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م ـسم الله الرحمن  الرحي   ب 

 

 قواعد النشر:

اب والباحثين  .1 الراغبين في النشر تدعو املجلة الكتَّ

باملجلة إلى إرسال بحوثهم ودراساتهم إلى املركز بأي من 

 اللغتين العربية أو اإلنكليزية.

أال يكون البحث قد نشر من قبل على أي صورة، وال  .2

 إلى جهة أخرى، ويعتبر إرسال البحث إلى املجلة 
ً

مرسال

 تعهًدا بذلك.

ة ُيشعر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى املجل .3

خالل عشرة أيام من استالمها. وفي حال قبول البحث 

 للنشر ال يسمح بنشره في مكان آخر إال بإذن من املجلة.

وليست املجلة ملزمة بإعادة إرسال البحوث إلى أصحابها 

نشر.
ُ
شرت أم لم ت

ُ
 ن

ألف  7ألف كلمة وال يقل عن  15املقال عن )يزيد ال  .4

  نلم يك كلمة( ما
ً
 .ألكثر من عدد معدا

كون البحث متقيًدا بالقواعد العلمية في موضوعه، ي .5

ومنهجه، وعرضه، ومصادره، سليم اللغة، دقيق 

التوثيق والتخريج، مع االلتزام بعالمات الترقيم، وأن 

 يراعى فيه سائر املعايير العلمية.

م بالتسلسهال في صلبأو في نهاية البحث تكون الهوامش في نهاية الصفحة  .6
َّ
رق

ُ
ل الرقمي ، وت

 على التوالي حتى نهاية البحث.

اب املسلمون والعرب التاريخ الهجري في كتاباتهم. وتكتب األسماء األجنبية  .7 أن يراعي الكتَّ

 بالعربية ثم بالحروف الالتينية.

، والعهدة في ذلك على الكاتب .8
ً

عبر ، وتأن يكون البحث مطبوًعا ومصحًحا تصحيًحا كامال

ابها وال تع  كس بالضرورة رأي املجلة أو املركز.املقاالت عن آراء كتَّ

املنشور  يعطى صاحب البحثو  يخضع ترتيب البحوث وتنسيقها في املجلة العتبارات فنية. .9

 .فيها بحثهثالث نسخ من عدد املجلة الذي نشر 
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 العدد افتتاحية

 

ل هللا وجهد القائمين عليها ضبف -« املسارمجلة »تجاوزت 

وقار ب - يةنهالعدد الخمسين من حياتها الخصبة، ُم  - واملشاركين فيها

 السابع عشرعامها  -علمي رصين 
ُ
طى ثابتة ، بطريقة متطورة وخ

غم ما يحيط بها من صعاب وأمور مستمر، بدون كلل، رُ  وتصميم

، ووسط حصار ظالم تشهدها اليمن عظام، متمثلة في حرب مدمرة

 خ
ً
  انق برا

ً
  وبحرا

ً
األرض من على ما يمش ي ستهدف قذائف موت ت، و وجوا

انقطاع . إلى جانب نيانوما ينتصب فيها من أثار وبُ  ،بشر وحيوان

 صار ح، و كهرباء حتى ال تتحرك وسائل اإلنتاجلل
 
منابر و شر لوسائل الن

 ال مداد الد  ، إحتى كاد يعدم الورق واملداد ،التعبير
َ
 اني يسيل فيم الق

 حروب ظاملة.كل شبر نتيجة 

رتها ظلت تواصل مسيو ن عليها، القائميصبر ب «مجلة املسار»دت َم صَ ومع كل ذلك الهول 

عبرت ف ،بقوة التكنلوجياتمكنة من اختراق الحصار اآلثم صرار، ُم إبتصميم و التنويرية 

 املحيطات وتخطت  الحدود
ً
 .في املراجعة الذاتية املسئولة ملواصلة مسارها الكترونيا

املوضوعية،  :مقاالت متنوعة، يؤلف بينها هدف واحد هوجد القراء يهذا العدد وفي 

 أنه تبليغ ما تعتقد  :ويجانس بينهما مشترك واحد هو
ً
أبوابها فتح تفي نفس الوقت هي ، و صوابا

 لن  اللتقويم املرشد و 
ً
  قد البناء، مرحبة بكل قلم يضيف جديدا

ً
م اعوجاجا ِ

حح و يصأ أو يقو 

 
ً
 بل بالترحيب الواسع. ؛، متلقية ذلك بالقبول خطأ

51 
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(1) 

مركز »هو عبارة عن محاضرة ألقيتها في  «اإلسالمية الحضارةدور العقل في بناء »مقال 

  «الحوار العربي
َ
 منها وبها تبيين دور العقل في خ

ً
وره في ألن د ؛ة حضارةلق الحضارة أي  قاصدا

 به، فهو مصدر ن تنشأ حضارةأساس ي ورئيس ي، و ال يمكن أتكوينها وتشكيلها دور 
 
 إال

كل الحضارات كانت نتيجة هو مصدر التطوير، و  زم بأن العقلاإلبداع، ومن ثم يمكن الج

 الحضارة»ار، وربما لم يتبين دوره في أي حضارة كما تبين في ثمر لهذا العقل الجب  و 

على بنيانها وأشاد أركانها، وللعقل في املعتقد االسالمي دور أ، فهو الذي أقامها و «اإلسالمية

تكريم له وإشادة به ودعوة لالعتماد عليه، ومن هنا  «القرآن الكريم»طالئعي وريادي، وفي 

نفهم بوضوح أن الحضارة لم تنشأ في القصور السياسية، وإنما نشأت في املساجد 

 بالتحديد. «علم الكالم»التعليمية، وعلى يد 

 
ً
وفي جانب من املحاضرة أملحت إلى تأثير الحالة الطائفية في تزيف التاريخ، مسترجعا

نه في مقال سابق جناية السياسة على التاريخ وكيف عملت على مسخ بعض ما تحدثت ع

  املفاهيم الدينية والتاريخية لخدمتها.

 ضر في بناء الحضارة اإلسالمية حدور العقل إذن حاضف
ً
  ورا

ً
، وعندما تغلب عليه بارزا

به، غابت الحضارة «الفقه» ل مبداع، وإنما يحإال يحمل في نفسه عوامل  «الفقه»ألن  ؛وغي 

 اعدةتشكل الق، الخ«.. إرث وزواج وروابط»خصائص تنظيم شؤن اجتماعية، ويهتم بتنظيم 

 
َ
 من مكانه فإنه في الوقت نفسه «العقل»دور  «الفقه»ى ح  األرضية لقيام حضارة، لكن ملا ن

 .«الحضارة اإلسالمية» ىأنه

(2) 

« اإلصالح الدينيمراجعات في مجال »عزان" في مقاله:  يحيىتناول العالمة "محمد 

  - كما عودنا وتعودنا -اع، يحمل بقلم صن  موضوع اإلصالح الديني 
ً
، لم يستع طرحا

ً
رض جديدا

 قديمة 
ً
 اضأنما إنها بزخرف من القول وبألفاظ جميلة، و لو  أفكارا

ً
 ، فهو هنا يعرضف جديدا

 ن خاض فيه السابقون كما الالحقو الذي قديم املتجدد اإلصالح الديني موضوع جدلية 

، ولكل منهما منهجه «مدرسة النقل»و «العقل مدرسة»تشكلت بموجبها: مدرستان: و 
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بر أن جاء فاعت «عزان»ئ األخر، لكن العالمة وأسلوبه ولكل منهما فريق يدعم رأيه، وكل يخط

الثنائية ليست دقيقة، ومض ى في مقاله القيم واملمتع يشرح رأيه بوثوق املطمئن، وينتهي  تلك

تحليل النص الديني الذي يمكن نسبته إلى هللا من خالل الوحي أو »أن لى إق بعد بحث متعم

إما الحديث عن القيم الكبرى  ألحد غرضين: -في الجملة  -من خالل ما ورد عن الرسل يأتي 

وإما بيان كيفيات .. الخ. حفظ الحياة، وصيانة الحقوق، واألمر بالعدل واإلحسانمثل: 

الفكرة، كإجراءات التوثيق واملعامالت لحفظ الحقوق، وتشريع العمل التطبيقي لتحقيق 

اإليمان  تعبير عنلالقوانين التي تكون مرجعية ملا يحقق العدالة، وتشريع طقوس عبادية ل

دسة بعينها أو مقصودة بذاتها، ولكنها «باإلله الواحد
َ
. معتبرا أن تلك الكيفيات ليست ُمق

حيتها وجدواها من زمان إلى زمان ومن خخص شكل من أشكال التطبيق التي تختلف صال 

 آلخر ومن وضع لسواه.

وجود  عدم»ن منها: أو عملية التجديد واإلصالح إلى أن ثمة معيقات ل وفي آخر مقاله لفَت 

مؤسسات مؤهلة تتولى عملية التجديد واإلصالح بشكل مستمر ومنتظم، على أن تكون 

م نورون من مختلف املدارس الدينية وغيرهمتمكنة ومفوضة ومتنوعة بحيث يشارك فيها املت

من ذي االختصاص كل في مجال تخصصه، كالصحة واملال وعلم النفس والبيئة وكل ما له 

 «.مدخل في التشريعات واالحكام وبيان العلل واألسباب وآثار النفع والضر

(3) 

 بحثلهذا العدد  «عبد هللا القيس ي»قدم األستاذ 
ً
 «قرآني ر منظو من ركائز العلمانية »عن ا

 .ام على البحث املوضوعيقنه أن املقال مفيد وخصب و أشهد أو 

 َبيد أني 
ً
ترجمة  ألن «من منظور قرآنيالسكيوالرية ركائز »تمنى ألن يسميه أكنت  خخصيا

  دقيقةبالعلمانية ترجمة غير  «السكيوالرية»
ُ
عبر بصلة عن مضمون وكائدة، وال ت

  وأصح أجدى، وتسميتها باسمها «السكيوالرية»
ً
  وأكثر فهما

ً
جم ، وكما لم تتر وأوسع نفعا

 .«ةالسكيوالري»وأخذتا باسميهما، فكذلك يكون األمر مع  «الليبرالية»و «الديمقراطية»

بشكل أدق من تعاملهم مع ا موتعاملوا معهكما هما ا متمكن الناس من معرفتهفقد 

هما لخاطئة إلى أماكن أخرى، وأبعدتترجمتها الخاطئة، ولوال هذا االستبقاء لجرتهما الترجمة ا
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تا لنفسيها ومضامينهما طريقهما  عن فهم مضمونيهما الحقيقيين، وباحتفاظها باسمها شق 

 .نحو التعبير عما يحمالن من قيم ومعاني

 «العوملة»و «العلم»ودية أفقد تاهت معانيها في  «العلمانية»بـ « السكيوالرية»ة أما ترجم

 يد.وال حقيقتها ال من قريب وال بع «السكيوالرية»وهي ال تقرب من مضمون  ،فضاعت الفائدة

ز ثالث: تقوم على ركائ أنها: «السكيوالرية»تعريف  «القيس ي»لخص األستاذ وفي البحث 

 .استقالل مؤسسات الدولة عن السلطة الدينية. )عدم تسلط أي مذهب على الدولة(.1

حياد الدولة تجاه  .3دة والدين والعقيدة لكل فرد(. .حرية املعتقد. )حرية الضمير والعبا2

 .(املعتقدات. )املساواة في الحقوق بين املذاهب واملعتقد أو املواطنة املتساوية

ا تخالف ، ولكنهفي ش يء «القرآن»ما ورد في الف خوبالنظر الى هذا التعريف نجد أنها ال ت 

لمسلم حكامه، وهو لأر املسلم حكمه و ال يفرض على غي «القرآن»في كل ش يء، فـ  «املسلمين»

للسكيوالري، كل له معتقده، وكما أن السكيوالري ال يسمح بفرض  «السكيوالرية»كـ 

يِن﴾ ِف  إِْكَراهَ  ﴿الذ إال يسمح بفرضها عليه  «الديني»عليه، فـ  «الديني» ُنُكْم لَُكْم ِدي﴿و اِلِّ
 ﴾َوِِلَ ِدينِ 

ً
 تحولت الى دين متطرف. ، ألن السكيوالرية الفرنسية مثال

 يرفض هذا النمط، ألنه «اإلسالم»على الدولة، فـ  «مذهب»أما أنها ال تسمح بتسلط أي 

ن حكم إنوع من فرض الحكم والتحكم وأي فرض قسري غير مقبول في اإلسالم، ثم 

  «اإلسالم»ال يعكس طبيعة  «املذهب»
ً
سالم من فهم لل  باملطلق، وإنما يعكس مفهوم جزئيا

 وإنما حكم مذهب.م، نه حكم إسال : إومن ثم فال يقال فيه ،ل الخطأ والصوابيحتم

 بحثوبحث " كل جهد، وأحاط باملوضوع من كل أطرافه لقيس يولقد بذل األستاذ "ا

 الطالب للحقيقة الساعي اليها ببصر وبصير.

(4) 

ميته هألم يعط حقه من البحث مع  ،املعرفةنصل إلى فن من فنون وفي املقال الرابع  

بمعنى  - «اإلجازة» بمعناها العلمي والتوثيقي؛ فـ «اإلجازات»وجدارته، وأقصد بذلك موضوع 

للمستجيز خر السماح آ، وبمعنى «الشهادة العلمية»هي ما يسمى اليوم بـ  - من معانيها



 11|    افتتاحية العدد

، وبجانب اإلجازة توجد الرواية )األستاذ( برواية الكتب التي قرأها على املجيز)التلميذ( 

  أر ا قوثيقية، وهما متالزمان في تراثنا ال ينفصالن، وأعني به ما يرويه تلميذ م  الت
ً
لى ا عم   كتابا

هذه  دبع - صل الرواية إلى مؤلف الكتاب، ولست أرى تشيخه وشيخه رواه عن شيخه حتى 

  - الرواية
ً
 أدق من هذا التوثيق.  توثيقا

 بمقال ممتاز «محمد الحميري عادل بن »حول هذا املوضوع غير املطروق تقدم األستاذ 

  (480)حوت التي ، «اإلجازات العلمية في مكتبة آل الورد»عن 
ً
في مختلف الفنون.  عنوانا

في هذه الدراسة تناولت املوضوع في قسمين: األول للسماع، والثاني » ص طريقته بقوله:ولخ

ف آمل أن يقإليها من خالل هذه الدراسة وتوصيات  للجازة. وختمت باستنتاجات توصلُت 

 . «عليها الباحثون واملهتمون بالتراث اإلنساني بشكل عام

 اوكان في تناوله في هذا 
َ
، وأعتقد أنه سيكون رائد هذا البحث لو والى الكتابة لبحث رائدا

 .عنها بهذه الروح العلمية الدؤوبة

لوطنية" في اوللمكاتب اليمنية حديث يطول أهم ما يقال فيها أنها كانت بمثابة "املكتبات 

 رائدة في مجال "الفكر" و "الفقه"، قبل أن تتراجع هي و"الهجر 
ً
ت أدوارا هذا العصر، وأنها أد 

 العلمية" الى الظل املجدوب، فيخفت إشعاع ويغمض نور.

(5) 

الوثائق البريطانية لعام »أوراق عددها الواحد والخمسين بـ  «مجلة املسار»وتختم 

. وهي تشمل فترة خمسة أشهر (ه1323القعدة  4إلى  1322شوال 24املوافق من ) «1905

ربيع األول  19توفى ليلة الخميس )من عهد املنصور "محمد بن يحيى حميد الدين" الذي 

يوم الجمعة )وسبعة أشهر من عهد ابنه اإلمام "يحيى" الذي بويع  (م1904يونيو 2ه/1322

 .(م1904يونيو 3ه/1322ربيع األول  20

 واملتغيرات وهي فترة حافلة باألحداث 
ً
اليمنية،  في كتب التواريخ نقرأ فيها ما ليس مسجال

 فتتسع أمامنا مساحة الرؤية والعبرة معا
ً
توثق الزمان واملكان واألخخاص  وأنها، خصوصا

 .والجهات بشكل دقيق
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(6) 

ِج هذا العدد بفهرس لجميع أعداد املسار  و 
ُ
 ت
ً
من إعداد مدير الخمسين، الواحدة و وأخيرا

 ضين: التحرير، الذي قدمه بعر 

حسب تاريخ صدور األعداد، وترتيب املقاالت في كل عدد، مع اإلشارة إلى : األول العرض 

 .واحد عددين في مجلدكاالعداد التي صدرت 

 ذلك حسب اإلكثار. ووضع من 
ً
اب وأصحاب املقاالت، مرتبا العرض الثاني: حسب الكتَّ

 د في قائمة واحدة مرتبة حسب تسلسل األعداد التي كتبوا فيها.ليس لهم سوى مقال واح

 أنعد القراء الكرام و 
ً
ننا سنعمل في العام القادم على تطوير املجلة شكال ومضمونا

  الحياة وتؤدي دورها في تصحيح املسار العام في الفكر اإلنساني. ةلتواكب حرك

 

 رئيس التحرير



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .[في مركز الحوار العربي 2016اغسطس 5ه/ 1437الحجة  5ألقيت يوم األربعاء ]

 

 مقدمة

  .السالم عليكم ورحمة هللااألحباء ..  أيها

خالف هذه أ في هذه األمسية وأراني ،ر بشكر املقدمضجرت العادة أن يبدأ املحا

وال  م يرحال فهو، ولكني أشكوه اليكم "صبحي"يقي دشكر صأتتوقعوا مني أن فال  ،الطريقة

  يساوم وال يلين، سواء أكنًت 
ً
عظيم اهتمامه بسبب فإنه  فيه،داخال أم  ،من مرض خارجا

أنت ومع كل ذلك ف ،برسالته يكتسح كل عذر واعتذار، و يا ويلك من "صبحي" اذا توجه اليك

 
 
مته، وملا يقوم به من جهد في هذا السبيل، أوتقدير جهوده في خدمة  ،شكره ىعل غير قادر إال

بة بل للنخ ،تهذايس لتعرف أن مطالبه ل ليقينك أنك ،مما يرغمك على االستسالم له

 .جهوده املتميزةاملتميزة، وللتيار العربي القائد، فله الشكر والتقدير ل

 مالءإطلب مني أن أتولى القيام بأمسية شعرية فوافقت، ألن الحديث عن الشعر و 

 دور العقل

 بناء الحضارة االسالمية في

 ()زيد بن علي الوزير
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  ،قصائد
ً
نا الخارج من مرض، وما كنت أدري أن هذا أال يرهقني و من العناء،  ال يكلف كثيرا

ذا هو يطلب مني إعم صادني به في شباكه الحريرية الناعمة، و العرض لم يكن سوى ط

إن مون فلدور املرأة، وكما تعوعن  –كيفية فهم التاريخ وعن  ،محاضرة عن مرجعية العقل

االيجاز في املواضيع الصعبة مخل، ولكن  كل عنوان بحاجة إلى عدة محاضرات، وكما يقال:

 .أمر "صبحيـ "ال يعص ى ل

 محاور المحاضرة

 ثالثة محاور: تناول في هذه الليلةسأ

ثم  ،العربية اإلنسانية ةاإلسالميالحضارة  بناء مرجعية العقل ودوره في املحور األول 

 .مأساة غيابه

كعامل في انهيار تلك الحضارة  لتاريخا: كيفية فهم وهو ملحور الثانياأثني إلى ثم 

 .اإلنسانية

واسع ال يختزل في بقية حديث بل هو وهو دور النساء فهو موضع  املحور الثالثأما 

 .بحاجة إلى محاضرة كاملة بل محاضرات

لمت النساء في كل الحقول السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
ُ
فليس قليال ما ظ

 
 
ير هو املتوكل على هللا العباس ي منع النساء من الصالة والتعليمية، ومنذ أن أصدر خليفة سك

فسه من التعليم، ألن املسجد آنذاك كان هو املدرسة الكبرى، ن في الوقت نمنعهُ و في املساجد 

قاب، وبهذا العمل الشائن انسدل بضراوة بينهن وبين الحياة سور مانع، ثم فرض عليهن الن  

ومن  ،انهيار تلك الحضارة في - بسب تجهيل نصف املجتمع - مما أدى في النهاية إلى اإلسراع

ن راشدة، وأل الالنبوية واإلمارة اريخ اإلسالم اثناء الفترة دور ملحوظ في ت نكان لهاملعلوم أنه 

 في هذه أن أأظنني بمستطيع فال  املوضوع في غاية الخطورة واألهمية
ً
فسح لها مكانا

من ظلم  اما جرى عليهلشرح و  ،أتركه ملحاضرة مستقلة ألهميتهل أن ض  بل أني أفاملحاضرة، 

 دكان للتقاليد والعادات  ،تاريخي
 
 ،على الدين واألخالق واملشاعر اإلنسانيةفيه ب ور تغل

 .في انهيار حضارة-كما قلت  –وأسهم 
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 ومأساة غيابه ةاإلسالميالحضارة  بناء فيالعقل  دور

متقاربة املعاني، متدانية األهداف، مع وجود  ،عتقد أن العقل أو الفكر أو النظرأ

ا باقة متعددة األلوان ذات خصائص معينة لكل منها، لكنها تصب في خانة واحدة، أو كأنه

 ر.العبيالعطر و خصائص معينة، لكن لكل منها فوحه الخاص، ويجمعها هدف واحد هو بث 

لعقل هو من أعاد ل -بالنسبة للحضارة اإلسالمية العربية -الكريم  كان القرآنفي البدء 

علمية  يات  آ على رسول هللا وكانت اآليات األولى التي أنزلت بعد سبات طويل، الحضاري دوره،

ِي َخلََق ﴿ بامتياز  بِاْسِم َربَِّك اَّلذ
ْ
نَْساَن مِْن َعلَق  ، اْقرَأ ْكَرمُ  ،َخلََق اْْلِ

َ
 َوَربَُّك اْْل

ْ
ِي َعلذَم بِالَْقلَمِ  ،اْقرَأ  ،اَّلذ

نَْساَن َما لَْم َيْعلَمْ   [.5-1]العلق:  ﴾َعلذَم اْْلِ

الق لعقل في الخل وإعمال   ،لتفكيرواضح ل نداءفالدعوة إلى الذي خلق اإلنسان من علق 

 ىوكانت الدعوة الي القراءة هي إثراء للعقل وتوسعة للتفكير، وبدون القراءة يبقواملخلوق، 

 
ً
وبالحرف تتوسع تجارب ويحفظ تاريخ وتتجدد انطالقات واسعة  ،العقل والفكر محصورا

 .بعيدة وعصور مختلفةفاق آفي 

 لة،إلى العقل بص وما يمت   ،تتعلق بدور العقلالتي اآليات مئات  (القرآن الكريم)وفي 

نما هي إ ،«أفال تتفكرون» «أفال تعقلون »واآليات التي تقول:  وبوجوب إعماله في كل ش يء،

دعوة للعقل أن يستيقظ، أن يمارس دوره، أن يحدق فيما حوله، أن يستنبط، أن يقوم 

ونية الك اآليات واريفاق لفي اآل  او سعأن يولي األبصار دعوة أل  «واظر ان»: كلمةبرسالته، و 

 ، كلها كلمات إيقاظ، وكلها إحياء.«وفي انفسكم أفال تبصرون»، وأن يحدقوا الكبرى 

الداعي  (الكريم القران)والسالم هي  ةوليس مصادفة ان تكون معجزة النبي عليه الصال 

 إ
ً
 إلى اإلقناع. لى اإليمان عن طريق التأمل والتفكير وصوال

 
ً
 عن التعصب،  ،القول في  وانصافا

ً
 أفلم  لوماتي،وحسب معوبعيدا

ً
ل كما م العقكرَّ  ر دينا

 أر أولم  ،كرمه اإلسالم
ً
 يذال هو العقلفهذا همله املسلمون، أالعقل كما  وا دور هملأ تباعا

 وهذا االبتعاد عنه هو الذي هوى بتلك الحضارة الشامخة. ،بنى الحضارة اإلنسانية

فهم  على ، فاعتمدوا(الكريم القرآن)ل في فهم نصوص طبق املسلمون الراشدون العق
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عمر بن »وتجلى ذلك أبلغ تجل في عهد أمير املؤمنين  ته، وعملوا بها،حرفي   مقاصد النص ال

 - من التعتيم الذي حصلعلى الرغم  – أولئك الصحابة وكانكما هو معروف،  «الخطاب

 .مالقاد «الزيدية»و  «املعتزلة»هم األساس الفكري لدور 

د و نأن األمويين غيروا املنهج العقلي الحر، إلى املسبب ذلك وكان  قيَّ
ُ
د، هج الجبري امل املِقي 

بشكل فعال في مقاومة دور العقل وتحجيم طاقاته،  «الجبرية»وبسيف الحكم وذهبه عملت 

وإرادته في صنع حياته، وكاد هذا املذهب يطغى لوال ظهور  ،وتجريد اإلنسان من مسئوليته

 وحماية دون انسحاق العقل تحت عقب 
ً
املعتزلة والزيدية اللتان عملتا بنشاط دفاعا

 يةبأشواكها الحادة وبحماالجبرية ا لنجدته واملحافظة عليه، وباستنبات الجبرية، فهب  

 نمت خجرة الزقوم. لها السيف واالرهاب

يحمل  «مخير» ن اإلنسانطرح العقليون مبدأ أدفاع عن دور العقل في سبيل ال

 مسير » ليسمسؤوليته، و 
ً
رادة له، وليس كورقة تسيرها الرياح، كما طرحها الجبريون إال  «ا

 أالذين 
ُ
علق القضايا كلها باإلرادة اإللهية بما فيها املظالم والسلوك الشخص ي، رادوا أن ت

 عطاء امللكية املغتصبة لإهادفة 
ُ
اقش، وفي سبيل نتبرير عريها الشرعي شرعية إلهية غيبية ال ت

 «يزيد»و «معاوية»إلى إرادة هللا، وانتصار  «الحسين»و  «علي»ذلك طرحت سبب هزيمة 

  .كذلك، وليس هناك أي أسباب أخرى 

ساس أي حكم مغتصب، وفي مقاومة هذ الخطر أساس الحكم، و أصبحت الجبرية هي أ

 يمعبد الجنه :مثالأمن بسيوف األمويين،  املقاومين ليينروس العق سقطت املكتسح

 ،م(725ه/ 107)ت غيالن الدمشقيو  ،م(724ه/105)ت والجعد بن درهم ،م(699ه/80)ت

  غيرهم.و 

وقد ظن األمويون أن تلك الدماء املطلولة ستوقف دور اإلرادة الحرة نهائيا، ولكن الدم 

 .امتداد للعقلية الراشدة املسفوح أينع حركة عقلية قوية هي في الواقع

درسة م :هما ،تمثلت في مدرستين عقليتين ذات ينبوع واحد وتلك الحركات الفردية

 طاءومدرسة املفكر الكبير واصل بن ع ،اإلمام الثائر زيد بن علي
َّ
اق ، وواصلتا طريقهما الش



 17| المسار دور العقل في بناء الحضارة اإلسالمية

انية، نسانبثقت عنه الحضارة اإلسالمية اإلأن لي إ «علم الكالم»رغم الصعاب، وعن طريق 

برية لدت الجبينما وُ  (عندما كانت معاهد) ومن املالحظ أن ميالد العقالنية كان في املساجد

على  أن يحتل املسجد، فتم له - في عملية قهرية -ر في القصور امللكية، فحاول وليد القصو

ة يباني الحضارة، وانجبت الجبر  «علم الكالم»املدى الطويل ذلك؛ لكن بعد أن انتج املسجد 

 داخل القصور الباذخة مضاجع السرايا والغلمان. 

استمر الصراع بينهما في العهد العباس ي، وقطف املنصور خليفة هللا بأمر هللا رؤوس 

 
ً
ي ثورتي ف الكثيرين من املعتزلة والزيدية وغيرهما من الحركات السياسية، وسال الدم غزيرا

الزيدي، ومعه املعتزلة، كما سال األكثر منهما في ثورة  «النفس الزكية»املدينة بقيادة 

 «ابراهيم بن عبد هللا»
ُ
 كث «املهدي العباس ي»قتل سار ابنه ف املنصور  ىط، وعلى خ

ً
من  يرا

 .أودعهم السجون و  املعتزلة «هارون الرشيد»ضايق و املفكرين تحت عذر الزندقة، 

ازدهر الفكر ف، املأمون واملعتصم والواثقن انبعثوا بقوة في أيام ألكن العقليين ما لبثوا 

، العباس ي املتوكلونما واستطال، على أن االضطهاد املريع عاد عليهم على يد خليفة سكير هو 

  ،ضربة شديدة ملعتزلةالذي أنزل با
َّ
ي التسعة والعشرين ف املذاهب اختصرو  ب،فسجن وعذ

 ، مذاهب أربعة
ً
 بذلك تجفيف الفكر والفقه معا

ً
زلة حكم فيهما، ومع ذاك فإن املعت، ليتمريدا

 متطورة، كـالقول أوالزيدية ولدتا مرة أخرى من رحم االضطهاد، وقدم العقالنيون 
ً
 فكارا

د»بـ
 
/ هـ210 ) التي نادى بها بشر بن املعتمرعلي يد اإلنسان، نسان إمكانية خلق وا «التول

 229 عام وأ ،م836هـ 221 عام )ت ظامالتي نادى به الن   «الكمون »و «الطفرة»كالقول بـو . (م825

ن أو  (1)هللا يخلق الدنيا وما فيها في كل حال من غير أن ينفيها ويعيدهاوأن  م(844-43 /هـ

)أن املعدوم ش يء معلوم ومذكور،  شيئية املعدوم: ومسألة .(2)الجسم في كل وقت يخلق

، «اخوان الصفاء». وطرح «أبو القاسم البلخي»طرحها  كما (3) وليس بجوهر، وال عرض(

 .ر الطبيعيفكرة التطو 

مرحلة  (م860/  هـ 246)ت براهيمإوبلغ تكريم العقل عند اإلمام الزيدي القاسم بن 

 ،قلخذ بالعؤ في القرآنيإذا تعارض العقل مع النص  :قالالعقل، و ة فنادى بـحاكمية متقدم

 (القران الكريم)ألن بالعقل يفهم 
ً
  :(1058ه/450 من هذا ما قاله املعري )ت ، وقريبا

https://ar.wikipedia.org/wiki/210%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/210%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/825
https://ar.wikipedia.org/wiki/221_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/221_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/221_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/229_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/229_%D9%87%D9%80
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 يْرجتي الناُس أن يقوَم إمام  

 

، يف الكتيبِة اخلْرساءِ    ناطق 

، ال إماَم سوى الـ   َكَذَب الظنُّ

 

 ساءِ وامل ـعقِل، مشريًا يف صْبحه 

 فإذا ما أطْعَتُه جَلب الـ 

 

 رمحَة عند املسري واإلرساءِ  

خدمة السلطان، فعبر عن إلى فقد جرى تحوير املذاهب الفقهية  ،وكما حورب العقل 

عس اوضعها   :يضا حيث قالأو العالء املعري بلشاعر الفيلسوف االت 

 إنام هذه املذاِهُب أسبا

 

 الّرؤساءِ ب  جلذِب الدنيا إىل  

، ال َيِرّقو   غَرُض القوم ُمتعة 

 

 َن لدمع الّشاّمِء واخلنساءِ  

الرغم من االنبعاث العقلي بين الحين واألخر إال أن طغيان الفقه الجبري سيطر وعلى  

 يوم أصدر الخليفة العباس ي القادر بأمر هللا عاموبلغت ظلماته أشدها ، على الساحة

زلة يأمرهم فيه بترك الكالم والتدريس واملناظرة في االعتزال م( كتابا ضد املعت1017ه/408

 بحلول النكال والعقوبة. - إن هم خالفوا أمره - وأنذرهم ،واملقاالت املخالفة للسالم]!![

وما  - «القادر»نسبة الي هذا الخليفة العباس ي  - «البيان القادري »الكتاب ذلك ثم تلى 

 433 عام)يوم أصدر  ،«البيان القادري »أدراك ما  ، ثم ما«البيان القادري »أدراك ما 

وكتب الفقهاء  ،وقرئ في الدواوين «القادري  االعتقاد» سمي افي بغداد كتاب (م1041ه/

تزل ، لقد اخخطوطهم فيه وذكروا أن هذا اعتقاد املسلمين، وأن من خالفه فقد فسق وكفر

 ليفة اإلسالم في خخصه.هذا الخ

سنته في واستن ب «القادر»نهج الطين الس ونهجالفترة استبيح القتل الجماعي تلك ومن 

من يدعو الى  كلقتل واستمر  «السلجوقيين»و «الغزنويين»علي يد السالطين قتل املخالفين 

وفي الص« صالح الدين األيوبي»، وقتل «الحالج» «ملقتدُر ا»الخليفة قتل ف رفع الظلم،

يعقوب  دي أبو يوسفمر الخليفة املوح  أو  ،م(1191/ه586م )عا« السهروردي»اإلستشراقي 

 إفأحرقت الفلسفية  «ابن رشد» جميع مؤلفاتب م(1199ه/ 583)ت املنصور 
 

ها، منب ما هر   ال

انت رؤوس كوهكذا  ، ونفي الفيلسوف الكبير إلى املغرب،وحظر االشتغال بالفلسفة والعلوم

 بحرية اإلرادة. حد منهمأأو تنغى كلما جاهر  العقليين تقطف أو تعذب
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وبموجب "البيان القادري" املظلم حصر االعتقاد بالقوة فيما يعتقد الخليفة األرعن، 

وبحصر اإليمان في خخصه بدأ نور العقل يغيب بسرعة، وأقبلت ظلمات الجهل تتدفق 

 بسرعة كبيرة.

فلسفة  اسأنه من املضر التعميم فهناك دولة الخالفة الفاطمية التي قامت على أس ىعل

اسماعيلية وليس على أساس فقهي، كما هو الحال في الدول األخرى، ومن ثم ازهر الفكر 

، وتساجل القصر واملعهد في اإلبداع، وعولجت كثير من القضايا 
ً
 رائعا

ً
الحضاري ازدهارا

معالجة عقلية، وكانت قصورهم معاهد للتعليم، وليس للسرايا والغلمان، وانعكس هذا 

طبقة على م - كما نسميها اليوم -قلي على السلوك السياس ي، فكانت املواطنة االنفتاح الع

أفضل ما يمكن، فكان املواطنون من مسلمين ونصارى ويهود يحتلون منصب رئاسة الوزراء 

سه اإلسماعيلي واملالكي والشافعي. أفي العهد الفاطمي بدون تفريق، وكان القضاء يتر 

  اءانطفبو 
َ
 ل الظالم الفقهي كل األراض ي اإلسالمية. مَ الخالفة الفاطمية ش

يضا سبب أخر في استبقاء الفكر العقالني زمنا أطول، يعود فضله إلى أولئك أهناك 

الذين ابتعدوا عن مقارعة الفقه السياس ي الجبري، وابتعدوا عن مقاومة الظلم السياس ي، 

م( وأمثاله، فهؤالء اهتموا بالعلوم 1040هـ/ 430)ت  «ابن الهيثم»خلصوا للعلم نفسه كـ أو 

ون وما فتركهم السياسي خلصوا لها، ولم يتعرضوا للفكر الجبري وال للمظالم السياسيةأو 

 كان لهم الفضل في استبقاء العقالنية فترة من الزمن.يعملون، و 

ية العقل، اوفي معادلة غريبة كان لبعض الدول املستقلة وتعاديها فيما بينها، فضل حم

 ذا استشعر العالم خطإفكانت كل دولة تنشأ تنافس األخرى في جذب العلماء اليها، حتى 
ً
را

منه إلى دولة أخرى ليجد عندها األمان املؤقت، كما حدث للفيلسوفين  من الحاكم ألفكاره فر  

في خالل و ،«نزاريةال»و «الغزنوية»و «السامانية»الدولة  ، وتنقلهما بين«الرازي »و «ابن سينا»

 ؤ بقائهما هنا وهناك كانا ي
ً
لفان بعض كتبهما، ويعلمان تالميذهما، وينشران فيهم فكرا

. امومعرفة، حتى إذا أحسا بنذير تركاها وارتحال الى أخرى، تاركين وراءهما تالميذهما ومريديه

 اومن خالل هذه املطاردة تنقل الفكر الفلسفي بين البلدان وانتشر هنا وهناك، وبقي هذ

 الفكر يقاوم حتى طمره الفقه الجبري وطواه في النهاية.
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غرق العالم اإلسالمي في الظالم، وساد الفقه الجبري وانتهت  ىوبقي العقل يقاوم حت

الشورى واالنتخاب والتفكير العقلي إلى أن بدأ يستيقظ من جديد، وتبلورت تهاليله علي يد 

م قاسو مثال محمد عبده والكواكبي أمن وتالميذه  «جمال الدين األفغاني»موقظ الشرق 

 اهيمإبر  وعبد السالم املويلحي وأخيه سامي البارودي محمودو  ، وسليم بك العنجوريمينأ

وسليم  ،وأبي الوفاء القوني الزرقاني ، والشاعرعلي بيك مظهرو  إبراهيم اللقانيو 

ئمة األزهر العظام من أو ، شيد رضار وتالميذهم ك، وعبد هللا النديم ،وأديب إسحاق ،النقاش

رهم، وغي، وأبو زهرة ،لتوتشو  ،ومصطفى عبد الرزاق، مثال الشيخ محمد مصطفى املراغيأ

 م أوائلنا بنفسصطدوانتشرت هذه الفكرة انتشار النور الجديد إال أنها اصطدمت كما ا

 
ً
 طبيعة الحكم تحت تسميات أخرى، وبنشاط مقاوٍم على يد التيارات املتخلفة واألشد تطرفا

بير وإلى حد  ك ،التي تمكنت بما تملك من مال ودولة غنية من عرقلة خطى العقلية الجديدةو 

 أعادت الفقه السياس ي األكثر ظلمة إلى سابق عهده.

