأل بالفوج
 ممثلة المريكية الحكومة وأظلت وأصولهم تتابع ثم ، المسلمين من وأأهلها المنطقة

 الجديدة المستوطنة شؤوأن ترعإى بالحارى التنصيرية أوأ النسانية الجمعيات بتلك
 لتكون )الحرية هنا (وأتعني) ليبيريا (وأسموها ما1847 عإاما استقللها أعإلنت أن إلى

 . سيادة ذات إفريقية دوألة أوأل بذلك
 من %)5( وأيشكلون )الليبيريين المريكيين( بـ العائدوأن أوألئك وأعإرف      

 منذ أي سنة )135( عإن زادت لمدة البلد حاكموا أنهم إل ليبيريا سكان مجموع
 حاتى الحكم في الصليين السكان أغلبية بمشاركة يسمحوا وألم ما1847 عإاما الستقلل

 الصليين السكان من وأهو الراحال دوأ صومويل الرئيس قاد ما1980 عإاما كان إذا
ًا  . للسلطة وأاحاتكارهم لحكمهم نهاية بذلك ليضع عإسكريا انقلب
  :المسلمين محنة بداية

 المسلح الغزوأ إلى عإمدوأا ، المسلمين تنصير في فشلهم المنصروأن أدركا حاينما      
 الوثنية القبائل بعض أفراد وأدعإم تحريض طريق عإن ما1989 عإاما ديسمبر 24 في

 حادوأد عإبر فتسللوا ، وأالمسلمين السلما ضد الشديد وأحاقدهم بكراهيتهم المعروأفين
 بقيادة )الليبيرية الوطنية الجبهة( اسم تحت تدربوا حايث العاج ساحال مع ليبيريا

 الطاحاة إلى يهدفون أنهم وأأعإلنوا الليبيريين المريكان من وأهو تايلور تشارلز
ً بالحكومة المسلمين، في الوحاشية تصرفاتهم عإلى وأتغطية العالمي العاما للرأي تضليل

ًا وأعإرضه البلد طول في تمشيط بعملية وأقاموا    إسلمي أوأ مسلم هو من كل عإن بحث
 . عإليه للقضاء

  :والسياسإي المني الوضع
 عإليها وأتسيطر وأضواحايها منروأفيا العاصمة : أجزاء ستة إلى الن البلد ينقسم      

 أغسطس في تدخلت التي الفريقية السلما حافظ قوات من بدعإم النتقالية الحكومة
 وأالجزء ، المتمردين أماما الحكومي الجيش انهار عإندما المن لبسط 1990 عإاما

 الثالث وأالجزء الرئيس الفصيل )الليبيرية الوطنية الجبهة( سيطرة تحت الثاني
 من وأالمكونة )يوليمو( ليبيريا في الديموقراطية أجل من التحرير حاركة عإليه تسيطر

 يد عإلى اغتيل الذي الراحال دوأ صومويل الرئيس جيش وأفلول المسلمين بعض
 عإليه يسيطر الرابع وأالجزء ، غامضة ظروأف في 1990 عإاما سبتمبر في المتمردين

 تحت الخامس وأالجزء ، نصرانية وأثنية مجموعإة وأهي )الليبيري السلما مجلس(
 السادس وأالجزء ، الليبيرية الوطنية الجبهة من استردوأها الذين المسلمين سيطرة
 غير الفصائل وأجميع ، خالصة وأثنية وأهي) لوما قبيلة دفاع قوات( تحتله وأالخير

 . ليبيريا في وأجودهم وأإنهاء المسلمين ضرب عإلى بينها فيما متفقة السلمية
 الموجودتين باعإتبارهما يوليمو وأحاركة الليبيرية الوطنية الجبهة من كل وأقعت      
 عإاصمة كوتونو مدينة في النتقالية الحكومة مع الصلح اتفاقية وأقتئذ الساحاة عإلى

وأتكوين   السلحا، وأنزع النار إطلق وأقف التفاق وأتضمن ، 25/7/93 بتاريخ بنين جمهورية
   البلد شؤوأن لتسيير المعنية الطراف جميع تمثل جديدة انتقالية حاكومة

 غير إلى التفاقية توقيع تاريخ من أشهر ستة بعد النتخابات إجراء عإلى وأالشراف
 ينفذ لم ، المذكورة التفاقية توقيع عإلى سنة مروأر وأبعد . فيها الواردة البنود من ذلك
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 بسبب تنفيذها تعثر وأقد ، جديدة انتقالية حاكومة بتشكيل الخاص البند إل منها
 من السد نصيب عإلى الحصول إلى وأسعيه طرف كل وأتعنت خارجية تدخلت

ًا الوضع زاد لقد بل ، العليا وأالدارية الوزارية المناصب  جديدة فصائل بظهور تعقيد
ًا تكن لم  . المذكورة التفاقية في طرف

  :للمسلمين السإاسإية القضية
 بسبب ليبيريا في الجارية للحاداث الوألى الضحية هم المسلمين أن رغم عإلى      

 يكفل ما فيها يرد لم حايث ، بحقهم مجحفة جاءت المذكورة التفاقية أن إل ، عإقيدتهم
 عإن العفو عإلى نصت ، العكس وأعإلى بل ، المواطنين لجميع وأالعبادة العإتقاد حارية

 تتضمن لم أنها كما ، الحكم في وأإشراكهم الوحاشية العإتداءات تلك عإن المسؤوألين
 عإلى الصعب من سيجعل الذي المر ، حادث ما تكرار دوأن تحول ضمانات أي

 . وأاستقرار أمن في وأالعيش ديارهم إلى العودة المسلمين
 في المسلمين بعض بوجود أحاد ينخدع ل بأن هنا نوضح أن المناسب وأمن      

 ، صوري إسلمي تمثيل لنه وأقت أي في تزوأل قد التي الحالية النتقالية الحكومة
 ، المشروأعإة بحقوقهم المطالبة عإن وأإسكاتهم وأتثبيطهم المسلمين إرضاء منه الهدف

 برامج ذي مؤسسي إسلمي تنظيم عإن صادر غير التمثيل ذلك أن عإلمنا إذا وأبخاصة

ً هذا ، وأأهداف  من وأإخراجهم بتنحيتهم تطالب الن شعواء حاملة وأجود عإن فضل
ًا الحكومة  . السلمي لنتمائهم نظر

  :التنصيري النشاط
 في المسلمين ملجئ في وأعإديدة مكثفة بأنشطة الكنسية المؤسسات تقوما       

وأكلها   للجئين، وأتجارية زراعإية قروأض وأتقديم وأالشباب وأالتعليم وأالصحة الغاثة مجالت
   داخل أقاموا وأقد ، استطاعإوا إن دينهم من وأإخراجهم استمالتهم إلى تهدف

 من مراحالها مختلف في مدرسة أربعين عإن يقل ل ما وأحادها غينيا في الملجئ
 تكون التوزيع عإمليات أغلب فإن ، الغاثة مجال في أما ، وأثانوية وأمتوسطة ابتدائية

 ليبيريا داخل في نشاطهم وأأما ، الجمعة صلة مع متزامنة وأيجعلونها الجمعة أياما في
 : التالية الرقاما من ذلك وأيتضح النظير منقطع فهو

العدد النشاط
13051المدارس

500الفنية وأالمعاهد المتوسطة الكليات
2الجامعات
48400التنصيرية وأالمراكز الكنائس

36الصحية وأالمراكز المستوصفات
6المستشفيات

400التنصيرية الكتب لتروأيج المكتبات
6وأخيرية إنسانية مؤسسات

2إذاعإية محطات
4وأمجلت صحف

2أيتاما دوأر
 المشار المتكررة العإتداءات وأجه في أنفسهم عإن الدفاع المسلمون قرر وأعإندما      

 تحركاتها من وأكثفت كبيرة ضجة وأالعالمية المحلية التنصيرية القوى أثارت ، إليها
 القارئ أيها وأإليك ، ليبيريا في النصرانية عإلى السلمي الخطر يسمونه ما لمواجهة

ًا أصدره الذي التقرير نص الكريم  اللجنة وأتوصيات العالمي الكنائس مجلس مؤخر
 السلما ضد تحاكا التي المؤامرة حاجم عإلى يدل مما ، بليبيريا وأالخاصة عإنه المنبثقة

. السلمية المة من غفلة وأفي الفريقية الدوألة هذه في وأالمسلمين



مكتبة إلى إهداء                                                              البيان مجلة
 السإلمية مشكاة

   : ]1[ التقرير نص
 وأهي )للستيطان المريكية المنظمة( قررت ، سنة )147( منذ : مدخل      

 الفريقيين العبيد توطين إعإادة أمريكا في وأمقرها حاكومية غير نصرانية منظمة
 بقعة أي في توطينهم قررت ، المريكي المجتمع قبل من وأالمرفوضين المحررين

 : رئيسان هدفان المنظمة لهذه وأكان ، الفريقية القارة من
 . الصلية قارتهم في الفارقة هؤلء توطين إعإادة : الوأل      
   . إفريقيا تنصير في المستوطنين هؤلء استعمال : وأالثاني      
ًا وألكن ، الهداف هذه لتحقيق استراتيجيات عإدة وأضع تم وأقد        لبعض نظر

فإن   المسلمين، من كانوا الذين الصليين السكان بين الديني وأالعامل القتصادية الظروأف
 .   الصعوبات بعض وأاجهته قد الهداف هذه تحقيق

 ، المهمة النصرانية الدوألة هذه فإن ، سنة) 147 (مروأر وأبعد ، وأبالختصار      
 من المزيد إلى حااجة وأهناكا ، مضى وأقت أي من أكثر ، المسلمين قبل من مهددة

 ، السلمي الخطر هذا لقمع) النصارى (المتقين لهؤلء العاجلة وأالمساعإدة الهتماما
 هذه قوة مدى عإلى التعرف الفضل من فإنه ، توصيات أي إصدار قبل وألكن

 وأهذه ، لهم المخططة وأالعقول تمويلهم وأمصادر وأاستيراتيجيتهم )المسلمين( الجماعإة
 ، الدراسة هذه نتيجة ضوء وأفي ، لدراستها خاصة لجان تشكيل إلى تحتاج العإمال

 للنصرانيةفي حاماية الوضع مع للتعامل العالم أنحاء من متخصصين تأجير يمكن
 ليبيريا عإن تقرير وأصول وأيتوقع ، عإامة بصفة أفريقيا وأفي خاصة بصفة ليبيريا
 يتم لكي فرصة أقرب في اللجان هذه من عإامة بصفة إفريقيا وأعإن خاصة بصفة
 . 1994 لعاما العمل خطة وأضع

 الخاصة اللجنة أعدته الذي الشامل التقرير
 1994 مارس 19 بليبيريا      

  :مقدمة
 للنصرانية السلمي الخطر لدراسة العالمي الكنائس مجلس طلب عإلى بناء      
 استخدمتها التي الدوألة ليبيريا وأالمسماة العالم في النصرانية الدوأل أهم من وأاحادة في

 أنحاء كل في الله لنشركلما عإقود وأبضع قرن لمدة قاعإدة البورتستانتية الكنائس
 من جماعإية بجهود معه التعامل وأيتطلب قمعه يمكن خطر أنه وأجدنا فقد ، أفريقيا

 الستراتيجية المنطقة هذه في النصرانية سقوط لن ، العالم في الكنائس جميع قبل
 عإلى التعرف التقرير هذا من وأنريد ، للنصرانية أخرى كبيرة نكسة يعني العالم من
 . لهم المخططة وأالعقول تمويلها وأمصادر السلمية الجماعإة هذه قوة

 ) :المسلمين (الجماعة قوة
 منذ الدوألة تلك أسسوا الذين المحررين العبيد وأصول قبل وأجود للسلما كان      

بدينهم، تمسكهم في وأمحافظون عإقيدتهم في تقليديون المسلمون فهؤلء ، سنة )147(
     دوألة تأسيس منذ إليهم الموجهة النفسية الحرب رغم تغيير بأي يسمحون وأل

 هذه كل طوال دوأما أنفسهم ضبط )المسلمون( استطاع ذلك مع ، الحديثة ليبيريا
 . موقوتة قنبلة بأنه الكثيروأن يصفه الذي وأالضطهاد القمعية العإمال

 منتشرة قوية قبيلة وأهي القوية ماندنجو قبيلة عإليها تهيمن اليقظة الجماعإة هذه      
 تلك في الوأروأبيين وأصول قبل المناطق هذه معظم حاكمت وأقد ، إفريقيا غرب في

ًا أكثر الخيرة الوأنة في تظهر الجماعإة هذه بدأت إفريقيا من الجهة  من حاتى تطرف
ًا منهم أكثر هم الذين المسلمين جيرانهم  الحرب ، تصميمهم من زادت وأقد ، عإدد
 أكثر التهديد يجعل ما وأهو السلحا حامل إلى دفعتهم التي البلد في الدائرة الهلية

ًا يوجد حايث ، خطورة  السلحا يحملون مسلم شاب )000 . 10( من أكثر حاالي
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 ، المسلمين أحاد وأبقيادة المسلمة الغلبية ذات المتحاربة الفصائل إحادى إلى وأينتمون
وأبعبارة   سياسية، طموحاات ذوأ هو وأإنما ، إسلمي برنامج أي القائد هذا عإند يوجد ل كان وأإن

   كسبه السهل من بل الفصيلة هذه قائد جهة من تهديد أي هناكا ليس أخرى
 حايث )المقاتلين( الشباب أوألئك في يكمن الحقيقي التهديد وألكن ، وأالسلطة بالمال
 . السلمي وأمجدهم حاقوقهم استعادة بحتمية معظمهم يؤمن
 التحديد وأجه وأعإلى الراديكاليين السلميين القادة بعض الفكار هذه وأيؤيد      

 ، البلد في للمسلمين الدستورية بالمساوأاة يطالب الذي الرجل )كونيه كافومبا/ الشيخ(
 . حاقوقهم عإلى للحصول كوسيلة الحرب يعارض فإنه ذلك وأمع

 منهم الخيرية السلمية الجمعيات رؤساء بعض بتأييد الفكرة هذه تحظى كما      
 الديني الداعإية سايو عإمر /الشيخ إفريقيا مسلمي لجنة يرأس الذي النشط الشاب

 مع الجيدة لعلقاته )المسلمين( قومه تمويل مصدر وأهو السعودية في المتدرب
ً مازال هذا كافومبا هدف تحقيق كيفية وألكن ، العرب  . الن حاتى مجهول

ًا التالية الجراءات باتخاذ نوصي ، أعإله المذكورة العوامل ضوء في        : فور
 مع التعامل في الطويلة الخبرة ذوأي من ليبيريا إلى متخصصين إرسال -1      
 . المعقدة القضايا هذه مثل

 . مكثفة صليبية بحملت للقياما الكنائس عإلى الموال إغداق -2      
 . الليبيرية بالقضية وأالمعنيين النفوذ ذوأي الرؤساء السياسيين كسب -3      
 من السياسيين القادة لصالح بحملت للقياما الغربي العالم عإلى التأثير -4      

 . النصاري
   . الشباب من المسلمة الغلبية ذي التجمع صفوف في بلبلة إيجاد -5      
     في للمساهمة البلد في السلما حافظ عإملية عإن المسؤوألين القادة كبار كسب- 6      

 . الصوليين الشباب هؤلء نشاط إفشال
 . المسلمين ضد النصارى نفوس في عإداوأة إيجاد عإلى العمل -7      
 بأنشطة للقياما المنصرين الشبان من كبير لعدد مغرية روأاتب دفع -8      

 . مكثفة تنصيرية
 تحت وأمؤسساتهم البلد في البارزة السلمية الشخصيات أنشطة وأضع -9      

 . ذلك عإلى للشراف خاصة لجنة وأتشكيل المراقبة
 وأالعمل الكنيسة جانب إلى للوقوف الحكومة في النصارى عإلى التأثير -10      
 . الوطنية المداوألت كل في مصالحها أجل من

ًا ، كانت وأسيلة بأي السلميين السياسيين القادة كسب -11        دعإم يتم وأختام
   .التنفيذ سرية عإل الشديد الحرص مع العالم في النصارى جميع قبل من المخطط هذه

ً نفذ قد إما التوصيات هذه وأجميع        . التنفيذ تحت أنها أوأ فعل
________________________

 .النجليزية اللغة من التقرير هذا ترجمة تم) 1(

وأالعالم المسلمون
إفريقيا في الرافضة يفعله ما هذا

إدريس محمد

ًا المرء إسلمية تضعف       ًا فقه  ، الكريم القرآن بلغة اهـتمامه قل إذا ، وأسلوك
 الدامغة الدلة يظهروأا أن إل الفرس الروأافض وأيأبى ، عإاداها إذا العقدي خلله وأيبدوأ
ًا ، صحيحة عإقيدة بالسلما التربص عإلى ًا وأمنهاج ًا يشيدوأن فهاهم ، قويم  صرحا
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 الروأافض عإلى لوما وأل ، غانا جامعة في تغرغر وأهي ، العربية جسد عإلى للفارسية
 أوأ يجهلون الذين بخاصة وأالعرب المسلمين عإلى اللوما وألكن ، الفارسية يحبون إذ

 وأالله ، عإنها مشغولون وأهم كثيرة مواقع في سامدين العربية مصرع يتجاهلون
 . المستعان

 -البيان- 
ً   :غانا جامعة في تحتضر العربية اللغة أول
ًا إبراهيم حاافظ لسان عإلى العربية اللغة صرخة ذهني إلى تبادرت        : قديم

  حاياتي فاحاتسبت قومي وأناديت      حاصاتي فاتهمت لنفسي رجعت
  بناتي وأأدت وأأكفاء رجال      لعرائسي أجد لم وألما وألدت

 السلمية وأالعلوما العربية اللغة أساتذة أحاد وأهو جرى ما لي يشرحا وأمحدثي      
ًا مشدوأه وأأنا غانا بجامعة ّثل لقد ، منه سمعته مما حاق ًا الوأد هذا لي تم  هذه في حاق
 في الجامعات أعإرق الليغون جامعة ففي ! المعاش العربي وأاقعنا في الغريبة القصة

 العربية اللغة قسم تضم كانت التي اللغات كلية توجد ، إفريقيا وأفي بل ، غانا
 ، بها تدرس التي وأالروأسية وأاللمانية وأالسبانية الفرنسية مثل حاية لغة باعإتبارها

 الطلبة إل الجامعة في عإليها يقبل وأل العربية اللغة من يستفيد ل أنه الحقيقة وأفي
 في المتخصصون النصارى الطلبة بعض أوأ ، فيها الدارسون الفارقة المسلمون
 التي هي الجامعات بوزارة ممثلة الغانية الحكومة وأكانت ، قليلة قلة وأهم اللسانيات

 السنة بتكلفة وأتتكفل الساتذة فتحضر اللغات كباقي هذا العربية اللغة قسم تمول
 ، التخرج سنة قبل العربية القطار جامعات إلى الطلبة انتقال في المتمثلة التطبيقية

ًا أخذوأه ما لتطبيق  سنوات أربع منذ وألكن ، المسلمين العرب إخوانهم بين ميداني
 إلى هذا وأأوأكلت ، كلها بالجامعة اللغات كلية تمويل عإن الحكومة توقفت ، خلت

 . بذلك لتقوما لغة كل وأقوميات حاكومات
 إزاء المسؤوألية بواجب تقوما قومية وأكل حاكومة كل فانبرت : محدثي وأيقول      
ًا منها كل فقدمت ، لغتها ًا دعإم  وأالطلبة الساتذة احاتياجات بجميع وأتكفلت ، فائض

ًا وأوأضعت بل ، وأالمادية التعليمية وأالوسائل  أكبر يلتحق حاتى ، مغرية حاوافز أيض
 ! لغتها بقسم الطلبة من ممكن عإدد

 وأينتظروأن ؟ يحدث ماذا يرقبون القسم في السبعة العربية اللغة أساتذة وأبقي      
 ! شيء يحدث وألم ، النتظار فطال ، السلمية العربية حاكوماتهم من يقع ماذا

 من كثير يذكر لم أوأ ، يصلهم لم الجديد الحكومة قرار لعل المعنيين إشعار فقرروأا
 الدوأل سفارات إلى فتوجهوا ، السياسية الحياة غمرة في المسلمون العرب حاكاما

 هذه ممثلي من وأجدوأا وأقد ، سفارات ست وأعإددها ، غانا في الممثلة العربية
ًا السفارات ًا لقاء ًا لبق ًا ، وأوأدي ًا وأترحايب ّياض ًا ، ف  الساتذة لها فاطمأن معسولة وأوأعإود

 . الصعداء وأتنفسوا
ًا يراجعونهم وأالساتذة ، مرت وأالشهور توالت الياما وألكن        فل آخر بعد حاين

ًا وأاهية وأمبررات كثيرة اعإتذارات غير منهم يجدوأن  فقرر ! ! عإرقوبية وأوأعإود
ًا الله جزاهم الساتذة  العربية وأالجمعيات الهيئات إلى السفارات عإن العدوأل خير

 الدوأل مؤتمر فراسلوا ، الدعإوة بنشاط المهتمة وأالخيرية وأالثقافية ، السلمية
ًا ، الخصوص بهذا السلمية  ، العربية العلمية وأالجمعيات الهيئات من وأبعض
 تهتم التي العلمية الشخصيات وأبعض بل ، الثقافية وأالمراكز ، العربية اللغة وأمجامع

ًا فتلقوا ، الموضوعإات هذه بمثل  لمعاينة مبعوثه أرسل من وأمنهم ، مختلفة ردوأد
ًا وأرفع ، الساتذة مع كثب عإن الموضوع لدراسة غانا لجامعة أي المكان  بعدها تقرير
ً ًا مفصل  السف مع وألكنه ! ! الخرى اللغات إزاء العربية اللغة وأضع عإن وأمأساوأي
 ! ! أثر له ير لم الحين ذلك منذ الشديد
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 وأغادروأا حاقائبهم أساتذة خمسة فحزما ، وأالربع وأالثلث السنتان وأمرت      
ًا الجامعة  وأقرر آخر مكان في عإمل عإن ليبحثوا ، المادية حاالتهم ساءت بعدما نهائي

   .المور ساءت وأمهما المر كان مهما المواصلة عإلى مصرين جهودهم مواصلة البقية
ًا : الستاذ يقول       ًا   :كالتي وأمضمونه الوأنة هذه في الجامعة بقرار فوجئنا وأأخير لما نظر

   توفر وأعإدما العاما نشاطه في تدهور من العربية اللغة قسم عإلى لوحاظ
 القسم هذا إلغاء تقرر فإنه ، لبقائه الجامعي النظاما لوائح مع المتماشية الشروأط
ًا ًا تدريجي ًا سنوات أربع مدى عإلى الرابعة السنة إلى الوألى بالسنة بدء  من ابتداء
   .الشروأط توفير عإلى القادرة اللغة محله وأتحل ، ما 95/1996 المقبلة الدراسية السنة
   القرار صدر أن وأما : وأجهه قسمات عإلى يبدوأ وأاللم حاديثه الدكتور وأيواصل      

ً شهدنا حاتى بأياما المذكور  بين الجامعة في يتحركون الرافضة الشيعة من رجال
 طلبهم قدموا بأنهم أخبرنا خطاهم تتبعنا وألما ، حاثيث بسعي وأالوزارة الدارة

 ، العربية اللغة محل الفارسية اللغة إحالل وأوأسائل جهد من يملكون ما بكل يحاوألون
 ! ! المجال هذا في وأزيادة الشروأط كل يوفروأا أن مستعدوأن وأهم
 تفتح أن وأالخبار وأالمارات الشارات حاسب يستبعد وأل : محدثي وأيقول      

 ! ! المقبل الجامعي الموسم في الموءوأدة عإربية أوألى السنة مكان فارسية أوألى السنة
ًا فقلت       ًا مواسي  وأمنذ ؟ يفعل أن وأمثلك مثلي بوسع وأماذا : لمحدثي وأمتحسر

ّول التي وأهي ، وأنصف سنة لمدة بالنيجر السلمية الجامعة أغلقت مضتا سنتين  تم
 يكون أن أخاف فإني ! ! كالجامعة القسم وأليس ! ! السلمية الدوأل مؤتمر قبل من

ًا صدق قد حاافظ قول  التي الرقعة هذه في توأد العربية اللغة ذي هي وأها ، حاق
ًا وأكأن وأالسلما القرآن لغة تعلم في الراغبين المسلمين من % 54 يسكنها  لم شيئ

 فعفن وأإل ! وأالصالة وأالهوية بالقومية التشدق وأأين ! ؟ مجيب من فهل ! ! يكن
 فهل ! وأالمسلمين العرب حاكاما من كثير عإلى طغى قد المنبطحة العلمانية السياسة