ربت بغروبه، كما تبين لنا  ن الحضارةأتبين لنا مما سبق 
َ
قامت على النشاط العلمي، وغ

 كحضارة -ال تقوم ولن تقوم على فقه، وإنما تقوم على فكر وأنه في غياب الفكر أن الحضارة

 ، وهكذا كان.ياس يالفقه الس خلف ويسودينمو التَّ  -

 الحضارة اإلنسانية مسارتأثير حركة التاريخ في 

  تبل تمرد ؛الحبيب «صبحي»هنا لم أتقيد بما رسمه 
ً
 ها اختار عم ت، وابتعدعليه قليال

إلى قريب منه أو شبه قريب، إلى عنوان أخر هو دور بعض املؤرخين في اخضاع الوقائع 

ولنا أن نفهم أن بين دور الفقه ار الحضارة، ودورهم في انهيالتاريخية لخدمة السلطان، 

 غراضهأل  التاريخ الفقهياخضاع مذهب في تفي تعطيل الفكر، وبين دور ال الجبري  السياس ي

 
ً
 وانسجام ارتباطا

ً
 .ا

اريخ وقائع الت في تشويه املنطلقهو  الكذب على األحاديث النبوية،كان في البداية 

 ريبة، كثرأ متعددة نقاط في ولقاءاتصلة ُمريبة،  عند الفقهاء املؤرخين، وبينهما السياس ي

اأكثر الكذب على التاريخ، وكالهما  كما هللا رسول  على الكذب كثر فقد التاريخ، بالدين و  ضر 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85
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 علم ضعو  إلى - للتقليل من بلبلة االختالق-د بعُض علماء أهل الحديث َم وإزاء هذا التهريب عَ 

 أمكن، ما وسلم وآله عليه هللا صلى النبي على األكاذيب تدفق من ليحد والتعديل جريحالت  

دراسة  عبر ؛خالل تطبيق هذا املنهج معرفة الحديث الصحيح من الحديث املريب من وليتم

 .أمكن ما واستقامتهمأحوال الرواة أنفسهم، والتحري من عدالتهم 

لك بما يقرب من ذوكما قام علماء الحديث بهذا الجهد املشكور قام بعض علماء التاريخ 

ال ق فوثقوا وقائع التاريخ واملؤرخين من خالل تخصص املؤرخ في مناطق محددة. ،الصنيع

قرأت بخط أحمد بن الحارث الخزاز: قالت العلماء: أبو مخنف »ابن النديم في الفهرست: 

م( 839ه/ 224م( بأمر العراق وأخبارها وفتوحها يزيد على غيره، واملدائني )774ه/157)ت

م( بالحجاز والسيرة، وقد اشتركوا في 823هـ/ 207مر خراسان والهند وفارس، والواقدي )بأ

 .(4)«فتوح الشام

مية «والتعديل التجريح علم» أو الرجال معرفة خطوة كانتولقد 
ْ
 مباركة، وعملية ِعل

بت  التي روافدال بعض تنضيب في تنجح لم - األسف مع - لكنها ما، حد إلى األكاذيب سيل نض 

قية، املياه فعكرت معها، غثاءها حملت ظر لفت في نجحت لقد الن   ألحاديثا من كثير إلى الن 

 رضتف بما الصافية املياه فلطخت عادت أنها إال - إنجاز ذاته حد في وهذا - الصحيحة غير

روطه يستوفي أن من املنهج منعت فاقعة، ةمذهبي   من الحديث قبول  على
ُ
 .ش

الذي كان من املفترض أن يحسم االختالق  -حصر اإلضرار التي نزلت بهذا املنهج  يمكنو 

 في عوامل ثالثة:  -بصورة نهائية 

بت املذاهُب األول   مذهب، حيث نص   شرسين علماءها : وقوعه في مخالب الت 
ً
حكاما

برئ من كان على مذهبها
ُ
 ت
ً
وتدين من كان على خالٍف معها، بطريقة  ،يصدرون أحكاما

 ،واضحة، فحتى مع اعترافهم بصالح الراوي وتقواه ومصداقيته وصفاته النبيلة عتدائيةا

فإنه قد ُيستثنى من قبول حديثه؛ ألن مذهبه مخالف لهم، وهكذا سرى التمذهب في عروق 

فأصابه بالندوب والبثور والتشويه. والذي أنا منه على يقين أن العامل املذهبي أوقف  ،املنهج

، ثم ما لبث أن سقط في حبائل التمذهب االستفادة الك
ً
املة من هذا املنهج الذي بدأ واعدا

 مع األسف.
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  الحديث قبول  في حقها الدراية يعطوا لم والتعديل الجرح علماء أن :الثاني
ً
 عَ و  عقال

ً
 رضا

رة )القرآن الكريم( أم لم توافقه، فتكونت ثغ توافق سواء بـالرواية مكتفين هللا، كتاب على

واسعة ملروق أحاديث عارضت الكتاب والسنة الصحيحة، وعارضت املنطق القرآني 

 املستقيم. 

 لصالح هذا التخريب، فقد ضخت -بواسطة فقهائها -السلطة السياسية  تدخل: الثالث

  لدعم األحاديث مئات
 
  أن في شك يخالطني وليس سلط،الت

ً
 هريرة بيأ إلى ينسب مام جانبا

 من هذا القبيل الكائد. كان عباس بن هللا وعبد

الغربال، وأخضعنا رواته للجرح والتعديل،  اهذ داخل التاريخ وقائع وضعنا نحن وإذا

  - كبير حد   إلى -وارتفعنا به فوق التمذهب والتسلط، فإننا سنجد 
ً
 أن ذلك آخر، تاريخا

  التاريخ على الكذب جعل قد - عليه هللاصلى  - هللا رسول  على الكذب
ً
، سبيال

ً
 ولهذا سهال

 ال وحتى ،خيلالد   من األصيل فرز  ليتم العقلي، املعمل نفس في التاريخ وقائع ندخل أن وجب

ل
َ
ظ

َ
ِخبُّ  ن

َ
 جتمعُم  أي على ضرر  ةثم   وليس التاريخية، الغواية طريق في( ونسكن نستقر)=  ن

  ديني تضليل   اتجاهه صيغي أن من أكبر
 
 ليلالتض نجح إذا أنه املؤكد ومن تاريخي، وزيف

 .واملصير يراملِس  في التحكم أمكن فقد بالتاريخ، التزييف ونجح بالدين،

 هللا سول ر  على فالكذب ،منه أكثر بل مثله؛ بالتاريخ لحق أضرار من بالحديث نزل  وكما

 كولم يكن  ،متطاولة قرونا شملالكذب على التاريخ  لكن ،قدره لوعُ  على عليه انصب  
ً
 ذبا

م ومن منهم، األالف لصالح بل الطغاة؛ على
َّ
هللا عليه  صلى هللا رسول  على الكذب أن به املَسل

دت التي هي ألنها كله؛ اإلسالمي التاريخ في ارتكبت جريمة أكبر كان  إلى لوصول ل الطريق عب 

 .املآثم عروش

ت من نجاحه، و ما لبث أن تجمد  وعلى كٍل  فقد أصاب علم الجرح والتعديل شوائب حد 

 وأصبح التاريخ مرهونولم يتوسع، 
ً
 للحافظ (فاءالخل)تاريخ  بمزاج صاحبه، كما رأينا في كتاب ا

 من الخلفاء العبيديين»م( عند ما قال: 1505هـ 911 ت) السيوطي
ً
ألن  ؛ولم أورد أحدا

.. ومنها: أن أكثرهم زنادقة خارجون على .منها: أنهم غير قرشيين ،إمامتهم غير صحيحة ألمور 

ومنها: أن مبايعتهم صدرت واإلمام العباس ي قائم موجود سابق البيعة... ومنها: أن  .اإلسالم..
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الحديث ورد بأن هذا األمر إذا وصل إلي بني العباس ال يخرج عنهم حتى يسلموه إلى عيس ى بن 

 أاألمور لم .. فلهذه .مريم أو املهدي
ً
من العبيديين وال غيرهم من الخوارج، وإنما  ذكر أحدا

 .(5) «مامته، وعقد بيعتهإذكرت الخليفة املتفق على صحة 

 
َ
 يينالعبيد سمى أنه ومع بامتياز، مذهبي سياس ي نص أنه بيقين النص هذا من خرجن

 يتطابق نأ يقض ي املنهج ألن ؛أخطائهم ينتقد ثم كخلفاء كتابه في يدرجهم فلم بالخلفاء

 ماب يلتزم لم هو ثم ،«العناوين خداع» :تسمية تحت يدخل ال حتى املحتوى  مع العنوان

صحة  من الخلفاء املتفق على ويعتبرهبن معاوية،  ليزيد يترجم فنجده نفسه، على اشترط

لم يتفق  «يزيد»ـف ،في الخليفة إمامته وعقد بيعته، مع أنه روى عنه في كتابه عكس شرطه

رض تمليكُه بالسيف بفر إو  ،مامته وال على بيعتهإاس على الن
ُ
اللية الوراثة الس ضنما ف

والية التوريث و  والبيعة معنى، لقد حل   لالتفاقوإلغاء االنتخاب، ومن تلك الفترة لم يعد 

 .العهد محل االنتخاب

 ر ليفة العادل عمر بن عبد العزيز ضرب خن الإ :ضيفويُ 
ً
 بأمير املؤمن فصَ وَ  جال

ً
 .ينيزيدا

قال نوفل بن أبي الفرات: كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجل  يزيَد فقال، قال: أمير »

رب عشرين وأمر به فضُ  !تقول أمير املؤمنين؟ ]عمر[: فقال .املؤمنين يزيد بن معاوية

 .(6)«سوطا

 مدينة عليه وثارت ،الزبير ابنو بن علي  الحسين عليه ثار وقد بيعته، على االتفاق أين ثم

 عن هنفس السيوطي وروى  ؟!- املالئكة غسيل - حنظلة بن هللا عبد بقيادة األعظم النبي

 .(7)املنكرات ويأتي الخمر يشرب كان يزيد أنم( 1348هـ/ 748)ت  الذهبي

كان »من الخلفاء، مع أنه يقول فيه:  الوليد بن يزيد وعد  ، ولم يلتزم السيوطي شرطه هذا

 لحرمات هللا
ً
 للخمر، منتهكا

ً
با  شري 

ً
  ،زنادقة العبيديين أكثر كان وإذا. (8) «فاسقا

ْ
 لهم يؤرخفل

 الزَّ  تلك بالدليل ثبتويُ  كزنادقة،
ْ
 .سياسية دعائية بتهمة يكتفي وال قة،َد ن

إلن  ؛لعدم صحة قرشيتهم، فهذا الشرط باطل من األساس ؛ن خالفتهم لم تصحأوأما 

ِ  -صرح السالم و النبي عليه الصالة 
َبَجِلي 

ْ
ِ ال

َّ
 َمْن » نأ -كما روى مسلم َعْن ُجْنَدِب ْبِن َعْبِد اَّلل
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ة  َجاِهِليَّ

 
ة
َ
ِقْتل

َ
 ف

ً
ة ْو َيْنُصُر َعَصِبيَّ

َ
 أ
ً
ة ٍة َيْدُعو َعَصِبيَّ يَّ ِ

ْحَت َراَيٍة ِعم 
َ
ِتَل ت

ُ
 االنتصار ذلك من. و (9) «ق

  .وحصر الخالفة فيهم كعصبة لقريش

ن خالفتهم لم تصح لوجود قائم من بني العباس، فلماذا صحت بيعة أبي العباس إما أو 

بن مروان بن  محمدليفة مروان بن خال»م( مع وجود قائم من بني أمية 754 -ه136السفاح )

 م(. 750هـ =  132املقتول عام ) «الحكم

ليه إأي حضيض انحدر  إلى ريناويُ مذهب على التأريخ، اية الت  نَ رينا ِج ناقض يُ فهذا التَّ 

 تبك من كثيرة سياسة كتب النوع هذا من دينااملؤرخون املتمذهبون واملتسيسون، ول

فت ،املختلقة األحاديث  كتب كذلك ولدينا السلطة، لصالح الدين حر 
ً
 وقائعها فتُزي تاريخية ا

  سلطان أو ظلوم ملك سيرة مع لتتكيف
َ
  ومع شوم؛غ

َ
ضليل ن  دَ  في قهاتُّ عَ ت   التَّ

َّ
 فقد ييف،ز والت

م ومن واملرجعية، بالقبول  السابق من الالحقى مضامينها تلق
َّ
 أنهما،ش وُرفع ،قدرهما عال ث

ِ  من النوع هذا عظمُم  أن مع
 راٍت تبري مجرد -دراسة متأنية  اودرسناه فيها تعمقناإذا  - يرالس 

 .جائر لحكم سياسيٍة 

والتسييس على التاريخ من املؤرخين وقد اخترت "السيوطي" مثال لجناية التمذهب 

 "السالجقة"ير وز ل "سير امللوك"كتاب سآتي ب ،املتأخرين، وسآتي بمثل على املتقدمين نوعا ما

ذلك الوزير  ( 1092/أكتوبر14/ه485 ت) ،نظام امللك الطوس ي الشهير واإلداري الكبير

 سياسية خدمت السلطة ورسخت الفرديالكبير
ً
ر له أن يلعب أدوارا د 

ُ
قت ، الذي ق ة، وعمَّ

 أوتأتي أهمية هذا الوزير من ارتباطه بـ"املدارس النظامية" الشهيرة التي املذهبية. 
ً
عطته ألقا

 
ً
 غو  ،واسعا

ً
خليفة لل" اإللهية "االصطفائية ةجاثمة، ومن ثم جعل لفكر  طت الدعاية له عيوبا

 .قيمة كبيرة

ني دور لحاكم، والثاسأضرب مثلين لفكرته الفقهية: األولى "فكرة االصطفاء االلهي" ل

لك  املدارس النظامية في تكريس التمذهب.
ُ
لم يهتم  -كما سنرى في كتابه –الحق أن نظام املـــ

ب بسيط هو أنه حصر التعليم في هذه املدارس على املذهبين الحنفي لسب املذهب السنيبنشر 

 بقية ما يسمى ببقية  -مذهب السالطين -
ً
واملذهب الشافعي مذهبه، فقط، واقتصر عليهما تاركا

 والثاني دور املدارس النظامية في تكريس التمذهب. املذاهب السنية خارج أسوار مدارسه.

https://ar.wikipedia.org/wiki/485_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/485_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/485_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1092
https://ar.wikipedia.org/wiki/1092
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A
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 بحانه: ن هللا سإلقيام الحاكم، فهو يحددها بقوله  «هيةاالصطفائية اإلل»فكرته  أما عن

 وةثر  من أهله هو ما ويمنحه وامللك، بالسعادة عباده أحد الربانية بقدرته يختص»

  ويهبه ونعمة،
ً
 .(10) «وحكمة عقال

 من وفيها الكتاب، هذا من الخمسين الفصول  نضد اإللهي االصطفاء هذا وضمن

 منعت حلول  عن يتحدث لم ولكنه اللب، يبهر ما الظلم وعدم والحق العدل إفشاء الى الدعوة

 .اختارهو  اصطفاه قد هللا ألن ؛جماحه يكبح تصرف أي أو كإقالته، املظالم عن السلطان يد

 عن ةالصادر  واملراسيم السامية األوامر تعظيم يوجب فهو االصطفاء اهذ مع وبانجراره

َمانوأال يرسل  ،(11)البالط
ْ
إال بأمر، وأنه يجب الحيطة في إصدار األوامر  البالط ِغل

 . (13)أمورهم وتنظيم ومقربيه امللك ندماء وله باب في (12)السلطانية في السكر والصحو

 يستطيع كيف وإال واضحة، تناقضات في ورطته قد باالصطفائية القول  في تورطه ولعل

 منظا اشترطه تنظيم حسب الشراب مجالس يمارس والسلطان االصطفاء هذا يفهم أن

وأن يشترط أن يأتي املدعوون إلى  ،(14)والندامى مارالسُّ  وإراحة إراحته أجل من امللك

 ؛معهم وسقاتهم بالخمر يأتوا ألن اللياقة من ليس»إذ  ؛غالم واحد ومعهم الشرابمجالس 

 يدس هو -في رأيه  –..فالسلطان .املقبول  غير العمل هذا من قط بش يء تجر لم العادة ألن

  ؟«..عليه اليَ عَ  كلهم والناس البالد

 التي ةاألشرب كل ألن»في مجلس الشراب، معلال ذلك بقوله:  الرديالنوع على منع  وشدد

 الشراب مجلس تنظيم في» :هذا الفصل اسم وحمل (15)«الجيدة األصناف من بها يؤكل

  .«وشروطه

قد ورطته في تناقضات واضحة، وإال كيف  "االصطفائيةـ "ولعل تورطه في القول ب

مجالس الشراب حسب تنظيم في يستطيع أن يفهم هذا االصطفاء والسلطان يمارس 

ما يحرمه ويعاقب عليه املواطنين، ويبيحه  ،وإراحة السمار والندامىته اشترطه من أجل إراح

 للسيد الكبير.

لتدريس افشرطه على املدرس أما بالنسبة لدوره املذهبي فيظهر في كتابه هذا بوضوح؛ 
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ي ف كان قد انتهى من تأسيس املدرسة النظامية .في "املدارس النظامية" مكشوف بدون غطاء

واشترط أن يكون املدرسون وكتب التدريس من  م1067هـ/ 459شهر ذي القعدة عام 

ال من دوالباقون في الضالل. وب ،املذهبين "الحنفي" و "الشافعي" فقط، باعتبارهما الناجيان

يق.   أن يرشد الضالين فيوسع، ابتعد عنهم فض 

حنفي ملا كان  (م1092 نوفمبر18 /هـ485 )"ملكشاه" السلطان السلجوقي ظن أن لوأكبر ا

، مع سلطانه، ولو كان سلطانه على غير مذهب املذهب تعاطف وهو الشافعياملذهب، 

لفترة من عداء األشاد به ونبذ الحنفية، ألنه يعلم علم اليقين ما بين املذهبين في تلك  الحنفية

ن تمكن من إيجاد تعايش مذهبي بينه وبين السلطانيي واقتتال، وهو بلباقته وحسن ادارته قد

عيلية" وبقية و"االسما، "للنزارية"اشتعل الحريق بينهما وبين الزعيم الجديد  بينما الحنفيين،

قد  هلك أنذ، لبأية حاعند" نظام امللك"  فصل السياس ي واملذهبي في اإلمكان وليس. املذاهب

أولى الجانب املذهبي كل ما في قدرته، كما اهتم بالجانب السياس ي بنفس املقدار، وسار بهما 

 في خطين متوازيين
ً
 فالنفس املذهبي والتحريض الطائفي واضحان من خالل كتابه. .معا

 ينف بكان في إمكانها أن تؤل والتيهذه الشخصية البارزة،  أن فيالنظامية  املأساة وتكمن

مت هامته الكبيرة، ومع األسف فهو لم مذهبيته بين حبال معقدة، وقز   أسقطته املسلمين

 الخالفات، تأجيج أضرم بل ؛إطفاءيكتف بإخماد الحرائق، ولم يشكل من علمه عملية 

، بامتياز مذهبي وكتاب بامتياز، سياس ي كتاب هذا كتابه أصبح بحيث
ً
 الحقيقية همهي ال أيضا

شنيع، اإلثارة يهمه ما بقدر
َّ
  فهو والت

ً
 - «لبويهيينا الدياملة» حكم تعصبه املذهبي ضدب مثال

 إال أنه ش يء في نظامهما يختلف الوالذي  ،«السلجوقيين» أعداء نفسه الوقت في هم الذين

 في يثير نأ يحاول  - دولتهم انهيار من وبالرغمالكبار مجالس شراب،  للبويهيينلم يكن يوجد 

 حزازات الخالفات األولى  املعتدل «ملكشاه» السلطان
ً
 "الدياملة"و "األتراك" بين وإْن »نسبيا

 نَ َح إو  خالفات
ً
 .(16) «القدم في متمادية بل اليوم بنت ليست ا

فهم  ةالدياملخلص أطهار ال يعرفون البدع واألهواء، أما  مسلمون »ويعتبر السلجوقيين 

 على انقرضوا قد البويهيين أن العلم ومع. (17) «وخصومنا الفاسدةالبدعة واملذاهب  أمنش

 ملذهبيا تعصبه كان ذلك جانب وإلى السيئة، العقائد أهلمن  يعتبرهم أنه إال السالجقة يد

https://ar.wikipedia.org/wiki/485%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/485%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1092
https://ar.wikipedia.org/wiki/1092
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  والحنفية للشافعية
ً
لوحيد لربما كان املذهب ا أحناف؛ السلجوقيين أن ولوال للعيان، واضحا

يدخلهم  أنإلى  فاضطر ،أحناف سالطينولكنه وزير لدى  عنده، الشافعي املذهب املسلم هو

ل، فضأليس في العالم كله »، فقال: مبتدعة فمذاهب عداهما ومافي املسلمين األطهار، 

وأقوم من مذهبي أبي حنيفة والشافعي رحمة هللا عليهما، أما املذاهب األخرى فبدع وأهواء 

 .(18)«وشبهات

يق إ :ما يقال في هذا النص وأول    وض 
ً
ر واسعا ،ن شيخنا حجَّ

ً
بما -وحرم الفكر رحبا

من دوره في الحفاظ على الحضارة، ويمكن  -ضخت املدارس النظامية من فقه سياس ي سلبي

القول أن مدارسه املغلقة سببت ضمور الحضارة التي ال تقوم على فقه كهذا، ومهمة الفقه 

هو تنظيم عالقة املجتمع ببعضه، وليس فكرا يبحث عن ما خلف الصور امللموسة، وألن 

الفقه قد تدخل في السياسة لصالح الطغاة، واختزال األمة في فرد فقد عرقل املسيرة 

 الحضارية بكل تأكيد.

 
ً
 نفيح االعتقاد حسن الدين نقي»لرأيه الحاصر هذا اشترط في الوزير أن يكون  وتبعا

  أو  املذهب
 
  شافعيا

 
  طاهرا

 
 على ؛الحنفيةو  الشافعية إال املذاهب من يقر ال فهو ،(19) «كفؤا

 شتيوالزراد لليهودي»أنهم يسمحون  املتأخرين السالجقة ما بينهما من عداء، وقد أخذ على

 يأ بعدما كان ال يجرأ «شؤونهم دارةإو  السالجقة لألتراك الكتابة بتولي والرافض ي

 مسعود و  محمود عهد في نفسه ظهار إ على حتى الجرأة ورافض ي ومسيحي زرادشتي»

على  والقائمين الترك كتبة. فقد كان كل .]السلجوقيان[ رسالنأ وألب طغرل  و ]الغزنوي[ 

 كالتر األطهار ولم يكن  الشافعيةو أ الحنفيةومن  خراساننهم واملتنفذين من و شؤ 

ويقول:  .(20)«وعمال خراجها من ذوي املذاهب السيئة العراق كتبةمام أحوا املجال فسلي

 .(21)«ملن ذوي املذاهب والعقائد واألديان الخبيثة السيئة والعراق الديلم أهلغلب أ إن»

م عل يرغلم يكتف "نظام امللك" بتحريم وظائف الدولة علي   ىهذين املذهبين، فقد حر 

 ،الشافعي املذهباملعلمين والتالميذ من  علىوحصره  ،النظامية املدارس غيرهما التدريس في

العلوم العقلية  تعليم»وكان  (22) «األخرى في وجه املذاهب  بوابهاأصد  إلى»وأدى هذا 

 ائر وس عراقالفي القرن الخامس وما بعده ثم في  بخراساننشئت أوتعلمها في املدارس التي 
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  اإلسالمية البالد
 
 .(23) «محظورا

وعليه يمكن القول بأن هذه الطريقة قد جففت نفسها ومنعت غيرها من التغذية 

 وجولة، فكانت مساعدة في انهيار الحضارة.املفيدة، بما كان لها من صولة 

ذ ليس إ ذهبنا إلى استنجاده بوقائع التاريخ نجده يسقط في مهاوي أخطاء بالغة، فإذا

الغرض من االستنجاد بالتاريخ هنا هو التاريخ الصحيح ولكن االستنجاد به هو لدعم 

 .االصطفائية والتمذهبية

لنساء ا كالم»هللا عنه  رض ي ن الخطاباستنجد بقول الخليفة عمر بوكدليل على ذلك 

 عورة مثلهن، فكما يجب 
 
 يجب  ،يظهرن على املأل أال

ً
  أال

ً
 .(24) «يذاع حديثهن في املأل أيضا

 
ً
 حقا

ً
 عمر، ولوجد لطبق هذا القول املدسوس على عمل أمير املؤمنينولو كان منصفا

اء ف  الش»ن املؤمنين عمر رض ي هللا عنه عي   أمير ألن ؛عمر عن يصدر أن يمكن الأن ما قاله 

( والية الحسبة أي فيما م640ه/20)ت  :من بني عدي القرشية «بنت عبد هللا بن عبد شمس

تراقب وتحاسب وتفصل  ،وزارة التجارات واألسواق وأوزانها ومعامالتها»يعرف اليوم بـ 

 .(25)«بين التجار وأهل السوق من الرجال والنساء

 فهذه عورة، بأنها يقل لم وتحاسب، وتراقب األسوق، في لتمش ي «الشفاء» ني  ع فالذي 

 َد ُم  رواية الحديث رجال يقول  كما الرواية
َّ
املعضلة أن الكثرة قد آمنت بها حتى  ولكن سة،ل

 عند العلماء والعامة على السواء. سلوكاصبحت أ

  ح الغثصبحتى ي ،من هنا وجب وضع وقائع التاريخ في غربال قوي ونشيط وفعال
ً
باديا

 سلم الناس من تأثيره على سلوكهم املحبط.وحتى يَ  للعيان ويرمى به خارج االستعمال،

في  "العلوم العقليةهمت في تحريم "سأالسياسة، ومدارسها املنتشرة قد أن ..الخالصة

دي يأ " علىالعراق"في القرن الخامس وما بعده ثم في  "خراسانـ "نشئت بأاملدارس التي 

 "كيةو لاملم" و "السلجوقية" و "الغزنوية" و "الخوارزمية" و "السامانية"اململكات الكبيرة 

 ، فكان سقوط الحضارة حتميا."العثمانية"و
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 ـــــــــــــــوأخ
 
 ..يرا

ر فقد كان للكثير دو  -عتذر عن تأخير الحديث عن دور النساء رغم االضطهاد التاريخيأ

في الحياة العلمية واألدبية والحكم والسياسة، والسبب هو ضيق الوقت وليس ألني ما  تميزم

زلت أحمل بذور سطوة الرجال فقدمتهم عليها، وانما ألني اريد اال أتكلم عنهن كملحق، وانما 

 أريد أن يكون حديثا مستقال يليق بهن ألنهن كما عبر رسول هللا: شقائق الرجال.

 ؟!اإلنسان، على اإلنسانفمتي تشع انسانية  

 

**** 
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 مراجعات ..

 اإلصالح الديني مجال في 

  () محمد يحيى عّزان

 

متجددة خاض فيها جدلية اإلصالح الديني جدلية قديمة 

 السابقون كما الالحقون، وتشكلت في ضوئها مدرستان:

 ترى أن الخطاب الديني )املتمثل في تبليغ الرسالة ةـــمدرس

 في ذاته وكيفياته وصورهبجميع مفرداتها
ً
 مقصودا

ً
 إالهيا

ً
 ( خطابا

ظر في يال يمكن تطو جامد ُمغلق فهو ، وتطبيقاته ره أو إعادة النَّ

 تحقق، وال فرق إن فهمنا مقاصده أم لم نفهمها ، سواءش يء منه

كييف واقع الحياة معبالتالي ال بد من ، و تحققيم لم العرض منه أ
َ
 ت

ة التي وفي ضوء فهم ذاته، الخطاب  البيئة االجتماعية واملعرفي 

مهما اختلفت ظروفها وتغيرت أحوال اإلنسان فيها، جرى فيها، 

عَتبر اإلنسان مخلوق 
َ
ين يَ  وهذه املدرسة ت ِ

له حيا في سبيمن أجل الد 

 ويموت في سبيله.

  -ترى أن الخطاب الديني  واملدرسة األخرى 
ً
ل إال أنه جاء من أج -وإن كان في أصله إالهيا

ويم من جهة، وتقه وارتباطه بالغيب اإلنسان، وتتلخص مهمته في: تصحيح مسار اعتقاد

                                                                                 

( .كاتب وباحث في الفكر اإلسالمي له العديد من املؤلفات، مدير تحرير املجلة ) 

 

 دراسات
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ذا تكون الغاية التي جاء الدين من السلوك البشري بما يصلح الحياة من جهة أخرى، وعلى ه

قدم فيها 
ُ
قوس طكأجلها هي املقصد والهدف، وليست مجرد القوالب والتطبيقات التي ت

جديد واإلصالح في ضوء املقاصد والغايات، إذ أن على هذا ، و إجراءات شكليةو  يمكن التَّ

التي  ملناسبةوعليه أن يواكب متطلبات حياته بالتشريعات ا ،الدين جاء من أجل اإلنسان

 .املعاش الواقعاألساس مع م الفكرة ئتال 

ر من التاريخ اإلسالمي  -وفي ضوء هذين املسارين نشأت 
 
مدرستا:  -منذ وقت مبك

قل» نة»، وتوصف أيضا بمدرستي: «العقل»و «النَّ ، «هاداالجت»و «التقليد»، أو «الرأي»و «السُّ

لفية»أو  ر عن ،ليست دقيقة كما تبدو هذه الثنائية، على أن «التجديد»و «السَّ ِ
َعب 
ُ
 وال ت

ة لفية والبين املدرستين ُمفارقات حادَّ نة والرأي والسَّ قل والسُّ واالجتهاد  تجديد، فالعقل والنَّ

قليد ت اضرة في النظرياحيتطلبها البناء املعرفي، وهي مناهج ، بجميع تدرجاتها والتَّ

طبيقات زاويته الخاصة، فال ُيلغي هذا ذاك، وال  ، كل  مناملتداولة في مختلف املدارس والت 

 يحل ذلك محل هذا.

أنتجت من ُرؤى اقتضتها طبيعة ليست فيما الدينية االتجاهات مشكلة ويبدو لي أن 

الت  املراحل التي عاشها كل  
َ
ق
َ
مو العقلي ون منها، وال في طريقة تفسيرها للنص الديني؛ ألن الن 

ذ أول التاريخ يفرض عليهم التفكير والفهم والعمل التراكم املعرفي الذي يمر به البشر من

رق مختلفة
ُ
دين »ل تلك املنتجات والتجارب البشرية إلى تحو  تبدو في املشكلة ولكن  .. بط

ر بناؤه املعرفي وتغيرت متطلبات ي، يتع«الزم ابق، وإن تطوَّ ن على الالحق أن يتبع فيه الس 

لة.منظومة الِقيم االجتماعيلديه حياته واختلفت   ة املتحو 

ينية أنما لديهم من موروث مذهبي ما هو  وعلى هذا ال بد من أن يدرك أتباع املذاهب الد 

ال يمكن فرضه على الغير بحجة أنه دين هللا، وال يصح تقديمه على « ُمنتج بشري »إال مجرد 

ِ ﴿أنه سبيل املؤمنين األوحد، ومن  ََ ْْ َما تََوَّلذ َونُْصلِِه َجَهنذَم وَ  يَتذبِْع َغْْيَ َسبِيِل الُْمْؤِمننَِي نَُوّلِّ َسا
 حتى وإن رأى كل منهم ما خلص إليه كذلك. .[115]النساء: ﴾َمِصْيًا
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 تحرير مفهومي )الدين واإلصالح( 

حينما نراجع ظاهرة الجدل في مسألة اإلصالح الديني نجد أن جزء منها يعود الختالف 

رقاء املسألة في تصور مفهومي: 
ُ
حديث لمضطرون لنجد أننا . لذلك «اإلصالح»و «الدين»ف

 داللة هذين املصطلحين في اللغة واالستعمال القرآني خاصة.عن 

  »أما 
ص كبير اللغويين "الخليل بن أحمد الفراهيدي" )ت« ينالد 

ُ
ل
َ
هـ( في 170فقد خ

السياق  . وهذا يعني أن(1)«الجزاء، الطاعة، العادة»)كتاب العين( إلى أن الدين في اللغة يعني: 

ِ يُ 
 تتحكم في داللته اإلضافات والسياقاتجبر لفظ )الد 

ً
كما هو  ،ين( على أن يكون مصطلحا

 .شأن كثير من املفردات

أصل واحد إليه يرجع فروعه  (الدال والياء والنون )»وفي معنى الدين قال ابن فارس: 

 وهو جنس من االنقياد والذل. فالدين: الطاعة، يقال دان له يدين ، كلها
ً
، إذا أصحب دينا

 .(2)«وانقاد وطاع. وقوم دين، أي مطيعون منقادون 

فيما ذكر لها من  -« واالنقياد لجزاء والطاعة والعادةا»أن نستخلص لـهنا ويمكننا 

،  -سياقات 
ً
ا لتحقيق غاية» :وهومعنى جامعا ويكون هذا هو املعنى  «.االنتظام بكيفيٍة م 

 واالنتظام والكيفية والغاية يحددها من يضاف إليه الدين.. .«ينِد »اللغوي الجامع للفظ 

وهو ما يتفق مع استخدام  ،كما قرر اللغويون  هو عكس اإلفسادف «اإلصالح»وأما 

ان في أكثر االستعمال »القرآن له، وفيه قال الراغب:  ُح: ضد  الفساد، وهما مختص 
َ

ال الصَّ

ئة. قال تعالى: باألفعال، وقوبل في القرآن تارة بالفساد، وتارة  ي  اِِلاً َوآَخَر َخلَُطوا َعَمًًل ص﴿بالس 
ْرِض َبْعَد إِْصًلِحها، [ 102]التوبة/  ﴾َسيِّئاً 

َ
 . (3) [56]األعراف/ ﴾﴿َوال ُتْفِسُدوا ِف اْْل

ريد ب
ُ
غبة في العودة إلى اإلصالح هنا إفإذا أ  عن الرَّ

ً
َسد، فهو يتضمن تعبيرا

َ
صالح ما ف

ديم 
َ
باعتباره األصلح لوال ما اعتراه من فساد، وبالتالي ال بد من الخالي من الشوائب، الق

ظر إلى  ريد به تجديد النَّ
ُ
التخلص من اإلضافات التي ألصقت به على أنها منه، بخالف ما إذا أ

ة التعامل معها،  حققفي ضوء مقاصدها و طبيعة التشريعات ذاتها، وكيفيَّ
ُ
 بما يجعلها ت

 .اجاءت لتحقيقهالغايات التي 
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 الدين يف االصطالح القرآني

ن دين هللا، دين الكفار، دي)نجد أنه يتحدث عن:  «الدين»في استعمال القرآن ملصطلح 

اإلسالم، ودين األنبياء، دين املسلمين، دين اآلباء، ودين بني إسرائيل، دين امللك، دين 

 .وغيرها (املنافقين

عريف تجعله ولم يرد لفظ الدين في القرآن إال مضا ، واإلضافة والتَّ
ً
فا  أو ُمَعرَّ

ً
فا

حدد َموضوعه وطبيعة الكالم عنه، وتميز سائر مقتضياته وما يترتب عليه وما 
ُ
، وت

ً
صا صَّ

َ
ُمخ

 
َ
ل.بَ يجري فيه وعليه من ث  ات وتحو 

 جتمعاملأولي أمر وما يعنينا من ذلك كله هو الدين املضاف إلى هللا أو إلى الر سل أو إلى 

ين من إلزامية ارتبطت بذاكرة البشرفي نمط حياته املؤثرين
َ
ل ، باعتبارهما ينينداملت ، ملا لألو 

 عما يلبيان 
ً
ران عن القيمومة اإللهية املحيطة بكل ش يء، فضال ِ

آتيان من وراء الغيب ومعب 

من رغبة اإلنسان في الحماية والخلود، وملا لألخير من التصاق بحياة الناس وتأثير في انتظام 

 
 
 َم عموم البلوى عَ »م في خياراتهم، وهو ما يصفه السابقون بـمسيرتها وتحك

ً
فرد في  فكل« ال

 بشكل مباشر أو غير مباشر. املجتمع َمعني  
ً
 به عمليا

وهنا يكون االعتراف بأن للدين املضاف إلى هللا وإلى الرسل وإلى املجتمع ميزة ومكانة 

 عليها أمور كثيرة، منها الثبات أو قابلية اإلصالحخاصة، على أن لكل منهما خصوصية تترتب 

 ، وذلك ما سنوضحه في اآلتي:والتجديد ومواكبة الظروف

 الدين املضاف إلى هللا

رز من خالل نه يبأإذا تتبعنا موضوع الدين املضاف إلى هللا في القرآن الكريم، فإننا نجد 

 عدة أمور رئيسية أهمها:

ب ، وله وحده تجهر سي  وضع نظام الكون و وهب الحياة و  واحدية اإلله الذيالتأكيد على  .1

ْرَسلَْنا ِمْن ﴿الزمان وعن ذلك جاء في القرآن:  وهو ما أكده الرُّسل على مر   ،عبادةال
َ
َوَما أ

نَا فَاْعُبُدوِن﴾
َ
نذُه اَل إَِّلَ إاِلذ أ

َ
د القرآن بعد تأكي، و [25]األنبياء:  َقْبلَِك ِمْن َرُسول  إاِلذ نُوِِح إََِلِْه أ

ةَ ُثمذ َيُقوَل لِلنذاِس ُكونُوا ِعَباًدا على أنه  ُْكَم َوانلُّبُوذ ُ الِْكَتاَب َواِلْ ْن يُْؤتَِيُه اَّللذ
َ
﴿َما ََكَن لِبرََش  أ
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 ِ ْرَبابًا.. ِِل ِمْن ُدوِن اَّللذ
َ
ْن َتتذِخُذوا الَْمًَلئَِكَة َوانلذبِيِّنَي أ

َ
ُمَرُكْم أ

ْ
َفَغْْيَ ِديِن ا يقول: ﴾َواَل يَأ

َ
ِ ﴿أ َّللذ

ْرِض َطوًًْع َوَكْرًها َوإََِلِْه يُرَْجُعونَ 
َ
َماَوا ِْ َواْْل ْسلََم َمْن ِف السذ

َ
 .[83 -79 :]آل عمران ﴾َيْبُغوَن َوَّلُ أ

   أو يشاركه في عبادة العباد. فما سوى هللا ال يمكن أن يحل محله في الربوبية

بح الجور وشكر قضايا الحياة العامة، مثل: َجلب ال .2
ُ
فع ودفع الضر وحسن العدل وق ن 

املنعم وصيانة الحقوق والحفاظ على نظام الحياة، ونحو ذلك من أمور الفطرة التي 

تتمحور حول إنسانية اإلنسان من حيث هو إنسان، وقيمة الحياة وما تنتهي به وما 

 .من عاقبة وجزاء يترتب عليها

ة وحول محورية الخير كمعيار ملا ينبغي أ
 
هللا  يخاطبن يقوم عليه الدين في أي ِمل

 ٍ
ًة َواِحَدةً منهم  النبيين وأممهم بأنه جعل لكل  مذ

ُ
ُ ََلََعلَُكْم أ ََ اَّللذ َعًة َوِمْنَهاًجا َولَْو َشا ﴿ِِشْ

ِ َمرِْجُعُكْم ََجِيًعا فَ  َْْيَا ِْ إََِل اَّللذ ِ َولَِكْن َِلَْبلَُوُكْم ِف َما آتَاُكْم فَاْستَبُِقوا اْلْ َما ُكْنُتْم ُينَبُِّئُكْم ب
فأشار إلى أن استباق الخيرات هو ِجَماع اختالف الشرائع. [. 48]املائدة:  فِيِه ََتَْتلُِفوَن﴾

ًَلةِ ﴿وعن األنبياء قال:  َْْيَا ِْ َوإِقَاَم الصذ وَْحْيَنا إََِلِْهْم فِْعَل اْلْ
َ
ْمِرنَا وَأ

َ
ًة َيْهُدوَن بِأ ئِمذ

َ
وََجَعلَْناُهْم أ

 ِ ََكةِ َوََكنُوا نَلَا َوإ ََ الزذ وفي هذا إشارة قوية توحي بأنه اختزل الوحي  .[73]األنبياء:  ﴾ًَعبِِدينَ يَتا

 في فعل الخيرات. 

 نسان كامنة في ذاته أي  وتلك أمور فطرية يجدها اإل
ً
كان دينه وجنسه وموطنه  ا

ليها، واملضار والصراع عاالهواء املندفعة باختالف املنافع تعدى عليها ولغته، وإنما ت

ر إلى عكسه؛ وتضطرب معايير الضبط  فع والض  حتى يتحول الُقبح والحسن والن 

سبية وهنا يحل الصراع ويت ِ
 
ِ دوتدخلها الن

ين ليعيد األمور إلى مسارها الفطري خل الد 

 األول، وهذا كله في إطار العموم املطلق وال ش يء من التفاصيل النسبية فيه.

ماوية، مثل القضايا الغيب .3 رورة الجزاء ضاإليمان بية الكبرى الثابتة في َجميع امللل السَّ

ر، وما يعقبه
َّ
  والحساب كنتيجة ألعمال الخير والش

ً
 و  من جزاء عادل يرتبط ارتباطا

ً
ثيقا

بطبيعة العمل وليس بنوعية االنتماء. فالحنيفي واليهودي واملسيحي واملسلم وغيرهم من 

ل الحسن والقبيح بالنسبة للفطرة اإلنسانية بصرف النظر البشر ُيَجازون على العم
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 -يل املثال على سب -بما يتناسب مع عمله، فالظالم  عن العناوين التي ينتمون إليها، وكل  

ة كان.
 
حسن يستحق املثوبة من أي ِمل

ُ
ة كان، وامل

 
 يستحق العقوبة من أي مل

لة معان وقيم عامة ثابتة، يتمثل في جم «دين هللا»عني أن ه املحاور الثالثة تهذ

ومقصودة بذاتها، فال تتغير أو تتبدل باختالف الزمان واملكان، وإنما تختلف وتتغير وسائل 

عبير عنها، وتلك هي وظيفة األديان   تمعات.املضافة إلى الرُّسل واملج «الشرائع»تطبيقها والتَّ

ُ القرآن الكريم: في وعن الحديث في معالم دين هللا، جاء  ، ومُ  اَل إَِّلَ إاِلذ ُهَو الَُّْيُّ الَْقيُّ ﴿اَّللذ
قًا لَِما بنَْيَ يََديْهِ  َقِّ ُمَصدِّ َل َعلَْيَك الِْكتَاَب بِاِلْ ِيَل مِْن َقْبُل ُهًدى لِلنذاِس  ،نَزذ

ْ
ْن نَْزَل اتلذْوَراةَ َواْْلِ

َ
 ،وَأ

نَْزَل الُْفْرقَاَن﴾
َ
  .[4-2]آل عمران:  وَأ

 الدين املضاف إلى الرسل

شريعات أبرَ 
َّ
ها القرآن َز أما الدين املضاف إلى الرسل فهو عبارة عن منظومة من الت

 الكريم بأمرين:

راعي خصوصية املرحلة البشرية  أحدهما:
ُ
أن أديان الرسل تتناول تشريعات معينة ت

مو العقلي لدى املجتمعات اتجة عن اختالف الزمان واملكان ومدى الن  حقق أع ،النَّ
ُ
لى بحيث ت

ع ظروف منها م بتطبيقات وتشريعات خاصة يتناسب كل   «دين هللا»ى من مقتضيات مستو 

 كل مرحلة.

فالعدل واإلحسان وحفظ الحقوق والتكافل وبناء الحياة وعمارة األرض وإرساء النظام 

لب أساسية لعموم الدين، ولكن اسقاطها على واقع معين يتطلب تشريعات خاصة، امط

 
ً
دة للنسان. وأهم ما في تلك التشريعات أن تكون مصممة لتحقق وتحقق السعا ليكون واقعيا

وسع مساحة وأشمل أثر. وال يضر اختالفها ما دامت تحقق الغاية أأكبر قدر وأدوم وقت و 

 على وجه دقيق.

 ثانيهما: 
 
ته بعلل وأسباب وموانع َمعروفة، ارتباط أحكام دين كل رسول وتشريعات مل

ة لدين هللا وتمض ى في مساراتها. ولهذا عالقة بما يعرف في أصول الفقه  تأتي وفق الِقَيم العام 

كليفية.  بتراتبية األحكام الوضعية واألحكام التَّ
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ماعية جارية واالجتوقوانين تعامالتهم الت  وزكاتهم فصالة اليهود والنصارى وصيامهم 

غه ُرُسل هللافي تختلف 
 
رسلهم، وما عن مُ  كيفياتها عما لدى املسلمين، مع أن هذه وتلك مما بل

ذلك إال ألن تشريعات األنبياء العملية التطبيقية تأتي بما يتالءم مع طبيعة إنسان تلك 

ى ها تختلف من زمان إلقاملرحلة وظروفه، فالخالق واحد والقيمة واحدة ولكن وسائل تحقي

 زمان آخر. 

 الدين املضاف إلى املجتمع

صحابة »التي استنبطها فقهاء الشريعة دين املجتمع هو مجموع التشريعات التراكمية 

  «األنبياء وعلماء أتباعهم
ُ
ة أو ما تب منزلمن إيحاءات النصوص الدينية األولى، سواء كانت ك

 
 
ر عن رساالتهم.يصدر عن األنبياء أنفسهم بهدف الت  شريع الديني املعب 

 ِ
اس ملا جاءت م الن؛ ألنه نتاج فهعيينين ال يمكن نسبته إلى األنبياء على وجه التوهذا الد 

ا ُيستجد ق غايته فيمقبه شرائع األنبياء، ولكن يمكن توصيفه بأنه مستمد من النص ليح

 من األحداث إما باالستفادة من عموم النص أو مماثلة لحالة أو تحقيق الغاية والغرض.

فهو من جهة ُمنتج بشري خاضع ملتطلبات وظروف املرحلة التي يمر بها املشر ع 

ساتير العامة  «القانوني»، الذي ال يختلف حاله عن حال املشر ع «الفقيه» في ضوء الد 

والقوانين املجملة. ومن جهة يعبر عن خلفية دينية العتماده النص الديني مرجعية أساسية 

 .تشريعاتهل

نبيه على أن تشريعات الفقهاء ليست مذمومة ما دامت تحقيق الغايات وهنا ال بد من التَّ 

 مي ما أتى الدين بمجالنبيلة الت
ُ
تها إلى ار نسب بتفاصيلها وتصو له إال ليحققها، ولكنها ال ت

 
ُ
ع األول فتتمتع باإللزامية والدوام.. وما يقدم الفقيه من أوجه االستدالل بالنص الديني شر  امل

 ، وليس دلييتماش ى مع الدين ال يتجاوز كونه دليل على تسويغ العمل بما رآه
ً
كونه مراد   علىال

نصيصرع على وجه الشا  .الت 

مكننا أن نحدد طبيعة وسقوف التعامل مع املستويات الثالثة يُ حتى نكون أكثر ِدقة و 

 
ً
ِ  للدين، وذلك بأن نجعل األول الذي هو دين هللا غاية

 يتعين على الد 
ً
الذي  ين الثانيومقصدا
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  دينيكون دين هللا و و  .في فلكه -بتطبيقاته وتشريعاته  -هو دين الرسل أن يدور 
ً
الرسل أساسا

 ومرجعية لدين املجتمع، يتحرك في ضوئه وينسج على منواله.

 
ً
ِيَن آَمُنوا﴿فقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله:  ،وهذا أمر مستساغ شرعا يَُّها اَّلذ

َ
 يَا أ

ِطيُعوا 
َ
َ »أ ِطيُعوا  «اَّللذ

َ
ْمرِ » وَ  «الرذُسوَل »وَأ

َ
وِِل اْْل

ُ
ِ َوالرذُسولِ ِمْنُكْم فَإِْن َتَنازَعْ  «أ وهُ إََِل اَّللذ َ  فَُردُّ  ُتْم ِف ََشْ

وِيًًل 
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
ِ َواَْلَْوِم اْْلِخِر َذلَِك َخْْيٌ وَأ فالطاعة تكون هلل  [59]النساء :  ﴾إِْن ُكْنُتْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللذ

يما ف، وال يعني أنهم سواء «في مجاله واختصاصه كل  » والرسول وأولي األمربشكل مطلق، 

أرجع ُحكم ما اختلف فيه أولي األمر في املجتمع إلى هللا والرسول، ون للبشرية، ولذلك مدق  يُ 

 َجَعلَْنا لُِكل ﴿: وأرجع اختالف امللل وشرائع األنبياء وما ورد فيها من أحكام إلى هللا وحده فقال
مذ 
ُ
ُ ََلََعلَُكْم أ ََ اَّللذ َعًة َومِْنَهاًجا َولَْو َشا ًة َواِحَدةً َولَِكْن َِلَْبلَُوُكْم ِف َما آتَاُكْم فَاْستَبُِقوا ِمْنُكْم ِِشْ

ِ َمرِْجُعُكْم ََجِيًعا َفُينَبُِّئُكْم بَِما ُكْنُتْم فِيِه ََتَْتلُِفونَ  َْْيَا ِْ إََِل اَّللذ   .[48]املائدة :  ﴾اْلْ

اجهة مع في مو وبهذه املقاربة ملعنى الدين ومساراته العامة والخاصة، لن نحتاج للدخول 

خلص من الدين ُج  لة، مالتيارات الدينية بسبب ما يبديه بعض الحداثيين من دعوة للتَّ

 أي   -فالدين 
ً
 -من حيث هو إنسان  -للنسان وال يستطيع  الوجوديجزء من التكوين  -كان  ا

ي ة التيتعلق بالتشريعات الرسوليفالغالب فيه أنه  ،ناشكل عليما يُ  ،أن يعيش في فراغ منه

حوال لتحقيق القيم العليا لدين هللا قات تتناسب مع الزمان واملكان واأل يهي مجرد تطب

 املتمثل في القيم الفطرية التي ترتبط بإنسانية اإلنسان من أي ملة وفي أي وجهة كان. 

 لنص الدينياوأغراض مجاالت 

نزل أذي وحي الالذي يمكن نسبته إلى هللا من خالل ال الدينينص إلى تحليل البالعودة 

 منهم للرسالة التي أرسل بها كل أو من خالل على الرسل 
ً
ما ورد عن الرسل مما ُيعد تفسيرا

 غرضين: ألحد -ملة في الُج  -يأتي ه ، فإننا سنجدساحتهافي التي يعمل املجاالت  وتأمل منهم

 القيم املبدئيةاألفكار األساسية وإبراز األول: الغرض 

املبدئية ذاتها، بالوصف والشرح وبيان األساسية والقيم  رافكتقديم األ ويتم ذلك ب

توحيد الخالق وافراده بالعبادة، وبيان الغاية من الخلق، وتسيير الكون، كوذلك الغاية، 
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حفظ الحياة، وصيانة الحقوق، واألمر بالعدل واإلحسان، وإيتاء ذي القربى واملساكين، و 

ها على االلتزام بالقيم األساسية، والتأكيد على أن والنهي عن الفحشاء واملنكر والبغي، والحث

 مقصد من مقاصد الدين وأنها تنطلق من عمق الفطرة التي فطر هللا الناس عليها.

 أنه 
ً
 «الدين املضاف إلى هللا»وهذا مرتبط بما قررنا سابقا

 
ثوابت نا على أنه كليات و د، وأك

هو  من حيثاإلنسان ألن فطرة  ؛مستساغ في مختلف امللل، وأنه صالحة لكل زمان ومكان

 وال ترفضه.تتقبله إنسان 

 :قولهاإلنسان بالكريم وفي هذا الصدد خاطب القرآن 

 ﴿ َِيَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلذُكْم َتتذُقون ِي َخلََقُكْم َواَّلذ يَُّها انلذاُس اْعُبُدوا َربذُكُم اَّلذ
َ
ِي َجَعَل ، يَاأ اَّلذ

ْرَض فَِراًشا 
َ
ْخَرَج بِِه ِمَن اثلذَمَرا ِْ رِْزقًا لَُكْم فًََل لَُكُم اْْل

َ
ًَ فَأ َماَِ َما نَْزَل ِمَن السذ

َ
ًَ وَأ ََ بَِنا َما َوالسذ

ْنُتْم َتْعلَُمونَ 
َ
نَْداًدا وَأ

َ
ِ أ   [22 - 21]البقرة:  ﴾ََتَْعلُوا َّلِلذ

 ﴿ ْرِض َحًَلاًل َطيًِّبا َواَل
َ
ا ِف اْْل يَُّها انلذاُس ُُكُوا ِممذ

َ
ْيَطاِن إِنذُه لَُكْم َعُدوٌّ يَاأ تَتذبُِعوا ُخُطَوا ِْ الشذ
ِ َما اَل َتْعلَُمونَ ، ُمبنِيٌ  ْن َتُقولُوا لََعَ اَّللذ

َ
َِ وَأ َِ َوالَْفْحَشا و ُمُرُكْم بِالسُّ

ْ
َما يَأ  .[169 - 168]البقرة:  ﴾إِنذ

 ﴿ َنََْث وَج
ُ
يَُّها انلذاُس إِنذا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكر  وَأ

َ
ْكَرَمُكْم يَاأ

َ
َعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقبَائَِل تِلََعاَرفُوا إِنذ أ

َ َعلِيٌم َخبٌِْي  ْتَقاُكْم إِنذ اَّللذ
َ
ِ أ  .[13]الحجرات : ﴾ ِعْنَد اَّللذ

وآيات كثيرة تتحدث عن القيم الكبرى في الحياة، كالصدق، واألمانة، والوفاء بالعقود، 

 ة علىدلى الغير، وحفظ الدماء والحقوق، والعو إن واإلنفاق، ورعاية املساكين، واإلحسا

التعلم، والتسامح والتعاون والتصدي للظلم واملنكر، وتحقيق العدل وتوفير األمن وعمارة 

 األرض والحفاظ على البيئة وبذل الجهد والعطاء في سبيل الحق وما ينفع الناس.      

 ليةم  الع  والتطبيقات التشريعات بيان الثاني: الغرض 

، كإجراءات التوثيق يات العمل التطبيقي لتحقيق القيمةيان كيفببويتم ذلك 

 ظر والسؤال للحصول على املعرفة، وتشريعفكر والن  واملعامالت لحفظ الحقوق، واألمر بالتَّ 

اإليمان  تعبير عنلالقوانين التي تكون مرجعية ملا يحقق العدالة، وتشريع طقوس عبادية ل

ذن بتشريع بعض العقوبات لتحقيق العدالة وردع التجاوزات، إلى اإل  باإلله الواحد، إضافة
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م َم وما شابه ذلك من اإلجراءات العَ  قدَّ
ُ
لية التطبيقية، التي ليست مقصودة في ذاتها، ولكنها ت

 في أصل الفكرة األساسية.الحاضرة كخيار أمثل لتحقيق الغاية والهدف من الِقيمة 

دسة بعينها أو مقصودة بذاتها، ولكنها شكل من وبالتالي فليست كيفيات العمل ُم 
َ
ق

أشكال التطبيق التي تختلف صالحيتها وجدواها من زمان إلى زمان ومن خخص آلخر ومن 

 وضع لسواه.

 :ومن أمثلة ذلك

  َداَينة أو الشهادة أو الرهن أو
ُ
مجرد  حتىفيما يتعلق بحفظ الحقوق، كالكتابة عند امل

قة
 
 لغاية، وفي ذلك جاء في القرآن الكريم:، أو أي ش يء تتحقق به االث

َجل  ُمَسًّمى فَاْكُتُبوهُ َوَْلَْكتُْب بَيَْنُكْم ََكتٌِب 
َ
ِيَن آَمُنوا إَِذا تََدايَنُْتْم بَِديْن  إََِل أ يَُّها اَّلذ

َ
بِالَْعْدِل  ﴿يَاأ

ُ فَلَْيْكُتْب َوَْلُمْ  ْن يَْكُتَب َكَما َعلذَمُه اَّللذ
َ
َب ََكتٌِب أ

ْ
َ َربذُه َواَل يَأ َقُّ َوَْلَتذِق اَّللذ ِي َعلَْيِه اِلْ لِِل اَّلذ

ْن يُِملذ ُهَو . َواَل َيْبَخْس ِمْنُه َشيًْئا
َ
ْو اَل يَْسَتِطيُع أ

َ
ْو َضِعيًفا أ

َ
َقُّ َسِفيًها أ

ْ
ِي َعلَْيِه اِل فَإِْن ََكَن اَّلذ

 .فَلُْيْملِْل َوَِلُُّه بِالَْعْدلِ 

ْن تَْرَضْوَن ِمَن َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن   تَاِن ِممذ
َ
ِمْن رَِجالُِكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا رَُجلنَْيِ فَرَُجٌل َواْمرَأ

 َ َُ إَِذا َما ُدُعوا َواَل ت َهَدا َب الشُّ
ْ
ْخَرى َواَل يَأ

ُ
َر إِْحَداُهَما اْْل ْن تَِضلذ إِْحَداُهَما َفُتَذكِّ

َ
َهَداَِ أ ُموا الشُّ

َ
ْسأ

ْن تَْكُتُبوهُ َصِغْيً 
َ
الذ تَْرتَابُوا أ

َ
ْدََن أ

َ
َهاَدةِ وَأ ْقَوُم لِلشذ

َ
ِ وَأ ْقَسُط ِعْنَد اَّللذ

َ
َجلِِه َذلُِكْم أ

َ
ْو َكبِْيًا إََِل أ

َ
ا أ

ْشِهُدوا
َ
الذ تَْكُتُبوَها وَأ

َ
ةً تُِديُروَنَها بَيَْنُكْم فَلَيَْس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أ ْن تَُكوَن َِتَاَرةً َحاِِضَ

َ
 إاِلذ أ

َ َويَُعلُِّمُكُم إَِذا َتَبايَ  ْعُتْم َواَل يَُضارذ ََكتٌِب َواَل َشِهيٌد َوإِْن َتْفَعلُوا فَإِنذُه فُُسوٌق بُِكْم َواتذُقوا اَّللذ
َ  َعلِيٌم  ُ بُِكلِّ ََشْ ُ َواَّللذ  .اَّللذ

مَِن 
َ
ِي َوإِْن ُكْنُتْم لََعَ َسَفر  َولَْم ََتُِدوا ََكتًِبا فَرَِهاٌن َمْقُبوَضٌة فَإِْن أ َبْعُضُكْم َبْعًضا فَلُْيَؤدِّ اَّلذ

َهاَدةَ َوَمْن يَْكُتْمَها فَإِنذُه آثٌِم قَلُْبُه وَ  َ َربذُه َواَل تَْكُتُموا الشذ َماَنَتُه َوَْلَتذِق اَّللذ
َ
ُ بَِما اْؤتُِمَن أ اَّللذ

 .[283 - 282]البقرة:  َتْعَملُوَن َعلِيٌم﴾



 41| المسار  مراجعات في مجال اإلصالح الديني

التشريعات املذكورة في اآلية حفظ الحقوق، فهذا النص يدل على أن املقصود من 

 ليست -كاتبة إلى الرهن إلى الشهود وعددهم وأنواعهم من امل -وأن البدائل املذكورة 

مقصودة في ذاتها، وإنما هي كيفيات لطريقة حفظ الحقوق، وبالتالي ال مانع من تغييرها 

ي تحقيق يقة بما يكفي فوتطويرها وتبديلها حسب الظروف واملتغيرات، املهم أن تكون دق

رعت من أجله.
ُ
 الغرض الذي ش

وهذا ما جعل الفقهاء يعتمدون شهادة املرأة وحدها في بعض األمور، كشهادتها في 

الحوادث الفجائية، أو في الحاالت التي إن لم تؤخذ بشهادتها ضاعت الحقوق، وكذلك 

 .نساءيؤخذ بشهادتها دون الرجل في الحوادث التي ال تشَهُدها إال ال

ار على وصية املسلم الذي يدركه وكذلك  بول شهادة اثنين من الكفَّ
َ
دلَّ القرآن على ق

َحَدُكُم الَْمْو ُْ ِحنَي ﴿ فقال:املوت فيوص ي 
َ
ِيَن آَمُنوا َشَهاَدةُ بَيْنُِكْم إَِذا َحََضَ أ يَُّها اَّلذ

َ
يَا أ

ْو آَخَراِن مِ 
َ
 الَْوِصيذِة اْثَناِن َذوَا َعْدل  مِْنُكْم أ

َ
ْرِض فَأ

َ
ْبتُْم ِف اْْل ْنتُْم َِضَ

َ
َصاَبْتُكْم ْن َغْْيُِكْم إِْن أ

 ألن املقصود حفظ الحقوق بأي وسيلة متاحة.، [106]املائدة: ﴾ ُمِصيَبُة الَْمْو ِْ 

  :ِيَن ﴿في تحقيق الغاية من تشريع الحدود بإنفاذها أو إيقافها، جاء في قوله تعالى يَُّها اَّلذ
َ
يَاأ

نََْث َفَمْن ُعِِفَ آَمُنوا ُكتَِب 
ُ
نََْث بِاْْل

ُ
ُرِّ َوالَْعْبُد بِالَْعْبِد وَاْْل

ْ
ُرُّ بِاِل َعلَْيُكُم الِْقَصاُص ِف الَْقْتََل اِلْ

ٌَ إََِلِْه بِإِْحَسان  َذلَِك ََتِْفيٌف ِمْن َربُِّكْم َورَْْحَةٌ  َدا
َ
َباٌع بِالَْمْعُروِف وَأ ٌَ فَاتِّ ِخيِه ََشْ

َ
َمِن فَ  َّلُ مِْن أ

َِلٌم﴾اعْ 
َ
  .[178]البقرة:  َتَدى َبْعَد َذلَِك فَلَُه َعَذاٌب أ

 ،ن أن املقصود التخفيف من استشراء جريمة القتل وتحقيق العدالة عند وقوعهافبي  

 راد.فهو املالغرض وجبر الخواطر بالقصاص أو الدية أو العفو، وبأي تلك الوسائل تحقق 

ر و  قد 
ُ
عمل بما قد يظهر في حياة الناس من أنه يجوز العدول إلى البموجب هذا ن

حقق الغرض املقصود، وإن لم يرد فيه نص
ُ
على وجه الخصوص إذ  وسائل وأحكام ت

يكفي النص على أصل القيمة املراد تحقيقها، وكل وسيلة لتحقيق ذلك فهي مشروعة ما 

 .لم يترتب عليها مفسدة محققة مثلها أو أكبر منها

  ومن ذلك أنه يجوز تشريع قوانين منظمة لكيفية إجراء العقود وعقد الصفقات التي

ودون معرفة طرفي العقد لبعضهما ودون معرفة تفصيلية للمعقود  «عدعن بُ »تتم اليوم 
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ذا التدابير الالزمة لكيفية حفظ الحقوق والحيلولة دون الدخول في اعليه، إذ املهم اتخ

ِ ﴿ ولذلك جاء في القرآن:و الغرر والخديعة. أبن نزاعات وخصومات نتيجة الغ يَُّها اَّلذ
َ
يَن يَاأ

ْن تَُكوَن َِتَاَرةً َعْن تََراض  ِمْنُكْم َواَل َتْقتُ 
َ
ْمَوالَُكْم بَيَْنُكْم بِاْْلَاِطِل إاِلذ أ

َ
ُكلُوا أ

ْ
لُوا آَمُنوا اَل تَأ

َ ََكَن بُِكْم رَِحيًما ْنُفَسُكْم إِنذ اَّللذ
َ
 .[29]النساء: ﴾أ
املتعلق بالتشريعات واإلرشاد إلى التطبيقات التي تقتض ي وهذا النوع من الخطاب  

هو الغالب على ما تتميز به امللل الدينية عن بعضها، طبيعة الظروف التي يمر بها اإلنسان، 

 الختالف الظروف املوضوعية لكل منها. 
ً
 نظرا

 مستويات التجديد الديني 

لنشاط العملي ملختلف فقهاء الشرائع ورجال الدين في حينما نلقي نظرة سريعة على ا

  -مختلف األديان فإننا نجدهم يمارسون 
ً
نظرية التجديد الديني سواء منهم من  -عمليا

 عوات التجديد أو من ينادي بها، وللجميع في ذلك مستويات ثالثة:يعارض د

 املستوى املتقدم:

كام جديدة ألحوال وردت نصوص في )بمعنى تشريع أحوهو الذي ال يمانع من التجديد 

 اردالنص و ذلك ، ما دام املرسل نص ديني في الكتاب أو عن النبيالحكم فيها( وإن كان ال
ً
في  ا

نوع يرى أن ذلك الهذا املستوى  ألن؛ ابيان صورة من صور التطبيق العملي لتحقيق غاية م  

من النصوص جاء للكشف عن كيفية إجرائية َعَملية تنفيذية غير مقصودة في ذاتها، وإنما 

ير ، وبالتالي لن يكون هنالك تبديل في الدين ذاته؛ حينما نغ«بدين هللا»لتحقيق غاية مرتبطة 

 .خاللها الطريقة واألسلوب واآللية التي يمكن الوصول إليه من

ارُِق ﴿القول بأن حد القطع في السرقة املنصوص عليه في القرآن بـ  ومن أمثلة ذلك: َوالسذ
ُ َعِزيٌز َحِكيم ِ َواَّللذ ًَ بَِما َكَسَبا نََكااًل ِمَن اَّللذ يِْدَيُهَما َجَزا

َ
ارِقَُة فَاْقَطُعوا أ إنما  .[38]املائدة:  ﴾َوالسذ

دع عن ممارسة ذلك السلوك املقلق لحياة املج تمع، فإذا تحقق الغرض بأي جاء بغرض الرَّ

غريم ففيه الكفاية الناس  ضإذ ليس من مقاصد دين هللا أن يعر   ؛عقوبة أخرى كالسجن والت 

 .للعاقة والتشوه مع إمكانية تالفيها
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وكذلك القول في حق املالك في توزيع أمالكه على من يريد من األقارب واألباعد وباملقادير 

عي في ذلك القيم الكبرى كالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى التي يراها مناسبة، ما دام يرا

واليتامى واملساكين. فإن لم يفعل حتى توفي فإنه يجرى في أمالكه ما هو مقرر في شأن 

 حسب ملته، أو القوانين التي يرتضيها األطراف املعنية. ، كل  املواريث

 و ول الحكم األ  في املسائل األخرى املشابهة، على أن يظلمر هكذا يكون األ و 
ً
ال قائما

 .، ويمكن إعادة بعودة ظروفه أو وجود ما يشبههايتعرض لللغاء

 املستوى املتأخر:

التي ورد فيها نص، وال  اتوهو الذي ال يسمح بمخالفة أي شكل من أشكال التطبيق 

 مما يراه صحيح النبيق في اإللزامية بينما ورد في القرآن وما ورد في الروايات عن يفر  
ً
وال  ،ا

 عند القول بأن الزكيميز بينما شرع لذاته أو أنه مجرد وسيلة لتحقيق غرض، 
ً
اة فيقف مثال

إنما تجب في الذهب والفضة والسوائم الثالث ومكيالت الطعام، بناء على ما ورد في الروايات 

إنما »الواردة في ذلك، حتى أنه صدر تعميم عن الخليفة عمر بن عبد العزيز لعماله جاء فيه: 

وهذا إن ظل اليوم ُمستمسك التشريع فإنه يقض ي  .(4)«الصدقة في الحرث، والعين، واملاشية

 أن أنواع االستثمارات التي تبلغ باملليارات ال زكاة فيها ما لم تكن من تلك األصناف!

وكذلك ال يجيز أي شكل من أشكال العقود ما لم تتضمن الشروط التقليدية التي وردت 

 بها النصوص م
 
طرفي  ك العين، ومعرفةثل: اإليجاب والقبول بصيغة معينة، والتسليم وتمل

منها لآلخر، وتسليم األثمان املعلومة املقبوضة، الى آخر تلك اإلجراءات املتداولة  العقد كل  

 في كتب الفقه اإلسالمي، لدى مختلف املذاهب.

 بالتجديد ولكنواملتمسكون بهذا املستوى من التعامل مع النص يضطرون للعمل 

 .بطريق أخرى 

:
 
األولى: نقل الغير لألخبار عن املشرع، وذلك  ،ال يتعاملون مع النص إال بواسطتين أوال

ال يفيد سوى الظن مهما بلغ من وثاقة راويه. الثانية: فهم الغيِر الغيُر معصوم وإن كان ممن 

اظ الرواية وفقهاء املذاه ظر هم واسطةيحترمهم من أسالفه ومحل قدوته، فُحفَّ  ب وأئمة الن 
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بين الالحق والسابق وقد استوعبوا النص الديني حسب قدراتهم العقلية، وتأثير بيئتهم 

 
ً
املعرفية، ومدى تصوراتهم للمفاهيم الدينية، وذلك تكليفهم الشرعي إذ ال يكلف هللا نفسا

وصل يجزم بأن ما ت إال وسعها، ولكنه في الحقيقة غير ُملزم لسواهم، إذ ال يمكن ألحد منهم أن

 إليه هو نفسه مراد هللا في كل زمان ومكان.

: يعملون بما خلص إليه من يثقون به من أئمتهم وأسالفهم بحجة أنهم يعتمدون في 
ً
ثانيا

ذلك على االستيحاء من النصوص املوجودة، وذلك عين ما يفعل غيرهم، وإنما الفرق بين 

العامة التي تنص على الِقَيم املبدئية وتتجه هذا وذلك أن األول يتمسك بدالالت النصوص 

لتحقيق مقاصد معلومة، بينما الثاني يضطر إلى تكلف إيجاد نصوص تفصيلية أو تطويعها 

 
ً
 لتدل على ما يريد.      قسرا

 املستوى املتوسط:

كنه لللعبور نحو فهم جديد وتشريع جديد، و  «ذاته»وهو الذي ينطلق من النص الثابت 

ها، ينامعنقولة باملص القرآن املنقولة بألفاظها، ونصوص الحديث الصحيح فرق بين نصو يُ 

ص وأهمله د بفهم السابقين له؛ بل رأى أنما ورد وال هو تقي   واستغنى عنه، فال هو ترك الن 

ترك له فسحة لقراءته أكثر من قراءة، وذلك لم يكن  «غير قاطع»فيه من تشريع تطبيقي 

 
ً
، وكال

ً
بتدبير إلهي ليخفف على الخلف وحتى ال يصيب الجمود حركة الحياة بالشلل.  اعتباطا

شريعات 
َّ
يني ذاته َسَمح باستبدال الت هذا من جهة ومن جهة أخرى ينطلق من أن الن ص الد 

طبيقية إن تغيرت ظروفها ولم تعد ذات جدوى، إذ الغرض بقاء القيمة وليس كيفية  الت 

 التعبير عنها.

بق فيما يعرف بـوهذا املنهج نج
ُ
سخ»ده قد ط

 
سواء بين الشرائع املختلفة أو داخل  «الن

 امللة الواحدة، وكذلك فيما يوصف بالتشريع التدريجي.

 املستوى التقليدي:

 بع لدى سائر فقهاء املدارس الدينية، واملتمثل في انتاج التشريعاتونعني به السلوك املتَّ 

ي ْنَتهي الصالحية منها، أو تطويع بعضها بحيث تعمل فبة ملستجدات الحياة، أو تبديل ُم املواِك 

 حال دون حال وفي مكان دون آخر.



 45| المسار  مراجعات في مجال اإلصالح الديني

املستوى املتقدم، ولكن بنعومة تم  معه ويتعامل هذا املستوى مع النص كما يتعامل 

ْنفر لقدسية النص عليها، 
َ
ست

ُ
 بعض النصوص ون يلغلذلك نجدهم ترويض الجمهور امل

سخ»باسم 
 
ه «التخصيص»ى باسم ، ويعطلون أخر «الن ن ما يشاؤون منها باسم و ويوج 

آية ب ت النصوص املعطلة باسم النسخ أكثر من مئة آيةغ. حتى لقد بل«البيان»و «التقييد»

ة وأربعا الشيخ قال ، وفي ذلك واحدة
َ
ُقْرآن مائ

ْ
ْيف نسخت من ال ابن سالمة املقري: آَية السَّ

رين آَية
ْ
 . (5)َوعش

ية نجد عشرات؛ بل مئات املسائل التشريعية الجديدة التي وفي جميع املدارس الفقه

أنتجتها متطلبات الحياة وفرضتها متغيرات النمو العقلي والتطور املعرفي لدى اإلنسان، والتي 

ص ليحقق غاياته. مة وهنا تظهر الحك ال مستند لها سوى مرجعية اإلطار العام الذي أتى الن 

يم فيها، فمصدر التشريعات األول الذي هو هللا من السكوت عن بعض األحكام أو التعم

 خالق الكون والحياة يعلم ما ستؤول إليه األمور من التطور. 

لح  هنا هو: كيف تسنى للفقهاء السابقين أن يفعلوا كل ذلك مع النص 
ُ
والتساؤل امل

ملنهج االديني، ويعتبرهم األتباع أئمة عظماء، بينما ُيتهم وُيدان كل من يحاول التجديد في 

التشريعي وتحديث التطبيقات التقليدية التي جاءت لتلبي مجتمعات قبل ألف عام؟! على 

 
ً
الرغم من أن وسائل املعرفة ومناهج التوثيق والكشف باتت اليوم أكثر دقة وأوفر حضورا

 بأصول علم االجتماع، وانتهاء بأدق 
ً
في شتى املجاالت، ابتداء من الحقائق الطبيعية، ومرورا

فس والبرمجة العصبية والتشريح.دقائ  ق ِعلم الن 

 الديني إلصالحإمكانية ا

الديني وبيان النص في ضوء ما تقدم من تمييز بين أنواع الدين ومقاصد خطاب 

دين  د فيما يتعلق بأي  ر خصوصية كل منهما، يمكننا القول: إن التجديد واإلصالح الديني وا

من أديان الرسل أو الشعوب أو امللل؛ بل واجب ليتمكن من مواكبة املسارات التي رسمها 

 دين هللا ملسيرة البشرية.

  «الرساالت»ومن أوضح األدلة على ذلك 
ً
 وتجديدا

ً
نفسها، فقد جعل هللا الالحق منها إصالحا
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نَْزنْلَا إََِلَْك الِْكَتاَب ﴿للسابق وليس إلغاء له، فقال: 
َ
قًا لَِما بنَْيَ يََديْهِ مَِن الِْكَتاِب َوُمَهْيِمنً  وَأ َقِّ ُمَصدِّ

ْ
ا بِاِل

َقِّ لُِكل َجَعلْ 
ْ
َََك مَِن اِل ا َجا ََُهْم َعمذ ْهوَا

َ
ُ َواَل تَتذبِْع أ نَْزَل اَّللذ

َ
َعًة َعلَْيِه فَاْحُكْم بَيْنَُهْم بَِما أ نَا مِنُْكْم ِِشْ

 ُ ََ اَّللذ ِ  َومِْنَهاًجا َولَْو َشا َْْيَا ِْ إََِل اَّللذ
ْ
ًة وَاِحَدةً َولَِكْن َِلَْبلَُوُكْم ِف َما آتَاُكْم فَاْستَبُِقوا اْل مذ

ُ
ََلََعلَُكْم أ

 . [48]املائدة:  ﴾َمرِْجُعُكْم ََجِيًعا َفيُنَبُِّئُكْم بَِما ُكْنُتْم فِيِه ََتْتَلُِفونَ 

ة الواحدة  -أنَّ الدين »وفي هذا يرى العالمة محمد حسين فضل هللا   -في الرسالة اإللهي 

ل  ذي حو 
 
ال يريد أن يجعل من نفسه وسيلة من وسائل تأكيد االنقسام التاريخي الديني ال

ه يعمل على توحيد  ة إلحداها باألخرى، بل إنَّ األديان في أتباعها إلى طوائف مغلقة ال مسؤولي 

، على  ة، أو موقٍع مكاني  ة مرحلٍة زمني  متد رسالة هللا التي عنوانها العريض، املاإلنسان كله في أي 

  ؛«اإلسالم هلل تعالى»في كل مراحل الرساالت، هو 
ً
لتكون كل رسالٍة في دور أي  نبي  تجسيدا

ل االلتزام بها معنى اإلسالم في عالقة  ِ
 
تي يمث

 
ها كلمة هللا في تلك املرحلة ال للسالم، باعتبار أنَّ

ذي كان
َّ
 على بعضها البعض اإلنسان باهلل، في الوقت ال

ً
ت فيه الرساالت املتتابعة مفتوحة

 للناموس، وكان العليه السالم  لتكمل األخيرة ما ابتدأت به األولى، فكان عيس ى
ً
ال نبي  مكم 

د  ملكارم األخالق، كتعبيٍر عن إكمال ما نقص من التشريع في صلى هللا عليه  محمَّ
ً
متمما

تي فرضتها تطورات الو 
 
تي كانت الحاجات الجديدة ال

 
اقع اإلنساني أو تبديل بعض األحكام ال

 لظروٍف محدودٍة على صعيد الزمان واملكان، وأصبح من الضروري استبدالها 
ً
خاضعة

 بأحكام جديدة تتناسب مع الظروف الجديدة.

ك إلغاًء من الرسالة الالحقة للرسالة السابقة، بل لهناأن ال نجد فإننا  ضوء هذافي و

نا نالحظ   لإنَّ
ً
ه ال كل امتدادا  عن النسخ، فإنَّ

 
منها في داخل األخرى، وإذا كان هناك حديث

 كما يقع النسخ في داخل الرسالة 
ً
يشمل الرسالة كلها بل يختص ببعض أحكامها، تماما

 .من بيت املقدس إلى الكعبة -في اإلسالم  -نفسها، وذلك مثل نسخ القبلة 

جيل التوراة، ولم يلِغ القرآن التوراة واإلنجيل، وليس هناك إلغاء  للكتاب، فلم يلغ اإلن

تي لم ينسخها في القرآن، وهذا 
 
ه أوحى بأنَّ للنبي أن يحكم بما أنزل هللا فيها من أحكامه ال بل إنَّ

ذي يؤمن بالرسل كلهم 
َّ
َحد  مِّن رُُّسلِهِ ﴿ما نالحظه في اإليمان اإلسالمي ال

َ
ُق بنَْيَ أ  ﴾الَ ُنَفرِّ
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، في إيحاء بأنَّ الكتاب [119 ]آل عمران: ﴾َوتُْؤِمُنوَن بِالِْكَتاِب ُُكِّهِ ﴿وبالكتاب كله [، 285]البقرة: 

 واحد في مدى الرسالة في فصول متعددة أو أجزاء متنوعة.