 ! ؟ غانا في العربية تموت
ًا   :كأينيا في جامعة تبني إيران ثأاني
 للحكومة المعارض الحزب كينيا فورد حازب لرئيس الثاني النائب ذكر       

 الساحال منطقة في جامعة لبناء جارية خطوات هناكا أن ، مزي راشد/ البروأفيسور
 تلبية إيران إلى أسبوعإين استغرقت زيارة من رجوعإه فور فورد ذلك ذكر ، بكينيا

 ، ما 4/6/1994 بتاريخ الخامسة اليرانية الثورة ذكرى لحضور إليه قدمت لدعإوة
 اتصال عإلى أنه ذكر كما لغنيرا لمنطقة البرلمان في عإضو معلم فارحا /زميله مع

 مناقشته تمت قد المذكور المشروأع حاول الكلما وأأن ، الخطة لتنفيذ اليرانية بالسفارة

 العليا الدراسات وأزير وأنائب الفريقية للشؤوأن إيران دوألة مندوأب مع زيارته خلل
 . الفكرة أيد الذي
 في لنه المر تعارض لن الكينية الحكومة أن الثقة كل وأاثق بأنه أكد كما      

 الوضع لدراسة ممباسا مدينة إلى سيأتون اليرانيين المندوأبين أن وأذكر ، مصلحتها
ً وأأضاف ، الخصوص بهذا  عإشرين بتقديم وأعإدت قد اليرانية الحكومة بأن قائل

ًا دراسية منحة )20(  ، بجامعاتها اللتحاق الكينيين الشباب من يريد لمن سنوي
 . النهار رابعة في كالشمس وأاضح وأالهدف
  :تعليق

 قدما موطئ وأإيجاد عإقيدتها لنصرة الجهود كل تقدما الرافضية الدوألة إيران هذه      
 سقوط بعد مذهبها من خالية تكون تكاد التي إفريقيا في لسيما ، مكان كل في لها

 توفر الذين الفارقة الشباب بعض تصطفي إذ ، مصر في الباطنية عإبيد بني دوألة
 بعض وأتستقطب ، العلمية وأحاوزاتها جامعاتها في للدراسة المكانيات كل لهم

 لبناء المتواصل بالعمل تقوما هي وأها ، مذهبها حاقيقة يعرفون ل الذين المسؤوألين
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 . كينيا في رافضية جامعة
 في السلمية الجامعات إن بل ، الكلما سوى السنة أهـل أكثر فعل فماذا      
 ، نطاق أضيق في إل الفريقية الدوأل من الطلب تقبل تعد لم العربية الدوأل بعض
 لقطع السبل كل تتخذ لم إذا خطير جد المر إن ؟ البواب لهم تشرع إيران بينما

 فهل ، وأملليها إيران له تخطط بما المسلمة الشعوب وأتوعإية الرافضة عإلى الطريق
 إفريقيا أدركوا ؟ نهار ليل يعملون وأأوألئك أقفالها قلوب عإلى أما الخطر عإظم نعي
 . ! وألمبالتنا بمخططاتهم القوما إليها يسبقكم أن قبل لمستقبل ا قارة فإنها

 -البيان- 
________________________

وأالعالم المسلمون
  :الجزائر

الديار خأراب بعد الحوار
سإلطان عمر الله عبد . د

ًا        التي الحاادية وأالنظرة المنية وأالمعالجة القمع من سنوات ثلث وأبعد وأأخير
 لنداء الجزائر في العسكرية المجموعإة استجابت ، الحاد النظر قصر ينقصها ل

ًا ، وأالعقل المنطق  ممثلي مع تجلس أن وأقررت الجانب الصدقاء لنداءات وأأيض
 اجراء بعد السجون غياهب في ُغيبوا الذين المة وأقادة الحقيقيين الجزائري الشعب

 ساحاقة هزيمة : المتوقعة بالنتيجة انتهى العربي عإالمنا في حاقيقي اختبار أوأل
 . المصابرين للدعإاة للنظر ملفت وأصعود التحرير قادة من للمترهلين

 الوأضاع وأصول بعد هذه بخطوته زروأال المين الجزائري الرئيس قاما لقد      
 السلمي الحل المتشددين الجنرالت رفض ظل في الهاوأية حاافة إلى الجزائر في

 حااوأل لقد حارة جزائرية نفس آخر حاتى الشعبية المقاوأمة تصفية عإلى وأإصرارهم
ًا يبدأ أن السلطة إلى وأصوله بداية في زروأال المين ًا حاوار  إلى الستقرار يعيد حاقيقي

   عإلى حاينها النقاذ شيوخ مع مبدئي باتفاق المتمثلة خطواته وأجاءت ، البلد
 بقية عإن الفراج ثم وأجدي بوخمخم الشيخين بإطلق يبدأ حاوار لجولة التحضير

ّنى لكن ، الراهن الجزائري المأزق ينهي حاوار في وأالدخول الجبهة قيادة  لفرنسا أ
 أطرها إلى الوأضاع يعيد كهذا بحل يرضوا أن سري بحبل بها المربوط وأقطيعها
 ! ؟ مجاريها إلى المياه وأيعيد الطبيعية

ًا وأكان ) ؟ النكرة هذا تذكروأن لزلتم هل( كافي عإلي شن لقد        للوزراء رئيس
 ، رئيسه ضد حاملة فرنسا جنرالت وأراءه يختبئ كان الذي المستعار التيس وأيمثل
ً وأطالب ، الحوار من وأحاذر    وأحارية الجزائرية العلمانية بحماية ذلك من بدل

 بالتوابل الممزوأج الخليط هذا لن ، المحنطين الشيوعإيين وأحافنة البربر النفاصليين
ًا ترى ل التي النخبة يمثل الفرنسية  إلى الجزائر في الهلية الحرب وأصول من بأس

 .. ! وأالمستقبل الحاضر تدمير
 الحوار دعإاة عإلى الخناق يضيقون وأراحاوا المبادرة المتشددوأن العسكر وأأخذ      
 بهذا المصابين وأإن ، التوحاد مرضى أعإراض تشبه بصورة الدوألة أجهزة داخل

 سوية شخصية لهم تظهر حايث ، الشخصية انفصاما من يعانون ل الخطير المرض
 تعيش شخصية هي وأاحادة شخصية سوى يعرفون ل هؤلء لن ، مجنونة وأأخرى

 الحياة خضم من وأتنسحب ، )الوأادما( وأ البشر بني عإالم عإن منفصل عإالم في
ًا وأتوجد ، به لها اتصال كل وأتقطع ، اليومية ًا عإالم  ، لحاد السمع يصيخ ل بها خاص



مكتبة إلى إهداء                                                              البيان مجلة
 السإلمية مشكاة

ًا وأأكثرها النداءات لبسط حاتى النداء يرد وأل ًا إخلص  . وأقرب
 يمنى الذي المني التوحاد عإالم يعيشون كانوا المني التصعيد وأجنرالت      

 عإروأبي حاتى بل ، إسلمي مظهر آخر من الجزائر تطهير بقرب به المصابون
 ! الماغيزية باللغة المخلوطة الفرنسية بأناشيدهم الفرانكفونيون ليصدحا

 أسالوا وأالذين السلحاف قناع وأراء المختبئين الجنرالت منطق نجح هل لكن      
ًا الجزائري الشعب دماء  ؟ أنهار
 وأاجتمع الصيف هذا بداية في باريس زار المريكية الخارجية وأزير وأكيل      

 الجزائري الجيش أن إلى وأأشار ، الجزائري للوضع وأالمحللين الصحافة بمندوأبي
 ثالث ل حالين لدارته بالنسبة يحمل المستقبل أن بحيث بمكان الضعف من أصبح
 دوأل ثلث ستوجد حايث يوغسلفيا في كالوضع وأضع إلى الوصول إما : لهما

 كان وأقد ، السلحا بقوة السلطة إلى السلميون يصل أن أوأ ، القل عإلى متناحارة
 التي وأاشنطن ، وأباريس وأاشنطن بين العلني للصراع استكمال بمثابة التصريح هذا
 عإافت التي الجزائر في جديد قدما موطئ إلى وأتنظر الواقع مع تتعامل أن ترى

 ، الجزائر معركة وأثارات الصليبي بالحقد المثقلة وأفرنسا ، المستفز الفرنسي التدخل
 أكد الذي العلني الحر الصراع ساحاة في وأثقافتها وأرجالتها رموزها وأانحسار

 . السلما هو فيه خيارهم أن الجزائريون
 السد وأحاتى وأألمانيا إيطاليا إن بل ، الموقف هذا تقف وأحادها أمريكا تكن وألم      

 للملف وأمعالجاتها تعاطيها عإلى الفرنسية الوصاية رفضت )بريطانيا( الستعماري
 لنها الواجهة إلى للنقاذ السلمية الجبهة عإودة هو الحل أن وأأكدت ، الجزائري

 وأالمن الستقرار تعيد أن عإلى القادرة وأحادها )السلبية وأالمشاعإر الحقد كل رغم(
 . المضطربة البقعة لهذه المطلوبين

ًا الكنومست مجلة أخرجت لقد        فيه تتحدث الماضي أغسطس شهر بداية في ملف

 إلى الملف هذا إخراج سبب وأكان ، وأالغرب السلما بين تجنبها يمكن معركة عإن
 أن يعني مما ، الجزائر في السلطة السلميين استلما توقع المحرر يقول كما النور
 أعإادت التي السنية الحركة هذه مع وأتعامله تعاطيه في النظر يعيد أن الغرب عإلى

 في للنسان متكاملة منهجية تعطي اليوما عإالم في وأحايدة عإقيدة الواجهة إلى السلما
ًا ، اليومية حاياته ًا وأمنافس  . وأإفرازاتها الغربية للحضارة وأحايد
 الحكم أماما الخيرة الفرصة تكون قد زمن منذ المتوقعة الخطوة هذه إن      

 وأشروأطهم النقاذ قادة استجابة وأإن ، الراهنة الزمة من البلد لنقاذ الجزائري
 عإلى السلميين حارص عإلى تدلن وأبلحاج مدني الشيخين رسالة حاملتها التي العادلة

 الفراج هذا يقترن لم ما لكن ، الزمة إنهاء يكفل بحل وأالخروأج الوضع إنقاذ
 جولت فإن ، العسكري القناع خلف السلطة وأعإقلية أسلوب في بتغيير المؤقت
 أوأ المريكي المسؤوأل توقع صدق إذا ، وأبخاصة سراب سوى تكون ل قد الحوار

 لتصفية الجبهة قيادات تجاه التسلطي ماضيهم بعض السلطة في المتشددوأن نفذ
 وأإحالل .. الديار لخراب ستار هو الحوار إن نقول أن يمكن وأعإندها ، رموزها
.. ! ! الجزائري التراب ينهش لزال الذي الدمار

________________________

وأالعالم المسلمون
 :مع وقفة

أفريقيا في السإلمي المد
صار لنج محمد
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 شهدت فقد ، العشرين القرن في العقائدي الصراع مناطق إحادى إفريقيا تعتبر      
ًا القرن هذا خلل القارة هذه ًا صراعإ ًا عإقائدي  ، تاريخها سابق في تشهده لم مرير

 ، القارة ربوع في دعإائمه ترسيخ عإلى يحرص الذي السلما بين الصراع هذا وأيدوأر
 وأجودها يقل التي وأاليهودية السلما حاساب عإلى فيها للتغلغل تسعى التي وأالنصرانية

 أمدها طال التي التاريخية العزلة لفك كادحاة تعمل وألكنها ، لغيرها بالنسبة القارة في
 سمومها تبث باطلة وأنحل فكرية مذاهب جانب إلى ، المنطقة شعوب وأبين بينها

 . وأدين عإقيدة ذي كل بين الفتاكة
 ، الفريقية الساحاة تشهده الذي العقائدي الصراع هذا وأراء عإدة عإوامل وأتوجد      

 : يلي فيما تتلخص
 : الخرى وأالشعوب الفريقية القارة شعوب بين المتبادلة التصالت -1      
ًا هناكا أن السكانية الدراسات تؤكد حايث       ًا ارتفاعإ  من السكانية الهجرة في مطرد

 الغزوأ من نوع عإنه ينتج الشعوب بين الحاتكاكا أن شك وأل ، الفريقية القارة وأإلى
 كان فإذا ، معا كليهما أوأ التأثر أوأ التأثير من لبد إذ ، وأالعقائدي وأالثقافي الفكري
 وأغيرهم الفارقة بين الحاتكاكا طريق عإن فيها وأانتشر ، إفريقيا إلى دخل قد السلما
 التي الدخيلة الخرى الفكرية وأالمذاهب وأالعقائد النحل فكذلك العرب التجار وأبخاصة