نا نفهم من قوله تعالى:  َعًة َومِْنَهاجاً ﴿وعلى هدى ذلك كله فإنَّ نَّ أ ﴾لُِكل َجَعلَْنا ِمنُكْم ِِشْ

 لحاجاته وظروف الواقع الخطاب فيها لأل 
ً
نبياء، فلكل نبي  شرعة ومنهاج يحر كه في مرحلته تبعا

اإلنساني آنذاك، من دون أن ينفي امتداد كل شرعٍة ومنهاج في الشرعة األخرى واملنهاج 

 .(6)«اآلخر

ومن خالصة ما تقدم يتضح أن سبب الجدل حول إمكانية التجديد في الدين من عدمها 

ر عن القيم الكبرى ذاتها،  يقوم على أساس الخط بين مفهوم الدين املضاف إلى هللا املعب 

املتعلقة بالتطبيقات والكيفيات والصور التي شرعت لتحقيق  «امللل التشريعية»وأديان 

، إلى جانب دعوى صالحية كل الغايات، ومن طبيعتها االختالف باختالف الزمان واملكان

صالحية والدوام متعلق بالقضايا الدينية الكبرى التي تشريع نبوي لكل زمان ومكان، وإنما ال

 .عبرنا عنها بدبن هللا

من  -التي أتى بها األنبياء أو من بعدهم من علماء ملتهم  -تشريعات املرحلية فمن اعتبر ال

جديد،  الدين الذي يتسم بالثبات والديمومة، فإنه يمنع التفكير في أي شكل من أشكال التَّ

 
ً
ألمرين من يميز بين اوأما  .الصادر عن الحكيم من أنواع اإللغاء والتبديل للدين ويعتبره نوعا

 وال يعتبر ذلك إلغاء لش ي من نظريات الدين فيما يقبل التجديد، جديدفإنه ال يمانع من الت  

 الصادر عن هللا. 

 الديني واإلصالحعوائق في طريق التَّجديد 

ي كما جاء ف –ر أن التجديد الديني واقع بالفعل منذ أيام النبي نفسه، فقد كان أقد  

يأمر بأمر أو ينهى عنه لغاية معينة، فإذا تحققت الغاية وزالت العلة ألغى األمر  -الروايات 

أن رسول هللا هـ( 241والنهي لتعود األمور إلى طبيعتها، ومن ذلك ما روى أحمد بن حنبل )ت

وأن تحبس لحوم األضاحي بعد  ه وسلم نهى عن زيارة القبور، وعن األوعية،صلى هللا علي

إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم اآلخرة، ونهيتكم عن »ثم قال: . ثالث
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األوعية فاشربوا فيها، واجتنبوا كل ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم األضاحي أن تحبسوها بعد 

 .(7)«لكمثالث، فاحبسوا ما بدا 

القرآن على من اعترض على مسألة التجديد والتغيير في اآليات التي اتبعها  وقبل ذلك رد  

ُل القرآن لتحقيق هدف التثبيت والبشرى، فقال:  ْعلَُم بَِما يََُنِّ
َ
ُ أ نْلَا آيًَة َمََكَن آيَة  َواَّللذ ﴿َوإَِذا بَدذ

ْكََثُُهمْ 
َ
نَْت ُمْفََت  بَْل أ

َ
َما أ ِيَن  .اَل َيْعلَُمونَ  قَالُوا إِنذ َقِّ َِلُثَبَِّت اَّلذ َّلُ ُروُح الُْقُدِس مِْن َربَِّك بِاِلْ قُْل نَزذ

ى لِلُْمْسلِِمنَي﴾  .[102- 101]النحل:  آَمُنوا َوُهًدى َوبرُْشَ

ال: فق «السفهاء»ووصف القرآن الكريم من اعترض على مسألة التجديد والتغيير بـ

 َُ َفَها ُق َوالَْمْغرُِب َيْهِدي ﴿َسَيُقوُل السُّ ِ الَْمرْشِ ُهْم َعْن قِْبلَتِِهُم الذِِت ََكنُوا َعلَْيَها قُْل َّلِلذ ِمَن انلذاِس َما َوالذ
َُ إََِل ِِصَاط  ُمْسَتِقيم   ََ لََعَ انلذاِس َويَُكوَن  ،َمْن يََشا ًة وََسًطا تِلَُكونُوا ُشَهَدا مذ

ُ
َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم أ

 َيْنَقلُِب نْ ُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلََة الذِِت ُكْنَت َعلَْيَها إاِلذ نِلَْعلََم َمْن يَتذبُِع الرذُسوَل ِممذ الرذُسو
ُ َِلُِضيَع إِيَما ُ َوَما ََكَن اَّللذ ِيَن َهَدى اَّللذ َ بِانلذ لََعَ َعِقَبْيِه َوإِْن ََكنَْت لََكبَِْيةً إاِلذ لََعَ اَّلذ اِس نَُكْم إِنذ اَّللذ

َُوٌف رَِحيٌم﴾  .[143 - 142]البقرة:  لََر

واستمر التجديد في زمن الصحابة فألغى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  بعض التشريعات 

ل الدين وظاهر نصوص القرآن الكريم موشرعوا أخرى كل ذلك في ضوء ما فهموا من ُمج

غ. ِ
 
 وسيرة النبي املبل

ئمة الفقه املعتبرون حتى أن الشافعي اكتفى عن الشهود في النكاح وكذلك فعل أ

باإلشهار لكونه يحقق الغرض، ولم يشترط أبو حنيفة الولي للبالغة لتحقق الغرض بوعيها 

بما تفعل بنفسها. وأسقط أبو حنيفة نصيب املؤلفة قلوبهم من الزكاة بحجة أن اإلسالم قد 

 من دونهم، ومسائل كثيرة
ً
حص ى. صار عزيزا

ُ
 ال ت

ولكننا ابتلينا في الوقت الحاضر بتيارات شديدة الجمود سطحية الفهم، تريد أن تقصر 

 
ً
 سواء جاء عبر النص األصلي أو كان موروثا

ً
ن م كل التشريعات على ما تم إنتاجه سلفا

 اجتهادات السابقين. ومن أهم أساب ذلك الجمود:

عاني التطبيقات التي أتت لتحقيق املالتشريعات و مع خلط الفكرة املوصوفة بدين هللا  .1
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السامية وفرض القيم اإلنسانية، بحيث صارت التطبيقات والتشريعات التي تم إنتاجها 

دسيته وباتت وكأنها مقصودة في 
ُ
للتعبير عن الدين هي الدين ذاته، وبالتالي أخذت ق

 ذاتها، بحيث ال يمكن تحقيق الدين في سواها.

أفرزته حركة الحياة وجادت به عقول وتجارب السابقين،  الذيتقديس املنتج التاريخي  .2

لف وله ماله من املكانة، وتارة بعد ذلك التهيب ثم  من مخالفته؛ تارة بحجة أنه فهم الس 

وتارة  ،بدعوى أنه مما أجمع عليه السابقون وال َيصلح آخر الناس إال بما صلح به أولهم

وأهم من كل ذلك أن منتج  .ألوفف من تشنيع العامة عند مخالفة املبسبب التخو  

لى تراث مذهبي وأضفى عليه االتباع حالة قدسية حتى بات يخيل إاالسالف قد تحول 

يل من أئمته  إليهم أن أي   مسعى للتحديث فيه إنما يأتي في إطار تفكيك ُعرى املذهب والن 

 والتقليل من شأن رموزه.  

لى التجديد واإلصالح بشكل مستمر ومنتظم، عتتولى عملية التي  ؤهلةاملؤسسات غياب امل .3

أن تكون متمكنة ومفوضة ومتنوعة بحيث يشارك فيها املتنورون من مختلف املدارس 

ة الصحكعلم االجتماع و في مجال تخصصه،  ي االختصاص كل  و الدينية وغيرهم من ذ

ل واألسباب لواملال وعلم النفس والبيئة وكل ما له مدخل في التشريعات واالحكام وبيان الع

، كل ذلك في ظل استحضار النص الديني الثابت كالقرآن الكريم وفي وآثار النفع والضر

 ضوء استيعاب طبيعة ما تضمن من أنواع الخطاب ومقاصد التشريع.

 وأخيرًا..

أن جماع األمر في مجال التجديد واإلصالح الديني، يتمثل في: احترام النص رى أ

 لكونه 
ً
بميزة خاصة، لذلك ال بد من التأكد من التثبت من صحة كونه تمتع يالديني أوال

 ما نجدها في أديان وشرائع ومذاهب الناس. 
ً
 وليس من امللصقات التي كثيرا

ً
 دينيا

ً
نصا

والتفريق بين طبيعة النص الديني املتعلق باألفكار واملبادئ، والنص املتعلق بالكيفيات 

ات الظروف. على أن يكون أي تجديد لطبيعة الحال ومقتضي ةوالتطبيقات املناسب
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بشري ال ينبغي تحويله إلى حالة دينية الزمة، وال يسمح له بأن وإصالح مجرد اجتهاد 

 يلغي ما سواه سواء مما سبقه في املاض ي أو اختلف عنه في الحاضر.

فجميع التشريعات التي يتم انتاجها للعمل التطبيقي يمكن التعامل مع االصلح 

قديمة أم جديدة، وليس ألحد أن يختزل الحق والصواب فيما يراه هو،  منها سواء كانت

 حتى وإن استند إلى أدلة دينية يعتقد صحتها. 

الفاظه ه تغيير فيدون أي النص الديني على حاله ينبغي ان يبقى وفي جميع األحوال 

ه نع بشكل تعسفي ليخرج عن سياقه التاريخي، ويكتفى بالتمييز بي، وال يطو  أو سياقه

 وبين االجتهاد التجديدي في ضوئه وكفى.

 

الهوامش:

   .8/72الدال والنون (، باب هـ170كتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدي املتوفى  ) 1

 . مادة )دين( 2/319هـ(، 395قاييس اللغة ألحمد بن فارس املتوفى )م 2

  .489هـ(، مادة )صلح( ص 502 ت) «الراغب األصفهانى»في غريب القرآن، للحسين بن محمد املفردات  3

 (. 834موطأ اإلمام مالك بن أنس )رقم:  4

هـ( تحقيق: زهير 410الناسخ واملنسوخ، لهبة هللا بن سالمة بن نصر بن علي البغدادي املقري )املتوفى:   5

 :99ـ  98هـ  ص  1404بيروت، الطبعة: األولى،  –الشاويش ومحمد كنعان، الناشر: املكتب اإلسالمي 

 .200 – 8/199من وحي القرآن، تفسير العالمة محمد حسين فضل هللا، ج  6

 (1237مسند أحمد بن حنبل حديث رقم: ) 7

 

 

 

                                                                                 

**** 



 

 

 ركائز العلمانية

  رآنيـور قـمن منظ

  ()عبد الله صالح القيسي

 مدخل: 

يعاني الخطاب العلماني في الوطن العربي من 

ا مشكالت الخطاب مشكالت تشابه إلى حد م  

، وربما يعود ذلك إلى أن لب التفكير واحد سالمياإل 

عند كل منهما وإن اختلفت القشرة العليا، إذ سرعان 

ما يتحول الخطاب في بالدنا العربية إلى مظلة للصراع 

 
ً
يرسخ حقوق اإلنسان ويدعو  أكثر من كونه خطابا

 للتعايش، وبهذا نزيد اللهب اش
ً
 ونزيد حالنا تخلف تعاال

ً
 ا

 
ً
 .وتراجعا

 وأحد الصراعات التي 
ً
 حول صراع ال وهفي حياتنا  برزت مؤخرا

ْ
 العلمانية واإلسالم، إذ

أخذ الصراع فيها طابع التمترس ال طابع البحث عن سبل التعايش، وأنا هنا ال أساوي تماما 

اع فربما كانت مشكلته عند التيار اإلسالمي أكبر باعتبار اتس ،بين حجم املشكلة عند التيارين

نطاقه الزماني واملكاني بين الناس، وباعتبار أنه ال زال يملك سلطة ما، وربما استخدم تلك 

السلطة ضد خصومه فأفقدهم حق الحياة، تلك السلطة التي تتمثل في فتاوى التكفير 

 
ً
 والتي يمكن أن تدفع بأفراد أو جماعات متطرفة، والتحريض ضد الخصوم املخالفين له فكرا

 
ً
 لذلك الخطاب املتشدد. الرتكاب جرائمها استنادا

                                                                                 

()  كتاب عودة القرآنله و ، لبحوثافي الفكر اإلسالمي له العديد من مني متخصص يباحث . 
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 في املقابل برزت مشكلة الخطاب العلماني في السنوات األخيرة
ً
تقبل م حين ل، خصوصا

في السلطة عبر ملعب الديمقراطية، بادعاءات ال تستحق أن مخالفيها بالتيارات اإلسالمية 

ذي يأتي ، ذلك املبدأ الفي بلداننا زال في طور النشأة أجلها مبدأ الديمقراطية الذي اليهدم من 

في رأس قائمة أولوياتنا للسعي ألخذ حقوقنا السياسية، كون هذه املجتمعات عانت من 

االستبداد السياس ي طوال قرون أكثر من معاناتها من أي ش يء آخر، ذلك االستبداد الذي 

السياسة كانت وراء فتاوى والذي نجد أن الديني في أوقات كثيرة، وظف لصالحه الخطاب 

 كثيرة تضطهد اآلخر املخالف وتلغي حريته. 

 حين لم يُ  لتيار العلمانيأخطأ القد 
 
إذا كانت ستوصل م بنتائج الديمقراطية سل

اإلسالميين للحكم، وكانت استعانته بالعسكر والقبول باالنقالبات العسكرية والتواطؤ مع 

ول إقليمية ودولية لتحقيق ذلك طعنة في خاصرة أحالمنا، ووصلت ذروة خطيئته حين قبل د

بانتهاك حقوق اإلنسان ملخالفيه اإلسالميين، فتارة تشفى وتارة أيد وتارة سكت وفي كل ذلك 

من  أييده ملا حدثوت ،في مصر وفي تركيا ينالعسكري ينكارثة، وأبرز مثال لذلك تأييده لالنقالب

 .عقب انقالب مصر لحقوق اإلنسان انتهاك

من اإلسالميين والعلمانيين قد أوسع الهوة في املجتمع  الدوغمائيكان ذلك الخطاب 

 
ً
  وصنع شرخا

ً
لست أدري كم من الزمن نحتاج لتجاوزه! إال أن ذلك لم يكن سمة كل  كبيرا

فريقين ال البقي في ك إذ كذلك، وال سمة كل الخطاب العلماني في الساحة الخطاب اإلسالمي

خطاب عقالني يحافظ على قيم حقوق اإلنسان ويستوعب اآلخر املختلف معه مهما كان 

ما دام ال يمثل اعتداء على حقوق اإلنسان األساسية. خطاب يفرح بالتقاء  ،فكره وتفكيره

نقاط االتفاق وااللتقاء ويسعى للتزاوج واالحتواء لنقاط االختالف بدل املصادمة واملفاصلة، 

 متن
ً
عن القضايا البسيطة املختلف فيها في سبيل الحفاظ على الحقوق األساسية لكل  ازال

منها )حق الحياة وحق حرية االختيار وحق التفكير والتعبير وحق املواطنة املتساوية(، ورغم 

قلة هذا النوع من الخطاب في الفريقين إال أنه بدأ يتنامى خاصة بعد أن جعلت األحداث 

 األخيرة في الو 
ً
على الطاولة، فالزائف املتخفي تحت الشعارات  طن العربي كل ش يء مكشوفا

 
ً
 ولم ينفعه لحن القول. ظهر للسطح واملدلس من وراء حجاب صار معروفا
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ربما أجد بعض العذر في حالة التخوف والقلق عند كل فريق من أولئك أو عند جمهور 

ال بأس به من الطرفين، عذر سببه نقص املعرفة وأحكام مسبقة متسرعة، فاإلسالمي حفظ 

في ذهنه نماذج سيئة لعلمانيات ديكتاتورية ظن أن العلمانية ذاتها تحارب الدين، ففي ذهنه 

حصل ملسلمي االتحاد السوفيتي من إهدار للحقوق والحريات بسبب  وما ،«ستالين»نموذج 

الذي ألغى املظاهر الدينية في دولة كانوا  «أتاتورك»عداء الدولة للدين، وفي ذهنه نموذج 

 
ً
 «ورقيبهب»، وفي ذهنه على املستوى العربي علمانية يرون أنها حاملة لواء املسلمين جميعا

دين في تونس. أما العلماني العربي فيحفظ في ذهنه نماذج التي حاولت إلغاء بعض مظاهر ال

تمارس أيضا قمع الحقوق والحريات التي  «طالبان»كـنها إسالمية : إلدول أو جماعات تقول 

  ،وتهدرها، فيخاف من كل ما هو إسالمي
 
ى ذلك الخوف ما يجده من تنامي الهوية وربما غذ

وللفريقين  .في العقدين األخيرين ف الدينيةالطائفية واملذهبية وتصاعد تطرف جماعات العن

 
ً
ت يزيد في قمع الحقوق والحريا بعض الحق في ذلك القلق ولكن ليس لهم أن يجعلوه صراعا

 لو كان يعقلون.

لنتجه مباشرة إلى  «العلمانية واإلسالم»حول ه الدراسة فإلى أولئك جميعا أكتب هذ

األمر كما وجدته من خالل رحلة بحث لفض اشتباكها، ف همانقاط اإلشكال الحقيقية بين

وقراءة في العلمانية وفي اإلسالم ال يستحق أن نتمترس ونعادي ونحارب، ألنه ال يوجد ما 

فالعلمانية في أهم ركائزها ال تتعارض مع مقاصد اإلسالم، بل إن مقاصد  ،يستحق لذلك

عرض التي ست راسةالداإلسالم تستوعب ذلك وتدعو إليه، وهذا ما سأحاول إيضاحه في هذه 

ض تصور ثم أنتقل لعر التاريخي، تعريف العلمانية وأنواعها وركائزها وسياقها  :بشكل مبسط

  ،اإلسالم العام لشئون الحياة
ً
 مأه أحد على أقف ثمعلى ما يتعلق بهذا القضية،  مركزا

 عالجةمل العملية الخطوات أذكر ثم اإلسالمي، بالفكر ركائزه وأقارن  للعلمانية التعريفات

 الدراس ي مالتعلي صعيد وعلى والقانون  الدستور  صعيد )على بالسياس ي الديني صراع مشكلة

 .الديني( الخطاب صعيد وعلى

ستكفي لبسط كل تلك األفكار، ولكن يكفي القارئ أن يقف  هذه الدراسةال أدعي أن 

عرف أن مي، لي، وعلى أهم نقاط االشتباك بين الخطابين العلماني واإلسال اعلى لب كل منه
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سالمي علمانية ال أظن اإل  ،ف علمانية تناسب مجتمعاتنا العربية واإلسالميةباإلمكان أن نكي  

  ،سيرفضها إال إن كانت حساسيته مع االسم ذاته
ً
على  روح اإلسالم ومقصده في التركيز ناسيا

 
ً

غير  ن كذلك للتسمية إن اتفقنا على الجوهر، وال أظلب األشياء ال قشورها، وربما نجد حال

اإلسالمي سيرفضها إال إن فكر بنفس طريقة اإلسالمي السلفية، وترك روح ومقصد 

 العلمانية.

من الطبيعي أن يحدث بين البشر تالقح في األفكار فيما يخدم اإلنسانية، فأي فكرة و 

هي  ،تراكم الخبرة اإلنسانيةكونها تجربة إنسانية جاءت ب، وصل لها اآلخر ونرى احتياجا لها

فالحكمة ثمرة إعمال العقل، والعقل هو املكمل  ،وجدناها ىالحكمة التي نحن أحق بها أن

للوحي كي يعيش اإلنسان بسعادة في هذه الحياة، فالحياة ممتدة واألحداث ال متناهية 

، فكان العقل هو املستوعب لتفاصيل تلك األحداث بعد يةمتناهوص الشرائع ونص

 . استلهامه من قيم الوحي الكبرى 

، ندهعولتكييف أي فكرة إيجابية أنتجها اآلخر البد من فهم شيئين: فهم سياق الفكرة 

فمن خالل فهم السياق هناك نعرف روح ولب الفكرة، ومن  املشكلة عندنا،وفهم سياق 

 
ً
ال مشكلة، أما إن أخذناها مجردة  خالل فهم السياق هنا نستطيع أن نجعل من الفكرة حال

عية والسياسية فإنها ستكون أشبه بأكلة غريبة ال تعرفها معدتنا فيكون من سياقاتها االجتما

، وهذا هو ربما أهم سبب في عدم استفادتنا من كثير من تجارب اآلخر سواء تقيؤنهايتها ال

فنحن ببساطة لم نحدد مشكالتنا بدقة كما أننا لم نستوعب بدقة  ،كان غربيا أم شرقيا

 .سياق ومقاصد أفكار وتجارب اآلخر

 في تعريف العلمانية

هل الحديث عن العلمانية  يرى املفكر املغربي كمال عبد اللطيف أنه ليس من السَّ

 من صور استخدام املفهوم وتداوله، سواء في ثقافتنا 
ً
ة وأن  كثيرا دة، خاص  بطريقة مجر 

دة.  ه مساراته منطلقات وخيارات ومواقف محدَّ العربية أو في الثقافة الغربية، تحكمه وتوج 

دبيات نها، وال بالصور التي اتخذها املفهوم في أوال يتعلق األمر بمجريات الراهن العربي في غليا
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ره  د وامللتبس للمفهوم طبع مختلف أطوار تبلوره وتطو  النهضة العربية، بل إن  الطابع املعقَّ

 .(1)في الفلسفة السياسية الحديثة واملعاصرة

أنماط متعددة للعلمانية ظهرت  «جان بوبيرو»فهناك بحسب عالم االجتماع الفرنس ي 

ع القائم في (2)ريخفي التا ة ، حيث ال توجد علمانالدول العلمانية، في توخي منه إلبراز التنوُّ ي 

 ن، وهذا ما سيجعلني أنحازواحدة وإنما أنماط كثيرة تتعدد أنماطها كما تتعدد أنماط التدي  

 
ً
عن صور االختزال السائدة في  ألقرب األنماط التي تناسب مجتمعاتنا اإلسالمية، بعيدا

ت السلفية ملفهوم العلمانية، والطابع القطعي ملقاربة املفهوم الذي نجده عند بعض التيارا

 الحداثيين العرب.

 
ً
َعرف به دقيقا ذاك الذي  ليس تعريفا

ُ
، فما «فصل الدين عن السياسة»العلمانية بأنها ت

أن هناك العلمانية نشاهده في سياسة األحزاب الحاكمة واملعارضة في أمريكا وأوروبا 

ا للدين والتدين يتمثلها السياس ي أو الحزب، واألدق من ذاك التعريف هو تعريفها م   هر  مظا

، وحتى ال يفهم هذا التعريف بعمومه عن فصل «فصل الدين عن الدولة»املشهور بأنها: 

يسة( فصل السلطة الدينية )الكن»أنها:  كلها جاء تفسيره بشكل أدق في قولهمالدين مظاهر 

 .الدولة، أي فصل سلطة الكنيسة عن سلطة «ية )الدولة(عن السلطة السياس

 وقد 
ُ
ن جا»الفرنس ي رت تعريفات متعددة للعلمانية أفضلها وأشهرها للمفكر ِك ذ

الضلع األول فيه )وهو يتعلق بخاصية العلمانية( » ، حيث شبه العلمانية بمثلث :(3)«بوبيرو

الدولة، ومؤسسات املجتمع واألمة هو عدم تسلط الدين )أو أي نوع آخر من املعتقدات( على 

والفرد، والضلعان اآلخران من املثلث هما: حرية الضمير والعبادة والدين والعقيدة، وذلك 

وليس كمجرد حرية خخصية باطنية، واملساواة في الحقوق بين  ،في التطبيق املجتمعي

 .(4)«األديان واملعتقدات مع ضرورة تطبيق هذه املساواة واقعيا ومجتمعيا

نظام »الذي يرى أن العلمانية  «روبيرتو بالنكارت»تعريف املكسيكي  ويمكن أيضا أخذ

اجتماعي للتعايش تصطبغ مؤسساته السياسية بشرعية السيادة الشعبية وليس بواسطة 

  .(5)«العوامل الدينية
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لصادر ا)اعتمدته فرنسا في أول قانون لفصل الدولة عن الكنيسة  ذا املضمون هو ماوه

أن الجمهورية توفر حرية الضمير »( والذي اشتمل على ثالثة مبادئ رئيسية هي: 1905في 

ا ال توجد عقائد يمكنه»أنه . و «في حدود احترام النظام العاموتضمن حرية ممارسة العبادات 

رية بح»املساواة بين األديان واملعتقدات. والسماح  . وهذا يشكل«االنتفاع بتمويل عام

 .(6)«كنائسالتنظيم الداخلي لل

 فالعلمانية إذن في خالصتها تقوم على ركائز ثالث:

 علىديني عدم تسلط أي مذهب ، و استقالل مؤسسات الدولة عن السلطة الدينية .1

 الدولة.

ية وليس كمجرد حرية خخص ،في التطبيق املجتمعيالضمير والعبادة العقيدة و حرية  . 2

 . باطنية

املواطنة  أو املساواة في الحقوق بين املذاهب واملعتقداتحياد الدولة تجاه املعتقدات.  . 3

 .املتساوية

هذه الركائز الثالث هي ما سنتوقف عندها لنناقشها الحقا في عالقتها مع اإلسالم وهل 

 .هناك توافق أم تقاطع معها

 :وعينن العلمانية في تعاملها مع مظاهر الدين في الحياة العامة كثير من الباحثينعتبر ي

منفتحة، ويمثل للصارمة بنموذج فرنسا، بينما يمثل للمنفتحة  وعلمانيةانية صارمة علم

ببقية دول أوروبا وأمريكا، وكل علمانية منفتحة تتناسب مع خصوصية ثقافتها ومذهبها، فكل 

دولة تمثل انفتاحا خاصا يجد ذلك من يقارن بين تلك الدول من تلك الزاوية، وسأذكر في 

تلك العلمانية املنفتحة، بما فيها النموذج الفرنس ي الذي لم يستطع أن نماذج ل مقال تاٍل 

 يكون صارما للنهاية.

، يسميها املفكر (7)علمانية صارمة ومنفتحة «غي هارشير»و «جان بوبيرو»ما يسميها 

عزمي »، ويسميها املفكر الفلسطيني (8)علمانية فصلية وواسعة «أوليفييه روا»الفرنس ي 

، فالعلمانية الصارمة الفصلية الصلبة هي التي تتعامل (9)علمانية صلبة ومرنة «بشارة
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بصالبة وصرامة وربما تطرف مع التعريف السابق للعلمانية ويضربون لها مثال بالنموذج 

 ، أما العلمانية املنفتحة الواسعة املرنة فتمثلها بقية الدول العلمانية في العالم. (10)الفرنس ي

ماذج ، أما بقية الن«العلمانية»ـآخرون أن في تسميتهم لنموذج فرنسا بويذهب باحثون 

في محاولة منهم لدراسة  (11)«الدنيوه»ـوخاصة تلك التي في البلدان البروتستانتية فيسمونها ب

الفوارق بين مجتمعات الكاثوليك التي كانت سلطتها الكنسية هي املتحكمة وبين مجتمعات 

 ذلك.البروتستانت التي لم تكن ك

بعد هذا التوضيح السريع ملفهوم العلمانية يمكنني االنتقال إلى الرؤى والتعريفات التي 

ليس باعتبارها رؤية سياسية فقط وإنما باعتبارها تنظر للعلمانية بشكل أوسع وأشمل، 

ات يرى أن بعض الكتاب «الوهاب املسيري  عبد»فاملفكر املصري فلسفة عامة في الحياة، 

. فالعلمانية (12)العلمانية الشاملةالعلمانية: العلمانية الجزئية و  بين نوعين منالغربية تميز 

فصل الدين )سلطة الكنيسة( عن الدولة )السلطة »الجزئية: هي ما يعبر عنها بعبارة 

، ومثل هذه الرؤية الجزئية تلزم الصمت حيال املجاالت األخرى من الحياة، وال «السياسية(

ليات أخالقية أو وجود ميتافيزيقا وما ورائيات، ويمكن تسميتها تنكر وجود مطلقات أو ك

. أما العلمانية الشاملة: فهي رؤية شاملة «العلمانية اإلنسانية»أو  «العلمانية األخالقية»

للواقع تحاول بكل صرامة تحييد عالقة الدين والقيم املطلقة والغيبيات بكل مجاالت 

ت ترتكز على البعد املادي للكون وأن املعرفة املادية الحياة، ويتفرع عن هذه الرؤية نظريا

 
ً
املصدر الوحيد لألخالق وأن اإلنسان يغلب عليه الطابع املادي ال الروحي، ويطلق عليها أيضا

 الطبيعة.نسبة للمادة و « العلمانية الطبيعية املادية»

 «بدالرحمنع طه»علمانية جزئية وشاملة يسميها املفكر املغربي  «املسيري »وما يسميها 

، وما أوردت (14)إجرائية وإلحادية «رفيق عبدالسالم»، ويسميها الباحث (13)خاصة وعامة

من تعريف للعلمانية أعاله هو للعلمانية الجزئية الخاصة اإلجرائية التي تتعلق بالحقل 

حق الحياة وحق حرية االختيار »السياس ي، وتمس حقوق اإلنسان األساسية بشكل مباشر 

، والتي ال أراها تتعارض مع اإلسالم، ويمكن أن يصل الفرقاء واملختلفون في «واملساواة

املجتمع إلى اتفاق حول نقاطها، أما العلمانية الشاملة فدائرة صراعها وجدالها أكبر، وليس 
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من السهل أن يصل الناس جميعا إلى رؤية واحدة للحياة، إذ سيبقى صراع اإليمان والليمان 

الناس على العلمانية السياسية أم ال، مع فارق أن اتفاقهم على العلمانية  مستمرا سواء اتفق

السياسية سيحفظ لهم جميعا األرضية واملناخ ليأخذ البرهان والحجة طريقة إلقناع الناس 

بأي فكرة، وبدون تلك األرضية واملناخ فإن منطق القوة واإلكراه سيكون هو الحاكم 

ك املنطق من تحويل للمجتمع من مجتمع حر إلى مجتمع والطاغي، وال يخفى ما يعمله ذل

 منافق، وهيهات أن تبدع أو تنهض املجتمعات املنافقة الخائفة.

مهم إكراه الناس على مذهبه، وإلزافي اإلسالمي العلمانية السياسية يستغل ال ينبغي أو 

ن الدين في زميعتقد أنه سيجهض العلمانية العامة الشاملة، إذ أن خطاب اإللحاد أو ال بما

 
ً
ه، ثم بالفلسفة الكافية ملذهبه أو دين القرية الصغيرة للعالم سيتجاوزه إن لم يكن متسلحا

إنه في ظل التنوع املذهبي داخل الدين الواحد )اإلسالم( ال يضمن لنفسه أن يأتي مذهب آخر 

 
ً
التي  رضيةأن يعدوا األ  فيكرهه أو يفقده حقه في الحياة، ومن هنا فإن على العقالء جميعا

حرية االختيار، ثم ليتسلحوا بالعلم واملعرفة في إطار و  في الحياةوحق غيرهم تحفظ حقهم 

ة أن يتفقوا على األرضية الصلباملجتمع املدني إلقناع الناس برؤيتهم وعقائدهم بشرط 

ا سلطة الدولة لترسيخ معتقداته ا أو مذهب م  أما أن يستغل فريق م  لحفظ حقوقهم جميعا، 

 أو ف
ً
 ، وسيدخل املجتمع في صراع يضعف فيه الجميع.رضها بالقوة فإن اللهب سيطاله أيضا

 العلمانية نشأة سياق في

- وحدها التعريفات تستطيع ال ما ويوضح يبين أنه في فكرة أي سياق فهم أهمية تكمن

 يها،ف واإلضافة اإلبداع على يساعد أنه كما وروحها، الفكرة لبإلى  توصله أن - حاولت مهما

 تشابهت إن آخر مكان أو مجال على الفكرة وتطبيق تكييف سهولة في كذلك ويساعد

 .الحالتين بين منها جزء أو كلها الظروف

 حدثت عاتصرا ثالثة في أوروبا في العلمانية نشأة سياقمن  ش يء تلخيص أستطيعوهنا 

 :قرون مدى على هناك

 مع يسةالكن صراع :وثانيها .السياسية السلطة مع الكاثوليكية الكنيسة صراع :أولها
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دتو  الصراعات تلك كل العلم، مع الكنيسة صراع :وثالثها .(البروتستانت) يناملحتج  
 
 ل

 .م1905 عام في الفرنس ي القانون  صاغها التي الصورة تلك على العلمانية فكرة وأنتجت

 أما .يةكنس ودينية سياسية زمنية: سلطتان أوروبا تتنازع كانت الوسطى القرون في

 سلطةل يخضعون  والنبالء النبالء، لسلطة يخضعون  الفالحون  فكان السياسية السلطة

 سيمار  يالذ امللك لسلطة يخضعون  واألمراء أوسع، مناطق بزمام يمسكون  الذين األمراء

  يخوض أن يستطيع ال الوقت نفس وفى ،السلطة عليهم
ً
 وفى وته،ق أساس ألنهم ضدهم حربا

 رومانيةال للمبراطورية الوريث وهو امللوك ملك هو يالذ القيصر يجلس الزمنى الهرم أعلى

 . امليالدي الخامس القرن  في تفككت التي

 الذي فاألسق يتبع وهو قرية، كل في قس هناك كان فقد الكنسية الدينية السلطة أما

 نع مسئوال يكون  الذي للكاردينال يخضع واألسقف قرى، عدة ليشمل عمله مجال يتسع

 هوو  روما، في البابا يجلس هؤالء كل رأس وعلى األرض، من أكبر مساحة على العقيدة أمور 

 .األرض على بطرس القديس ممثل

 طينقسطن الروماني اإلمبراطور  اعتناق إلى بالسياسة الدين تداخل جذور  بداية تعود

  اعتناقه مثل حيث م،312 عام املسيحية
ً
  منعطفا

ً
 يف لنقل أو املسيحية، تاريخ في مهما

 حالة إلى للسياس ي غلبة مع واإلمبراطورية املسيحية بين تطبيع عالقة فمن مسارها، انحراف

 ثم الدي،املي الثامن القرن  في بوادرها بدأت والكنسية، الدنيوية السلطتين بين تنافس

 .مضطربة أوضاع في جراءها الدين دخَل  طاحنة، وصراعات جداالت أفرزت حتى تطورت

 األموال،ب الكنيسة يدعم كان فقد املسيحية، للعقيدة الحامي نفسه قسطنطين اعتبر

  وبنى
ً
 عينة،م ضرائب من كاإلعفاء االمتيازات بعض الدين رجال ومنح الكاتدرائيات، من عددا

 .خرى أ وثروات أراض ي الكنيسة ووهب الدولة، في رفيعة مناصب املسيحية معتنقي وولى

م م395 عام في  الرومانية اإلمبراطورية األول  «ثيودوسيوس» الروماني اإلمبراطور  قس 

 الدهب عاصمة مع الشرقية اإلمبراطورية األول  فأعطى ،«هونوريوس»و «آركاديوس» لولديه

 وسوف نو،ميال  في بالده عاصمة مع الغربية اإلمبراطورية الثاني وأعطى القسطنطينية، في
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 وليكيةالكاث الكنيسة نشأت وعنها منها التي الغربية اإلمبراطورية على الحديث يقتصر

 .روما في بمركزها

 قرروا والذين باملسيحية آمنوا الذين للملوك األولى الحماسة مع الكنيسة سلطة بدأت

 حكمونها،ي وامللوك األمراء كان التي األراض ي على واسعة سلطات بممارسة للكنيسة السماح

 الخرافةب اإليمان وانتشار واألمية الجهل النتشار وكان الناس، بين املسيحية تعميق بهدف

 ملقدسا الكتاب قراءة يستطيعون  من وحدهم فهم الكنيسة، رجال مكانة الرتفاع مهم سبب

 كانوا بالتاليو  القوانين، ويفهمون  الكتابة يستطيعون  كما أنهم كانوا بالالتينية، املكتوب

 . اءواألمر  للملوك كانت التي السلطة تنافس الناس على سلطة يمارسون  الواقع بحكم

 شي منها للملك يصل ال التي الضريبية اإلعفاءات من فجاءت املادية قوتهم أما
ً
 ،ئا

 ب يديرونها التي واألوقاف يملكونها، التي األراض ي في الزراعة عائدات إلى باإلضافة
ً
 عن عيدا

 يةامللك للمحاكم خالفا الناس بين تقض ى محاكم لهم كان كما وامللوك، األمراء سلطة

 .اإلقطاعية واملحاكم

 هنب  ت معه وبدأ السياسية السلطة مع تداخل في تظهر الكنيسة سلطة بدأت وهكذا

 ن القر  في الصليبية الحمالت إرسال بدء مع وخاصة الكنيسة، مركز قوة بخطر امللوك

  يأخذ الطرفين بين السلطة حول  الصراع فبدأ امليالدي، العاشر
ً
 نفس يوف متعددة أشكاال

  لها ليس فالكنيسة اآلخر، إلى يحتاج منها كل كان الوقت
ً
 لتابعينا للمحاربين وتحتاج جيشا

 يحتاجون  اءواألمر  وامللوك العقيدة، على املتمردين على سلطتها تفرض لكى لألمراء أو للملك

  كان الذي اإللهي الحق من يعضدوا لكى الروحية وسلطتها الكنيسة إلى
ً
 أنه الناس بين مفهوما

  عنىي يكن لم املتبادل االعتماد هذا ولكن البشر، آحاد منزلة فوق  يضعهم لهم راسخ حق
ً
 أبدا

 كان نإ سلطانه مدى ويدرك بقوته يشعر عندما كان قيصر أو ملك فكل املصالح، توافق

 
ً
  خخصا

ً
 اول ويح الطاعة عص ى عليها ويشق العداء الكنيسة يناصب كان بفطرته، طموحا

جد إن السيطرة، ومثله يفعل البابا إن و  وسبل السلطة مفاتيح من انتزاعه يستطيع ما انتزاع

 اتسعت سلطاته.بإمكانه الهيمنة و 

  أصدر قد كان السابع «جريجور » اإليطالي البابا أن التاريخ يذكر
ً
 حظري كنسيا مرسوما
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 كان (1075 عام حتى) أنه أي البابا، على ذلك وقصر باسمهم األساقفة ترسيم امللوك على

  ذلك كان تقدير أقل على أو األساقفة يرسمون  من هم امللوك
ً
 أتبع كما سلطتهم، في واقعا

 ملك يأ القيصر، عزل  البابا سلطة من يجعل الوثيقة نفس في ثان بأمر األمر ذلك البابا

 سلطته على االستقطاعات هذه يقبل لم الرابع هنري  الشاب امللك أن إال الغرب، في امللوك

 اتهمه فيه باغتصاب الكرس ي البابوي والفساد حيث حدة فيه بخطاب خطابه البابا على ورد

 املادي والجشع والتدليس.