 رأسهم وأعإلى للقارة الوافدين طريق عإن جاءت إنما القارة في وأجود لها يكن لم
 . الغربيون المستعمروأن

 : الفريقية القارة داخل مصالحها في الستعمارية الدوأل تنازع -2      
 ، جانب من للسلما شديدة محاربة صاحابته قد لفريقيا الغربي فالستعمار      

 وأمازال آخر جانب من الباطلة الفكرية وأالمذاهب وأالعقائد للنصرانية وأالتروأيج
 ، الغرب ضد موجهة قنبلة السلما بأن لتصورهم ؛ السياسة هذه يمارسون الغربيون

ًا إفريقيا في السلما انتشار في بأن وأاعإتقادهم الستعمارية، وأأطماعإهم لمصالحهم تهديد
   بشتى العالمية الكنيسة مساعإدة إلى الغرب تدفع التي السباب ندركا هنا وأمن

 حايث ، الفريقية القارة في وأالمالية وأالجتماعإية التعليمية مؤسساتها وأدعإم ، مذاهبها
 . السلما لمحاربة غربي سلحا مجرد الغرب في إفلسها بعد الكنيسة أصبحت

 : الغربية الحضارة أماما الكنيسة إفلس -3      
ًا الغربي النسان تكوين في وأفشلها ، الغرب في الكنيسة إفلس فبعد        تكوين
ًا  عإنها وأانصرف للكنيسة الغربي النسان تنكر ، المادية حاضارته مع يتمشى روأحاي

ًا باعإتبارها ًا عإائق  فضائح بعد وأبخاصة الحضاري وأالتقدما التطور طريق في كبير
 جّرت هنا وأمن ، للدين استغللهم وأظهور ، الوسطى القروأن في الكنيسة رجال

 عإدة وأعإوامل ظروأف توجد حايث إفريقيا إلى متجهة أوأروأبا في الهزيمة ذيل الكنيسة
 حاساب عإلى فيها وأالتغلغل مبادئها لنشر تستغلها أن يمكن وأالوثنية وأالمية كالفقر
القرن، هذا في الفريقية للقارة الكنيسة توليه الذي البالغ الهتماما ذلك وأيؤكد ، السلما

   أفرقة فكرة من الن يسود وأما ، إفريقيا دوأل إلى المتعددة البابوية وأالزيارات
 الفاتيكان إلى المقدما وأالقتراحا ، الكاثوليكية الكنيسة في المناصب لتولي القساوأسة

 . المستقبل في البابوية منصب السود الفارقة أحاد يتولى بأن
 : الفريقية القارة مسلمي لدى السلمي الوعإي تزايد -4      
 إفريقيا مسلمي لدى المتزايد السلمي الوعإي من به من وأبما الله فبفضل      

 التنصير أشكال يقاوأمون منهم كثير أصبح ، للسلما الشمولية الرؤية نحو وأانفتاحاهم
 القارة أنحاء مختلف في نشأت وأقد ، لها وأينتبه يفطن الفريقي المسلم يكن لم التي

 . المقاوأمة هذه تتزعإم إسلمية حاركات الفريقية
  :إفريقيا في السإلمية الصحوة مظاهر

 صحوة الفريقية القارة تشهد المرير العقائدي الصراع وأسط وأفي ، هناكا      
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 المخططات كل رغم باطراد فيها السلمي المد يتزايد حايث ، عإارمة إسلمية
 الصحوة وأهذه ، فيها السلما انتشار دوأن وأالحيلولة تنصيرها إلى الرامية الصليبية

 : منها عإدة مظاهر تتخذ
  :القارة ربوع في السإلمية المدارس انتشار) أ(

ًا عإددها يزداد التي وأالعربية السلمية المعاهد أن في شك من فما        يوما بعد يوم
 ، المسلمين وأتوعإية السلما نشر في فعالة مساهمة تساهم الفريقية الدوأل مختلف في

 لنضجها اللزمة بالثقافة الفريقية القارة في السلمية الصحوة تزوأد وأهي
 أصحاب المدارس لهذه التعليمي السلك في انخرط أن بعد وألسيما ، وأاستمراريتها

 . السلمية الجامعات من المتخرج المسلم الشباب من السلمي التجاه
تحفيظ ومراكأز الكتاتيب عدد في المستمر التزايد ظاهرة) ب(

  :الكريم القرآن

 القرآن تحفيظ وأخلوأي وأمراكز الكتاتيب نظاما إلى عإودة هناكا أن وأيلحاظ      
 قد كانت التي القديمة الخلوأي انتعشت فقد ، الفريقية الدوأل من عإديد في الكريم
 حااربت التي الستعمارية الحقبة إبان وأبخاصة ، رسالتها أداء عإن لفترة توقفت
 وأالقرى المدن في أخرى كثيرة كتاتيب نشأت كما ، بالسلما صلة له ما كل وأبشدة

 الثقافة متهمين الكريم القرآن تحفيظ بمراكز عإنايتهم من الفارقة زاد وأقد ، وأالرياف

 المجتمعات في وأالخلق القيم تدمير عإلى بالعمل التعليمية وأمؤسساتها الغربية
 . الشباب بين وأبخاصة السلمية

 :السإلمية الجمعيات كأثرة) جـ(
 مما الجمعيات وأهذه ، الفريقية الدوأل مختلف في إسلمية جمعيات نشأت فقد      

 هذه معظم أن وأبخاصة ، السلمية الصحوة عإليها ترتكز دعإائم هي فيه شك ل
ًا صفوفها في تضم الجمعيات ًا عإدد  السلمية بالثقافة وأالمثقفين الكوادر من كبير
 نسمعه ما نستغرب وألذا ، وأالعربية السلمية الجامعات من تخرجوا ممن الناضجة

 التعدد هذا وأاعإتبار ، إفريقيا في السلمية الجمعيات تعدد عإلى الشرس الهجوما من
 الناحاية من التعدد هذا إلى النظر ينبغي ل إذ ، السلمي للعمل وأسيئة سلبية ظاهرة
 ، بها يتضرر مما أكثر المتعددة الجمعيات هذه من ينتفع السلما لن ؛ فقط السلبية

 هو ذلك لن ؛ السلمي العمل حاقل في بينها فيما التنسيق بضروأرة نؤمن كننا وأإن
 . منها المطلوبة المهمات أداء في لنجاحاها السبيل

الجامعات مختلف في المسلمين للطلبة اتحادات قيام) د(
  :الفريقية

 الفريقية الجامعات مختلف في المسلمين للطلبة اتحادات عإدة تشكلت فقد      
 ينبغي وألذا ؛ العلمانية الجامعات هذه داخل إسلمية توجهات التحادات هذه وأتعتبر

ًا وأدعإمها ، بها الهتماما ًا مادي  هذه تحويل في المرجوة ثمارها تعطي كي ؛ وأمعنوي
ً للسلما استراتيجية مواقع إلى للغرب التبعية من الجامعات  . الله بإذن مستقبل

 قد بالرياض السلمية سعود بن محمد الماما جامعة أن إلى الشارة وأتجدر      
 الطلبة اتحاد مع بالتنسيق دكار جامعة في للتوعإية شرعإية دوأرة تنظيم في بدأت

 . الجامعة هذه في المسلمين
  :القديم الصوفي النمط في التدريجي التغيير) هـ(

ًا هناكا أن يلحاظ       ًا تراجع  النمط ذات إفريقيا في الصوفية للزعإامات تدريجي
   المنهج نحو التجاه وأبدأ ، الفكري وأالجمود بالسلبية يتسم كان الذي الصوفي

   .السلمية الجامعات من المسلم الشباب من كبير عإدد تخرج بعدما الصحيح السلمي
  :السإلمي للزي تدريجي ظهور) و(
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ًا يظهر السلمي الزي بدأ فقد        ، إفريقيا في المسلمات النساء أوأساط في تدريجي
 من يعد وألم القارة في المتزايدة السلمية الصحوة ثمار من طيبة ثمرة ذلك وأكان

 بعض شوارع في تمشي وأأنت ، متحجبة مسلمة امرأة ترى أن النادر أوأ المستغرب
 . مالي أوأ كينيا أوأ كالسنغال الفريقية الدوأل
 مزيد بذل منا يتطلب الذي ، إفريقيا في المتزايد السلمي المد في تأملتنا تلك      
 وأما ، السامية أهدافنا إلى للوصول وأتطويره السلمي بالعمل وأالهتماما الجهد من
 .بعزيز الله عإلى ذلك

________________________

حاوار
شامل حأديث في الصاوي صلح . د

داود أبو السيد / الحوار أجرى

 الدعإاة من .. الزهر جامعة الشريعة بكلية الستاذ الصاوأي صلحا . د      
ًا عإمل .. المتميزين  برابطة وأالسنة للقرآن العلمي العإجاز لهيئة العاما للمين نائب

ًا ثم .. السلمي العالم  ثم باكستان في العلمي العإجاز لبحاث العالمي للمركز مدير
ًا ًا أستاذ ًا الن وأيعمل .. وأاشنطن في وأالعربية السلمية العلوما معهد في زائر  مدير
 صلت وأله .. السلمي العالم برابطة السلمية الشريعة تطبيق بحوث لمركز
 السلمي العالم أنحاء وأمختلف وأأمريكا أوأروأبا في السلمية بالمنظمات عإديدة
 الصحوة وأمشكلت هموما هو بينها المشتركا القاسم أن إل وأتنوعإت كتبه تعددت

 كان وألذا ، وأالفكري العقدي المستوى عإلى خاصة وأبصفة ترشيدها وأكيفية السلمية
ًا الصاوأي صلحا . د مع الحوار  العمل في الواسعة الخبرة هذه بحكم مغزى وأذا مهم

 . السلمي
 -البيان- 

   وأباعإتباركا .. المرحالة هذه في وأضعف انكسار حاالة في السلمية المة *      
   مقولت من وأاقتربت هناكا المسلمين مشكلت وأعإايشت ، وأأمريكا أوأروأبا في عإشت
 ؟ الغرب مع للتعامل رأيك في المثل السلوب هو ما .. الغرب

ّبد مما فهذا السلما قضية بسط بالحوار المقصود كان إذا        في عإباده به الله تع
 ، انكسار حاالة في أما انتصار حاالة في المة أكانت سواء وأالحاوال الطوار جميع
 أحاوالنا جميع وأفي أطوارنا جميع في الناس من لغيرنا نبلغها وأرسالة دعإوة أمة فنحن

 وأعإلى طور أي في لثباتها الدلة وأحاشد عإنها وأالدفاع قضايانا بسط عإلى خلف فل
ًا يحكمه القضية من القدر وأهذا ، كنا حاال أي  وأالبراء الولء حااجز ينكسر أل أيض

ًا وأجعلته ، الشريعة أقامته الذي  وأقضية ، المسلم وأغير المسلم بين التعامل في أساس
 اليات عإشرات فيها وأردت وأقد السلما دين في محكمة قواعإد لها وأالبراء الولء

 التبرير فقه وأيبرز ، وأيضعف الحاجز هذا يرق النكسار أزمنة وأفي ، وأالحااديث
   الختراق وأمفاهيم ، ناحاية من المة بها تمر التي الوهن عإوامل تنشئه الذي

 وأالبراء الولء إن : يقال أن هنا عإليه التنبيه يحسن وأمما ، أخرى ناحاية الوافدةمن
ًا كان فمن ، غير ل وأالسنة الكتاب يحدده  الموالة حاقوق له بذلت وأرسوله بالله مؤمن
ًا كان وأمن ، كاملة  كان وأمن ، كاملة الموالة حاقوق عإنه حاجبت وأرسوله بالله كافر

 إيمانه بحسب الموالة من يأخذ فإنه معصية وأفيه طاعإة فيه أوأ فجور وأفيه إيمان فيه
 أل ينبغي المعنى وأهذا ، معصية من فيه ما بحسب المعاداة من وأيأخذ ، وأطاعإته

 . عإلينا وأالشدائد المحن مطارق توالت مهما أنفسنا في ينكسر وأل ينهزما
 فالتسامح وأالمداراة الموالة بين نفرق فنحن العملي السلوكا ناحاية من لكن      
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 ضعف حاالة في يكونون حاينما الناس إليها يلجأ وأالمداراة ، وألغيرهم للمسلمين موجود