 تيال االحتجاج حركة هي للكنيسة وجهت ضربة أعظم كانت عشر السادس القرن  في

 تقض ي أن الكنيسة حاولت والتي ،(م1517 البروتستانت) نفسها الكنيسة داخل من جاءت

  البروتستانت على فشنت قوتها، بكل عليها
ً
 امتدت صراعات في أوروبا أدخلت طويلة حربا

 ودول  تراإنجل باعتناق رقعتهم واتسعت البروتستانت قوي  أن بعد وخاصة السنين، لعشرات

  الثالثين حرب» عليه طلقأ هي ما الحروب هذه أشد املذهب، وكان الشمال
ً
 .(15)«عاما

 لقرن ا من ابتداء املراحل بعض في والعلم الكنيسة بين صراع كله الصراع ذلك رافق

 بأن القائل م1543 عام «كوبرنيكس» محاكمة الصراع من أمثلة ذلك عشر، السادس

 وأن الكون، مركز األرض أن من تعتقد الكنيسة كانت ما فيها وخالف الكون، مركز الشمس

  كان ألنه التفتيش محاكم من ينج ولم حولها، تدور  كافة السماوية األجرام
ً
 ألن لب قسيسا

مت التي الكنيسة، عقوبة من فأفلت بقليل، كتابه طبع بعد أدركته املنية  واعتبرته تابه،ك حر 

 فأصر ةالكنيس فسجنته النظرية، نفس بتأكيد" برونو" بعده وجاء. الشياطين وساوس من

 أن وكاد نة،واملها العذاب السجن في فلقي النظرية فأيد" جاليليو" جاء ثم فأحرقته، رأيه على

 يسرئ أمام أفكاره عن ارتداده فأعلن حياته على خش ي أنه لوال برونو مصير نفس يلقى

 وسوسي ملحد كل عن باإلبالغ وتعهد باإللحاد، ويصفه إليه توصل ما يلعن وراح املحكمة،

 !!املضللة األبحاث هذه مثل بتأييد الشيطان له

 الثورة تلك الكنيسة، لسلطة قاصمة كضربة (م1789 عام) الفرنسية الثورة جاءت ثم

 نس يالك االستبداد أن إلى إشارة في" قسيس آخر بأمعاء ملك آخر اشنقوا" شعارها كان التي

 .الكثير سلطتها من الكنيسة ففقدت السياس ي، االستبداد من أعظم كان
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 في ةالكنيس تدخل عدم مبدأ نشأ بأن النهاية في حسمه تم حتى الصراع استمر وهكذا

 ينالقوان سن نشاط عن - دولة كل بحسب – الروحي عملها وفصل والحكم السياسة شئون 

 ويةوتق دعمها في الدولة تساهم أن على التنفيذ، سلطة ممارسة أو القضاء أو( التشريع)

 عليه طلقي ما إلى تحولت حيث االعتبارية، لشخصياتها القانوني الوضع طريق عن رساالتها

 يرالغ املشاريع وإقامة التبرعات وجمع االجتماعي النشاط ممارسة لها يحق عامة جمعيات

 من الكنيسة جتخر  أن مقابل في فقط املزايا هذه كل تكاليفها، فقط تغطى والتي للربح هادفة

  وتبقى الحكم وشئون  السياسية الحياة
ً
 أي مثل اعيةاالجتم القضايا في يرتفع للضمير صوتا

 .ذلك شابه ما أو األعمال رجال جمعيات أو للنقابات آخر صوت

 اإلسالم تعريف في

 كلفهمو  أنبيائه إلى بها هللا أوحى التي التعاليم مجموعة هو العام تعريفه في اإلسالم

 أما لسالم،ا عليه محمد نبيه على هللا أنزل  بما التعاليم تلك ختمت وقد للناس، بتبليغها

 بحسب - سمتنق تلك اإلسالم تعاليم فإن اإلسالم تعريف في بموضوعنا تتعلق التي الزاوية

 بحقوق  يتعلق وقسم املحضة، هللا بحقوق  يتعلق قسم: قسمين إلى - األصوليين استقراء

 ذن يسمى فيه والعصيان والتقصير وربه، العبد بين خاص األول  والقسم. (16)العباد
ً
 ،با

 على تداءاع تمثل ال التي األفعال وكل اإليمان وقضايا التعبدية الشعائر أفعال فيه ويدخل

  التي التعاليم فهي الثاني القسم أما .اآلخرين
 
 والعصيان والتقصير العباد، مع عالقتنا متنظ

 االعتداء عن نهىت التي التعاليم تلك فيها ويدخل للعباد، إساءة من فيه ملا ئة،سي   يعتبر فيها

 نأ وكما وحرياتهم، حقوقهم تحفظ التي التعاليم وكل وأعراضهم، وأموالهم الناس على

 يعتبر الوقت نفس في فإنه لآلخرين إساءة من فيه ملا سيئة يعتبر التعاليم هذه في العصيان

 
ً
  تشمل سيئة فكل الحقوق، لتلك حفظ من به هللا أمر ملا عصيان ألنه ذنبا

ً
 ليسو  ذنبا

  املحضة هللا حقوق  في وليس هلل، حق فيها العباد حقوق  ألن العكس،
ً
 .للعباد حقا

 لتيا القرآنية اآليات واستقراء تأمل خالل من والسيئة الذنب بين التفريق ذلك جاء

  منهما كل في املطلوب فتجعل الفارق، ذلك بينهما تجعل
ً
  فعال

ً
 هو الذنب في فاملطلوب ،مختلفا

 باملعصية تعلقت التي األشياء في يكون  والذنب التكفير، فهو السيئة في املطلوب أما الغفران،
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 لعبدا بين) هللا، عباد مع هللا منهج يخالف الذي األمر فهي: السيئة أما وربه، العبد بين

 د  َح  وصل وإن حتى له هللا ليغفرها التوبة صدق اإلنسان يكفي الذنوب ففي(. والعبد

ْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُط ﴿: تقول  واآلية فيها، اإلسراف
َ
فُوا لََعَ أ ْْسَ

َ
ِيَن أ ِ إِنذ وا ِمْن رَْْحَ قُْل يَا ِعَبادَِي اَّلذ ِة اَّللذ

نُوَب ََجِيًعا إِنذُه ُهَو الَْغُفوُر الرذِحيُم﴾ َ َيْغِفُر اَّلُّ  من يتطلب فتكفيرها السيئات أما ،[53]الزمر :  اَّللذ

 العفو نهمم يطلب أو ألهلها الحقوق  يعيد أو نفسه من املسلم يقتص أن التوبة بجوار العبد

َُ َسيَِّئة  َسيَِّئٌة ِمْثلَُها ﴿ بالعدل مقرونة ألنها أصعب فيها فالتوبة ولذا واملسامحة،  العفو أو)وََجَزا

الِِمنيَ ( اآلخرين من ِ إِنذُه اَل حُيِبُّ الظذ ْجرُهُ لََعَ اَّللذ
َ
ْصلََح فَأ

َ
 الذنوب أما.  [40]الشورى :  ﴾َفَمْن َعَفا وَأ

  جاءه عمن يعفو وهللا وحده هللا مع فعالقتها
ً
  تائبا

ً
 .صادقا

 فيها، حكمي قاض إلى فيها نحتج لم واملغفرة العفو هي هللا مع عالقتنا أساس كانت وملا

 قائمة همبعض مع العباد عالقة كانت ملا أما القيامة، يوم الناس بين يفصل وحده هلل فالحكم

 النبي نكا وقد نزاعاتهم، ويفض بينهم يحكم قاض إلى فيها احتاجوا فقد العدل أساس على

  مقاماته أحد في
ً
  وعينوا بعده من الخلفاء جاء ثم ،(17)قاضيا

ً
 ضايا،الق تلك في للفصل قاضيا

 فيها فرد كل يجتهد أن فيها مطلوب الدين تعاليم ألن املفتي، منصب الخلفاء زمن في يكن ولم

 صيبتن جاء ثم التابعين، من بعدهم ومن الصحابة جيل عليه كان ما وهذا استطاعته، قدر

  املفتي
ً
 هدف ونهك من أكثر ذلك وراء من سياس ي هدف السياسية للسلطة كان وربما! متأخرا

 .يختارونه معين بمذهب الناس إلزام عبر الحكم في سلطتهم يرسخوا كي ديني،

 لىع ورد دينه، أمور  في مسلم لكل االجتهاد حق عن بقوة «حزم ابن» الفقيه دافع لقد

 مسائل في دبالتقلي وقالوا فقط االعتقاد مسائل في االجتهاد في اإللزام حصروا الذين الفقهاء

 سنال فإننا به قلنا فإذا الدين، فلسفة تؤيده ما هو - بنظري  - حزم ابن ورأي ،(18)األحكام

  الدولة تنصب أن إلى بحاجة
ً
 ناسال على ام   سلطة ستمنحه الدولة كانت إذا وخاصة ،مفتيا

 يستفتى لتيا األمور  في القاض ي أحكام مع تناقض في فتاواه تجعل أو مذهبه، أو برأيه وتلزمهم

 .القضاء تخص مما وهي فيها

 أي فقط، العباد حقوق  يخص ما في جاءت الدنيوية العقوبات في اإلسالم فلسفة إن
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 إذاف فيه، دنيوية عقوبة فال حقوق هللا )أي الذنوب( من كان ما أما السيئات، من كان فيما

 لسفةوف وأكبرها، الذنوب رأس هو والشرك الكفر فإن وأكبرها السيئات رأس هو القتل كان

 وليس قيامة،ال يوم فيه ليفصل هللا إلى الثاني أمر وترجئ دنيوية عقوبة لألول  تجعل اإلسالم

 سلي أولى باب ومن الكفر، أو باإليمان الناس من فالن على الحكم القضاء اختصاص من

 هللا إلى الكفر أو باإليمان أحدهم على الحكم مسألة تعود وإنما الناس، أفراد اختصاص من

  وربه العبد بين خاصة عالقة ألنها وحده،
ً
 اطنوالب الظاهر يعلم من هو وحده هللا وألن ،أوال

  إنسان لكل
ً
 .ثانيا

 سبعيناتو  ستينات في بقوة برزت إذ تلك، التكفير ظاهرة من تسلم لم مجتمعاتنا لكن

 ما وهو للسالم، الفلسفة هذه فهم غياب منها متعددة، ألسباب الظاهرةاملاض ي تلك  القرن 

 ك يصدر ألن الهضيبي حسن املستشار وهو حينها اإلسالمية الحركات زعماء أحد جعل
ً
 تابا

 ؤمنون فامل املؤمن، دور  طبيعة إلى أولئك ولينبه الفهم هذا ليعيد ،"قضاة ال دعاة" عنوانه

 لكن ،وكبيرة صغيرة كل في الناس على يحكمون  قضاة وليسوا به، يؤمنون  ملا يدعون  دعاة

 وظلت سالمية،اإل  مجتمعاتنا في تنهش استمرت ولذا الكافي بالشكل تواجه ملا التكفير ظاهرة

 ش فترة كل تأخذ واألخالق الدين عن الدفاع ذريعة تحت املخالف على التحريض حمالت
ً
 ،كال

 تجعل يالت اآليات عشرات تناسوا أو ونسوا به، يقومون  فيما هللا من وكالة أولئك لدى وكأن

 أهم أحد كان الظاهرة هذه واستمرار وربه! العبد بين خاصة عالقة واإليمان الكفر من

  جعلت التي األسباب
ً
 السياس ي عدهاب في بالعلمانية ينادي اليوم أنفسهم اإلسالميين من فريقا

 اإلشكالية. لتلك كحل

 المنظور القرآنيفي ركائز العلمانية 

 رنس يالف للمفكر العلمانية تعريف السلسلة هذه في سأعتمد أني فيما سبق ذكرت

 ملشتركا والعيش للتعايش سياس ي كإجراء مرتكزاتها أهم لخص تعريفه ألن ،«بوبيرو جان»

 أن أجلها من تستحق التي هي ذكرها التي النقاط تلك وألن واملذاهب، التيارات مختلف بين

  بيننا املشتركة األرضية لتسوية نناضل
ً
 ما أو ريفالتع في تفصيالت من عداها وما ،جميعا

 ألن بعضهاو  نريد، التي الغاية تحقق ال ألنها تهمنا ال فلسفية حمولة من الحقا التعريف حمله
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 .ذاته األوروبي الصراع بسياق لصيق

 مث الثالثة، العلمانية أضالع عن «بوبيرو» قاله ما سأذكر الجزء من الدراسة هذا في

 مرتكز لك حيث سأناقش ال؟ أم اإلسالمي الفكر أصول  مع صادمتهل ت األضالع تلك في أنظر

 (.الكريم القرآن) للدين املؤسس النص ضوء في «بوبيرو» ذكرها التي العلمانية مرتكزات من

كزات أو املرت تلك صياغة أعيد أن من خالل التعريف السابق لبوبيرو للعلمانية يمكن

 :كالتالي نقاط ثالث في ما سماها األضالع

 . الدينية السلطة عن الدولة مؤسسات استقالل .1

 . والعبادة وممارستها لكل فردالعقيدة  حرية .2

 .املعتقدات( تجاه الدولة املواطنة املتساوية )حياد  .3

 استقالل السلطة السياسية

  نقف
ً
 لطةالس عن السياسية السلطة باستقاللية تقول  التي األولى الركيزة مع أوال

 دينية سلطتين بين أوروبا في حصل الذي الصراع ذاك إلى بنا تعود الركيزة وهذه الدينية،

 تقوى  مرةف والتسلط، السيطرة من مكنتها التي قوتها ونقاط أدواتها لها سلطة كل وسياسية،

 السلطة النهاية في انتصرت ثم والعكس، ذاك من هذا يستفيد ومرة تلك، ومرة هذه

  التي السياسية
ً
  ذلك بعد مارست أيضا

ً
  إرهابا

ً
 لطةس عملته ما بمثل الناس على واستبدادا

  كل فورثت الكنيسة،
َ
 ت
َ
 كرةف تطورت حتى جديدة، ومصطلحات برموز  ولكن الكنيسة ل و  غ

 طرق و  السلطة اكتساب وسائل ورتبت باملحكوم الحاكم عالقة نظمت التي الديمقراطية

 .الشعب اختيار بحسب تداولها

  يشهد لم والفكري  السياس ي تاريخنا أنعلى الرغم من 
ً
 يف حصل الذي كذاك صراعا

 السياسية السلطة كانت بل الشكل، بذلك دينية سلطة يشهد ولم الوسطى، قرونها في أوروبا

 الدولة نم الدين تحرير إلى بحاجة فكنا الغالب، في مصالحها لتحقيق الدين تستخدم من هي

 ال أن ألؤكد النقطة هذه عند سأتوقف أني إال الدين، من الدولة لتحرير حاجتنا من أكثر

 أما ،فقط السياسية السلطة وهي واحدة سلطة إال - بحسب الرؤية القرآنية – تطاع سلطة
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 هو النقطة ذهه عند لتوقفي ثان وسبب فكرنا، في عليه تستند ما يوجد فال الدينية السلطة

  يظهر بدأ ما
ً
 الحكم إلى للوصول  واملذهبية الطائفية بثوب يغلف سياس ي صراع من مؤخرا

  ،وراءهم نوَم  دعياءاأل  تحت من البساط سحب من بد ال فكان
ً
 محاولة من ظهر ما وأيضا

 من أو هللا من شريعتها تستمد أنها باعتبار عليهم والتسلط الناس لقهر متطرفة جماعات

 لدينيةا املؤسسات بعض تحاوله ما وكذلك ،املختلف لآلخر ومحو للشعب تغييب في الدين

  يحمل الذي خطابها عبر - املذاهب أو
ً
 يستأس من - عليه املتفق والدستور  للقانون  تجاوزا

 ملتفقا والدستور  القانون  خارج أفعال عليها يتأسس أن يمكن فتاوى  عبر السلطة لبعض

 التكفير كوكفص بها، ينطقوا لم ولو حتى القتل أفعال تتبعها التي التكفير كفتاوى  عليه،

فإذا كان أحد أسباب الثورة على الكنيسة هو  أوروبا، في الغفران صكوك ام   د  َح  إلى تشبه

 "صكوك الغفران"، فإن "صكوك التكفير" أخطر وأولى بالثورة عليها.

  هناك يجد ال الكريم القرآن آيات يتأمل من
ً
 يرغ ورسوله هللا طاعة خارج بالطاعة إلزاما

 أولوا وهل دنيوي؟ أم ديني أمر األمر وهل األمر؟ أولوا هم ومن األمر هو فما األمر، أولي طاعة

 العلماء؟ أم هم الساسة األمر

 رتعتب قد الجماعة أو املذهب أو الدينية املؤسسة في بالدنا هو أن جرى ويجري  ما إن

 ورسوله، هللا طاعة باسم الناطقة نفسها تعتبر أو الطاعة، تلك في األمر بأولي املعنية نفسها

  االثنين نفسها تعتبر أو طاعتهم، ذاتها هي ورسوله هللا طاعة وتصير
ً
 .معا

 وقد واضح ففساده ذلك يبين من كونهم طاعتهم هي ورسوله هللا طاعة بأن قولهم أما

 الديني صللن النهائي القول  يمثل ال كثروا وإن الناس من مجموعة فهم ألن الكثير، فيه كتب

 ينب وعالقة وربه، اإلنسان بين عالقة والدين ورسوله، هللا باسم رسمي ناطق يوجد وال

 ،الدين أو العلماء رجال من وسائط إلى تحتاج ال خاصة واألولى والكون، واملجتمع اإلنسان

نها والثانية  فإن يه،ف الشورى أهل طريق وعن ثقافته، بحسب املجتمع مجموع وينظمها يقن 

  املجتمع مجموع كان
ً
 عم الدين ذلك ومبادئ روح من قوانينه يستقي فإنه ام   بدين مؤمنا

 .العدل نحو سعت التي اإلنسانية الخبرة تراكم من االستفادة

َها يَا﴿ طاعتهم بطلب النساء آية جاءت التي األمر ألولي بالنسبة أما ُيِّ
َ
ِينَ  أ ِطيُعوا اآَمُنو اََّلِّ

َ
 أ
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 َ ِطيُعوا اَّلَلِّ
َ
وِِل  الَرُِّسوَل  وَأ

ُ
ْمرِ  وَأ

َ
 ال السياسية السلطة بها املقصود فإن [59]النساء:  ﴾مِْنُكمْ  اْْل

 ألكثرا وهم - فريق فذهب األمر، بأولي املقصود حول  قديما املفسرون اختلف وقد الدينية،

 ما) ءالعلما أنهم إلى آخر فريق وذهب ،(اليوم بلغة السياسية السلطة أي) األمراء أنهم إلى -

 .الفريقان بهم املقصود أن رأى من ومنهم ،(دينية سلطة نسميه أن يمكن

 األمر أن نجد السياق نفس في أخرى  وآيات اآلية هذه في األمر للفظ واستقراء تأمل وبعد

 لنبيا توجهان اآليتان فهاتان ،﴾بينهم شورى وأمرهم﴿ ﴾اْلمر ف وشاورهم﴿ بالشورى ارتبط

 التي املشاورة تلك تتم وال أمرهم، ولي النبي باعتبار األمر في أصحابه مشاورة إلى السالم عليه

  األمر كان إن إال القرار أساسها على يتخذ
ً
  أمرا

ً
  ال دنيويا

ً
  دينيا

ً
 عودي الديني األمر إذ ،خالصا

ِ ﴿ .وحده هلل النبي فيه  ألصحابه يقول  أن للنبي تقول  اآلية فهذه ﴾يكمتِ فْ يُ  اهلل لقُ  َك فتونَ تَ ْس ي

 انتك وإذا الفتوى، تلك يبلغ رسول  إال محمد وما وحده، هلل هي وإنما له ليست الفتوى  أن

 .العلم من بلغ مهما دونه هو ملن تكون  لن فباألولى للنبي ليست الفتوى 

  جاء لألمر املعنى هذا
ً
 الخوف أو األمن من أمر جاءهم وإذا" تقول  أخرى  آية في واضحا

 .دينيان ال دنيويان أمران والخوف واألمن" به أذاعوا

 ريعوتش قضاء) السياسية السلطة هم طاعتهم املطلوب األمر بأولي فاملقصود إذن

 بأمر هملغير  وال لهم دخل وال الدنيوي، حياتنا أمر ليديروا بإرادتنا اخترناهم الذين( وحكومة

 من شاور ت وإنما باألمر تستبد أال السلطة هذه وعلى وحده، هللا إلى عائد فهو الديني حياتنا

 لناسا على ينبغي الذي املناسب القرار تتخذ ثم ،عنهم ممثلين ليكونوا الناس اختارهم

 .فيه طاعتهم

 مذهب وأ دينية مؤسسة أي عليه تستند أن يمكن ما فكرنا في يوجد ال أنه يتضح بهذا

 يسمي نمل يحق أنه العلم مع شكلها، كان كيفما السلطة في لها يٍد  إليجاد محاولة في جماعة أو

  ويصير الناس ويختاره نفسه يرخح أن دين رجل نفسه
ً
 منو  السياسية، السلطة من جزءا

 الناس من مجموعة أي حق من أن كما صالح، غير أنه رأوا إن يسقطوه أن أيضا الناس حق

 مق كالمهم من يجعلوا ال أن شرط رؤيتهم فيها يطرحون  مؤسسة أو لهم نقابة تكوين
ً
 دسا
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 في الناس وايقنع بأن يكتفوا أن عليهم بل به، يقتنعوا لم ولو حتى تنفيذه الناس على يجب

 ينظم ر ودستو  لقانون  تحول عبر أهل الشورى بش يء الناس اقتنع فإذا املدني، إطار املجتمع

 .الناس بين العام الشأن تنظيم يكون  وهكذا حياتهم،

ل لموفي مسألة الشورى   بأصول  اكتفى وإنما بها، نأخذ كي سياسية نظرية القرآن يفص 

  منها يجعل أن املسلم للعقل يمكن عامة
ً
 مارةع الستكمال السياس ي التنظير في منطلقا

 ماب الناس، بين شورى( الدنيوي  السياس ي الشأن أي) األمر جعل األصول  تلك ومن األرض،

 حفظي وبما بينهم، فيما الناس عالقة في التشريع مقاصد من أساس كمقصد العدل يحقق

 واأعمل إن الناس أن شك وال إكراه، دون  يريدون  ما اختيار في لهم الحرية ويحقق كرامتهم

 .حياتهم إلدارة األنسب للشكل سيصلون  فإنهم األصول  تلك حول  عقولهم

 إن األمر هو املصطلح الذي ذكره القرآن ملا نسميه اليوم السلطة السياسية، وأولوا

ار فكيف نخت الناس، أمر تنظم غيرها سلطة يوجد وال السلطة السياسية، أولوا هم األمر

  الشورى؟ عملية تتم أولي األمر وكيف

 ( األمر) السياس ي الشأن إدارة اآلية جعلت لقد
ً
 نويختارو  فيه يتشاورن للناس عائدا

ْمُرُهمْ ﴿ اآلية تقول  ومكان، زمان كل في لهم األنسب والشكل الطريقة
َ
 ﴾بَيَْنُهمْ  ُشوَرى وَأ

 رعب لعصرهم املناسبة بوسائلهم اختاروا حين األول  الجيل عمله ما وهذا ،[38: الشورى]

  البيعة
ً
  يختار ثم أمرهم، ولي هو يكون  أميرا

ً
 ممن عةمجمو  له ويختار النزاعات، لفصل قاضيا

 وصلت ماب قورنت ما إذا بدائية الصورة تلك كانت ربما مستشاريه، ليكونوا حكمة أهل يراهم

 رستدُ  ما إذا لكنها والحرية، العدل مقاصد لتحقيق آليات من اإلنسانية التجربة اليوم له

 كما ققةمتح ليست اليوم تجارب إن العلم مع هذا جيدة، تجربة فإنها التاريخي سياقها ضمن

ريها كتب في هي
 
 .لهيمنةا سياسات توجهه حولها كبير التفاف هناك وإنما وفالسفتها منظ

 اليوم يختاروا أن حقهم فمن ومكان زمان كل في الناس بين شورى األمر دام ما إذن

 يختاروا أن اليوم حقهم ومن للناس، واألمن والحرية العدالة لتحقيق األنسب الوسيلة

 بةاملناس اآللية يختاروا وأن برملانية، أو كانت رئاسية سواء للحكم املناسبة األشكال

 تلك فكل النسبي، التمثيل طريق عن أو الواحد الصوت نظام طريق عن سواء لالنتخابات
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 نحن تيال الحكمة فهي للعدل مستوى  أعلى تحقق كانت إن إنسانية تجربة والنظم اآلليات

 الغرب لهايص لم لو التجربة وتلك يناسبه، ما يكيف وأن يختار أن بلد كل حق ومن بها، أولى

 مثل ىإل اتجهت لكانت قرون منذ اإلسالمية الحضارة تتراجع لم لو ولربما غيرهم، لوصلها

  السياس ي شأنها لتدبير اآلليات تلك
ً
 ع ذلك جعل الذي القرآني التوجيه من انطالقا

ً
 .لهم ائدا

 القرارب ينفرد ال بأن األمر ولي مقام في السالم عليه لنبينا القرآني الخطاب جاء لقد

ْمرِ  ِف  َوَشاوِْرُهمْ ﴿: اآلية فقالت الكبيرة السياسية القضايا في وخاصة
َ
 ،[159: عمران آل] ﴾اْْل

  القرار يتخذ وال يشاور  بأن بعده من للناس أمر ولي لكل وتوجيه خطاب وهو
ً
 . منفردا

 باطاستن على القادرون الحكمة، أهل فهم األمر ولي يستشيرهم الذين الشورى أهل أما

ََُهمْ  َوإَِذا﴿ اآلية إليه أشارت ما وهذا الدنيوية، املجاالت مختلف من السديد الرأي ْمرٌ  َجا
َ
 ِمنَ  أ

ْمنِ 
َ
وِ  اْْل

َ
َْوِف  أ َذاُعوا اْلْ

َ
وِِل  َوإََِل  الرذُسولِ  إََِل  َردُّوهُ  َولَوْ  بِهِ  أ

ُ
ْمرِ  أ

َ
ِينَ  لََعلَِمهُ  ِمْنُهمْ  اْْل  يَْستَْنبُِطونَهُ  اَّلذ

 األمور  يف والنظر بالتفكير الحكيم السديد الرأي يستنبطون  الحكمة فأهل. [83النساء] ﴾ِمْنُهمْ 

 «والعقد لالح أهل» عليهم في تراثنا أطلق من وهم، يمتلكونها التي والتجربة الخبرة بحسب

 .يعقدونها من وهم ينقضونها أي القضايا يحلون  منكونهم ل

 ةالدنيوي املجاالت شتى في والحكمة السديد الرأي من قدر أكبر اليوم نحقق وحتى

 أهل ن يكو  أن البد كان( الخ... والحربية والتعليمية واالجتماعية واالقتصادية السياسية)

 كل من العلماء ففيهم املجتمع، وفئات وخبرات وتنوعات مجاالت مختلف من الشورى

 اءواألطب واملهندسون  والقضاة والتجار( املتقاعدون ) العسكريون  وفيهم التخصصات

 املذهبية واألقليات والجماعات األحزاب ورؤساء واملدرسون  واملحامون  والحقوقيون 

اب والدينية  .الخ...والشباب والنساء القبائل، وشيوخ واملفكرون والكت 

 في الشورى مقصد يحقق كي( النواب مجلس) الشورى مجلس يكون  أن ينبغي هكذا

 ال فإنه املجاالت تلك من قليلة فئات على املجلس ذلك اقتصار أما مستوياته، وأعلى أفضل

 ثلهايم ال مجاالت هناك كان إذا والحكمة السديد الرأي يحقق وال تكوينه، من الهدف يحقق

 أوتى همام يستطيع ال األمر وولي النقص، ذلك بسبب كبير جور  أو تقصير حصل وربما أحد،
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 في صطلحامل جاء لذلك القضايا، لكل يتنبه وأن املجاالت، كل في يفهم أن وعبقرية ذكاء من

 ".األمر أولي" دائما الجمع بصيغة القرآن

 تتنبه ال بالدنا في الجارية االنتخابات أن التفصيالت هذه من إليه الوصول  أريد والذي

 ول،والشم التنوع ذلك تحقق ال لالنتخابات الحالية الصورة إذ الشورى، من الهدف لذلك

 
ً
 وجاهة من همل ملا املقاعد غالبية على الدين وشيخ القبيلة شيخ سيستحوذ اليمن في فمثال

 لقضاياا مع التعامل في الحكمة يفقده ثم ومن املهم، تنوعه املجلس يفقد وهذا اجتماعية،

 لالتمثي" بنظام( النواب) الشورى مجلس اختيار فإن هذا وعلى أولئك، يعرفها ال التي

 على الحفاظ ميزاتها من ديمقراطية آلية وهي الشورى، مقصد لتحقيق األقرب هو" النسبي

  لألقدر ال حكمة لألفضل االختيار تجعل أنها كما األقلية، أصوات
ً
 الطريقة ذابه! للناس تلمقا

 التشريعات للناس فيشرعوا حكمة، وأكثرهم خبرة الناس أكفأ الشورى مجلس سيضم

 .مجتمعهم صراعات من وتخفف بحياتهم تنهض التي املناسبة

 نجد أنه  نزل هللاأوفيما يتعلق بالحكم بما 
ً
 ما يطرح مصطلح "الحكم" كمرادف كثيرا

 
ً
 ول ما يستدل ببعض اآليات التي ورد فيها ذلك املصطلح في منع قب للسلطة التنفيذية، وكثيرا

 آليةل كثير من اإلسالميين ترديد فنسمع الدين، تخالف أنها بزعم جديدة إنسانية تجربة أي

نَْزلَ  بَِما حَيُْكمْ  لَمْ  َوَمنْ ﴿
َ
ُ  أ وََلَِك  اَّلَلِّ

ُ
الُِمونَ ( )الََْكفُِرونَ  ُهمُ  فَأ : املائدة] ﴾(الَْفاِسُقونَ ( )الَظِّ

 وه فما األمر، مصطلح مع له خلط في التنفيذية السلطة بالحكم ويقصدون  [44،45،47

 به؟ نحكم حتى فيه هللا أنزل  الذي وما الحكم

 معنى إلى جلها في ترجع موضع مائة نحو في الكريم القرآن في ومشتقاته" حكم" لفظ ورد

 . والظلم العدوان ملنع والعدل بالحق والفصل القضاء وهو واحد

 التي ائيةالقض السلطة إلى يشير وإنما التنفيذية للسلطة يشير ال الحكم فمصطلح إذن

 قامم في النبي خاطبت قد اآلية أن ونجد الناس، شأن إلدارة التنفيذية السلطة مع تتكامل

نْـَزنْلَا إِنذا﴿ «القضائية السلطة» القاض ي
َ
َقِّ  الِْكَتاَب  إََِلَْك  أ

ْ
رَاكَ  بَِما انلذاِس  بنَْيَ  تِلَْحُكمَ  بِاِل

َ
ُ ا أ  َوالَ  َّللذ

 يجمع نم وحده فالنبي األمر، ولي ملقام تبع للنبي املقام وهذا [105]النساء:  ﴾َخِصيًما لِلَْخائِننِيَ  تَُكنْ 

 .القاض ي عمل عن مفصوال األمر أولي عمل يكون  أن فينبغي بعده من أما املقامات، تلك
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 منه هاداجت هو إنما السالم عليه النبي سيصدره الذي الحكم ذلك أن إلى إشارة اآلية وفي

َراكَ  بَِما﴿ قوله من املفهوم وهو والعدل الحق تحري  بعد
َ
ُ  أ  ناألصوليي بعض ذهب وقد ،﴾اَّللذ

 فهذا القضاء يف يجتهد كان النبي دام وما يجتهد، كان النبي كون  في اآلية بهذه االستشهاد إلى

 م يكون  أن تنهاه التي اآلية سياق من فهمه يمكن ما وهو وارد، الخطأ احتمال أن يعني
ً
 دافعا

 
ً
ِ  "عن ومسلم رواية البخاري  في جاء ما ذلك ويؤيد الخائنين، عن ومخاصما

م 
ُ
  أ

َ
َمة

َ
 نبيال عن َسل

ْم  بشر أنا إنما قال: وسلم عليه هللا صلى
ُ
ك َتِصُموَن  َوِإنَّ

ْ
خ

َ
ْم ولعل  إلي ت

ُ
ْن  َبْعَضك

َ
و  أ

ُ
َحَن  َن َيك

ْ
ل
َ
 أ

ِتِه  يَ  َبْعٍض  من ِبُحجَّ ض ِ
ْ
ق
َ
ْحوِ  على له َوأ

َ
ْسَمُع  مما ن

َ
َمْن  أ

َ
َضْيُت  ف

َ
ِ  من له ق

ِخيِه  َحق 
َ
  فال شيئا أ

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
 َيأ

َما ِإنَّ
َ
ُع  ف

َ
ط

ْ
ق
َ
  له أ

ً
َعة

ْ
اِر" من ِقط   .(19)النَّ

 هي (20)معينة لقضايا عقوبات بضع وهل به؟ ليحكم نبيه على هللا أنزله الذي فما إذن

 فيها تنازعي التي القضايا أوليست! النبوة؟ مجتمع فيه بما ما مجتمع في يحدث أن يمكن ما كل

  كثيرة الناس
ً
 لها؟ك القرآن ذكرها فهل! لزمان؟ زمان ومن ملكان مكان من وتختلف وتزداد جدا

 هللا؟ أنزل  بما الحكم نفهم فكيف إذن النزاعات، كل يذكر لم القرآن بأن شك ال

 بال اقاتس في موضوعاته وفهمنا بالقرآن، القرآن تفسير اعتمدنا إذا بسيطة اإلجابة

 مبدأ العدل هو الحكم شأن في به وأمر هللا أنزله ما أن سيجد اآليات تأمل فمن تناقض،

نْ  انلذاِس  بنَْيَ  َحَكْمتُمْ  َوإَِذا﴿
َ
َ  إِنذ  بِالَْعْدلِ  ََتُْكُموا أ ا اَّللذ  أصل فالعدل [58]النساء:  ﴾بِهِ  يَِعُظُكمْ  نِِعمذ

 قبله نم النبي اجتهد كما حكمه في سيجتهد ألنه حكمه، عند قاض كل يتمثله أن يجب عام

( عدلال) هللا أنزل  بما( يقض ي) يحكم لم من فإن وببساطة إذن.. العدل يتحرى  أن عليه لذا

 .الكافرون الفاسقون، الظاملون، هم هللا عند فأولئك

ُْكمُ  إِنِ ﴿أما قوله تعالى:  ِ  إاِلذ  اِلْ َقذ  َيُقصُّ  َّلِلذ ، فقد [57األنعام: ] ﴾الَْفاِصلنِيَ  َخْْيُ  َوُهوَ  اِلْ

ا له عالقة خاصة بين تكررت جملة "إن الحكم إال هلل" ثالث مرات في القرآن في سياق م  

الفصل هلل وحده في ذلك، فهو وحده من سيفصل في ن الحكم أي إاإلنسان وربه، لتقول: 

ذلك يوم القيامة، وال تتحدث هذه اآلية عن عالقة العباد ببعضهم وال عن أي سلطة 

 سياسية تدير شأنهم.
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 العقيدة والعبادة  حرية

 عليها رتبي بما آمن بها آمن فمن التعايش، في املركزية الفكرة هي الحرية فكرة أن أعتقد

 بعض هيدرك ال وما الحقوق، بتلك يؤمن لن بها يؤمن لم ومن املختلفين، اآلخرين حقوق  من

 هللا كلف اسهاأس فعلى الدين، في املركزية هي أيضا الفكرة الحرية أن املتعصبين املتدينين

 اآلخرة، في النتيجة لينال الدنيا اختبار اإلنسان دخل أساسها وعلى األرض، بعمارة اإلنسان

 لتحم   حين ةمهم فارقة لحظة كانت لقد.. الكون  هذا في اإلنسان تميز التي ساسيةاأل  امليزة وهي

 ذلك ها،من وأشفقن يحملنها أن واألرض السموات أبت أن بعد عاتقه على األمانة هذه اإلنسان

 هذهل اجتيازه بعد عنها يسأل مسؤولة، حرية هي وإنما العدم، إلى تنتهي حرية ليست ألنها

 الحق قطري بها سلك هل له، ُمنحت التي االختيار حرية عن فيسأل اآلخرة، إلى الدنيا الحياة

 نم اإلشفاق ذلك سر هو املهول  السؤال ذلك والشر؟ الباطل طريق بها سلك أم والخير

َمانَةَ  َعَرْضَنا إِنذا﴿ املخلوقات
َ
َماَوا ِْ  لََعَ  اْْل ْرِض  السذ

َ
َبالِ  َواْْل ِ

ْ
بنَْيَ  َواَل

َ
نْ  فَأ

َ
ْشَفْقنَ  حَيِْملَْنَها أ

َ
 ْنَهامِ  وَأ

نَْسانُ  وََْحَلََها  .[72: األحزاب] ﴾َجُهواًل  َظلُوًما ََكنَ  إِنذهُ  اْْلِ

 أما: ؤالالس في شقان لها وإنما مصراعيها على مفتوحة ليست املسؤولة الحرية تلك إن

 رهاش يصيب أن ويمكن الناس مع فيها يشترك التي السلوكيات وهي والشر الخير أفعال

 اآلخرة يف وسؤال والقضاء، املجتمع يسأله الدنيا في سؤال: سؤالين لها فإن واملجتمع الناس

 تؤذي ال التي األفعال أو الباطل أو الحق اعتقاد أما والشر؟ الخير عن ويحاسبه هللا يسأله

 
ً
 .فقط اآلخرة في سؤالها فإن أحدا

 أهم أمام يقفون  أنهم يعرفون  ال ربما ام   فكرة على يكرهوك أن يريدون  الذين أولئك إن

 ريةالح منحك الذي هللا طريق في يقفون  إنهم اآلخرة، في ستحاسب أساسها على قضية

 كان إذا أعظم ستكون  املصيبة إن. حساب وال سؤال فال أكرهوك فإن ويحاسبك، ليسألك

عون  الحرية ضد يقفون  الذي أولئك  طرق، اعقط أنهم يعرفون  ال ربما إنهم هللا، باسم ذلك يد 

 ام   مذهب أو دين اعتناق على الناس يكرهون  ملاذا أدري  لست.. هللا إلى الطريق يقطعون 

 ملبينا الحق على أنهم يعتقدون  كانوا إن! مذهبهم تغيير على إكراههم ويرفضون  ويكرهون 

  ذلك يرى  فغيرهم
ً
 في هللا أمام سيقولون  ماذا أدري  لست.. بينهم الفصل يتم هللا وعند أيضا
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 هللا وهل حماية؟ إلى بحاجة دينه كان وهل!! دينه يحمون  كانوا بأنهم سيتذرعون  هل اآلخرة؟

  واسطة إال األصنام تكن ألم وسطاء؟ أو حراس إلى بحاجة
ً
 !؟أيضا

  التي الواضحة الكثيرة القرآن آيات أولئك يقرأ أال
ُ
 اآليات تلك تركوا أنهم أم بالحرية، عنىت

 سندهما في اإلشكاالت من فيهما النبي، زمن من قرنين بعد كتبتا اثنتين أو برواية ليتمسكوا

 شبهة كل القرآن يعرض ألم يطرح؟ سؤال أي من الدين على يخافون  ملاذا! وهميعل ما ومتنهما

 ألنه اصاحبه اقتلوا للناس يقول  أن دون  عنها وأجاب ناقشها ثم الرسول؟ وعلى عليه طرحت

 تتجه ثم وتتجمع تحبس أم فتناقش للعلن األسئلة تخرج أن األولى من هل.. الدين في يشكك

 [،29]الكهف:  ﴾فَلْيَْكُفرْ  َشاَ َوَمن فَلُْيْؤمِن َشاَ َفَمن﴿ القرآن يقل ألم النفاق؟ إلى بصاحبها