ًا أكون حاينما وأطبيعي ، وأانكسار ًا ضعيف  أتصرف أن مني تطلب ل أن وأمنكسر
ًا باعإتباري ًا قوي  . وأمتمكن

 وأمنطق وأارد وأالتآلف التسامح فمنطق النحو هذا عإلى المور تكون وأعإندما      
ّد حاججه وأبسط السلما قضية عإن الدفاع في وأالستماتة الدعإوة  شبهات بعض َوأَر

ٌد خصومه وأأباطيل  . وأمهم وأار
ًا       ًا المسلمين وأبغير بالغرب عإلقتنا فإن وأعإموم وأنحن   بلغ، وأعإلقة دعإوة عإلقة عإموم
ًا لعباده الله ارتضاه الذي الدين أصحاب وأ وأرسالة دعإوة أمة    ُنِسَخْت وأقد دين
 وأالتبديل التحريف من الله حاماه الذي المصحف بأيدينا نمسك وأنحن ، كلها الديان به

 القرآن إل معصوما وأحاي الرض عإلى يبق فلم كلها السماوأية الكتب حارفت حاين عإلى

 هذا جسامة فبقدر ، السلما إل لعباده وأيرتضيه الله يقبله دين يبق وألم ، وأالسنة
 عإلى المحافظة مع البلغ وأأمانة الدعإوة أمانة تكون أن ينبغي المسؤوألية وأهذه الموقع
 ل وأحاتى ، انكسار من مافيها عإلى المة هذه تنكسر ل حاتى وأالبراء الولء عإقيدة
 . وأالسياسات الفكار معتركا في هويتها تذوأب
   هذه تنزيل وأفي النصوص فهم في السلمية الصحوة فصائل تختلف *      

 الخروأج رأيك في يمكن كيف ، المشكلت تنشأ هنا وأمن ، الواقع عإلى النصوص
؟ المأزق هذا من

 وأمناط الستخلف مناط بين الشرعإية النصوص مع التعامل في خلط يحدث      
 وأالقوة الستخلف بواقع تطبيقها يرتبط النصوص من طائفة فهناكا ، الستضعاف

 اليات ذلك وأمثال . وأالغربة الستضعاف بواقع تطبيقها يرتبط أخرى وأطائفة
 المقاما هذا في وأرد فما .. المخالف وأتألف وأالمداراة وأالمغفرة الصفح باب في الواردة

 نصوص من وأرد وأما ، وأالغربة الستضعاف بواقع ترتبط فإنما أحااديث أوأ آيات من

 خلط حادث فإذا ، وأالقوة التمكين بواقع يرتبط فإنما ، وأالغلظة وأالزجر الهجر باب في
 فيحدث العكس أوأ القوة وأاقع عإلى الستضعاف بواقع ترتبط التي النصوص فأنزلت
 . التشويش وأيحدث الخلط
 : تعالى قوله مثل المخالف وأتألف وأالمغفرة الصفح باب في الواردة فالنصوص      

 الله أياما يرجون ل للذين يغفروأا آمنوا للذين قل  ]تعالى وأقوله] 14 : الجاثية : 
 منتظروأن إنا وأانتظروأا عإاملون إنا مكانتكم عإلى اعإملوا يؤمنون ل للذين وأقل    
ْا وأاهجرهم يقولون ما عإلى وأاصبر  : تعالى وأقوله] 121 : يونس[ ْ هجر     جميل

 قوة ل ، غربة في المسلمون فيه يعيش بواقع ترتبط النصوص هذه] 10 : المزمل[
 وأالتحكم وأالستخلف القوة وأاقع إلى المسلمون تحول فإذا ، منعة وأل شوكة وأل لهم

 الكفار جاهد النبي أيها يا  : تعالى الله كقول النصوص من أخرى بطائفة يخاطبون

 آمنوا الذين أيها يا  : تعالى وأقوله ، ]9 : التحريم[  عإليهم وأاغلظ وأالمنافقين
 أسباب وأمن ]73 : التوبة[  غلظة فيكم وأليجدوأا الكفار من يلونكم الذين قاتلوا

 هذا حادث وأمتى .. المعنى هذا عإن الغفلة قضية المعاصر وأقتنا في وأالشطط الخلط
 . الله بإذن المسار وأيستقيم ، المر ينتظم ، نرجوه الذي الفصل

   السلما مستقبل أن ترى هل .. الغربية الحضارةالمادية انهيار ظل في *      
ًا سيكون     ؟ السلما بلد خارج من أما ، أنفسهم المسلمين بلد من نابع

 فيها بعث التي المنطقة..  السلما منطقة .. الريادة منطقة هي المنطقة هذه      
 انتصر الذين الوألى الجيال أبناء هم وأأهلها .. السماء كتب فيها وأتنزلت النبياء

ًا يكونوا وأأن ، صدوأرغيرهم للسلما الله يشرحا أن نتمنى وأنحن السلما بهم  مدد
 . وأالمسلمين للسلما
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ًا يتحدث الغربي العإلما*           يفرق ل متحضر أنه عإلى الغربي النسان عإن دائم
     فعلى .. وأالمسلم العربي النسان عإكس عإلى .. ديني أساس عإلى الناس بين

   في نراه فيما بخاصة ؟ صحيحة المقولة هذه هل .. الغربيين وأسط عإشتم اعإتبارأنكم
 ؟ الغرب ديار بعض في عإنصرية تفرقة من نراه وأما البوسنة

 وأنظمهم فقوانينهم .. النفاق وأبين الوضوحا بين الفرق هو وأبينهم بيننا الفرق      
 ، جذرية مخالفة ذلك يخالف الحاوال من كثير في وأوأاقعهم .. تقول ما عإلى تنص

 وأالمكاييل ، الجديد العالمي بالنظاما يسمى ما يقوده الذي الظالم التطفيف هذا وأحاسبنا
 . السلمي العالم مع بها يتعامل التي المزدوأجة

 ديانة نعتقده ما ، كباطننا فظاهرنا .. الخداع وأهذا التلون هذا نعرف ل وألكننا      
   أرض عإلى يعيشون من وأكل ، وأالبراهين الحجج عإليه وأنقيم المل عإلى نفعله

     .الن الغرب في المقيمون المسلمون بعشرها يتمتع ل كاملة بحقوق يتمتعون السلما
ًِ أمريكا في المقيم المسلم يملك فل        قدما إذا إل ثانية امرأة من يتزوأج أن مثل
 ضخمة قانونية جريمة ارتكب قد يعتبر وأإل ، المريكي القضاء أماما طلق وأثيقة

ًا  . البلد من وأيطرد ، بها يحاكم ، جد
 ، الجديد المجتمع ذلك في وأهو الزوأاج ظروأفه عإليه تحتم قد الناس وأبعض      
 في يحتكموا أن في المسلمين غير حاق المسلمون صادر فهل ، ذلك يملك ل وألكن

ًا 14 عإبر قوانينهم إلى السرة مسائل  يحجب .. العشرين القرن في وألكن . ؟ قرن
 . المسلمين عإن الحق هذا

 فأي محجبتين فتاتين أجل من يقعد وأل الفرنسي المجتمع يقوما أن يعني ماذا      
؟ ذلك من الفرنسي وأالمجتمع الغربية الحضارة عإلى خطورة

   ؟ الجديد العالمي بالنظاما العالمية الصليبية ارتباط مدى عإن تحدثنا أن لك هل *      

ًا هناكا إن : أقول لكني .. متشابك موضوع هذا       ً صراعإ    في عإمره طويل
 كذب .. مفترى وأوأعإد تعالى الله من حاق وأعإد وأعإدين بين سنة آلف خمسة الحقيقة

 .الله عإلى أصحابه به
ًا إن : تقول التي السطورة عإلى اتفقوا وأالنصارى اليهود        وأسينزل سيأتي قادم
 اليهود يتعاوأن وأأن ، لستقباله المسرحا يهيء أن يجب وأإنه ، الميعاد أرض في

ًا وأالنصارى  هو اليهود وأعإند المسيح هو النصارى عإند القادما هذا ، ذلك في مع
 المسيح في يروأن فاليهود .. القادمين هذين بين جذري تناقض وأهناكا ، الدجال
وأأن   وأمعبودهم، إلههم أنه يعتقدوأن وأالنصاري ، ! دعإّي كذاب زنا ابن أنه مريم ابن عإيسى
ًا الضخم الجذري التناقض هذا وأرغم ، قتلوه الذين هم اليهود    يفصل الذي جد
 أن عإلى نتفق نحن وأقالوا السطورة هذه حاول يتفقوا أن استطاعإوا أنهم إل بينهما
ًا ًا شعبه يكون أن فيجب ، الميعاد أرض في سينزل أنه وأبما ، سيأتي قادم  لكي قوي

 وأنرسل ، للرب نصلي نحن تقول العالمية فالصليبية .. القادما هذا استقبال من يتمكن
 قيادة العالم سيقود الذي الجديد القادما هذا لستقبال المسرحا لنهيء لسرائيل السلحا
 .جديدة
 جديدة قيادة لستقبال معسكر في العالمية وأالصليبية العالمية اليهودية الن فتقف      

 في وأالمستهدف . كله الوجود وأجه ستغير التي هي هذه وأأن .. بزعإمهم للبشرية
 السلما فمحاربة السوفيتي التحاد سقوط بعد وأبخاصة السلما هو المقابلة الناحاية
 . شعوبهم عإليه يجمعون الذي القومي مشروأعإهم أصبح
 الله وأعإد منذ ، سنة آلف خمسة منذ بدأ ، للسلما مرحالة من اليوما نراه ما إن      

 وأمسيح مريم بن عإيسى الهدى مسيح : المسيحان يلتقي عإندما وأسينتهي لبراهيم
 وأيومها ، فيقتله فلسطين في الضللة مسيح الهدى مسيح فيدركا ، الدجال الضللة
 الله رسول هو بذلك أخبرنا وأالذي ، الصراع هذا في فصل آخر عإن الستار يسدل
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 خلف سيصلي المسيح أن وأأخبرنا ، -وأسلم عإليه الله صلى- المصدوأق الصادق
 يأتي لن المسيح أن إلى إشارة) المة لهذه الله تكرمة منهم وأإمامهم( : فقال المهدي
   يبدأ ثم -وأسلم عإليه الله صلى- محمد نبينا بشريعة سيحكم وأإنما جديدة بشريعة

   . وأتتساقط حاباته سائر تتداعإى حابة منه انفرطت إذا كالعقد وأهو الزمان آخر مسلسل
   السياسة مخططي أعإماق في قابعة دينية وأجذوأر أبعاد لها هكذا فالقضية       

 يغفله أل نرجو وأالنصارى اليهود عإند ديني بعد وأهو ، الغرب في القرار وأصناع
 . المسلمون

   وأما .. المخططات هذه لمواجهة الغرب في السلمية المنظمات دوأر هو ما*       
 ؟ اليهودي اللوبي يفعل كما دوأرها لتؤدي يعوقها الذي
ًا يؤدوأا أن يستطيعون المسلمين أن أعإتقد       ًا دوأر  أن المجتمعات هذه في كبير

ًا يرجحوا وأأن ، شاءوأا إذا المريكية السياسة في التأثير بعض يؤثروأا  عإلى مرشح
ًا وأيمثلوا ، السلمية القضايا بعض يدعإموا وأأن ، آخر  القرار صناع عإلى ضغط

ًا التشرذما من يعاني هناكا السلمي العمل لكن بمستحيل ليس هذا ، هناكا  لن ، أيض
 فإذا ، وأتشرذما تفرق من الشرق في نعانيه ما معها فنقلت الشرق من مهاجرة جذوأره
 ، كلمتهم به الله وأيجمع وأمسارهم خطاهم يرشد من إلى البلد هذه مثل في وأفقوا

ًا يؤدوأا أن فأتوقع ًا دوأر  . البلد هذه في كبير
 في إسلمية مؤتمرات فعقدت الخيرة الفترة في بعمق يطرحا بدأ التفكير وأهذا      

 وأحادة إيجاد القل عإلى أوأ فصائله بين وأالجمع ، السلمي العمل لترشيد أمريكا
 هذه وأبعض ، وأالمسلمين بالسلما تمر التي الحاداث مع التعامل في موقف

ًا حاققت المؤتمرات ًا نجاحا  محددة وأبرامج صياغات إلى انتهى وأبعضها ، ملحوظ
 فالساحاة المسيرة وأيكمل البناء يستكمل من وأجدت إذا توظف وأأن تستمر أن يمكن
ًا يؤدوأا أن يستطيعون فالمسلمون ، الخير من بكثير وأاعإدة ً دوأر  استغلت إذا فاعإل
 . السلما لصالح وأوأظفت ، المفيد النافع في وأالتصال العإلما وأسائل