 في يكون س التهديد نفاذ ألن التهديد، سياق في جاءت لو حتى للحرية مفتوحة دعوة أليست

 ال لتيا الشخصية القضايا من واإليمان الكفر قضية القرآن يجعل ألم الدنيا؟ في ال اآلخرة

رْ ﴿ بيهلن يقل ألم فقط؟ والتبشير واإلنذار البالغ هي األنبياء وظيفة وأن بها؟ ألحد دخل  فََذكِِّ
َما نَت  إَِنِّ

َ
رٌ  أ ْعلَمُ  ََنْنُ ﴿ [22-21: الغاشية] ﴾بُِمَصْيِطر   َعلَْيِهم لَِّْسَت * ُمَذكِِّ

َ
نَت  َوَما َيُقولُونَ  بَِما أ

َ
 أ

رْ  ِِبََبِّار   َعلَْيِهم ا﴿ ،[45: ق] ﴾وَِعيدِ  ََيَاُف  َمن بِالُْقْرآنِ  فََذكِِّ ُ  اْْلًَلَغُ  إاِلَِّ  الَرُِّسولِ  لََعَ  َمِّ  َما َيْعلَمُ  َواَّللِّ
 ؟[99: املائدة] ﴾تَْكُتُمونَ  َوَما ُتْبُدونَ 

ينِ  ِف  إِْكَراهَ  ال﴿ صراحة القرآن يعلنها ألم  - يناألصولي بحسب – اآلية هذه أليست ؟﴾اِلِّ

  فيالن   سياق في والنكرة النفي، سياق في نكرة
ُ
 النفي تغرق تس أنها يعني وهذا العموم؟ فيدت

 البقاء ىعل إكراه وال منه الخروج على إكراه وال الدين قبول  على إكراه فال اإلكراه، أنواع لكل

 صون تخص وكيف الدين على الناس وتكرهون  اللغة وقواعد القرآن تخالفون  فكيف.. فيه

  داللة القطعية اآلية
ً
  ظنية برواية وثبوتا

ً
 !؟ وداللة ثبوتا

 ون د فقط اآلخرة في أهلها ويتوعد الردة عن يحدثنا والقرآن املزعوم الردة حد جاء أين من

 وَ َوهُ  َفَيُمْت  ِدينِهِ  َعن ِمنُكمْ  يَْرتَِددْ  َوَمن﴿: اآليات تقول  الدنيا؟! في محددة عقوبة لهم يذكر أن
ْولَـئَِك  ََكفِرٌ 

ُ
ْعَمالُُهمْ  َحبَِطْت  فَأ

َ
ْنَيا ِف  أ ْولَـئَِك  وَاْلِخَرةِ  اُلِّ

ُ
ْصَحاُب  وَأ

َ
ونَ  فِيَها ُهمْ  انلَِّارِ  أ : رةالبق] ﴾َخاِلُ

ُيَِّها يَا﴿. [217
َ
ِينَ  أ ِت  فََسْوَف  ِدينِهِ  َعن ِمنُكمْ  يَْرتََدِّ  َمن آَمُنواْ  اََّلِّ

ْ
ُ  يَأ : املائدة] ﴾َوحُيُِبِّونَهُ  حُيُِبُِّهمْ  بَِقْوم   اَّللِّ
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 على ةدالل آيات عدة في ذكرهم أن بعد للمرتدين دنيوية عقوبة عن القرآن سكوت أوليس..  [54

  العقوبة هذه وجود عدم
ً
لِ  َوَمن﴿ تقول  التي اآلية نصدق؟ أيهماو  ؟إطالقا  يَمانِ بِاْلِ  الُْكْفرَ  يَتََبَدِّ

بِيلِ  َسوَاَ َضَلِّ  َفَقدْ   ؟«فاقتلوه دينه بدل من» تقول  التي الرواية أم ،[108: البقرة] ﴾الَسِّ

 يفك إذ املزعوم؟ الردة بحد القول  مع تجتمع أن يمكن ال التي اآليات تلك يتأملوا ألم

 قدو  الحد بذلك يقال فكيف كفر؟ ثم آمن ثم كفر عمن تتحدث واآليات الردة حد سيكون 

  بقي
ً
ِينَ  َنِّ إِ ﴿ املوتى؟ عداد في سيجعله الردة حد يكن ألم الثانية؟ للمرة يكفر حتى حيا  اََّلِّ
ْولَـئَِك  تَْوَبُتُهمْ  ُتْقَبَل  لَِّن ُكْفراً  اْزَداُدواْ  ُثَمِّ  إِيَمانِِهمْ  َبْعدَ  َكَفُرواْ 

ُ
آلُِّونَ  ُهمُ  وَأ  .90: عمران آل ﴾الَضِّ

ِينَ  إَِنِّ ﴿ ُ  يَُكنِ  لَِّمْ  ُكْفراً  اْزَداُدواْ  ُثَمِّ  َكَفُرواْ  ُثَمِّ  آَمُنواْ  ُثَمِّ  َكَفُرواْ  ُثَمِّ  آَمُنواْ  اََّلِّ  َوالَ  لَُهمْ  َِلَْغِفرَ  اَّللِّ
 ما لنفي وضوح من هذا بعد فهل كفر ثم آمن ثم كفر لقد ؟[137: النساء] ﴾َسبِيًلً  َِلَْهِدَيُهمْ 

 للردة؟ حد من زعموا

 فريقب النبي علم وقد داخله من الدين في ينخرون منافقون  الرسول  مدينة في يكن ألم

  يعاقب لم ذلك ومع منهم
ً
  املدينة مجتمع يكن ألم تزعمون؟ بما أحدا

ً
 اليهود من خليطا

  القرآن يذكر ألم واملؤمنين؟ واملشركين
ً
 يكفرون مث النهار أول  باإليمان يصرحون  كانوا فريقا

 في فيانس أبي بنت رملة زوج يرتد ألم الردة؟ حد نالهم فهل دينهم؟ في الناس هز   بغرض آخره

 يةاملدن دخل من بعض يرتد ألم الحد؟ عليه يقم لم ذلك ومع الروايات تقول  كما الحبشة

 الدين؟ تاركين ذهبوا ثم فأقالهم، هللا رسول  يا عثرتنا أقلنا: قالوا ثم آمنوا أن بعد

  اخترع بما يؤمن عاقل زال ما هل كله هذا بعد
ً
 عقوبة من - سياسية ألسباب - الحقا

  مخالفيهم؟ على واألمراء السالطين بها ليقض ي الردة" "عقوبة سموها

 يف بالحرية لليمان األساس املفتاح هي( الردة حد) املسألة هذه تجاوز  إن باعتقادي

 وهي ختلفين،امل كل بين للتعايش األساس املفتاح هو بالحرية واإليمان اإلسالمية، مجتمعاتنا

 .املناضلون  أجلها من يناضل أن تستحق التي املركزية النقطة

  هي السياسية العلمانية في أصل هي كما املعتقد حرية إن :القول  خالصة
ً
 في صلأ أيضا

 .بينهما تعارض وال اإلسالم
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 املتساوية املواطنة

 ة،الحري ومقصد مبدأ على اإلسالمي الفكر في املتساوية املواطنة مفهوم يتأسس

 إكراه ال" شعار تحت ويعيش الدين مقاصد من مقصد أنها على بالحرية يؤمن الذي فاملجتمع

 خريناآل  اختيار بحرية يؤمن ومن مذهب، ومن اعتقاد من أفراده اختاره ما سيحترم" الدين في

  يروه ملا -واحد مجتمع في معه يعيشون  الذين-
ً
 مانهمبحر  يقول  أن يمكن ال فإنه لهم مقنعا

  يشملهم الذي العام القانون  أمام والتساوي  الفرص ومن الحقوق  من
ً
 أ يمكن وال ،جميعا

ً
 يضا

 واطنم فكل والدولة، املجتمع تجاه بها االلتزام عليهم يجب التي الواجبات من ينقص أن

 اوم واحدة، قانونية مراكز في داموا ما والواجبات، الحقوق  في آخر مواطن كل مع يتساوى 

 .املتساوية املواطنة خالصة هي وتلك واحد، لوطن ينتمون  داموا

 الفكر يف آخر قرآني أصل على تتأسس فإنها الواجبات وتلك الحقوق  تلك تفصيالت أما

 وتنظيم فإدارة ،"بينهم شورى وأمرهم" األمر في الشورى أصل وهو اإلسالمي السياس ي

 بكل ينواويستع يفكروا أن عليهم فإن كذلك األمر دام وما بينهم، شورى األمر ولي مع عالقتهم

 لحقوق ا في القوانين فيسنوا والدولة، الفرد بين األفضل النظام تحقق إنسانية تجربة

  الجميع فيها يتساوى  التي والواجبات
ً
 أو الجنس وأ املذهب أو الدين بسبب التمييز عن بعيدا

 .الفكري  املوقف أو السياس ي االنتماء أو االقتصادي املستوى  أو اللون 

 
ً
 األمر ليو  مقام في السالم عليه النبي اجتهاد كان( والشورى الحرية) أصلي من وانطالقا

 املسلمين بين (21)"الصحيفة" -السيرة كتب تذكر كما- كتب إذ مجتمع املدينة، تنظيم في

 .للهجرة األولى السنة في ذلك وكان اليهود، وبين واألنصار املهاجرين

 مملفهو  مهم أساسك ،الصحيفة تلك قيمة املعاصرين املفكرين من عدد أدرك وقد 

 محمد الأمث من واحدة، سلطة وتحت واحد بلد في يتساكنون  الذين املواطنين بين املساواة

 وفهمي عمارة ومحمد البشري  وطارق  الغنوش ي وراشد الترابي وحسن الدين شمس مهدي

 وغيرهم.  هويدي

  وخمسين اثنين الدستور  هذا حوى " :جيورجيو الروماني املستشرق  يقول 
ً
 من لهاك ،بندا
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 مرتبطة وعشرون وسبعة املسلمين، بأمور  خاصة منها وعشرون خمسة. هللا رسول  رأي

 هذا ُدون  دوق. األوثان وعبدة اليهود والسيما األخرى، األديان وأصحاب املسلمين بين بالعالقة

 يقيموا نأ ولهم بحرية، املسلمين مع بالعيش األخرى  األديان ألصحاب يسمح بشكل الدستور 

 نةالس في الدستور  هذا وضع. الفرقاء أحد يتضايق أن غير ومن رغبتهم، حسب شعائرهم

 يتحدوا أن عليهم عدو قبل من املدينة مهاجمة حال في ولكن. م623 عام أي للهجرة، األولى

 .(22)وطرده" ملجابهته

 كتوبم دستور  على تأسست قد املدينة دولة إن: الغنوش ي راشد التونس ي املفكر يقول 

 دون  من ةأم" باعتبارهم للسكان والعرقية الدينية املكونات لجميع املواطنة بحقوق  اعترف

 مةأ أي" )أمة واملسلمين أمة اليهود" أن على تنص   حيث" الصحيفة" تعبير حسب" الناس

 أي الحديث بالتعبير( املواطنة أو السياسة أمة هي" )أمة واليهود املسلمين" وأن( العقيدة

  يخولهم واحد سياس ي نظام في شركاء
ً
 أي ذمة وأهل كتاب أهل باعتبارهم متساوية حقوقا

 غير من نةاملدي سكان تمتع لقد. املسلمين غير من املسلمة الدولة لجنسية حاملين مواطنين

 عنها، اعالدف في واجباتهم أدائهم مقابل لهم، الدولة حماية ومنها املواطنة بحقوق  املسلمين

  تحالفوا إذ الواجب، بذلك املدينة يهود بعض إخالل وكان
ً
 زاغ الذي القرش ي العدو مع سرا

 املنورة  املدينة
ً
 ليسو  وإجالئهم، محاربتهم مبرر هو الوليد، نظامها على اإلجهاز مستهدفا

 .(23)دينهم بسبب

 وناتمك مختلف بين التعايش في العام املبدأ الصحيفة تلك من نستلهم أن يمكن

 كننافيم والواجبات الحقوق  تفصيالت أما ،املجتمع الذي يعيش على رقعة جغرافية واحدة

 ليوما الدولة فشكل واألحوال، الظروف وتغير واملكان الزمان يناسب بما اليوم نجتهد أن

  تطور 
ً
 كوناتامل بين السياسية الحياة اليوم تنظم أن ويمكن قرون، قبل شكلها عن كثيرا

 .اليوم الدولة شكل مع تتناسب بطريقة املختلفة

 طلحاتملص تجاوزها أيضا فيمكن عصرهم في املسلمون  اختارها التي املصطلحات أما 

 كانتو  القديمة املصطلحات في الشوائب بعض شابت إن خاصة ذلك، في مشكلة وال أخرى 
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 اليوم نسميه أن يمكن" الذمة"بـ قديما سموه فما دقة، أكثر املعاصرة املصطلحات

 ."ذميون  ال مواطنون " لكتابه هويدي فهمي املصري  املفكر عنونه ما وهو ،"املواطنة"

 سالميةاإل  البالد في املسلم غير يخص ال فإنه القرآن عليه نص الذي الجزية مفهوم أما

  أنها من املعاصرين املفكرين بعض قاله كما وال التراث، يقوله كما
ً
 ةالخدم عن بديال

 جزاءوال الجزاء، من مشتقة -وسياقها لآليات تأملي من فهمتها كما- الجزية إذ العسكرية،

 بعد همعدو  من فيأخذونها عليهم، املعتدي وعدوهم املسلمين بين القتال انتهاء عند يكون 

 واحدة رةم فيدفعها املعركة، انتهاء بعد العدو يدفعها كبيرة مالية كعقوبة القتال، انتهاء

 نم واألموال األرواح في خسائر إلى أدى الذي اعتدائه مقابل وذلك دفعها، يكرر  وال فقط،

 عتداء،اال  في أخرى  مرة يفكر ال حتى الجزية دفع هي العدو خضوع عالمة فتكون  املسلمين،

 لعدوا خضوع إلى إشارة فيها" صاغرون وهم: "تعالى وقوله األفراد، ال الدول  تدفعها والجزية

 .اعتدائه جراء وصغاره واستسالمه املعتدي

 ينناب يعيش ممن بعدهم جاءت التي ألجيالحتى يطال ا «الصغار» هذا تعميم يمكن وال

 الجزيةب نلزمهم حتى يحاربونا ولم علينا يعتدوا لم فهم غيرهم، من أو الكتاب أهل من اليوم

 يلق كما فقط الكتاب بأهل خاصة وليست حاربنا من كل على عامة والجزية صاغرون، وهم

 . التراث في

 يمكنو  املجتمع على لتوزعها الزكاة املسلم من الدولة تأخذ كيف: قائل يقول  قد ولكن

  تأخذ وال مسلم، غير كان لو حتى الفقير تعطي أن
ً
 عم يعيش الذي املسلم غير من شيئا

 .األرض هذه خيرات من أمواله كسب قد أنه رغم املسلمين

  الدولة منهم تأخذ أن بد ال إنهفي هذا  أقول  
ً
 أو كاةز  شاءوا، ما وليسموها كاملسلمين ماال

، والتي يعتقد البعض انها فدية مقابل يقولون  كما جزية ليست ولكنها غيرها، أو ضريبة

 .اإلبقاء على الحياة
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 .. الخالصة

 حقوق  من عليها يترتب بما املجتمع في واملتساوية الكاملة العضوية هي املواطنة أن

 الواحد الوطن تراب فوق  يعيشون  الذين الشعب أبناء كافة أن يعنى ما وهو وواجبات،

 سلسلة نةباملواط التمتع على ويترتب تحكمية، معايير أي على قائم تمييز أدنى دون  سواسية

 واملسئولية واملشاركة، والحرية، املساواة،: يلي ما على ترتكز والواجبات الحقوق  من

 تنوع سببح والتقنين التنظير في الجهد من ملزيد بحاجة زالت ال املبادئ وهذه. االجتماعية

 .مجتمع كل

 : فهي ،املفهوم هذا عليها يقوم التي األساسية املقومات أما

 .الواحد الشعب بين االتصال مهدت التي الجغرافيا. 1

 . املشتركة اللغة. 2

 القواسم بمثابة وهي التحديات، ومواجهة الحضارة صنع في االشتراك. 3

 أساسية فيةكخل فئاتهم بمختلف املواطنون  عليها يلتقي التي املشتركة

 . وسياس ي دستوري بناء إطار في املواطنة ملفهوم

 قوانينلل بما املستقيم العدل ميزان على املستند واالستقرار األمن توفر. 4

 . التطبيق في ومساواة سيادة من واألنظمة

 . متساوية وواجبات حقوق  على وقيامها املواطنة صالحية. 5

 .وواجباته بمسئولياته يشعر مواطن كل يجعل الذي الجاد التوجه وجود. 6

 .النزيه العدل ميزان شوكة هو والعقاب الثواب مبدأ يكون  أن. 7

 أنه حظناال  وقد السياسية العلمانية مثلث أضالع من الثالث الضلع هو املفهوم هذا كان

 
ً
 .اإلسالمي الفكر ومقاصد أصول  مع يتعارض ال أيضا
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 العلمانية السياسية نحو عملية خطوات

 فوجدت ىالوسط قرونه في( والدولة الكنيسة بين) األوروبي الصراع تاريخ في تأملت لقد

 تور الدس صعيد على تمت خطوات عبر مناسبة حلول  إلى صراعهم نهاية في توصلوا أنهم

 األصعدة وهذه الديني، الخطاب صعيد وعلى الدراس ي، التعليم صعيد وعلى والقانون،

  حالنا يناسب وجدته ما هي الثالث
ً
 التي واتالخط تلك هي فما التفاصيل، في فروق مع أيضا

 نحتاجها؟

 الدستور والقانون صعيد على

 ثالث خطوات نحتاجها على هذا الصعيد هي كالتالي:

 ريعةالش تفسير -السلطة إلى يصل- مذهب كل ومحاولة املذهبي الصراع مشكلة لحل

 ما وهذا آخر، مذهب عند يكون  قد الذي باالختالف مبال غير زاويته من يراها ما بحسب

 إلسالميةا الشريعة: )أن تقول  والتي الدستور اليمني في املادة الثانية تفسير عند وجدناه

 فرض ويحاول  الشريعة هو نفسه يرى  مذهب كل وجدنا فقد( التشريعات جميع مصدر

 صعدي ومرة األخرى، املذاهب فيستبعد املذهب هذا يصعد فمرة الشريعة، أنها على رؤيته

 هللا، ول ق وأنها اإلسالمية الشريعة أنها على رؤيته فرض ويحاول  األول  فيستبعد املذهب ذاك

 غييرت من البد كان ولذا أولئك، استبداد من ومرة هؤالء استبداد من مرة نعاني نظل وهكذا

 سيرهاتف األحوال أقل على أو املذهبي، االستفراد بذلك تسمح ال منها أدق بمادة املادة هذه

 االستفراد. لذلك يؤدي ال بما

ومن  ريع،س بسرد بعضها بعبارة أدق منها سأذكر املادة تلك لتغيير كثيرة دواع هناك إن

 :يلي ما الدواعي هذه

 
 
 دق وهذا اإلسالمية؟ بالشريعة املقصود ما دقيق بشكل تحدد لم املادة هذه أن :أوال

  تخدم يجعلها
ً
  مذهبا

ً
  أو معينة طائفة أو معينا

ً
  تراثا

ً
! لطةالس إلى صاحبه يصل حين معينا

 ذاهبامل أم املشهورة؟ املذاهب هي أم معين؟ ملذهب الفقهاء أقوال بالشريعة املقصود فهل

  ال؟ أم املعاصرة االجتهادات تدخل وهل الفقهي؟ التراث كل في جاء ما أم كلها؟
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 منه، مخرج ال إشكال في وسيوقعنا يصح ال للشريعة السابقة التفاسير من تفسير كل إن

 خالفامل ويعتبر مذهبه، أنها على الشريعة يفسر مذهب كل كان حين سابقا حصل ما وهذا

  األكبر بانتصار لينتهي الشارع في الصراع يتوسع ثم الشريعة، خارج له
ً
  األكثر ال صوتا

ً
 منطقا

 .وحجة

 
 
 سيرهمتف بحسب الشريعة هو واحد مصدر على التشريع مصدر تقصر املادة هذه :ثانيا

  للشريعة
ً
  العقل يخالف وهذا ،طبعا

ً
  الشريعة وأصول  أوال

ً
  والواقع ثانيا

ً
: يقول  لفالعق!! ثالثا

 في نتك لم التي حوادثه عصر ولكل متناهية، ال والحوادث متناهية الشريعة نصوص بأن

 نصوصب الالمتناهي مشكالت يستغرق  أن املتناهي يستطيع فكيف قبله، الذي العصر

  العرف إلى أحالتنا فقد الشريعة أصول  أما! جزئية؟
ً
  وأحالتنا ،مرارا

ً
 يكملل العقل إلى أيضا

 ترك ذإ والشورى، العدالة في املتمثلة السياسة أصول  ومنها القرآن، ذكرها أصوٍل  جزئيات

 العدالة لتحقيق ومكان زمان كل في املناسبة الوسائل إيجاد مهمة القرآني النص لنا

 تكن مل وقضايا مسائل في اجتهدوا عصر كل في فقهاء هناك ن: إفيقول  الواقع أما..  والشورى

 موجودة نتك لم قوانين يسن اليوم التشريعي املجلس أن أيضا الواقع ويقول  قبلهم، من عند

 بد الو  متجددة، الحوادث دامت ما استمراره من البد العقلي االجتهاد أن يعني وهذا قبل، من

 أبهى يف الشورى يحقق كي جماعي اجتهاد إلى فردي اجتهاد من االجتهاد كلذ تطوير من أيضا

 . قبل من ذكرتها التي بصورته الشورى )النواب( مجلس به يقوم أن يمكن ما وهو له، صورة

 قد ذاتها الشريعة أن للمصدر القصر ذلك في يرى  الفقهاء من فريق هناك أن صحيح

 بتلك العبارة ولكن املصادر، لتلك جامعة الشريعة فصارت أخرى  مصادر على أحالت

  تجعل قد الصيغة
ً
 .اجتهاد عملية دون  فقط التراث كتب في جاء ما على يحصرنا فريقا

  للدستور  املناسبة العبارة إن
ً
 ملادةا جوهر تحقق أن يمكن والتي املادة، تلك عن بدال

  يخالف قانون  أي سن يصح ال أو يجوز  ال) هي األولى
ً
 قاملتف الشريعة قطعيات من قطعيا

  الصراع ذلك ستحل أنها أجزم ال املادة وهذا(. املسلمين بين عليها
ً
 إلى ضيقهست ولكنها ،تماما

 من تىح وتسع املذاهب، كل تسع واسعة دائرة إلى ضيقة دائرة من الناس وستخرج كبير، حد

 :املادة هذه تقوي  اعتبارات عدة وهناك الفقهية، املذاهب خارج كان
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 تركت نهاأل" الخالف مسائل في إنكار ال: "تقول  التي الفقهية القاعدة مع تتفق إنها :أوال

 يقوله ما ببحس فيه واملختلف أكثرها، وما املذاهب بين فيها املختلف املسائل على اإلنكار

  دليلها كان قضية كل هو: األصوليون 
ً
 قضية كل: وه عليه واملتفق داللته، أو ثبوته في ظنيا

 قطعي دليلها كان
ً
 ستكون  التاليوب أضيق، الدائرة هذه في الخالف وسيكون  وداللته، ثبوته في ا

 فيها ز يجو  أو فيها مختلف مسألة على غيره سيرغم عاقل رجل هناك أظن وال.. أقل مضاعفاته

 .الخالف

 
 
 تلك ارجخ اختار لو حتى البلد في فرد لكل االختيار حرية مع تتوافق املادة هذه أن :ثانيا

 حفظت التي والحقوق  املبادئ تلك هو الجميع بين عليه متفق هو ما أن ذلك كلها، املذاهب

 عم سليم، وقلب عقل ذي كل به ينادي ما وهذا وعرضه، وماله نفسه في اإلنسان حقوق 

 وال هورب الفرد بين خاصة حالة ألنهما والشعائر العقائد جانب يخص ال التشريع أن العلم

 .فيه الدولة تتدخل

 
 
  الباب ستجعل املادة هذه أن :ثالثا

ً
 ادئاملب تلك ضوء في العقلي لالجتهاد مفتوحا

 .األولى املادة في كان الذي القصر بدل العامة، واألصول 

 ةالسلط استقالل"و" املذاهب تجاه الدولة حياد" على تنص الدستور  في مادة إضافة

 ".القبيلة وسلطة العسكر سلطة عن السياسية

 ال مجازي  كيان الدولة أن برغم ،"اإلسالم الدولة دين" أن على تنص التي املادة قاءب

 ملؤمنينا من جماعة واملجتمع عام، بشكل الدين لها ننسب أن يصح ال أنه يعني وهذا حقيقي،

 .إليه بحاجة لسنا جدل في ندخل ال حتى املادة ببقاء بأس ال ولكن مؤمنة، جماعة ال

 عهاصرا بعد هناك الدول  به احتفظت أوروبي تقليد - باألساس - املادة هذهأمثال  إن 

 بعض ساتيرد في نجده ما وهذا لدساتيرها، صياغتها في اآلثار تلك فبقيت الطويل، املذهبي

 عدالةوال الحرية قيم على تؤثر ال ولكنها الديمقراطية، في منها العريقة حتى أوروبا دول 

 .واملساواة
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 رسميال التعليم صعيد على

 ن كو  ي الذي وهو الجمعي العقل ينظم الذي هو مجتمع أي في الدراس ي التعليم أن شك ال

  شك وال للمجتمع، الوطنية الهوية
ً
 على غالاشت هو الدراس ي التعليم على االشتغال أن أيضا

 وبةعصال من صار أذهاننا في تصورات من الدراس ي التعليم حفر فكم واملستقبل، الحاضر

  الجديدة الرؤية امتلكت لو حتى تجاوزها أو زحزحتها
ً
 !والبرهان املنطق من كثيرا

 أن بد ال انك ،املجتمع عماد هي التي األجيال في يبنيه وما الدراس ي التعليم منهج وألهمية

 الجهد ذلك مثل، على األقل وتهذيبه وتنظيمه وتنقيحه إعداده في والجهد الوقت من يأخذ

 ام زاوية من هو الدراس ي املنهج أن ذلك أكثر، يكن لم إن والقانون  الدستور  يأخذه الذي

  يكون  أن فالبد كذلك دام وما للبلد، الثقافي الدستور 
ً
 أو ام   هةج بإعداده ينفرد وأال ،جامعا

 بالتاليو  جميعا صاغوه الذي للدستور  مخالفة مخرجاته فتكون  يريد كما ليشكله ام   مذهب

 .صراعا ينتج

 وإنما ،فقط والعلمي التربوي  املجال في املختصين على فقط يقتصر ال إعداده أن كما

 فريق نأ كما ال، أم الدستور  مع تتوافق وهل عباراته دقة في ينظرون لقانونيين بحاجة هو

 يةالحضار  ملشكالتنا أوسع برؤية ينظرون الذين املفكرين من ملجموعة بحاجة اإلعداد

 همأ ودراسة األمة لهذه الحضاري  النهوض ملعالم الرئيسية الخطوط ويضعون  والثقافية

 الفلسفةو  الكلية لألفكار يميلون  كونهم خاصة أهمية وللمفكرين وتراجعها، تخلفها أسباب

  يغرق  الذي املتخصص عن يغيب ما وهذا واملعارف، للعلوم العامة
ً
 ويرى  لالتفاصي في كثيرا

ن أن بد وال مهم تفصيل كل   املنهج، في يضم 
ً
 أنه دري ي وما العلم، على يحافظ أنه منه ظنا

 يرالتفك ألساسيات فقط يحتاج الطالب أن ونس ي املتخصص، مقام في الطالب وضع

 .ويبتكر يبدع ثم يفهم أن يستطيع حتى علم، لكل واملبادئ

  حقق قد عمومه في اليوم عندنا القائم املنهج أن إليه االلتفات أود ما
ً
 من به بأس ال قدرا

 هي نيسةالك كانت حيث الكنيسة، مع الدولة صراع في األوربية الحالة يشبه ال أنه كما ذلك،

 ندناع الحاصل بينما املدرسين، على تشرف من وهي والجامعات، املدارس منهج تصوغ من

لمنا أهون إن س ستكون  عندنا املشكلة أن يعني وهذا السياسية، السلطة تتبع املدارس أن
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ً
  .من االستبداد السياس ي طبعا

 طرنيسيض ما وهذا بالسياس ي، الديني عالقة وهي املنهج في واحدة زاوية أناقش هنا وأنا

 ككل لتعليميا املنهج لتطوير فاملقترحات وإال فقط، اإلسالمية التربية منهج عند التوقف إلى

 .ومهمة كثيرة

 ثالثال الصف إلى السادس الصف اإلسالمية من التربية منهج على فترة منذ اطلعت

 ذاته، سائدال الديني الخطاب ملشكالت يعود غالبها املالحظات بعض لدي   وكان( اليمن)ثانوي 

 لدراس يا املنهج في الحظتها أخرى  ومشكلة الديني، الخطاب مراجعة عند بذكرها وسأكتفي

 :وهو خاص بشكل اإلسالمية التربية منهج وفي ككل

 عن تشتته ثيرةك تفصيالت وهي الطالب، يحتاجها ال كثيرة تفصيالت بذكر املنهج كثافة 

 .والهوامش الزوايا إلى واألركان األسس وعن الفروع إلى األصول 

 مرحلته في الطالب ال الجامعية الدراسة في املتخصص يدرسها األساس في تفصيالت 

 !ذلك؟ بعد للمتخصص تركوا ماذا وإال األساسية

 أراء وفيها فلالختال  قابلة اإلسالمية التربية منهج في وجدتها التي التفصيالت من كثير

  فيها أن بعد فيما يكتشف حين والطالب تذكر، لم متعددة
ً
  له ستحدث خالفا

ً
 نم نوعا

 هو اتاالختالف لتلك املناسب املكان إن مخالف، رأي كل ضد للتعصب يذهب أو التشويش

 األخالقو  القيم أصول  املدرس ي التعليم في الطالب يتعلم أن ويكفي الجامعي، التخصص

 .عليه للمتفق جامعة تربوية بلغة باهلل، اإليمان وأركان التعبدية الشعائر وأركان

 التعليمي اإلطار خارج مدارس وجود وهي الصعيد هذا في أخرى  مشكلة هناك تبقى

 وهذا ليهاع املتفق الدستور  قيم خالف على منهجها تصوغ قد املدارس وهذه للدولة، األساس ي

  املتعصبين من مزيد إفراز يعني
ً
  أو مذهبيا

ً
  أو حزبيا

ً
 صب،التع أنواع من نوع أي   أو مناطقيا

 حتت املجتمع أبناء جميع يبقى بحيث املدارس من النوع هذا إلغاء الدولة واجب من فإن ولذا

 أو األسرة، إطار في ذلك فليكن الخاص مذهبه ابنه يعلم أن أراد ومن واحد، جامع منهج

  منهجها يكون  أن على الثانوية بعد معاهد شكل على الدراسة تنظم
ً
 ولةالد لرقابة خاضعا
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فق التي العليا القيم يخالف ال بحيث
ُ
 .الدستور  في عليها ات

 :ياسيةعلمانية س من إليه نسعى ما يحقق كي الدراس ي التعليم يحتاجها التي األسس ومن

 تقبلل وتنشيطه للعقل تحفيز من ذلك في ملا الحوار، أسلوب التعليم يتبع أن 

 هو ما ىعل والتعرف معه والتواصل املختلف اآلخر وقبول  األفكار، وتوليد املعارف

 .أفكاره في إيجابي

 د أن  ةواملعارض الجديدة األفكار وطرح وتوليدها، األسئلة طرح على الطالب يعو 

  بشجاعة، واملألوف للسائد
ً
 وقفامل عن والبعد جديدة، فكرة كل احترام إلى وصوال

 .والفحص والتعرف االختبار موضع وضعها بل إزاءها، السلبي

 العقالنية النزعة يولد ما هي الفلسفة ألن العلوم، فلسفة بتدريس التعليم يهتم أن 

 .وعبالتن واإليمان األحادية، ورفض اآلخر قبول تالي وبال الطالب بين والحوارية

 املدرسون  يؤهل أن  
ً
  تأهيال

ً
 حتى ئهومباد وأسسه املنهج فلسفة يدركون  بحيث واعيا

 .كذل يخالف ملن وعقوبات قوانين تسن وأن التعصب، إلى باملنهج يتجهون  ال

 الديني الخطاب صعيد على

 صراعها زمن يف أوروبا في الكنيسة يشابه الاملسلمين  عند املسجد أن إلى أنبه أن بد الهنا 

 ومن وبا،أور  في الكنائس كانت كما هرمية دينية سلطة تتبع ال عندنا فاملساجد الدولة، مع

حكم كانت الكنيسة خالل فمن املسجد، سلطة من أقوى  الكنيسة سلطة كانت ثم
ُ
 لدولةا ت

 ساجدامل كانت وإذا السياسية، الزمنية السلطة مع السلطة تتقاسم أو مراحلها بعض في

 .أسرع بشكل مشكالتنا نتجاوز  أن يمكن أننا يعني فهذا الزاوية هذه من مختلفة

 هنا ومن ذاته الديني الخطاب سلطة فهي للمسجد ام   سلطة عن نتحدث أن أردنا إذا

 ومن املساجد منابر من يمارس خطاب ألنه مباشرة، اإلسالمي الخطاب عن حديثي جاء

  يحمل خطاب غيرها،
ً
 قائديوع ومذهبي طائفي صراع في أوقعتنا التي املشكالت من كثيرا

  وصار الجمود أغالل من الخطاب ذلك حررنا إذا تجاوزه يمكننا
ً
 الحياة مطالب مع متوافقا

 لنصا مع التعامل في املنهج مستوى  على تجديدية لقراءة بحاجة إننا املعقدة، العصرية
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 ذلك جتأنت والتي الخطاب، ذلك عن نشأت الذي واملفاهيم لألفكار تجديدية وقراءة الديني،

 .اإلسالمي غير والخارج اإلسالمي الداخل مع والصراع والتخلف والتراجع الجمود

 ذكرل تكفي لن السطور  هذه إن كما املشكالت، تلك كل عن البحث هنا مجالنا ليس

 يهمنا وما ا،إليه العودة ويمكن ،كثيرة ذلك في فاملؤلفات أراد ومن اإلسالمي، الخطاب مشكالت

 فكرةوضح معاني ت أن يمكن التي واملفاهيم األفكار أهم على الوقوف محاولة هو هنا

  زالت ال التي األفكار العلمانية السياسية،
ً
 الزالت تيوال الحروب وإشعال الصراعات في سببا

 حتى راثالت في جاء ملا مغايرة قراءة تقرأ وأن بد ال التي األفكار تلك والغلو، التطرف تغذي

  نستطيع
ً
 ماملفاهي منها تزيل جديدة لقراءة بحاجة إنها وسالم، بحرية نعيش أن جميعا

مت وقد اإلسالم، مقاصد مع تتعارض التي املغلوطة د 
ُ
 ةتجديدي ومراجعات قراءات فيها ق

 تصل أن قيوب اإلسالمي الشباب بعض وقلب عقل إلى تنفذ أن استطاعت املفكرين من لكثير

 .اآلخر للبعض

 في نفالع تتبنى التي تلك وخاصة اإلسالمية الجماعات خطاب في بارزة مفاهيم عشرة

 لها قدمت قد وكنت املراجعة، في غيرها على األولوية األفكار لهذه أن أظن مشروعها،

 أبناء نبي التعايش في املقصود وتحقق اإلسالم مقاصد مع تتوافق جديدة وقراءة مراجعات

  املختلف املجتمع
ً
  هنا بذكرها وسأكتفي ،عقائديا

ً
 :إجماال

 اءهماور  وتكمن الدينية السياسية املفاهيمهم أ من وهما، مامةواإل  الخالفة مفهوما 

  فهما عدة، مشكالت
ً
 وأ بهما يؤمن ممن كثير أذهان في واضحين غير مفهومان أوال

 ،لناسبعض ا أذهان في التي الطريقة بتلك تطبيقهما يستحيل كما بهما، ينادي

  قفزت اليوم الحديثة والدولة
ً
 .الدولة لشكل البدائي التصور  ذلك على كثيرا

 راء؟والب الوالء يكون  وكيف وملن سببهما وما تعريفهما ما ،والبراء الوالء مفهوم 

 جاالتم هي وما منهما؟ كل يكون  وأين ومتى بينهما الفرق  ما ،والقتال الجهاد مفهوم 

 منهما؟ كل

 ؟واملعروف املنكر من كل   تعريف هو ما ،املنكر عن والنهي باملعروف األمر مفهوم 
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 اآلخرين؟ حرية في لتدخُّ  دون  ذلك تحقق التي واألساليب األدوات هي وما

 فيرتك املسلم حق من وهل الكفر؟ القرآن أطلق من على ،والتكفير الكفر مفهوم 

 التمشك هي ما األنفس؟ تخفي بما العالم كونه وحده، هلل ذلك أن أم الناس من أحد

 معالجتها؟ يمكن وكيف التكفير

 هوماملف هذا صار لقد كذلك؟ يكون  ومتى الشهيد هو من ،والشهيد الشهادة مفهوم 

 ورتهص عن ويتجاوز  راجعيُ  أن وآن واملذهبي الطائفي للقتال التحشيد أدوات إحدى

 .اليوم التحشيد بها يتم التي تلك

 وباملطل وهل تتحقق ومتى العقوبات فلسفة هي ما ،العقوبات نظرية فهم إعادة 

 أسر  على ويأتي اليوم؟ وعقوبات تتناسب بحيث بمقاصدها أم بحرفيتها األخذ

 سياسية عقوبة أنها ذلك الردة، حد يسموه ما مراجعة إلى بحاجة التي العقوبات

 خالفت إنها بل بالدين لها عالقة وال الحكم، لتثبيت سياسية صراعات أنتجتها

 .واضحة مخالفة الدين نصوص

 بابوأس الخلق في املعللة اآليات من تنطلق بحيث الشريعة، مقاصد دراسة إعادة 

 مقاصد من جعلت التي العقوبات من انطالقها بدل الرسل، وإرسال الكتب نزول

 مل الذي الردة حد اعتمادهم سببه كان واضح تناقض في ذاته الدين حماية الدين

 .القرآن عليه ينص

 عاملالت يخص فيما الكريم القرآن تخالف التي الروايات من كثير في النظر إعادة 

 نم جزء هي وهل ،الروايات تلك مع التعامل كيفية في النظر وإعادة بل ؛اآلخر مع

 ال؟ أم الدين

 صورة حققي ال كونه اليوم، البنكية املعامالت على الربا مفهوم تنزيل في النظر إعادة 

 البنوك،ب مرتبطة بأكملها االقتصادية املعامالت صارت لقد.. القرآن ذكرها التي الربا

 لىع للبنوك ينظر الذي السائد الخطاب على االستمرار الشديد الحرج من وصار

 !!ورسوله هلل حرب أنها
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 معه يتماش ى اإلسالمي، الخطاب في أولية ملراجعة تحتاج التي املفاهيم أهم هي تلك

 بدل ةالبشري أجناس كل ويخاطب اإلسالم وعاملية يتناسب عقالني خطاب لتطوير مراجعات

 .التناقضات من بالكثير املليء املحلي الخطاب ذلك

 والحمد هلل رب العاملين.