   ؟ السلمي العمل فصائل بين الخلف عإلى القضاء يمكن كيف *      
 مشكلتين من يعاني أنه فوجدت المعاصر السلمي العمل وأاقع في تأملت لقد      

ًا يمثل أن يوشك عإلمي تشرذما من .. كبيرتين  تنظيمي تشرذما وأمن .. الدين في تفرق
ًا يمثل أن يوشك  إلى أدى الذي ما .. السباب عإن أبحث فأخذت .. الراية في تفرق

 الساحاة تموج أن إلى أدت مختلفة متفاوأتة عإلمية اجتهادات هناكا ؟ العلمي التشرذما
 أوأ وأالمتغير لثابت ا بين الخلط .. منها كثيرة ذلك أسباب .. المتصارعإة بالمفاهيم

 : أمرين أحاد إلى يرجع الناحاية هذه في الخلل سر لن ، وأالمتشابه المحكم بين الخلط
 وأالقطعيات المحكمات مصاف إلى فنرفعها المتشابه مسائل من مسألة في نغلو أن إما

 ، قيمتها فنهمش المحكم من مسألة في وأنفرط نوهن أن وأإما .. عإليها وأنعادي فنوالي
 منا هذايقتضي ، وأالبسيطة المتشابهه المسائل مستوى إلى بها وأنهبط دوأرها وأنهمش

 التي المحكمات بين بدقة نفصل بحيث ، المسلم العقل داخل الوأراق ترتيب نعيد أن
 فيها يتغافر أن يجب التي المتشابهات وأبين كافة المسلمين عإليهاكلمة تجتمع أن يجب

 . وأخصومات عإداوأات بسببها يفجروأا وأل الناس
   العمل فصائل بين التنازع نقاط فيها تجمع عإمل وأرقة تقدما أن وأيجب      

ًا قدمنا كما فيها لنفصل .. السلمي ًا وألي..  سابق ذلك في مطبوعإة دراسة شخصي
) . السلمي للعمل راشدة مسيرة نحو( بعنوان

   غيره ترى وأل التراث في تغرق فطائفة : الن حاائر السلمي الشباب *      
  المأزق؟ هذاا من للخروأج السبيل كيف .. كبير حاد إلى بالتراث الصلة تقطع وأطائفة

 نرجع أن يجب إننا بمعنى ، المواجهة وأعإصرية المنهج سلفية عإن بديل ل      
 الصول هذه نستخدما وأأن ، الفقهاء عإليه أجمع وأما وأالسنة الكتاب إلى الفهم بأصول
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 عإن فننفصل بالكلية الماضي إلى نهاجر فل ، المعاصرة مشكلتنا وأمعالجة دراسة في

 تراثية اهتمامات في سأعإيش أنني وأمعناه ، الخلل من نوع فهذا بالكلية الحاضر
 ما وأبكل وأالسنة بالقرآن لها تصدوأا بعينها مشكلت وأاجهوا فالسلف ، بحتة تاريخية

 إلى أهاجر أن ينبغي فل قضاياجديدة تفرز فإنها المعاصرة مجتمعاتنا أما ، الله آتاهم
 هذه تحجبني أن القدر بنفس ينبغي وأل المعاصرة مشكلتي عإن وأأنفصل ، الماضي

 وأقواعإد الفهم أصول استخداما وأعإن السلف مع التواصل عإن المعاصرة المشكلت
ً المة توارثتها التي السلفي المنهج  هذه وأعإلج وأتحليل دراسة في جيل بعد جيل

 .. المشكلت
 هذا أبناء فصلنا فإذا .. القضية هذه في أمن صماما يمثل أن يمكن معيار وأهناكا      

ًا به وأنغرر السلمي بالفكر نغامر فإننا سلفهم كتب وأعإن تراثهم عإن الجيل  تغرير
ًا  الكتاب نصوص لنا نقلوا كما الصالح فسلفنا ، الظلما شديد بمستقبل ينذر كبير

 مثلوا وأكما ، وأالسنة الكتاب لمحكمات وأالمعتبر الصحيح الفهم لنا نقلوا وأالسنة
 النصوص هذه في المحكمات فهم في مرجعية مثلوا ، النصوص نقل في مرجعية

 غير وأيتبع الهدى له تبين بعدما من الرسول يشاقق وأمن  : تعالى الله يقول وألهذا
 : يقول أن يكفي كان] 115 : النساء[  جهنم وأنصله تولى ما نوله المؤمنين سبيل
 وأسنة بسنتي عإليكم- وأسلم عإليه الله صلى- الرسول وأقال ، الله سبيل غير وأيتبع

   سلفنا ففهم .. فقط بسنتي عإليكم يقول أن يكفي وأكان ]1[ بعدي من الراشدين الخلفاء
 . وأالسنة الكتاب محكمات فهم في أمن صماما يمثل الوألى الثلثة وأالقروأن الصالح

 مقصود إن : يقول من المعاصر الفكر أهل من المتساهلين لحاد قرأت وألقد      
 أماما العاما الزجر ثم للسارق الخاص الزجر هوتحقيق السارق يد قطع من الشريعة

 الشغال وألتكن القطع غير أخرى بعقوبة أتينا فلو ، بالسرقة يأكلوا ل حاتى الناس
 نحكم وألم ، الشرع نخالف وألم ، الشريعة مقصود حاققنا قد بذلك نكون فنحن الشاقة

 مرجعية من التفلت إليه أدى الذي وأالبهتان الضلل من نوع فهذا ، الله أنزل ما بغير
ً أجمعت فالمة ، السلف  عإنها الخروأج أن وأعإلى العقوبة هذه عإلى جيل بعد جيل

 . الله أنزل ما بغير حاكم لنه وأظلم وأشركا وأكفر بهتان بغيرها وأالحكم ضلل
________________________

، 15ص1ج ، 6/ح المهديين الراشدين الخلفاء سإنة اتباع باب/المقدمة ، ماجه ابن أخأرجه) 1(
 .3851/ح ، السنة لزوم باب ، السنة كأتاب ، وأبوداود

الضوء دائرة في
الحداثأي الفكر في النقد مأزأق

العيسى محمد بن أحأمد . د

ًا هناكا أن أتصور ل        نهوض عإناصر من كعنصر النقد أهـمية يتجاهل مفكر
 المجتمعات حاركة أعإماق في وأالغوص الخطاء وأمعالجة الواقع لتقويم وأوأسيلة المم

 عإقول في أوأ المجتمعات تلك داخل تتراكم التي الفكار أعإماق وأفي ، وأالفراد
ّون التي الساسية للقضايا رؤيتهم تشكل التي أفرادها  بالمعنى الجتماعإي وأاقعهم تك
ًا وأالرفض الختلف يثير الذي وألكن ، الواقع لهذا الشامل  يتمثل النقد مسألة في أحايان

 وأما ؟ المنقود هو وأما ؟ الناقد هو من : وأهي النقد منظومة تشكل عإناصر ثلثة في
 ؟ النقد منهج هو

ًا مهم العناصرالثلثة هذه في التفكر أن وأأحاسب        في القراءة نحاوأل عإندما جد
 النهضة مشروأع انهار أن منذ العربي الفكر اجتاحات التي الحداثية النقد مشاريع
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 منذ التغريبي العربيةوأالفكر القومية قادته الذي ، 1967) يونيو (هزيمة بعد العربي
 مع التاريخي الحدث هذا وأتزامن ، العربية البلد عإن العسكري الستعمار جلء

 نهضوي مشروأع ببدء مبشرة العربية المجتمعات السلمية الصحوة ظاهرة اكتساحا
 عإامل إلى إضافة الحاداث هذه أدت لقد ، العربية القومية قادته الذي لذلك مغاير آخر

 عإلى وأالدبي وأالثقافي الفكري التغريب حاركة استحكاما وأهو الهمية شديد ثقافي
 وأالنقدية الفكرية المعاركا في آذانهم حاتى غرقوا الذين العرب )المثقفين( عإقول

 . القرن هذا مطلع منذ وأألمانيا فرنسا وأبخاصة أوأروأبا شهدتها التي وأالفلسفية
  :أفعال ردود النهضوية المشاريع

 نصفها أن يمكن وأالتي ، الحداثية النقد مشاريع نشأة إلى الظروأف هذه أدت      
 معاكس اتجاه في يسير أنه المثقفين من الفئات لتلك يبدوأ وأاقع عإلى أفعال ردوأد بأنها

 : جانبين من الحكم هذا تبرير وأيمكن ، وأالنهضة التقدما لحركة
 أنه يفترض الذي العربي الفكر أقحمت الحداثية النقد مشاريع إن : الوأل      
 عإلقة ل وأفلسفية فكرية قضايا في العربي المجتمع لمشكلت حالول عإن يبحث

ًا وأجدنا وألهذا ، بها لواقعه  ماركسية من الوأربية النقدية المدارس أفكار من كثير
 وأعإلى العربية الدراسات في وأتذهب تجيء ، وأغيرها وأتفكيكية وأبنيوية وأوأجودية
 القارئالعربي عإقل تشغل أن دوأن المتخصصة وأغير المتخصصة المجلت صفحات

 وأكثير ، المصيرية وأقضاياه وأأفكاره همومه عإن تعبر ل أنها وأهو بسيط لسبب وأذلك
ًا يجدوأن وألكنهم الحقيقة بهذه يعترفون الحداثيين النقاد من  مع يتناسب لها تفسير

 آليات وأفق يعيش يزال ل العربي العقل بأن ذلك يبرروأن إذ ، الثقافي غروأرهم
 دراساتهم في يبثونها التي النقدية وأالمناهج المصطلحات هذه تستوعإب ل وأمنطلقات

 تستهدف بل القراء من شعبي جمهور إلى تتوجه ل العالية الكتابة أن إذ ، النقدية
 النخبة هذه تفهم خلل من الكتابة من النهج هذا قراءة عإلى القادرة المثقفة النخبة
 كلما وأقارئيها كتابها بنظر ، الكتابة لهذه الغربي وأمرجعه وأالدبي الفكري للطار

 وأازدادت الدبية قيمتها ارتفعت الغربية وأالنماذج النماط من الكتابة هذه اقتربت
! !    ]1[ الفكرية صحتها

 بعشرات متخلفة أنها من الرغم عإلى الحداثية النقدية الدراسات إن : الثاني      
 العربي الواقع بعدهاعإن وأبسبب أنها إل الغرب في النقدية المدارس عإن السنين

ًا  وأالسياسي الجتماعإي الواقع عإن وأبعيدة موضوعإية غير بنتائج تأتي ما كثير
ً لهذا نضرب أن وأيمكن ، العربي وأالقتصادي  يجمعون النقاد غالبية أن وأهو مثال

ًا القائم العربي الوضع أن عإلى  عإدة أسباب تكوينه في ساهمت متخلف وأضع هو حاالي

 هذا لسباب الدقيق التشخيص عإند أنه إل ، خارجي هو ما وأمنها داخلي هو ما منها
ًا الفكار وأتبتعد الراء تتباين التخلف  الجابري عإند كما الحداثية النقد فمشاريع كثير
 )سلفي( عإقل إلى ينقسم الذي ، العربي العقل تكوين في تكمن الزمة أن ترى وأغيره
ً الوقت مع يزداد  أسبابه يفقد فيه التفكير يجعل الذي بالشكل الماضي في توغل

 المستقبل في يتوغل الذي الوأرربي النموذج يحاكي متغرب وأعإقل ، الموضوعإية
 وأالتقني العلمي التقدما اضطراد أماما يتضاءل به اللحاق في المل يجعل الذي بالشكل

.    ]2[ .. الهائل
 من أبعد إلى النقدية مناهجهم بحسب النقدية استنتاجاتهم في آخروأن وأيتطرف      
 . وأغيرهم العروأي الله وأعإبد أركون محمد أوأ أدوأنيس عإند هو كما ذلك

  :الحداثأي النقد شهوانية
 )العقل( وأاقع بدراسة تتم ، )السلفي( بالعقل يسمى لما النقد عإملية تكن وألم      

 ذلك وأمقارنة المرضية مساراته إيضاحا محاوألة ثم ، الحديث العصر في السلمي
ًا مسروأرين لكنا ذلك تم وألو ، السلمية وأالفكرية العقائدية وأالمنطلقات بالسس  ، جد
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 في الطعن لتحاوأل وأالصول السس تلك إلى اتجهت الحداثي النقد شهوانية وألكن
 الحداثية النقد لعملية الساسي الهدف وأكأن ، وأالتقدما النهضة أساس لتكون صلحايتها

 يقول كما أوأ ، جديد من تركيبه وأإعإادة العربي) العقل (من الصول اقتلع هي هذه
ًا تضع التي هي المجال هذا في إليها ننظر التي الحداثة : أركون محمد  لستئثار حاد

 ، وأإدارتها الواحادة الحقيقة لنتاج العليا وأالمقامات الينابيع بوصفها التقليدية الديان
   . ]3[ .. وأحاماها وأأبانها بها الله أوأحاى أن بعد للتاريخ العابرة الثابتة العالمية الحقيقة

  :زأعمهم في التخلف أسإباب
 )العقل( إلى الحضاري التخلف أسباب توجه الحداثية النقد مدرسة أن وأالغريب      

 أن وأالتاريخ الواقع يؤكد بينما ، الواقعي وأليس المثالي بمفهومه ، السلفي السلمي
 كان) وأالسنة الكتاب (السلما في التلقي مصادر عإلى يعتمد الذي السلمي )العقل(

ًا  التاريخية الحوادث وأإن ، المعاصر العربي التاريخ فترات أغلب في غائب
 عإصر شكلت وأالتي المعاصر العرب تاريخ في حادثت التي الكبرى وأالجتماعإية

 شبه غياب ظل في تتم كانت ، بخاصة وأالعرب بعامة للمسلمين وأالتأخر النحطاط
 دوأره كان إما فهو السلمي) العقل (وأوأجد حادث وأإذا ، الفاعإل السلمي للعقل تاما

ًا ًا دوأره كان أوأ هامشي  قبضتها أحاكمت التي وأالقومية العلمانية القوى قبل من مقموعإ
 الحداثية النقدية المدارس تقوما كيف إذن ، الستعمار رحايل منذ العربي العالم عإلى

 الحضاري الفشل إليه وأتنسب شمولية بصورة موجود غير لعقل مريض بتشريح
! !  العربي للعالم
 النقدية المدارس أحاضان في تتلمذ من هو الناقد أن السابقة السطر من يتضح      

   الفكري تكوينه المدارس تلك شكلت وأبذلك ، وأتياراتها اتجاهاتها بكافة الوأربية
   نصوص إلى ذلك وأتعدى ، السلمي الفكري التراث فهو المنقود أما ، )العقلي(وأ

 الحداثيين مفهوما في النصوص تلك لن ، النبوية وأالسنة الكريم القرآن في الوحاي
ًا وأهذه ، تميز وأل له قدسية ل الذي الفكري التراث من هي  شكلت التي هي جميع
     سلكه الذي النقد منهج إلى الشارة إلى الن وأنأتي ، السلمي ) العقل ( بنية

 أوألئك فيه وأقع الذي المأزق يمثل أنه نحسب وأالذي ، النقدية مشاريعهم في الحداثيون

 . القوما
  :الحداثأي النقد منهج

 الدوأات اكتشاف في كبير عإناء إلى يحتاج ل الحداثي النقدي للفكر القارئ إن      
 أصوله نقد ثم وأمن ، العربي )العقل( نقد في الحداثيون يستخدمها التي النقدية

ًا أشرنا كما الحداثيون النقاد غرق لقد ، الفكرية وأمنطلقاته المعرفية  خضم في سابق
 وأألمانيا فرنسا في الفكرية الساحاة عإلى تطغى التي الغربية وأالفلسفية النقدية الحركات

 من ابتداء المعاصر أوأروأبا تاريخ في الفكرية المدارس أهم تمثلن لنهما ، بالذات
ًا وأكانت هيجل فلسفة  النقدية بالحركات انتهاء ثم وأنيتشه وأفروأيد بماركس وأمروأر

 قامت وأالتي وأالبنيوية الوجودية أمثال من الثانية العالمية الحرب بعد ازدهرت التي
 الحركات من وأغيرها وأالفاشستية النازية أفرز الذي الغربي للفكر حااد نقدي بهجوما

 التي النقدية بالدوأات الزمن من فترة العرب الحداثيون النقاد اهتم لقد ، العنصرية
   صراع مفهوما مثل ، وأالمجتمع التاريخ حاركة لتشريح الماركسي الفكر يقدمها

 وأتبرير السلطة لممارسة الدينية وأالرجعية البورجوازية القوى وأتحالف ، الطبقات
 البنيوية النقد مدرسة إلى بعضهم وأانتقل ، المجتمعات في المحروأمة الطبقات سحق
 وأإعإادة النص بتفكيك فاهتموا ، ديلوز وأجيل دريدا وأجاكا فوكو ميشل يمثلها وأالتي

ًا قراءته  . أنتجه الذي وأالفكري الجتماعإي الواقع تأثير عإن بعيد
 وأالتوجه التهكم حايث الحداثة بعد ما مدرسة إلى يتجه منهم قطيع هو وأها      

 يبحث لفكر منها مهرب ل التي الفعل ردوأد هي هذه : الذات إلى وأالعودة الفردي
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ًا أمامه يجد ل فكر ، دائم بتهرب تتميز حاقيقة عإن  وأالهزل الفكاهة في إل منفذ
   الدارسين من كثير وأاهتم ، ]4[ .. الذاتي الوعإي تجذير وأفي الجد روأحا وأرفض

 وأعإلم وأاللغات وأالتاريخ الجتماع عإلم( النسانية العلوما في الغربية بالمناهج الحداثيين

 الفكرية الصراعإات أفرزتها التي النقدية المناهج فاقتبسوا )لخإ .. وأالتربية النفس
 وأالتراث التاريخ عإلى يطبقونها وأبدأوأا ، الغرب في الفلسفية المدارس خاضتها التي

 فقد الن وأحاتى السلما صدر عإصر منذ السلمي للتراث قراءتهم أما ، السلمي
   وأالحوادث النصوص اقتباس الغالب في يتم بحيث انتقائية بصورة تتم كانت

ًا تخدما التي وأالفكرية التاريخية ًا حاكم ًا نقدي  من تتنفس وأبعده ذلك قبل وأهي ، مسبق
ً وأالمتأمل ، السلمية للثقافة الستشراقية الرؤية خلل  أحامد عإلي مشروأع في مثل
 الستشراقي المحيط وأاضح بشكل يرى ، وأالمتحول الثابت كتابه في )أدوأنيس( سعيد

 . السلمي التراث أدوأنيس به قرأ الذي
 إلى السلمية الفكرية البيئة في الحداثية النقدية المناهج استخداما أدى وأبهذا      

 المجتمع حاركة تفسير يتم حايث مختلفتين وأثقافتين بيئتين بين للمزج قسرية محاوألة
ًا وأالفكر ًا تفسير  ذلك من وأالخطر بل ، الغربية المجتمعات في يحدث لما قريب

 حااوأل كلما إليها يرجع ، للناقد مرجعية سلطة تمثل الغربية النقدية المناهج أصبحت
 وأعإندما ، السلمي الفكر في بدراستها يقوما ظاهرة أي عإلى نقدي حاكم إصدار

 ، الغربي الفكر سياق في تطورت التي النقدية المناهج الحداثيون النقاد يستخدما
ً يفسروأن فبعضهم ًا السلمية الفتوحاات حاركة مثل ًا تفسير ًا مادي  كانت حايث ، جدلي

 في حادثت التي الكبرى وأالفتنة الردة حاروأب وأأن ، وأالهيمنة التوسع إلى تهدف
 وأأن ، اقتصادية حاروأب هي إنما عإنه الله رضي عإفان بن عإثمان الخليفة عإهد أوأاخر
 تارة ، الطبقات بين صراع تاريخ هو اليوما إلى السلما قياما منذ السلما تاريخ

 الصراع بمظهر يظهر وأتارة اجتماعإية اقتصادية صبغة الصراع هذا يكتسي
   تصارعإا فقد بالنصرانية السلما عإلقة أما.  ]5[ .. الفرق بين وأالنزاع اليديولوجي

 ، بها الموصى للحقيقة نفسه التصور مستعملين السابع القرن منذ النبذ وأتبادل
ًا التوسعية المساعإي لتشريع ًا المتوسط مدى في للهيمنة طلب    وألعل.  ]6[ .. خصوص
 العقدي المسلمين محيط عإن البعيدة النقدية الحاكاما هذه استخداما عإن يغفل ل القارئ

ً النقاد أوألئك أغفل فقد ، وأالفكري  الفتوحاات حاركة دفعت التي اليمانية الدوأافع مثل
 نشر من المطهرة وأالسنة الكريم القرآن عإليها يحث التي الدوأافع وأهي ، السلمية

 . الرض في الله كلمة وأإعإلء ، الدعإوةالسلمية
ًا تجد لم المأزق هذا في وأقعت التي الحداثية النقد وأمشاريع        انتقاد من حارج

 ليماثل العربي الواقع نقل أن اكتشفوا الحداثيين أن ذلك ، الكامل التغريبي المشروأع
 ، المستحيل من ضرب المقاييس بكل هو وأثقافاته وأأفكاره قيمه بكل الوأربي الواقع

ًا انهار قد وأالدب وأالسياسة الفكر مستوى عإلى الوأائل المتغربين مشروأع وأأن  تمام
 ُيرى حايث الغرب اسمها بازدوأاجية المشروأع هذا اصطدما حايث ، 67 هزيمة بعد

 نفس وأفي وأالمبريالية وأالحاتكار الستعماري وأالغزوأ العدوأان يمثل بأنه الغرب
 . التنمية مشاريع في وأالنموذج وأالتقدما الحداثة يمثل فهو الوقت

  :مشاريعهم في مأزأقهم
 المناهج باستخدامهم فيه وأقعوا الذي المأزق إلى النقاد أوألئك تنبه هل وألكن      

 ؟ العربي الواقع نقد في الغربية النقدية
 شرابي هشاما يقول ، مشاريعهم إليه وأصلت الذي المأزق يعرفون أنهم الحقيقة      
ّنقاد العلماني الفكر هذا يستمد أبينا أما شئنا  التجربة من وأأبعاده وأمصطلحاته مفاهيمه ال

   الستخداما هذا تبرير يمكن كيف وألكن ]7[ .. الشامل بمفهومها للحداثة الوأروأبية
 عإند العلمانيون الناقدوأن يهدف : شرابي يجيب ، الوأروأبية وأالمفاهيم للمصطلحات
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 الطر عإن بعيد حاد إلى تختلف وأمفاهيم إطار إقامة إلى الحداثة مقولة طرحاهم
ًا العلمانية مقاييسهم منها يستمدوأن التي الغربية وأالمفاهيم  ! النقدية مفاهيمهم من وأعإدد

 الكاديمي الفكر ل عإينه المعاش الواقع هو معظمهم لدى الفكري المنطلق لن وأذلك
.    ]8[ ! المجرد

 من نقدية وأمفاهيم عإلمانية مقاييس استخداما يمكن هل ؟ ممكن هذا هل وألكن      
 ل هذا إن  .وأالمفاهيم الطر تلك عإن مختلفة وأمفاهيم أطر تقاما ثم معينة فكرية بيئة

ً منها المقتبس وأالمفاهيم الطر لتلك عإميقة نقدية بحركة بالقياما إل يكون  ثم ، أوأل
 وأهذا . المنقود المجتمع عإليها يقوما التي وأالعقدية الفكرية بالصول الطر تلك تقارن
 غارقون هم وأمصطلحات لمفاهيم تجاوأز عإن يتحدثون وأإنما ، الحداثيون يفعله مالم
 إننا السياق هذا في الجابري وأيقول النقدي وأإنتاجهم فكرهم محور وأتشكل لججها في

 مفاهيم ، متباينة مختلفة قراءات أوأ أوأمنهجيات فلسفات إلى تنتمي مفاهيم نوظف
 ، فوكو أوأ التوسير أوأ بلشير أوأ فروأيد أوأ كانت إلى ببعضها الرجوع يمكن

 يتنفس ل المعاصر الفكر أصبح التي الماركسية المقولت من عإدد إلى بالضافة
   : يقول ، النقدية وأأحاكامها المراجع هذه الجابري يبرر كيف وألكن ، ]9[ . بدوأنها

 في الحق وأله ، سيلحاظ وأالمنهجيات الفلسفات بهذه المتمرس القارئ أن نشك وأل
 في تؤطرها التي وأالقيود الحدوأد بنفس المفاهيم لتلك توظيفنا في نتقيد ل أننا ، ذلك