:الهوامش

 من حوار مع املفكر املغربي كمال عبد اللطيف بموقع مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث: - 1

http://www.mominoun.com).) 

 م.2015العلمانيات السبع في فرنسا لجان بوبيرو  - 2

العلمانية، وأول من أسس للبحث في مجال  يعتبر بوبيرو أحد أهم األخصائيين العامليين في دراسة - 3

سوسيولوجيا العلمانية، وأشرف على كرس ي )تاريخ وسوسيولوجيا العلمانية( باملدرسة التطبيقية 

كتابا، كما أنه من بين محرري  20للدراسات العليا في باريس، ويقارب نتاجه في موضوع العلمانية 

 بلدا. 30باحثا جامعيا ينتمون إلى  250)اإلعالن العاملي للعلمانية(، الذي وقعه 

 موسوعة ويكيبيديا على االنترنت )اإلسالم والعلمانية(. - 4

 املعطي قبال على موقع مغرس: –قراءة في كتاب العلمانيات في العالم لجان بوبيرو  - 5

 http://www.maghress.com).) 

 .22رهيمي. وانظر العلمانية لغي هارشير ص العلمانية واألممية لـ فالح أمين ال -موقع الحوار املتمدن - 6

 العلمانية لـ غي هارشير. - 7

 اإلسالم والعلمانية لـ أوليفيه روا. - 8

 محاضرة الدين والعلمانية في سياق تاريخي لـ عزمي بشاره. - 9

وهذا يفسر لنا حالة التخوف الفرنس ي من "الحجاب" سابقا و"البوركيني" الحقا باعتبارهما  - 10

 مظهرين دينيين.

 اإلسالم والعلمانية ل أوليفيه روا . - 11

 العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة لـ عبدالوهاب املسيري. - 12

 طه عبدالرحمن. روح الدين )من ضيق العلمانية إلى روح االئتمانية( لـ - 13

 في العلمانية والدين والديمقراطية لـ رفيق عبدالسالم. - 14

 وبشكل  1648و 1618هي سلسلة صراعات دامية مزقت أوروبا بين عامي  - 15
ً
م، وقعت معاركها بداية

عام في أراض ي أوروبا الوسطى )خاصة أراض ي أملانيا الحالية( العائدة إلى اإلمبراطورية الرومانية 

 ، ولكن اشتركت فيها تباعا معظم القوى األوروبية املوجودة في ذاك العصر.املقدسة
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وقد تحدث عن ذلك التقسيم كثير من الفقهاء أمثال القرافي في "الفروق" وابن القيم في "أعالم  - 16
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 .3/224، والبداية والنهاية البن كثير 3/31سيرة ابن هشام  - 21

كونستانس جيورجيو: نظرة جديدة في سيرة رسول هللا، تعريب: محمد التونجي، الدار العربية  - 22
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 اإلجازات العلمية

 في مكتبة آل الورد

 

  ()عادل محمد الحميري

 المقدمة: 

تعد مكتبة قضاة آل الورد من أهم املكتبات الخاصة 

 174بأسر العلم الزيدية في اليمن، حوت )
ً
 مخطوطا

ً
( مجلدا

 في مختلف الفنون، تم إيداعها ( 480متضمنة نحو )
ً
عنوانا

في دار املخطوط تحت مسمى: )مخطوطات وقفية قضاة آل 

 م.2012الورد الثالئي األرحبي( في نهاية العام 

ون بوقفية املكتبة هم من أعالم وقضاة بني الورد املعني  

اليمن أصلهم من أرحب، هاجر جدهم األول )أحمد الورد( 

 لتأسيس، واتخذ «ثال»إلى مدينة 
ً
ي . وههجرة علمية منها مقرا

أسرة علمية ُعرف أهلها بالزهد والصالح واالشتغال 

ذ من «القضاة بنو الورد»بتحصيل العلوم، وألحق بهم لقب 

جدهم الثالث: )أحمد بن عبد القادر بن أحمد الورد( وهو 

 من املبرزين األعالم في تحصيل العلوم والخطابة ونساخة الكتب لنفسه.

( ترإتحاف األكابر بإسناد الدفاتويات املكتبة نشير إلى نسخة مصورة بعنوان )ومن مح

ملحمد بن علي الشوكاني، كون هذه النسخة ذات صلة بموضوع الدراسة املرتبط بالسماع 

                                                                                 

( ) يعمل في مجال التوثيق والفهرسة وحماية املخطوطات ،مكتبات املخطوطاتباحث يمني مهتم بشؤون.  

 
 رداسات
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َبت )= إجازات(
َ
 شيخ اإلسالم الشوكاني وسند روايته املشتمل على كل   واإلجازة وفيها ث

من مشايخه، فكان السماع واإلذن بالرواية لكثير من األعالم مسموعاته ومروياته وإجازته 

ة علمي الدراي»بموجبه، مما يدل على تسلسل الرواية وتواصلها إلى أصلها، ولقد أسهم 

 في إثبات النصوص وطرق اإلسناد، وما هو املعمول فيه من الشروط  «والرواية
ً
 كبيرا

ً
إسهاما

 فإن ما حوته مكتبة آل الورد في طياتها من سماعات املعتبرة عند املقرئين واملحدثين، ولذلك

وإجازات ُيعد ثروة هائلة زادت من القيمة التاريخية لتلك املخطوطات املحفوظة فيها، 

 وقراءة 
ً
 لوقوف الكثير من األعالم عليها سماعا

ً
 معتبرة يمكن االعتماد عليها نظرا

ً
سخا

ُ
وجعلتها ن

 على نسخ أصلية.وإجازة إضافة إلى أن معظمها نقل وقوبل 

 80وجميع السماعات املقيدة فيها بلغت نحو )
ً
، بعضها ممتزجا

ً
بالقراءة،  ( سماعا

 باإلجازة
ً
 في توثيق تلك املخطوطات وفهرستهاي أثناء عملعتها م، جوالبعض األخر مقترنا

عليها من مخطوطات من مكتبات  تم(، ناهيك عما وقف2016 - 2012ودراستها في الفترة )

 أخرى.

 يؤكد اهتمام أعالم الفكر اليمني بعلمي الرواية  د  ويع
ً
 حقيقيا

ً
ما وقفنا عليه شاهدا

 للرواية عن مشايخهم أو اإلذن باإلجازة 
ً
والدراية وتمسكهم باإلسناد املتصل باألصل سماعا

 مت  
ً
 عن سلف، فأصبح تقليدا

ً
 لطلبة العمن مشايخهم، فكان تحملهم العلوم خلفا

ً
لم بعا

 طوال مراحله، وبر 
 
لى ة عز ذلك في عباراتهم وألفاظهم الواردة في نصوص إجازاتهم الدال

 الطلب، وتقربهم من املشايخ من أجل الحصول عليها، وتحقيق تواصل السند بأصله. 

رق ل الرواية وطوتهدف هذه الدراسة للكشف عن األساليب واإلجراءات املتبعة في تحم  

لم اإلسناد املتصل بالسماع عن الرسول أخذ الحديث وحضور مجالس السماع املرتبطة بع

ى هللا عليه وسلم، وهو األمر الذي اختص  
 
 ت به األمة اإلسالمية في تسلسلاألعظم محمد صل

ية. وكان ثين في علمي الرواية والدرالها بالطرق املعتبرة عند القراء واملحد  علومها الدينية وتحم  

ل الفترة دة في طياتها خالاملثبتة واملقي  لقضاة آل الورد ومخطوطاتهم نصيب من تلك الطرق 

 الزمنية من القرن الثاني عشر إلى نهاية القرن الرابع عشر الهجري.

 على ول
ً
قد عمدت في دراسة موسعة إلى دراستها بعد توثيقها وفهرستها معتمدا
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ت على فة قضاة آل الورد الثالئي األرحبي، وكنت قد تعر  املخطوطات األصلية الخاصة بوقفي  

تبة فت على الكثير من مكونات تلك املكبعض محتوياتها أثناء توثيقها وفهرستها، كما تعر  

املتعلقة بالنص وخوارج النص أثناء دراستها من النشأة إلى اإليداع وتحليل البعض من تلك 

ثبتة في امل داتيالتقياملكونات املادية والعلمية، وفي هذه الدراسة أدركت أهمية الكثير من 

عناوين تلك املخطوطات وفي خواتمها وفي البعض من الحواش ي املحيطة بمتونها  صفحات

 أهم تلك 
ً
املتعلقة بالنص )السماع واإلجازة( باعتبارها من  داتيالتقي)خوارج النص(، متناوال

ثين، فعرفت تلك املصطلحات العلمية وذكرت أنواعها ل الرواية عند املحد  أهم طرق تحم  

 وأقسامها.

الدراسة تناولت املوضوع في قسمين: األول للسماع. والثاني للجازة. وختمت وفي هذه 

باستنتاجات توصلت إليها من خالل هذه الدراسة، وتوصيات آمل أن يقف عليها الباحثون 

 واملهتمون بالتراث اإلنساني بشكل عام.

 القسم األول السماع

ته يسمعون ويتابعون ما السماع، هو: أن يقرأ الشيخ من كتابه أو من حافظته وطلب

. (1)نثيل الرواية عند جمهور املحد  يقرأه شيخهم في نسخهم. والسماع هو أرفع أقسام تحم  

 وينقسم إلى إمالء، وتحديث من غير إمالء. 

ى هللا عليه  ل  جوأ
 
أنواع السماع بأسرها ما يكتب الطالب في اإلمالء، وقد أملى النبي صل

 صالحة.وسلم الكتب إلى امللوك، وفي امل

وفي املوضوع وقفت على صيغة السماع املحررة بخط القاض ي أحمد بن محمد الورد 

هـ عن شيخه اإلمام 1243لكتب الحديث وكان شروعه في سماع سنن الترمذي بتأريخ رمضان 

الشوكاني من إمالء محمد بن علي العمراني مع سماع سنن النسائي وابن ماجة ومستدرك 

ة مواقف سماًعا للكتب املذكورة، آخرها في الحاكم وصحيح البخاري،  وقد تكرر ذلك في عد 

ه بما نصه: 1244شوال سنة 
 
د ذلك اإلمام الشوكاني بخط

 
هـ، بخط املذكور آنًفا، وقد أك

أي أن الفترة التي استغرقها القاض ي أحمد الورد إلسماعه أربعة  (2).«الحمد هلل هذا صحيح»
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 . كتب من أمهات الكتب نحو سنٍة كاملة

نها في حلقة وتكمن أهمية اإلمالء في أنه يسه   ل على املتلقي العودة إلى املعلومات التي دو 

 ملشكلة نقص الكتب الدراسية، إضافة إلى 
ً
 عمليا

ً
الشيخ متى ما أراد ذلك، كما أنها كانت حال

 .(3)كلفة نساخة الكتب أو اقتنائها

بعض نسخ من يسمعون الرواية دون  ه بعض أهل املعرفة على الخطأ الذي َيِرد فيوقد نب  

ماع والقراءة، أو عند وقوفهم على ما في حواش ي الكتب، تفه   م ألفاظها ومعانيها عند السَّ

ويرون أن الواجب على متناقلي الرواية أن يقرؤوا ما في األصول )النسخ األصلية( على ما 

وحماية باب اإلصالح  إال متمكن في علمه،فساده بلغهم، وأال َيعمد إلى إصالح ما يظهر 

 ير يوالتغ
 
ايخ ط عليه من ال يعلم، وطريق املشأولى؛ لئال يجسر على ذلك من ال يحسن، ويتسل

ما ه عليه، ويذكر وجه صوابه إأسلم مع التبيين، فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع، وينب  

 .(4)من جهة العربية أو النقل

د أرفع درجة من القراءة ، وهو السماع من ومن أنواع السماع املشافهة لفظ الشيخ، ويع 

ولكن أحمد  «أخبرنا»عمن َسِمع يقول:  ى، وكان اإلمام عبد الرزاق الصنعاني إذا رو (5)عليه

ثنا»بن حنبل وإسحاق بن راهويه طلبا منه حينما رحال إليه أن يقول:  بس ، حتى ال يلت«حد 

حدث.  (6)بغيره من درجات التَّ

ِ وفيما رواه ابن الصالح عَ 
دلس ي 

ْ
اٍب الفِقْيِه األن ِد بِن أبي عبِدهللِا بِن َعتَّ ِن الفقيِه أبي محمَّ

ال غنى في السماع عن اإلجازة؛ ألنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ، أو »َعْن أبيه رِحَمُهما هللا: 

 .(7)«ويغفل السامع، فينجبر له ما فاته باإلجازة -القارئ  هو إن كان -يغلط الشيخ 

 اعات يف مكتبة آل الوردجدول بالسم

وهذا جدول توضيحي وضحنا فيه مشايخ السماع وطالبهم ومادة السماع ومكان السماع 

 بحسب رقم املخطوط  -وذلك ليسهل للمريد فهمه  -إن وجد، وتأريخ السماع 
َ
وجعلناه مرتبا

 في املكتبة.
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سمع( شيخ السماع
ُ
 تأريخ السماع مادة السماع التلميذ )امل

مهدي محمد بن 

 (8)الضمدي

أحمد بن محمد 

 الورد كتبه بخطه
 14811الكشاف 

جمادى  17بتأريخ 

 هـ1243األولى سنة 

مطهر بن محمد بن 

 أبكر

أحمد بن محمد 

 الورد كتبه بخطه
  14811الكشاف 

ً
 بلغ سماعا

أحمد بن محمد 

 الورد

سماع لبعض 

اإلخوان كتبه 

أحمد بن محمد 

 الورد

 14811الكشاف 

سنة ربيع اآلخر  3

 هـ1248

 

محمد بن موس ى 

 بن عثمان الحازمي

صورة سماع لعدد 

من الفقهاء 

والسادة 

 املشهورين

صورة سماع االعتبار في 

الناسخ واملنسوخ 

14814 

في مجلسين بمدينة 

)بغداد( في رباط 

 12الكتبة؛ آخرهما في 

 هـ845محرم سنة 

محمد بن علي 

 الشوكاني

أحمد بن محمد 

الورد كتبه بخطه، 

وإمالء محمد بن 

 (9)علي العمراني

سماع الجامع صحيح 

 14819البخاري 

 20في ليلة الخميس 

 هـ1244رمضان سنة 

محمد بن لطف 

 البارئ الورد

أحمد بن محمد 

 الورد
 14820صحيح البخاري 

 12في يوم األحد 

جمادى األولى سنة 

 هـ1243

أحمد بن محمد 

 الورد بخطه

محمد بن عبد 

الكريم الورد 

بن محمد  وأحمد

بن أحمد الورد 

وبعض الطلبة، في 

موقف القاض ي 

محمد بن أحمد 

للنصف من )صحيح 

 14820البخاري( 

في ليلة األحد، لعله 

ربيع األول سنة  10

 هـ1244
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سمع( شيخ السماع
ُ
 تأريخ السماع مادة السماع التلميذ )امل

 الورد

 
أحمد بن محمد 

 الورد
 سماع أخر

وآخر في رمضان سنة 

 هـ1244

 
أحمد بن محمد 

 الورد كتبه بخطه

صف اآلخر من  للن 

البخاري كتاب صحيح 

التفسير إلى آخر الكتاب 

وأشير فيه إلى أنَّ 

السماع مستمر في الربع 

الرابع، وأنه قد حصل 

سماع آخر، في رمضان 

 1243سنة 
ً

هـ؛ مشتمال

على بعض كتب 

الحديث نحو: سنن 

الترمذي والنسائي، وابن 

ماجة، ومستدرك 

 14820الحاكم 

 18ليلة األربعاء لعله 

هـ 1243رمضان سنة 

تهى منه ليلة وان

رمضان  19األربعاء 

 هـ 1244سنة 

عبد هللا بن عباس 

 خطيب شبام

أحمد بن محمد 

 الورد كتبه بخطه

صحيح البخاري 

14821/2 

 

في جامع شبام يوم 

األحد جمادى اآلخرة 

 هـ 1242سنة 

محمد بن علي 

 الشوكاني

أحمد بن محمد 

 الورد كتبه بخطه.

صحيح البخاري 

14821/2 

 

 في رمضان سنة

 هـ1243

أحمد بن محمد 

 الورد.

سماع لبعض 

 الطلبة

صحيح البخاري 

14821/2 

 

بتأريخ محرم سنة 

 هـ1245

 15في يوم الخميس صحيح البخاري محمد بن أحمد أحمد بن محمد 
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سمع( شيخ السماع
ُ
 تأريخ السماع مادة السماع التلميذ )امل

 14821/2 الورد الورد.

 
جمادى اآلخرة سنة 

 هـ1272

عبد الحميد بن 

 علي قاطن

أحمد بن محمد 

 الورد كتبه بخطه

البخاري صحيح 

14821/2 

 
 بمحروس )صنعاء(.

محمد بن علي 

 الشوكاني

أحمد بن محمد 

الورد بخطه بإمالء 

محمد بن علي 

د ذلك 
 
العمراني أك

اإلمام الشوكاني 

ه بما نصه: 
 
بخط

"الحمد هلل هذا 

 صحيح".

سنن الترمذي سماع 

سنن النسائي وابن 

ماجة ومستدرك 

الحاكم، وصحيح 

 14822البخاري 

 في رمضان سنة

هـ تكرر ذلك في 1243

ة مواقف سماًعا  عد 

للكتب املذكورة؛ 

آخرها في شوال سنة 

 هـ1244

أحمد بن محمد 

 الورد بخطه

جماعة من أهل 

 العلم

 14823/2سنن الترمذي 

 
في ليلة الثالثاء ربيع 

 هـ1251األول سنة 

 
يوسف بن شاكر 

سبط ابن حجر 

 العسقالني

 14826سنن أبي داود 

  

 

 
يعقوب محمد بن 

 املصري 

 14826سنن أبي داود 

  

 
علي محيي الزكي 

 املناوي 

 14826سنن أبي داود 

  

 
محمد بن علي 

 النعماني

 14826سنن أبي داود 

 
جمادى اآلخرة  16في 

 هـ1222سنة 
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سمع( شيخ السماع
ُ
 تأريخ السماع مادة السماع التلميذ )امل

أبو عمر القاسم 

بن جعفر بن عبد 

 الواحد
 

وسماع لهذا الجزء 

14826 

في جمادى األولى سنة 

 هـ412

 أبو بكر الخطيب

سمع من الشيخ 

الخطيب بقراءة 

الناصر بن يحيى 

على إبراهيم 

الكرخي وأحمد 

البرداتي من خطه 

 نقل

 14826سنن أبي داود 

 
 هـ463في سنة 

إبراهيم بن منصور 

  الكرخي
ن( 

ُ
ن لجميع كتاب )الس 

14826 
 هـ535في سنة 

عن أبو حفص 

عمر بن طبرزد 

 املؤدب
 

 14826سنن أبي داود  

 

مجالس سماع في عدة 

ربيع األول 15آخرها في 

 هـ668

عن القضاة 

 املذكورين وغيرهم 

القاض ي الرئيس 

الحسن بن إبراهيم 

الفارقي للجزء 

 الثاني

 14826سنن أبي داود 

 

/ب( 44وفي الورقة )

 سماع لهذا)السنن(

عن الشيخين: 

الحافظ أبو بكر 

بن أحمد بن علي 

القسطالني، وعبد 

الرحمن بن يوسف 

 الدمشقي، 

وآخر ألحمد بن 

 علي الفارقي وغيره

 14826سنن أبي داود 

 
 

  14826سنن أبي داود  عن السيد رئيس 
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سمع( شيخ السماع
ُ
 تأريخ السماع مادة السماع التلميذ )امل

الِفرق علي بن 

محمد بن أحمد 

امليداني عن 

القاض ي أبو 

الفضل الربيع بن 

 سليم

 

الحسن بن إبراهيم 

  14826  الفارقي

 14826  أبو عمر الهاشمي

أحدها تم  في صفر من 

نفس السنة، بحضور 

 آخرين

 

جميع السماعات 

قلت عن نسخة 
ُ
ن

األصل للملك 

 املحسن، 

وكذلك سماع للجزء 

الثاني من )أصل 

 14826الخطب( 
 

أبو العباس أحمد 

 بن منصور 

عن القاض ي 

 املسندي الكبير

 14826سنن أبي داود 

 
 هـ731تأريخه 

أبو العباس 

الجوهري وعبد 

 اللطيف الشلبي

عن الشيخين 

 العدلين

 14826سنن أبي داود 

 

رت السماعات  تكر 

املذكورة في بداية كل  

جزء من هذا 

 املخطوط ونهايته.

أحمد بن محمد 

  قاطن
 14826سنن أبي داود 

 
 هـ1164تأريخه صفر 

عبد العزيز بن 

محمد املفتي 

أحمد بن محمد 

الورد بحضرة 

اإلمام املؤيد باهلل 

 

 14826سنن أبي داود 
 هـ1083لعله في 
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سمع( شيخ السماع
ُ
 تأريخ السماع مادة السماع التلميذ )امل

محمد بن  (10)الحبيش ي

 (11)املتوكل

 

 
أحمد بن زيد 

 (12)الكبس ي

أحمد بن محمد 

 الورد كتبه بخطه

رواية بالسماع لكتاب 

 14826السنن 
 هـ1244

أحمد بن زيد 

 الكبس ي
 علي بن محمد مانع

 14833صحيح مسلم

/2 

ربيع اآلخر سنة  17في 

 هـ1243

الحسين بن أحمد 

 الظفري 

 

أحمد بن محمد 

 كتبه بخطهالورد 

 14833صحيح مسلم

/2 

هـ، 1243في رجب سنة 

كمل هذا السماع في 
ُ
وأ

ذي الحجة سنة 

 هـ1243

محمد بن علي 

 الشوكاني

لطف هللا بن أحمد 

بن لطف هللا 

 جحاف بخطه

نيل األوطار شرح منتقى 

 (13) 14837األخبار 

في رمضان سنة 

هـ واالنتهاء منه 1212

رمضان سنة  6في 

 هـ1213

علي محمد بن 

 الشوكاني

صالح بن محمد 

 العنس ي بخطه
 14837نيل األوطار 

في شهر ربيع سنة 

هـ واالنتهاء منه 1237

شوال سنة  29في 

 هـ 1241

محمد بن علي 

 الشوكاني
 جماعة من األعالم

 14837نيل األوطار 

 

في ذي القعدة سنة 

هـ واالنتهاء منه 1217

في رمضان سنة 

 هـ1224

محمد بن علي 

 الشوكاني

لطف بن أحمد بن 

اف  لطف هللا جح 
 (14)14838نيل األوطار 

تكملة السماع عن 

املؤلف في رجب سنة 

 هـ1228
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سمع( شيخ السماع
ُ
 تأريخ السماع مادة السماع التلميذ )امل

محمد بن علي 

 الشوكاني

لطف هللا بن أحمد 

بن لطف هللا 

اف  جح 

 14838نيل األوطار 

في ليلة الجمعة 

ربيع اآلخر سنة 16

 هـ1215

محمد بن علي 

 الشوكاني

حسين بن محمد 

 (15)العنس ي

الحمد »بخطه: 

هلل، صحيح 

 «.ذلك...

 14838نيل األوطار 
 20ليلة الخميس 

 هـ1228رمضان سنة 

محمد بن علي 

 الشوكاني

لطف هللا بن أحمد 

بن لطف هللا 

اف بخطه  جح 

 14839نيل األوطار 

في ليلة الثالثاء 

هـ، 1213رمضان سنة 

والفراغ منه في أول 

 هـ 1214رجب سنة 

محمد بن علي 

 الشوكاني

حسين بن محمد 

 العنس ي بخطه

نيل األوطار شرح منتقى 

 14839األخبار 

 5في يوم الخميس 

 هـ1227شعبان سنة 

محمد بن علي 

 الشوكاني

لطف هللا بن أحمد 

بن لطف هللا 

اف  جح 

نيل األوطار شرح منتقى 

 14840/2األخبار 

 

 

 20في يوم الخميس 

ربيع اآلخر سنة 

هـ وفرغ منه في 1215

ذي  ليلة السبت

 هـ1215القعدة سنة 

محمد بن علي 

  الشوكاني
لهذا الشرح 

 .14840/2وتصحيحه

جمادى اآلخرة  16في 

 هـ1222سنة 

محمد بن علي 

 الشوكاني

حسين بن محمد 

 عبد هللا العنس ي

 .14840/2نيل األوطار 

 
 26في يوم الخميس 

 هـ1229رجب سنة 

أحمد بن إسماعيل 

 العلفي

أحمد بن محمد 

 الورد

املحافل سيرة بهجة 

14841 

 هـ1242رمضان سنة 
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سمع( شيخ السماع
ُ
 تأريخ السماع مادة السماع التلميذ )امل

 
محمد بن يحيى 

 األخفش

أحمد بن محمد 

 الورد

 14841بهجة املحافل 

 
في رمضان سنة 

 هـ1242

محمد بن علي 

 الشوكاني

عبد هللا الجالل 

كتبه بخطه، 

وتأكيد الشوكاني 

أيضا بخطه على 

ة ذلك  صح 

 إرشاد الفحول 

14846/1 

 

فرغ من سماعه عن 

 املؤلف في يوم

 20الخميس، لعله 

ربيع األول سنة 

 هـ1238

محمد بن علي 

 الشوكاني

أحمد بن محمد 

 الورد

 إرشاد الفحول 

14846/1 

 

ح أنه بين عامي  ُيرج 

هـ(، 1242)

 هـ(.1247و)

محمد بن محمد 

 الحرازي 

بحضور العباس 

بن عبد 

، كتبه (16)الرحمن

محمد بن أحمد 

 الورد

 
في رمضان سنة 

 هـ1275

بن مطهر بن محمد 

 حسين

بخط محمد بن 

يوسف بن هبة 

 (17)الفضلي

 14881سماع 
ذي الحجة سنة  15

 هـ بهجرة حوث.730

أحمد بن حسين 

  (18)الهبل 
املوخح على الكافية 

14891 

في يوم األربعاء، لعله 

صفر سنة  20

 هـ1161

محمد بن إبراهيم 

 السحولي

محمد بن يحيى 

 القطابري بخطه

النحو شرح كافية ابن 

 14911/1الحاجب 

 19يوم اإلثنين 

جمادى األولى سنة 

هـ، وتمامه في 1096
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سمع( شيخ السماع
ُ
 تأريخ السماع مادة السماع التلميذ )امل

 28يوم اإلثنين لعله 

 هـ1097محرم سنة 

هشام بن يحيى 

 الشامي

عبد هللا بن لطف 

 البارئ الكبس ي
  14911/1شرح الكافية 

محمد بن مهدي 

 الضمدي

أحمد بن محمد 

 الورد كتبه بخطه

شرح التهذيب من أوله 

إلى أول الكليات، 

14914/1 

شرع السماع في 

 محروس )صنعاء(

الحسين بن أحمد 

 الحرازي 

أحمد بن محمد 

 الورد

 
 14914/1شرح التهذيب 

أكمل السماع يوم 

جمادى  17السبت 

 هـ1243األولى سنة 

عبد هللا بن محمد 

 (19)السرحي

علي بن أحمد 

 الورد بخطه
 14914/3املطلع 

 جمادى اإلثنين يوم

هـ، 1346 سنة اآلخرة

 العلمية املدرسة في

محمد بن علي 

 الشوكاني.

 

محمد بن أحمد 

الشاطبي بخطه، 

ح ذلك  وقد صح 

السماع اإلمام 

 الشوكاني بقلمه.

 14921)صحيح مسلم( 
رمضان سنة 16في 

 هـ1238

عن العديد من 

املشائخ؛ منهم 

أحمد بن علي 

، وأحمد راجيسال

بن زيد الكبس ي، 

مة 
 

على العال

الحسين بن أحمد 

 الحرازي.

محمد بن أحمد 

 الورد

األزهار: سمع هذا املتن 

وكان يتدارسه غيًبا في 

جامع )صنعاء( على 

مة الحسين بن 
 

العال

 14924أحمد الحرازي.
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سمع( شيخ السماع
ُ
 تأريخ السماع مادة السماع التلميذ )امل

عبد الرحمن بن 

حسين 

 .(20)الشامي

حسن الجنداري 

 بخطه.

 

ب   14925/2الكلم الطي 

 
جمادى اآلخرة  25في 

 هـ 1350سنة 

صالح بن حسين 

   العنس ي
بلوغ سماع في نهايته 

يوم األحد غرة ربيع 

 هـ1095األول سنة 

أحمد بن زيد 

 الكبس ي

 

أحمد بن محمد 

 الورد، 

 كتب بخطه

 

بداية صحيح )البخاري( 

إلى باب األذان؛ مجيًزا له 

شيخه في أن يروي عنه 

هذا السماع بشرطه 

 املعروف عند أهل األثر.

14932/2 

في يوم السبت غرة 

هــ، 1240رجب سنة 

الجامع الصنعاني، في 

في جمادى األولى سنة 

 هـ1242

عبد الحميد بن 

 (21)أحمد قاطن

أحمد بن محمد 

الورد بمعية 

 إسماعيل املقحفي

 بداية صحيح )البخاري(

14932/2 

جمادى اآلخرة  22

 هـ1242سنة 

محمد بن مهدي 

 الضمدي

أحمد بن محمد 

الورد كتبه بخطه 

وباإلذن عن شيخه 

أحمد بن عبد هللا 

عبد العزيز بن 

فيما  (22)الضمدي

رواه عن مشائخه، 

وغيرها من الكتب 

التي رواها باإلجازة 

 العامة

سماع برواية )بلوغ 

 املرام(

14932/2 

وانتهى السماع في 

 هـ.1234شوال سنة 

 ربيع 16في يوم السبت  .14932/2نخبة الفكر محمد بن علي بن إسماعيل بن حسن 
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سمع( شيخ السماع
ُ
 تأريخ السماع مادة السماع التلميذ )امل

سعيد وحيش،  بن عثمان العلفي

 بخطه

 هـ1262اآلخر سنة 

قاسم بن عبد 

الرحمن بن محمد 

 اإلمام

محمد بن أحمد 

الورد )الواثق 

 بامللك الفرد(

 14932نخبة الفكر 
رجب  28 الثلوث

 هـ1273

أحمد بن محمد 

 الورد

عبد الرحمن بن 

إسماعيل الدجاني 

مة 
 

وتأكيد العال

أحمد الورد على 

صحة ذلك بقوله: 

صحيح هذا. »

أحمد بن محمد 

 الورد

ر 
َ
 14941نخبة الِفك

شوال  21لعله في 

 هـ1267سنة 

 
علي بن أحمد 

 هالورد بخط

كافية ابن الحاجب 

14943 

شروع في حفظ املتن 

في نصف شهر 

جمادى اآلخرة سنة 

 هـ1340

أحمد بن إسماعيل 

 العلفي

محمد بن علي 

 وحيش، بخطه

 

شرح تلخيص املفتاح 

14961/2 

 

ربيع  16في يوم اإلثنين 

 هـ1261سنة  األول 

أحمد بن زيد 

 الكبس ي.

 

أحمد بن محمد 

 الورد
 14962 الكافل

شروع في السماع 

بتاريخ السبت جمادى 

 هـ1240اآلخرة سنة 

أحمد بن محمد 

 الورد.

عبد هللا بن محمد 

 الورد

 شرح جوهرة الفرائض

14964 
 نهايته سماع
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سمع( شيخ السماع
ُ
 تأريخ السماع مادة السماع التلميذ )امل

 
حسن بن علي 

 سيالن

 
 

مصباح الراغب على 

مقدمة ابن الحاجب 

14965/2 

بتأريخ السبت لعله 

شوال سنة  27

 هـ1100

أحمد بن علي 

  الحبش ي
مصباح الراغب على 

مقدمة ابن الحاجب 

14965/2 

 هـ1011ذي الحجة 25

شرف الدين 

 حسين بن الهادي

 8أو  7بتأريخ 

محرم سنة 

 هـ1112

مصباح الراغب على 

مقدمة ابن الحاجب 

14965/2 

 هـ1107صفر سنة 

عن بعض السادة 

  الفضالء
مصباح الراغب على 

مقدمة ابن الحاجب 

14965/2 

بتأريخ األحد غرة ذي 

 هـ1101القعدة سنة 

 

 نماذج من سماعات آل الورد

لي، خرهم القاض ي عآتميز هؤالء األعالم بحفظهم للمتون وتسميعها عن ظهر قلب وكان  

 ومما وقفنا عليه السماع املقرون باإلجازة:

محمد الورد لكتاب )بلوغ املرام( كتبه بخطه وباإلذن عن شيخه سماع القاض ي أحمد بن 

أحمد بن عبد هللا بن عبد العزيز الضمدي فيما رواه عن مشايخه، وغيرها من الكتب التي 

 رواها باإلجازة العامة.

عبد الرحمن بن إسماعيل الدجاني لكتاب )نخبة الفكر كتبه( بخطه وتأكيد  السماع من

مة أحمد بن محم
 

صحيح هذا. أحمد »بقوله:  د الورد )تلميذ الشوكاني( على صحة ذلكالعال

 أسلوب شيخه الشوكاني «بن محمد الورد
ً
، وفي هذا السماع أخذ الدجاني عن الورد متبعا

 في تناقل الرواية عنه بالسماع.
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ة من أعالم عصره وكان سماع العالمة أحمد بن محمد الورد ملتن )األزهار( عن عد  

مة الحسين بن أحمد الحرازي. يتدارسه غيًبا
 

 (23)14924في جامع )صنعاء( على العال

شروع العالمة علي بن أحمد الورد في حفظ املتن )كافية ابن الحاجب( في نصف شهر 

  .(24) هـ، كتبه بخطه1340جمادى اآلخرة سنة 

 ويمكن االستفادة من هذه السماعات في عدة أمور منها:

  هم ل فيها أسالفوتعريفهم بالهمة العالية التي حص  خحذ الهمة عند طلبة العلم

 العلوم.

  ترجمة السماعات للكثير من األعالم املغمورين من خالل مشايخهم أو ممن أخذ

 عنهم.