ًا بل ، الصلي المرجعي إطارها ُعإون إننا . وأاسعة بحرية معها نتعامل ما كثير  وأا
 المفاهيم هذه نعتبر ل لننا ذلك . مسؤوألية بكل الحرية هذه وأنمارس الوعإي تماما بهذا

 بالكيفية موضوع كل في استعمالها يجب للعمل أدوأات فقط هي بل ، نهائية قوالب
 سيذكر كان إذا مفهوما أي قيمة ما إذ ، عإنها التخلي وأالوأجب ، منتجة تجعلها التي

.    ]10[ ؟ فقط للزينة
  :الحداثأي النقد فوضوية

 التي وأالقيود بالحدوأد التقيد عإدما في الحداثي الناقد قدرة في فنشك نحن أما      
 المنهج ذلك هدما يعني ببساطة ذلك لن ، الصلي إطارها في المنهجيات تلك تؤطر

 إما يعني ذلك فإن المنهج ذلك بحدوأد الناقد يلتزما لم فما ، لغيره تجاوأزه أوأ النقدي
 أوأ ، )منهج ل( مع يتعامل الناقد يصبح بحيث المنهج ذلك أدوأات من انتقائي اقتباس

ًا وأيقدما المنهج ذلك حادوأد الناقد يتجاوأز أن ًا منهج  النقاد يملكه ل وأهذا ، جديد
 أصحاب أسلفهم فعل كما المكان غربة في يعيشون يزالون ل لنهم الحداثيون
 . الكامل التغريبي المشروأع

ًا        وأالتراث للفكر الهادما النقد يستغرب ل الحداثي للنقد القارئ كان إذا ، وأأخير
ًا تكون وأالتي المسلم )العقل( تكون التي السلمية وأالمفاهيم ، السلمي  للنهضة أساس

 الذي الكامل التغريبي للمشروأع نقدهم يستغرب فقد ، العربي العالم في المنشودة
 يسير أن يجب الذي وأالنموذج المثال صورة في الغرب يرى العربي) العقل (يجعل
ًا . المنشودة النهضة مشروأع في منواله عإلى  مشروأع من النقاد أوألئك لدى هل إذ
! !  ؟ الطويل سباتها من العربية المة به تنهض آخر

 عإلى المجال يفتح بل ، البديل يقدما ل تأكيد بكل الحداثي النقدي المشروأع إن      
 الهوية ضياع إلى وأبالتالي ، وأالجتماعإية وأالسياسية الفكرية للفوضى مصراعإيه
 المة عإليها تبني التي وأالصول المقومات كل هدما يتم أن بعد للمة الحضارية

 . الحضاري وأتميزها نهضتها
________________________

الطبعة ، العربية الوحأدة دراسإات مركأز العربي للمجتمع الحضاري النقد ، شرابي هشام) 1(
 .23ص ، 1990 الولى

الطبعة ، العربية الوحأدة دراسإات مركأز ، المعاصر العربي الخطاب ، الجابري عابد محمد) 2(
 .24ص ، 1992 الرابعة
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ذو 25 ، الحياة جريدة ، السإلمي السياق في المختلفة بأبعادها الحداثأة تقبل ، أركأون محمد) 3(
 .م1994 يونيو 5 ، هـ1414 الحج

الوحأدة دراسإات مركأز العربي للمجتمع الحضاري النقد ، شرابي هشام من نقلً حأسن إهاب) 4(
 .95ص ، 1990 الولى الطبعة ، العربية

كأتاب من والمعاصرة الصالة إشكالية حأول ملحأظات : والفلسفة التاريخ ، الجابري عابد محمد) 5(
 .113ص ، 1991 الولى الطبعة ، العربية الوحأدة دراسإات مركأز والحداثأة التراث

 .السابق المصدر ، أركأون محمد) 6(
 .86ص ، السابق المصدر ، شرابي هشام) 7(
 .91ص ، السابق المصدر ، شرابي هشام) 8(
دار) آخأرون (و العروي في ، النسانية والعلوم الدب في المنهجية ، الجابري عابد محمد) 9(

 .12ص ، 1986 توبقال
 .12ص ، السابق المصدر ، الجابري عابد محمد) 10(

المنتدى ثمرات من
الشرعية والدورة الثقافي الملتقى

التحرير

 :الشرعية للعلوم السابعة الدورة
 في الرئيس المقر في الشرعإية للعلوما السابعة الدوأرة السلمي المنتدى نظم      
 ثلة الدوأرة في شاركا وأقد هـ1415 الوأل ربيع 6 صفر 23 الفترة في وأذلك ، لندن
ًا الستين قرابة منها وأاستفاد ، العلم وأطلبة الجامعات أساتذة من  . طالب

 باللغة الشرعإية العلوما في مبسطة دوأرة الوألى وأللمرة المنتدى نظم كما       
ًا ثلثين المشاركين عإدد بلغ وأقد ، نفسها الفترة في النجليزية  . طالب

 بهذه للهتماما عإليه القائمين سخر أن وأجل عإز الله يحمد السلمي وأالمنتدى      
 أياما خلل الطيبة جهودهم عإلى المدرسين الخوة يشكر كما ، النافعة العلمية الدوأرات

 . الدوأرة
 : )عإشر السابع الثقافي الملتقى( الصيفية السلمي المنتدى أنشطة      
 السبت يومي ليستر مدينة في عإشر السابع الثقافي ملتقاه السلمي المنتدى أقاما      

   للعمل أخلقي ترشيد نحو شعار تحت ، هـ1415 صفر 22 ، 21 وأالحاد
     : محاضرات ثلث خلل من الموضوع المحاضروأن تناوأل وأقد . السلمي

 . المخالفين مع التعامل في السلف أخلق )1      
 . الداعإية تكوين في وأأثره الخلقي البناء )2      
 . المنتدين أخلقيات عإلى النفسية المؤثرات )3      
ًا الملتقى شعار تحمل ندوأة إلى بالضافة) 4        . لها عإنوان
 وأالحاضر التاريخ تناوألت اليمن أوأضاع عإن محاضرة الملتقى تضمن كما      

 . اليمن لوأضاع مستقبلية وأرؤية
 وأعإلى للدعإوة استجابتهم عإلى المحاضرين الخوة يشكر السلمي وأالمنتدى      

 الملتقى حاضروأا الذين وأالخوات للخوة أخرى مرة يعتذر كما ، القيمة محاضراتهم
 ، وأإرادتهم إرادتنا عإن خارج أمر وأهو ، المدعإوين المحاضرين من عإدد تغيب عإن

 . المستعان فالله
 في المستفيدين المنتدى جمهور مع وأقفة لنا كانت ، عإشر السابع الملتقى وأبعد      

 : كالتالي نتائجها كانت استبانة
 العديدة فوائده له مهم نشاط الثقافية الملتقيات أن المشاركين من %72 يرى      
 روأتيني نشاط أنها% 4 وأيرى ، ما حاد إلى مفيد نشاط أنها منهم %24 يرى بينما

 . قليلة فائدته
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 ثلث الملتقيات تعقد أن منهم %19 فيرى ، السنوية الملتقيات عإدد عإن أما      
ًا مرات ًا مرتين تعقد أن%) 57 (الكثروأن يرى بينما ، سنوي  يروأن %13وأ ، سنوي
 عإند إل الملتقى يعقد أل فيروأن الحضور من %11 أما ، فقط وأاحادة مرة عإقدها
 . متميزين محاضرين مشاركة من التأكد وأبعد ، مهم موضوع طرحا إلى الحاجة

 بالدرجة المشاركة عإلى يشجعهم الحضور من %45 أن الستبانة وأأظهرت      
ً منهم %34 يحضر بينما ، المدعإوين المحاضرين أسماء الوألى  شعار مع تفاعإل

 هي وأالترفيهية الجتماعإية السباب أن %21 وأذكر ، المحاضرات وأعإناوأين الملتقى
 بعد المشاركة عإن المحاضرين اعإتذار ظاهرة وأحاول ، لحضورهم الرئيسة السباب
ًا يزعإجهم هذا أن الحضور من %12 أبدى ، أسمائهم عإن العإلن  درجة إلى ، كثير

ً يحضروأا لم الوصول قبل بذلك عإلموا لو أنهم  من موقفهم عإلى يؤثر ل لكنه ، أصل
. منه ينزعإجون ل وألذلك يتوقع أمر هذا أن %)26( البقية وأذكر ، المشاركة

________________________

الخيرة الورقة
!؟ متجاهلون أم جاهلون

 سإليمان محمد

أوأ   العربية، )النتلجنسيا( أوأ )المثقفين( بالكتاب أنفسهم يسمون من مع مشكلتنا إن      
   الظلم مع يقفون أنهم معهم مشكلتنا ظلميون غيرهم أن يعني وأهذا) التنويريين(

   أن وأالحقيقة ، المسلمين ضد تكون عإندما وأالوحاشية الهمجية مع بل ، وأالستبداد
ًا ستؤدي وأالعلم الثقافة لن ، فكر أصحاب وأل بمثقفين ليسوا هؤلء  إلى ما يوم

 قلة وأهم الغربيين الباحاثين بعض نرى إننا مع ، العدل بجانب وأالوقوف الحق معرفة
 أوأ حاياء من ذرة عإنده أحاد يستطيع ل التي الحقيقة ببعض يتكلمون حاال كل عإلى

 . إنكارها موضوعإية
 فرانسوا (الفرنسي الباحاث مع العربية الصحف إحادى أجرته حاوار في جاء      
 عإن انفصلت الستقللية فالنخبة:  الستقلل بعد الحاكمة النخبة عإن قوله )بورجا

ًا الغرب ًا وألكن ، سياسي  تونس ففي ، المحلية المرجعية الطر تتجاهل ظلت ثقافي
ً  في السلمية الثقافة قلب تعتبر كانت التي المؤسسة )بورقيبة الحبيب( أغلق مثل
ًا وأقال ، الزيتونة جامعة وأهي ، الفترة تلك    بدأ الذي وأمن العنف حاول لسؤال جواب

وأليست   ، الحاكمة النظمة به بادرت العنف أن نجد الحايان من كثير في : ؟ به
 .   السلمية الحركات

ًا       ل أنا   :قال القتصادية الحالة تدهور إلى يرجع السلمي المد وأإن يقال ما حاول وأرد
   حاد إلى تؤثر القتصادية الظروأف أن أعإتقد وألكن ، التحليل هذا عإلى أوأافق

 .... السياسي العمل أسلوب عإلى ما
ًا يؤلف )فيرجاس جاكا( آخر فرنسي كاتب وأهذا        إلى مفتوحاة رسالة( أخير

 الجزائر مثقفي يتهم الكتاب هذا وأفي ، )جلدين إلى تحولوا جزائريين أصدقاء
 السلميين فعل وأأن ، السلطة مع بالتواطؤ وأيتهمهم ، يجري ما مسؤوألية وأيحملهم

ًا كان  هل ، بوضوحا موقعهم بتحديد )المثقفين( وأيطالب ، السلطة عإنف عإلى رد
 ! ؟ .. القمع ضحايا إلى ينضمون أوأ الديكتاتوري النظاما جانب إلى يقفون
 المتعالمين بعض من وأتقلباتها وأظروأفها بالمنطقة أعإرف الفرنسيان هذان هل      
ًا أن أما ؟ عإندنا  نرى بينما ، الحقائق ببعض يتكلمون جعلهم وأالتعقل الحياد من شيئ
 أن عإلى يدندنون مازالوا )التنويرية( يدعإون الذين )وأالمجلت الصحف كتاب( كتابنا
 مساعإدتهم الغرب من وأيطلبون ، القتصادي التدهور هو السلمي المد سبب
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ًا  . المد هذا يقف حاتى اقتصادي
 العربي مجلة في) زكريا فؤاد (عإلينا يطلع أن وأالرثاء للشفقة يدعإو مما وأإن      

ًا ًا متأسف  وأسلمة السيد لطفي وأأحامد حاسين طه أياما ، الخوالي الياما عإلى متحسر
ًا) ! التنوير (حاركة بهم بدأت الذين موسى  ينتشر الذي هو السلما أن عإلى وأمتحسر

 . الوراء إلى تراجع زعإمه في وأهذا ، وأالمتعلمين الناس صفوف بين
ً مؤسفة حاالة       . التجاهل أوأ الجهل بهذا العرب )المثقفون( يكون أن فعل

________________________

العالمين رب لله وأالحمد الله بعون تمت