   كتاب. معرفة الفترة الزمنية التي كانت تستغرق في سماع كل 

 .معرفة أماكن السماع ومجالسه في املساجد وغيرها من املراكز العلمية 

  
ُ
 ،كفيشير الطالب إلى ذل، سمع على أكثر من شيختوضيح أن بعض الكتب كانت ت

 من بداية الكتاب )صحيح البخاري( عن العالمة عبد الحميد بن أحمد فيقول 
ً
مثال

سمعه عن عبد هللا بن عباس )خطيب جامع شبام(، ثم أكمل سماعه أقاطن، ثم 

 .(25)عن شيخ اإلسالم محمد بن علي الشوكاني

 املقرتن باإلجازةالسماع 

القراءات وتعددت أساليبها بحسب أعالمه  تتنوع -موضوع دراستنا  -وفي هذه املكتبة 

فمنها: املصاحبة للسماع، واملصاحبة للجازة، أو ما صاحبت السماع وقرنت باإلجازة، 

 :وسوف نوضح باألمثلة ما أمكن

 الغاية( )شرح كتاب ءةقرا من فراغه بعدألحمد بن محمد الورد  ُمنحتالتي  اإلجازات

ِذكرهم،  الوارد العلماء على وفحص وتحقيق تدقيق هـ(، قراءة1050ت) القاسم بن للحسين

القراءة فأجازوه جميعهم، وتنوعت إجازتهم بين السماع  هذه في إجازته منهم طلب وقد

والقراءة. منهم: علي بن محمد الشوكاني، يحيى الردمي، محمد بن سعيد العنس ي، محمد بن 
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ي  (26)يحيى األخفش
ُ
 دت جميع هذه اإلجازات في صفحة واحدة.، وقد ق

ق موضوع السماع املجاز، )نحو وتصريف ومعاني وبيان وأصول ولغة وفقه ومنط

وماهي إال نموذج من مستجازات املذكور  (27)وحديث وغيرها وما حوى كتاب )إتحاف األكابر(

 نصها كما يلي:

مة املحقق املدقق الحائز »علي بن محمد بن علي الشوكاني: 
 

الحمد هلل: ما ذكر العال

 دلجميع صفات الكمال والفائق على األمثال صفي اإلسالم وجيه أرباب الكمال من األنام أحم

بن محمد الزال في درجات املعارف في صعود حتى يبلغ نهاية النهاية، وفي أوج التحقيق في ارتفاع 

شرح الغاية فهو صحيح وقد طلب مني اإلجازة له في  إلى أن يبلغ غاية الغاية من سماعه علي  

 
ً
مة ملا ز ل على مثلي في رقمها ولكن ملا كانت مساعدته علي ال لها ولم يعو   ذلك وإن لم أكن أهال

هو عليه من حميد الصفات أجبته إلى ذلك فقد أجزت له الرواية وفي سائر مسموعاتي فهو 

 عن سيدي املالك أهل لذلك واستحيت أن يُ 
ً
ذكر السند ألنه معروف فأن لي فيها سماعا

العالمة الهمام صفي اإلسالم ووجيه األنام أحمد بن زيد الكبس ي حفظه هللا، وإجازة من 

البدر شيخ اإلسالم أحمد بن علي الشوكاني حفظه هللا وكال اإلسنادين معروف سيدي املالك 

 وهللا املسؤول أن يصلح اءوهو مسؤول فيه الدعاء لي وأشترط عليه ما شرطه غيري من األد

علينا أحوال املعارف ويلهمنا إلى ما فيه رضاه ويجعل أعمالنا لوجهه خالصة إنه سميع الدعاء 

ى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كتبه أحقر العباد وحسبي وكفى ونعم الو 
 
كيل وصل

 
 
 . «غه هللا كل األمانإلى رحمة مالك يوم املعاد علي بن محمد الشوكاني بل

 هطلب مني األخ العالمة الفهامة صفي اإلسالم تقرير ما رسم» محمد بن يحيى األخفش:

ة مثل ذلك على إنه لم يسعني إال املساعد ل عليه فيمن يعو  يبخطه واإلجازة فيما ذكره وله ف

د طرق الرواية املعتبرة فهو قد أحرز من الفوائد حفقد أقررت له أن يروي عني ما يعد لي أ

 .«والشوارد ما فيه كفاية كتبه الحقير محمد بن يحيى األخفش

كان الفراغ من القراءة في هذا الشرح من أواخر »محمد بن يحيى بن سعيد العنس ي: 

 من أول مقصد القياس فأخذته على القاض ي العالمة محمد النس
ً
خ إلى آخره، ما خال قليال

 .«بن يحيى بن سعيد العنس ي حفظه هللا وجزاه وكثر فوائده
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وقراءة على سيدي القاض ي العالمة »أحمد بن محمد الورد )كاتب القراءة بخطه(: 

 
ً
ف وبارك في أعوامه آمين، في مواقالفهامة املحقق يحيى الردمي كثر هللا فوائده وجزاه خيرا

هـ، جعل هللا األعمال خالصة لوجهه 1244لعله شهر ربيع أول  الثلوثعديده آخرها يوم 

ى هللا  الكريم وفتح علي  
 
وعلى أخواني بالعلم والعمل آمين، وذلك بجامع صنعاء اليمن وصل

 .«على محمد وآله وصحبه، الحقير أحمد بن محمد الورد

يل علينا بلطفه في البداية ووفقنا بن الحمد هلل الذي من  »ريق الردمي: يحيى بن علي الغ

الوطر في املنتهى والغاية، والصالة والسالم على سيدنا من اسندت إليه طرق الرواية وعلى 

أخي وسيدي الفقيه الفاضل العالمة النحوي  ي  آله نجوم الهداية وبعد فإنه قد أخذ عل

 من العلم منها ما ذكر االصولي املحدث صفي اإلسالم أ
ً
حمد بن محمد الورد وعافاه هللا شطرا

بخطه في هذا الكتاب ورسالة آداب البحث للشريف ورسالة الوضع لعضد الدين وشرحها 

ه جميع ما سمعت يللهروي وبعض من اليزدي وسألني اإلجازة في ذلك وقد أجزت له يروي عن  

 ووفقن
ً
هــ، 1244ا إلى رضاه بتاريخ شهر ربيع آخر من مشائخي فهو أهل لذلك جزاه هللا خيرا

 . «كتبه الحقير يحيى بن علي الغريق الردمي الطفه هللا

الحمد هلل رب العاملين وبعد: فإن األخ الكريم العالمة الراغب »محمد بن يحيى العنس ي: 

 
 
اية غقراءة في شرح  ر هللا فوائده كان أخذ علي  من الشبان األوزع )أحمد بن محمد الورد (، كث

 ةابن اإلمام في أول مقصد القياس إلى آخر طرق العلة فيه قراءة تحقيق وإتقان، ومباحث

نقض للمذكور بكمال األهلية فيما يستمد منه هذا الفن من فنون العلم وفيما لم يستمد 

منه وإنه طلب مني اإلجازة في هذا الكتاب بخصوصه وكذلك سائر ما استجزته من مشائخي 

إجازة عامة حسبما أجازني به مشائخي منهم: والدي عالم الفقه واإلثبات فإني قد أجزته 

املعمر سعيد بن حسن العنس ي بحسب إجازته من شيخه سيدي العالمة اإلمام إسحاق بن 

يوسف بن اإلمام املتوكل على هللا إسماعيل بما أجازه العالمة شيخ اإلسالم املحدث البدر 

إتحاف األكابر بأسانيد الدفاتر وهو حفظه هللا وكثر  بجميع ما اشتمل عليه كتابه املسمى

 عليه ما شرطه علي  
ً
 لذلك كله وقد أجزته جميع ما ذكر شارطا

ً
 فوائده، أعني املستجيز أهال

 .«هــ1244ره محمد بن يحيى العنس ي شهر ربيع األول مشائخي واستوصيه دعاه، كتبه وحر  



 عادل محمد الحميري المسار | 108

ى وسلم على رسوله
 
وآله كما أمر وألزم وبعد: فإن هللا وله  )الحمد هلل على ما أنعم وصل

بقراءتي على سيدي املالك العالمة الفهامة سليل أهل  علي   الحمد أهل الثناء واملجد امتن  

الفضل واالستقامة الحاوي للفاضل والفواضل بلحق األواخر األوائل الجمالي علي بن محمد 

ل لي في هذا الكتاب الجليل من أو بن علي الشوكاني عافاهما هللا وتوالهما وحفظهما املتعا

 في البحث الثاني، فأخذته مع ما قبل البحث 
ً
البحث األول إلى أثناء األمر والنهي، ما خال قليال

األول في أول الكتاب على سيدي العالمة الفهامة عز اإلسالم وزينة األنام محمد بن يحيى 

لي إليها سيدي العالمة الجما ضم   األخفش عافاه هللا وكانت على من ذكر قراءة تحقيق وإمعان

، وكافأهم بالحسنى في بواقي 
ً
من العلم غرائب ومنه شوارد الفوائد عجائب فجزاهم هللا خيرا

وز لي روايته ثم قصد التبرك والحديث جعديدة واملطلوب منهم تقرير ذلك وإجازة عامة ملا ي

 هللا أن يجعل األ ه بقوم فهو منهم، ستشبهوا..إلخ لقول الصادق املصدوق من تشب  
ً

عمال ائال

ى هللا على محمد األمين وبذلك كملت لي غاية ابن اإلمام قراءة 
 
خالصة لوجهه الكريم وصل

 هـ (.1244بتاريخ شهر ربيع األول 

املضمون لجميع اإلجازات التي ُمنحت للقاض ي العالمة أحمد بن محمد الورد بعد فراغه 

 هـ.1050القاسم ت: سنة من قراءة كتاب )شرح الغاية( للحسين بن 

قراءة تدقيق وتحقيق وفحص على العلماء الوارد ِذكرهم أعاله، وقد طلب منهم إجازته 

 في هذه القراءة وغيرها، فجاءت كاآلتي: 

مة علي بن محمد بن علي الشوكاني بخطه في سماع )شرح الغاية(، وفي 
 

إجازة من العال

مة أحم
 

مة محمد بن علي رواية ما له من رواية وسماع عن العال
 

د بن زيد الكبس ي ووالده العال

مة يحيى بن علي الغريق الردمي بخطه في سماع )شرح الغاية(،  ،الشوكاني
 

وإجازة من العال

ورسالة )آداب البحث( للشريف، ورسالة )الوضع( لعضد الدين وشرحها للهروي، وأن يروي 

مة محمد بن  ،هـ1244عنه جميع ما سمعه عن مشايخه في ربيع األول سنة 
 

وأخرى من العال

طرق  أثر في قراءة )شرح الغاية( من أول مقصد القياس إلى ،سعيد بن حسن العنس ي بخطه

منهم والده سعيد بن حسن العنس ي في ربيع األول  ،خهيالعلة، وإجازة عامة بما أجاز له مشا

مة محمد بن يحيى األخفش فيما يجوز له ،هـ1244سنة 
 

روايته عنه  وكذلك إجازة من العال
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  ،وغير ذلكللحسين بن القاسم من )شرح الغاية( 
ُ
ثم تأكيد األخفش على  ،جاز لهبخط امل

 .صحة ذلك بخطه

(، مسطرتها مختلفة. نوع الورقة املكتوب 21×  30/ب(، مقاسها)194كتبت في الورقة ) 

 نسخي معتاد، بالحبر األسود،«عثماني» فيها
 
ة توجد، كتبت بخط من مجلد ض ، عالمتها املائي 

ى بالورق
 

×  29.5مقاسه ) ،به زخارف نباتية ،ذو لسان ،غالفه كرتوني مغطى بالجلد املغش 

20.5) 

تبت اإلجازات في هامش الورقة ) 
ُ
/ب(، وهوامشها متداخلة مع القراءات 194ك

 (28)والسماعات لكتاب )شرح الغاية(.

عليه مما يحفظه أو من أن يعارض الطالب ما قرأُه على نسخة شيخه، أو يقرأ  القراءة 

 .(29)ي الحديثكتاب بين يديه وهي طريقة صحيحة في تلق  

قراءة وتحصيل ألحمد بن محمد الورد على العالمة يحيى بن علي الردمي لكتاب شرح 

مة الردمي 1244ربيع أول سنة  5املحقق الهروي على الرسالة العضدية في 
 

هـ مؤكًدا العال

ة ذلك وأجازه بأن يروي عنه   (30)هـ.1244هذه الرسالة بخطه، وذلك في ربيع األول سنة صح 

مة الشرفي مع قراءة )حاشية 
 

قراءة لكتاب )شرح التهذيب( في علم املنطق على العال

تبت بخط أحمد بن محمد الورد، وتأريخ الفراغ من قراءة 
ُ
اليزيدي( و)حاشية الخبيص ي( ك

مة الحسين بن أحمد الحرازي يو 
 

شهر ذي الحجة سنة  2م األحد لعله هذا الكتاب على العال

ة ذلك وجواز 1243 مة الحرازي على صح 
 

هـ، بخط أحمد بن محمد الورد، وتأكيد العال

كر تأريخ قراءة في يوم الخميس لعله 
ُ
ربيع األول سنة  28الرواية بخطه. وفي صفحة العنوان ذ

 (31)هـ، 1246

 القسٌم الثاني اإلجازات

بتناول اإلجازات العلمية ، رغم تأخر مرتبتها إلى الثالثة وقد رأى الباحث أن يستفيض 

ل وذلك العتبارات عدة منها: شموليتها، ولكونها أصبحت بمثابة الشهادة من طرق التحم  

العلمية التي ال يعول على علم صاحبها إال إذا أجازه مشايخه، وال يمنحها إال عالم مشهود 
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بطة ل مرتم من تالمذته، إن أغلب طرق التحم  سنده ملن أنس فيه سمات العل بعلمه وعلو  

 عليه الباحث من كتب علوم الحديث ، وما 
َ
ف

َ
باإلجازة، ولتلك االعتبارات وغيرها مما َوق

َها 
َ
 بتعريف الطرق التي ال تصح الرواية بها إال إذا سَبق

َ
يوافق ذلك في موضوع الدراسة، مشيرا

 والوصيِة، واإلعالِم.  حصوُل اإلجازة لصاحبها كاملناولِة، والوجادِة،

 وحكمهاتعريف اإلجازة  

ثين، وفيها يكون اإلذن ل الرواية املعتبرة عند املحد  هي إحدى طرق أخذ الحديث وتحم  

 من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه، من املحد  
ً
 أو كتابا

ً
ث للطالب أن يروي عنه حديثا

 عد  يُ  ل الثمانية، الذيمراتب طرق التحم   وهي نوع من األخبار، وتأتي في املرتبة الثالثة من

. واإلجازة: هي (32)ي الحديث، وأرفع درجة في الرواية، ثم القراءةالسماع أعالها في تلق  

ه حديثه، واإلباحة تصح »الشهادة، وهي 
 
جيز للُمجاز له رواية ما يصح عنده أن

ُ
إباحة امل

 (33) «للعاقل وغير العاقل

ي  يكتبه أحُد العلماء مصدر من أاإلجازة في اللغة:  
 
جاز يجيز إجازة واإلجازة، إقرار خط

عليم  للت 
ً
 فيه بأن  حامله قد قرأ عليه وأصبح أهال

ُ
اإلجازة وزنها ِفعاله، وأصلها ». (34)يعترف

اه بالحرف فهو  أجوازه بحركة الواو فتوهم انفتاح ما قبلها، ويقال: أجزت له وأجزته فمن عد 

اه بمعنى سو   بنفسه فهو بمعنى أجزته مائي، أسقيته ماء ألرضه أو ماء غت له، ومن عد 

 (35)ملاشيته واألول أظهر وأشهر".

، فلفظ اإلذن يعم  وفي االصطالح:
ً
 عن أذن في الرواية يفيد اإلخبار اإلجمالي ُعرفا

 
عبارة

 عن املفيد 
ً
القول واملناولة والكتابة، واحترزنا بقولنا اإلجمالي عن التفصيل ويقولون عرفا

، والجواز استعمال لفظ اإلجازة في هذا املفهوم االصطالحي عن املعنيين اللغويين، أما 
ً
لفظا

س ي ق إال في األجسام لحصول االنتقال الحتحق   معنى القبول واالنتقال وذلك ألي  األول فألنه ب

واستعماله في االنتقال من اإلخبار التفصيلي إلى اإلخبار اإلجمالي انتقال معنوي فيكون 

إطالقا السم الش يء على شبهه وهو أحد أقسام املجاز، أما الثاني: فإنه يعني اإلباحة القسم 

ع واإلخبار سبب اإلباحة الرواية في إطالق لفظ اإلجازة عند إطالق االسم، للوجوب واالمتنا

 
ً
 (36).السبب على املسبب، وهو أحد أقسام املجاز أيضا
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ا وهي عبارة عن فهرسة يكتبه»ف الدكتور عبد هللا الترغني اإلجازة بالفهرسة: وقد عر  

 .(37)«هذه الرغبة ل بحملاملؤلف إجازة للراغبين في روايته بناء على استدعاء توص  

روايته حتى أوصلها للراوي عنه "قال  اي فكأنه عد  ز وهو التعد  واإلجازة مشتقة من التجو  

وس  
َ
 ألنها ت

ً
جاز له من أهل العلم أيضا

ُ
 عإنما تستحسن اإلجازة إذا َعلم املجيز ما يجيزه وكان امل

اإلجازة في االصطالح وقال الشمني: . (38) وترخيص يتأهل له أهل العلم ملسيس حاجتهم إليها

، وقال عيس ى بن مسكين اإلجازة رأس 
ً
، ُيفيد اإلخبار اإلجمالي ُعْرفا

ً
 وخطا

ً
إذن في الرواية لفظا

مال كبير واشترطها بعضهم، كما قال ابن عبد البر إنها ال تجوز إال ملاهر بالصناعة في ش يء 

 .(39)معين ال ُيشكل إسناده، وينبغي للمجيز أن يتلفظ بها

ف في مال الغير، وهي رضا الحق بتصر  إة من الجانب القانوني: اإلجاز و   فقرار التصرُّ

 أن اإلذن يكون بمعنى ». وهي (40)سابق
ً
اإلذن ملا سيقع واإلجازة ملا وقع، ويظهر منه أيضا

 .(41)«اإلجازة إذا كان ألمر وقع وعلم به

ا...أب
 
احه له واستأذنه: وفي القاموس املحيط، مادة أِذَن: وأذن له في الش يء كسمع إذن

 طلب منه اإلذن.

ن الحديث وكتب في الصحف وجمعت  وقد اعتمَد العلماء على اإلجازة بعدما دو 

التصانيف، ونقلت تلك التصانيف والصحف عن أصحابها بالسند املوثق الذي ينتهي بقراءة 

 فيه مشق  
ً
كلما  ة على شيخ العلمالنسخة على املؤلف أو مقابلتها بنسخته، فصار ذلك أمرا

 
ُ
خفف عنهم من تلك أتاه طالب من طالب الحديث أن يقرأ عليه الكتاب، فكانت اإلجازة ت

 .(42)املشقة

فاإلجازة فيها إخبار على سبيل اإلجمال للكتاب، أو الكتب أنها من روايته فتنزل منزلة 

 لوجود النسخ وظهور الوراقين الذين قاموا بعمل النساخة، 
ً
لهذا و إخباره بكل الكتاب نظرا

سخة 
ُ
سخته على ن

ُ
رأى العلماء بأنه ال يجوز ملن ُحمل باإلجازة أن يروي بها إال بعد أن ُيصحح ن

سخ وُصحح على 
ُ
املؤلف أو على نسخة صحيحة مقابلة على نسخة املؤلف، أو نحو ذلك مما ن

  (43)حة.النسخ األخرى املقابلة واملصح  
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تبة على الشيوخ فجعلوا اإلجازة في املر  ثين السبق في تأصيل أنواع األخذوقد كان للمحد   

 الثالثة، ومنهم من جعلها في املرتبة الخامسة.

والرواية بها جائزة عند الجمهور، ، ل الحديثاإلجازة هي القسم الثالث من طرق تحم  و 

ال خالف في جواز الرواية »عى القاض ي أبو الوليد الباجي اإلجماع على ذلك من )اإلملاع( وأد  

عى فيه اإلجماع ولم يفصل وذكر الخالف في العمل ن سلف هذه األمة وخلفها، وأد  باإلجازة م

قد ف .(45). ونقضه ابن الصالح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها(44)«بها

ه: ملا قدم الشافعي قدمته أتيته فقلت ل»ذكر البغدادي عن الحسين بن علي الكرابيس ي قال: 

يك الكتب؟ فأبى وقال: خذ كتب الزعفراني فأنسخها، فقد أجزتها لك، أتأذن لي أقرأ عل

 .(46)«فأخذُتها إجازة

ك 
ُ
 مما قرأها عليك فتقول: أَجزت

ً
وكيفية اإلجازة، هي أن تجيز الطالب بأن يروي عنك كتبا

أن تروي عني صحيح البخاري، ما أورده القاض ي حسين بن محمد املروزي حول اإلجازة في 

: لو جازت الرواية باإلجازة لبطلت الرحلة،  (47)ةكتابه التعليق
ً
أنه قطع باملنع وقال جميعا

وكذا ما روى عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم 

 الحربي، وأبو الشيخ محمد بن عبد هللا األصفهاني، وأبو النصر الوايلي. 

 وكيفيتهاأهمية اإلجازات 

زات العلمية دور  هام  في الحركة الفكرية والدينية في جميع األقطار ولها لقد كان للجا

صت بعلم اإلسناد املتصل كثر تنق  
ُ
ل العلماء ورحلتهم، فزادت من إثراء العلوم الدينية التي خ

 غير منقطٍع إلى  بصاحبه، وجعل كل  
ً
طالب علم يبحث عن أصول روايته وجذوره متواصال

ل ميزت علم الحديث عن غيره من بقية العلوم رها من طرق التحم  أصله، وهذه الطريقة وغي

 الكونية.

َمِة )ِفْهِرَسِته( وقد ذكر أبو بكر األشبيلي  ِ
د 
َ
واعلموا رحمكم هللا أن اإلجازة أمر »في ُمق

 .(48)«ضروري في الرواية وبها تتم وتكتمل، وإال كانت ناقصة ال محالة

فكان كل طالب علم ال يكتمل تحصيله الروائي إال باستجازة من ُوفق لطلب أعلى إسناده 
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ً
من علماء عصره، وهذا األمر جعل اإلسناد في اليمن وغيرها من البلدان اإلسالمية محافظا

ى هللا عليه وآله وسلم في علوم 
 
على خصوصيته في العلو والتسلسل املتصل بالرسول صل

 صحابها في العلوم األخرى.الحديث، ومتصل بأ

 لهذه األهمية وتعلقها بصحة النقل وصفاء الرواية فقد خص  ظون
ً
اية ها العلماء بالعنرا

 إلى عصرنا هذا وعبرها وبواسطتها تم تنق  
ً
األمر  ل العلوم بين األقطار،خلف بعد سلف وصوال

 ومتصل غير منقطع.
ً
 الذي جعل التأليف مستمرا

برني في كيفية اإلجازة فيقول في املناولة: أعطاني أو ناولني وأخ يجب التصريح وفي كيفيتها:

. ويقول في إجازته العامة: أخبرنا أمناولة و 
ً
 في القول، أذن لي وأجاز لي، وأخبرنا كتابة أوخطا

ً
يضا

في إجازته العامة أو املوجودين حين إجازته وما أشبه ذلك، وال يقول في القول أخبرني 

جاز إجازة بينة، مشافهة، وال في الخط 
ُ
أخبرنا كتابة ألنه يوهم السماع، وكذلك إن كان امل

أهل  أنبأنا وقالوا هي عرف :ثين إلى االكتفاء في الرواية باإلجازة بأن يقول وذهب أكثر املحد  

الحديث حقيقة في اإلجازة لكثرة استعمالها بينهم فيها، وهو أقرب إلى تخصيص الوضع 

  العرفي.
 
 »وقال:  «ليبلغ الشاهد الغائب»ى هللا عليه وسلم وقد ثبت أنه قال صل

 
غوا عنى ولو بل

 «آية
 
 به من عند هللا من تىغوا عنه ما أ. وهو خطاب لألمة املوجودين أو ملن شافهه بأن يبل

ى هللا عليه وسلم في اإلبالغ عنه ما جاء به فهو يروي القرآن 
 
كتاب وسنة فهذه إجازة منه صل

 عن جبريل عن هللا تعالى ث
ً
لى هذا إ م أمرنا بإبالغه فإذا عرفت فقولنا أخبرنا هللا بكذا مستندا

 
ً
 أسقاطنا األمر الذي هو إجازة وزيادة وغايته أن يكون قولنا أخبرنا هللا بكذا خبرا

ً
 مرسال

 (49) الواسطة.

ل اإلجازة املفردة عن املناولة واملكاتبة وال الوجادة وقد ذكر البخاري من أقسام التحم  

 منها وقد وض  وال 
ً
وزير ح ابن الالوصية وال اإلعالم املجردات عن اإلجازة، وكافة ال يروى شيئا

 من املواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي فوجدته في غير 
ً
بقوله "وقد استقريت كثيرا

الجامع يقول فيه حدثنا وهو ال يستجيز في اإلجازة إطالق الحديث يدل على أنه من املسموع 

 (50)بب استعماله بهذه الصيغة يفرق بين ما يبلغ شرطه وما ال يبلغ".يكن س
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 القرآنية إجازات القراءات

كان للقراءات القرآنية الباع الطويل بهذه الطريقة بضبط واعتبار شرطها عند القراء 

ون ويحرصون على اختيار دهم بقراءة كتاب هللا عز وجل، وهو ما جعل العلماء يتحر  ي  لتق

وكذلك في إجازاتهم لطالبهم، وإن كان بعضهم قد تساهل في إجازته، وتباينت طرق مجيزيهم 

قرئ، وكذلك طرق منحها ولفظها وصياغة 
ُ
األداء لطالبي اإلسناد واإلقراء، حسب الشيخ امل

قي  
ُ
 ت
ً
جاز له.كتابتها، فجعلوا لها شروطا

ُ
جيز وامل

ُ
 د امل

 أساليب التعليم، ولها ُصور:ومنها إجازات القراءات القرآنية وتنوعها واختالف 

 
ُ
عطى لطالبها بعد طول مالزمته لشيخه مع األخذ عنه اإلجازات العلمية، وهي التي ت

 س به، وهذه شبيهة باالمتحان الذي يجتازه الطالب للحصول على شهادة دراسية.والتمر  

ن بومن أعالم آل الورد الذين حصلوا على إجازة في حفظ القرآن الكريم العالمة محمد 

هـ لحفظه )كتاب هللا العزيز( وتسميعه على شيخه 1351أحمد بن محمد الورد بتأريخ 

العالمة حسين بن علي بن عبد الرحمن األكوع، وهي إجازة مكتملة مشتملة لكافة األركان 

 والشروط املعتبرة عند القراء:

 املجيز: حسين بن علي األكوع.

 املجاز له: محمد بن أحمد الورد.

 ازة: القرآن الكريم.موضوع اإلج

طريقة اإلجازة: أسمع على شيخه )األكوع( املذكور القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته 

مرتين، رواية قالون عن اإلمام نافع، القصر مع السكون؛ القراءة املعروفة املشهورة 

 املتداولة في اليمن.

 مكان السماع: الجامع الكبير بـ)صنعاء(.

 بالجامع الكبير.الفترة الزمنية: امل
ً
 دة التي مكث فيها صاحب اإلجازة يسمع القرآن مهاجرا

، االتقان في األداء، التجويد.
ً
 شرط اإلجازة: الحفظ للمصحف كامال

 
ُ
 ولجودة األداء »جيز بقوله: لفظ اإلجازة: كما ورد في لفظ امل

ً
 متقنا

ً
فوجدته حافظا
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، مؤد  
ً
 ملخارج الحروف املعتبرة ومراعًيا لمحسنا

ً
 للوجه املرض ي  يا

ً
 صفاتها املشهورة، مطابقا

 
ً
  (51).«واملنهج الشرعي، قراءة مجزية شرعا

 هـ.1351تأريخ اإلجازة: شهر جمادى األولى سنة

 شهود اإلجازة: الحاج حسن بن عبد هللا رزق الثور، الحاج أحمد صالح عمر الخوالني. 

 
ُ
 جيز. كاتب اإلجازة: حسين بن يحيى الواسعي بموجب أمر امل

ر أدنى هو أمري وختمي تصديق لذلك ما ُحر  »مصادقة األكوع على اإلجازة وإقراره بلفظه 

 . «حسين بن علي األكوع وفقه هللا

 
ُ
جيز وأمره ومضمون سابقتها كما توجد إجازة أخرى ألحمد بن محمد الورد من نفس امل

لع على حفظه واتقانه»وكاتبها، وإنما زاد في لفظها بقوله: 
َّ
ط
ُ
لك السيد عبد شهد بذ «فليثق امل

الرحمن محمد األمير الصعدي، والسيد محمد بن أحمد املرتض ى، والشرفي حسين أحمد 

  (53) هـ.1352بتأريخ شهر ذي القعدة الحرام  (52)الفائق. كتبه الواسعي

 لرابطة 
ً
اإلجازات التقديرية، ويقصد بها ذلك النوع التي يتبادلها العلماء فيما بينهم تأكيدا

 العلم وا
ً
 لبعضهم بعضا

ً
 .لرواية، وتقديرا

 
 
م ر طالبها على شرط؛ ألن املقصود بها تعمياإلجازات العامة: وال يشترط العلماء فيها توف

 الرواية ووصل اإلسناد والتبرك به ال غير.

إلسناد، هو الطريق املوصلة إلى املتن. واملتن هو غاية ما ينتهي إليه اإلسناد من الكالم او 

 . (54)ونحوه

ازات التكريمية، هي التي يمنحها العلماء للملوك واألمراء إما باستدعاء منهم، أو اإلج

 بمناسبة االتصال بهم ومقابلتهم.

إجازات النساء للرجال، وهو أمر عظيم يوضح مكانة املرأة املسلمة ودورها في علم 

ضل هاجر الرواية واإلسناد منذ فجر اإلسالم، ومن أمثلة هذا النوع إجازة الشيخة أم الف

بنت املقدس ي في رواية سنن أبي داود وهذه النسخة ضمن محتويات موضوع الدراسة وقد 

 .(55)أجازت ملن قرأ ومن سمع في أن يروي ذلك الكتاب عنها
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 الختالف الطرق واملخارج التي 
ً
اإلجازات الحديثية، فيها أمر  يتعلق بأعالم األسانيد نظرا

 
ُ
الحديثية، وهذا ما جعل للقراء طرق في إجازاتهم،  جيز بأصحاب املصنفاتتوصل الشيخ امل

 (56)ثين طرق.وللمحد  

ية للسنة النبوية في مرتبتها تلي مرتبة القرآن الكريم وهي املفسرة وملا كانت الحج  

 
 
ين ملنصوصه فقد حرص الصحابة والتابعين على حفظها وكانت تروى من قبل الفقهاء واملعل

ما ُحفظت في صدور العدول األمناء، وكانت الرحالت من ولم تدون لعدم إنشاء الكتابة وإن

بعض الصحابة والتابعين إلى بعض األمصار، لطلب الخبر وسماعه ممن سمع أو انفرد 

 وقد تنوعت اإلجازات الحديثية منها: (57)بروايته.

هي إذن املؤلف للقارئ باإلصالح والتصحيح، كأن يذكر بعض املؤلفين  إجازة التصحيح،

. وهذا النوع من  (58)«فمن عثر فيه على وهم أو تحريف أو خطأ فليصلحه»بنهاية كتابه 

اإلجازة يتفق مع ما ورد في مخطوطة ضمن مكتبة الورد بقول مؤلفها أبي القاسم الرض ي 

ي على الكافية( وقد أجزت لعموم املطالعين هـ تمت الحواش ي )حاشية الرض 886املتوفى 

 ة،إجازة القراءهي أن يسمح الشيخ للطالب برواية كتابه.  إجازة الرواية،. (59)إصالح الغلط.

سخ،هي أن يجيز الشيخ للطالب قراءة كتابه. 
 
ي وهي أن يسمح الشيخ لطلبة العلم ف إجازة الن

الشيخ تلميذه أصل كتابه أو الكتاب وهي أن يعطي  إجازة املناولة، مجلسه بنسخ روايته.

الذي يرويه، أو يعطيه نسخة مقابلة منه، ويقول له: هذا كتابي. أو هذه روايتي. وقد أجزتك 

 روايته.

 وما احتج به البخاري على صحة املناولة واألصل فيها ما عُ 
 
سول هللا أن ر »ق فيه في العلم ل

 وق
ً
ى هللا عليه وسلم كتب ألمير السرية كتابا

 
لما ال ال تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فصل

ى هللا عليه وسلم
 
 .(60)«بلغ ذلك املكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صل

وفي موضوعنا هذا ما يوافق هذا إجازة شيخ اإلسالم الشوكاني ألحمد بن محمد الورد 

 ومناولته سند روايته )إتحاف األكابر(.
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 وأركانها شروط االجازة

وغ، ثين عند أهل األثر: اإلسالم، العقل، البلاملعتبرة املشتركة بين القراء واملحد   الشروط

 من أسباب الفسق وُمسقطات املروءة.  الثقة، األمانة، الضبط، والخلو  

 
ُ
 الشروط الخاصة بامل

ُ
قرئ وهي باإلجمال: العلم الشرعي، ومعرفته ألحكام جيز أو امل

االبتداء والرسم والفواصل، وتحصيل طرف من التجويد خاصة، ومعرفته لعلم الوقف و 

كدها، آعلوم القرآن الكريم والتفسير، والعلم بأسانيد القراء، وهذا من أهم شروط اإلجازة و 

 عرف صحة السند من عدمه وعلو  إذ به يُ 
 
رئ قه من سفله، والعلم باللغة العربية، ويلزم امل

 
ُ
 . (61)ات القرآنيةجيز حفظ كتاب حاوي ملا يقرأ به من أصول القراءامل

 أما أركان اإلجازة فيه: 
ُ
 صحف باإلذن تصر  جيز، وهو الشيخ أو العالم، املتصر  امل

ً
 ال فا

ً
يحا

 
ُ
يز ما جيبطله عزل وال موت، وهو كالواقف ال يشترط قبول املوقوف عليه، ويشترط في امل

، فال يشترط في املحد  
ً
، ضابطا

ً
، عدال

ً
، سليما

ً
، عاقال

ً
جنون تصح من املث وهو أن يكون بالغا

 . (62)والصبي والكافر والفاسق واملجهول 

  
ُ
از جمادة اإلجازة، الكتب التي جازت لطالب اإلجازة روايتها أو قراءتها أو إسماعها، وهي امل

جاز له: الطالب، وهو من يتلقى اإلذن والسماح، وال يشترط فيه البلوغ. ،فيها
ُ
 امل

، لفظ اإلجازة، وهي الكيفية التي تحصل بها ا
ً
لشهادة، إما أن يكون بالقول والفعل معا

 أو إذن بالقول وحده، أو بالفعل وحده، أو باملناولة ولها وجهان: 

 جن َيعلم أنه سماعه، ويقول: هذا سماعي فيكون ُم الوجه األول: أن يشير إلى كتاب معي  
ً
يزا

، وهي أعلى مراتب اإلجازة، ويكتب أجزت لك ما صح عندك من مسمو 
ً
عاتي بذلك إجماال

، وكذلك إجازة (63)ويتلفظ بذلك، ومنها إجازة شيخ اإلسالم الشوكاني للعالمة أحمد الورد

 .(64)علي بن محمد الشوكاني بكتاب الغاية البن األمام

الوجه الثاني: املناولة بالفعل وحده وهو أن يقول أجزُت لك الكتاب الفالني الذي هو 

 من  سماعي، أو أجزت لك جميع ما سمعته. وما يكون 
ً
بالفعل وحده وهو أن يكتب إليه كتابا

 
 
ي سمعته فهذا أقرب من املناولة، ومنها أن يكتب إليه أجزُت لك جميع ما مسموعاته وفيه إن
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ي سمعته، وهذا أقوى من الكتابة؛ ألن القول دليل رضاه القلبي باإلجازة، صح عندك إن

 . (65)للطف الباري الورد «در املنيرالب»والكتابة دليل القول الدال على الرض ى. ومنها إجازة 

وما ذكره اإلمام الحاكم في النوع الثاني والخمسين من معرفة علوم الحديث في معرفة 

 ،
ً
، ومن رأى الكتابة باإلجازة من بلد إلى بلد إخبارا

ً
من رخص في العرض على العالم رواه سماعا

 وي حافظاالعرض أن يكون الر ومن أنكر ذلك ورأى شرح الحال ملا فيه عند الرواية، وبيان 
ً
ا

 من حديثه أو أكثر من ذلك فيناوله فيتأمل الراوي حديثه 
ً
، فيقدم املستفيد إليه جزءا

ً
متقنا

فإذا أخبره وعرف أنه من حديثه قال للمستفيد قد وقفت على ما ناولتني وعرفت األحاديث 

لحديث أنه ث بها عني فقال جماعة من أئمة اكلها، وهذه رواياتي عن شيوخي فحد  

ى هللا عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها 
 
السماع...قال الشافعي وقد ندب رسول هللا صل

ى هللا عليه وسلم "ن
 
 ضوأدائها إلى من يؤديها واألمر واحد، لقوله صل

ً
ع مقالتي سم ر هللا عبدا

 (66)فرب  حامل فقه غير فقيه ". كما سمعها اهافحفظها فوعاها وأد  

 مة في موضوع البحث اإلجـازة العا

 
 
هـ. بقوله: 1244لت فيما أورده وذكره القاض ي أحمد بن محمد تأريخها ربيع األول تمث

 ره شيخ دهرهصوله الحمد باألخذ عن سيدي القاض ي العالمة واحد ع فإن هللا امتن  علي  »

 
 
  الفذ

 
يما تواله فر هللا فوائده وتواله شرف اإلسالم وزينة األعالم الحسن بن أحمد الرباعي كث

وحفظه من جميع أنحائه في شرح غاية السؤل من أثناء األمر وينتهي إلى أثناء العموم 

 
 
ي ينوالخصوص مع قراءة ذلك آخرين من أولها إلى آخرها وأنا أطلب منه وأعول عليه أن يزك

 بما لديه من العلوم العديدة والفوائد الفريد
ً
 ةبإجازة عامة ملا يجوز لي روايته عنه وتشرفا

 وأدرجني بمن  
ً
ره سلخ شهر ربيع األول سنة ه في مسلك عبادة الصالحين حر  جزاه هللا خيرا

هـ أحمد بن محمد الورد، بأن العالمة حسين بن أحمد الرباعي أجازني إجازة عامة في 1244

 . «أعالها تأكيد على ذلك بخط )صحيح ذلك( الرباعي ولفظه

مد الورد حماه هللا قد سمع مني ما ذكره الصنو العالمة أحمد بن مح» ونص التأكيد:

 أن يروي عني ما يجوز لي روايته مما ثبت 
ً
وقد أجزته في رواية باقي الكتاب وقد أجزته أيضا
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م اآلل، ر علو ئفيه سماعي من كتب النحو والصرف واملعاني والبيان واملنطق واألصول وسا

 وأجزته أن يروي عني غير ذلك من العلوم الفقهية وعلم الح
ً
 ديث والتفسير وغير ذلك طالبا

 . (67)«منه الدعاء وهللا حسبي ونعم الوكيل كتبه: أحمد الرباعي

إجازة التصحيح: وتكون بلفظ العموم كما هو قول الناسخ في نهاية كالمه لحاشية 

، (68)ت الحواش ي وقد أجزت لعموم املطالعين إصالح الغلطعلى الكافية، بقوله تم   يالرض 

 . (69)تناوله الباحث بدراسة أخرى  فقد ن الحميري في معجمه في هذا الشأنأما ما ذكره نشوا

إجازة الرواية: وهي ما رواه قراءة على السيد الحسين بن أحمد الحرازي، أحمد بن محمد 

الورد في كتاب )شرح إيساغوجي(، كما أجازه شيخه الشوكاني، وأحمد بن زيد الكبس ي وعن 

 . (70)غيرهم

 ات التي تتعلق بعلمي الدراية والرواية ضمن موضوع الدراسة: ونذكر من املخطـــوط

 
 
اش ي املتوفي )مختصر في تعل هـ، 581م طرق الرواية( لعمر بن عبد املجيد بن عمر املي 

ح فيه الشروط التي يجب على طالب العلم معرفتها وماهي األلفاظ التي أجازها بعض وض  

ملناولة أن يقول: أخبرنا مناولة، واإلجازة طريق من العلماء في اإلجازة كأن يقول: أنبأنا، وفي ا

، وهو أن يكتب العالم بخطه، أو ُيكتب عنه بأمره أو يتلفظ 
ً
 وحديثا

ً
اإلبالغ معمول بها قديما

 
 
ي قد أجزت لفالن بن فالن أن يروي عني ما يصح عنده من كذا بذلك لطالبه فيقول: إن

  (71)وكذا.

وذلك في القول كاملناولة، كما في مذهب مالك وأبو حنيفة، والدليل على  أو يعم   فيخص  

ى هللا عليه وسلم أنه بعث عبد هللا بن جحش، 
 
صحة ما ذهبوا إليه: ما روي عن رسول هللا صل

، وأمرهم أن ال ينظر فيه حتى يسير يومين، 
ً
وبعث معه ثمانية من املهاجرين، وكتَب لهم كتابا

 قبل أمره وعمل بمفهومه وهذا ما يقصد به املناولة. فما أمره ثم ينظر فيه فيمض ي ك

ى هللا عليه وسلم هل تجوز باملعنى أو ال تجوز 
 
أما في اإلجازة فقد جاء عن رسول هللا صل

ى هللا عليه وسلم فقال قوم يجوز باملعنى وقال آخرون ال يجوز إال بحكاية 
 
بحكاية لفظه صل

ى هللا عليه وسلم ولم يخ
 
 ومعنى أحسن وأصوب أن تلف فيلفظه صل

ً
 . (72)حكايته لفظا
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 محمد بن إسماعيل األمري املنري إجازة البدر مثال من 

جيز: العالمة محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني. 
ُ
 امل

جاز له: لطف الباري بن أحمد بن عبد القادر بن أحمد الورد. 
ُ
 امل

 
ُ
 جيز، وبالقراءطريق اإلجازة: بالسماع على شيخه امل

ُ
نقل جيز بة واإلمالء، واإلذن من امل

 ي حصل عليها من شيخه عبد الخالق املزجاجي. تاإلجازة الكبرى ال

نوع اإلجازة: إجازة عامة كما أجازه شيوخه، أن يروي عنه ما يجوز له إجازته مما ذكر 

 وما لم يذكره من مؤلفاته وغيرها. 

 
ُ
اإلجازة أخذ عنه الخطبة الخاصة جيز بلفظه وخطه أن طالب لفظ اإلجازة: أقر امل

 ا ألفه. والعامة، وقرأ عليه وأماله غرة مم  

مادة اإلجازة: صحيح اإلمام البخاري، وصحيح اإلمام مسلم، وسنن أبي داود وموطأ 

قبلي، وأخذ على 
َ
اإلمام مالك، والكشاف للمام الزمخشري، وحاشية االتحاف للمحقق امل

جيز في ضوء النهار مع حضور ح
ُ
، امل

ً
 صالحا

ً
اشيته منحة الغفار، وسمع من هذه الكتب شطرا

 .
ً
 رابحا

ً
 وأخذ من معارفها متجرا

جيز: عبد الرحمن بن أبي الغيث خطيب املدينة، وهو تلميذ الشيخ إبراهيم 
ُ
شيوخ امل

هـ، وصار بينه وبين البخاري أربعة 1124الكوراني وقد أجاز ابن األمير إجازة عامة عالية سنة 

،
ً
هـ على شيخه سالم بن عبدهللا البصري في مجالس عديدة 1136ثم قرأ في مكة  عشر شيخا

صحيح مسلم ومسند اإلمام أحمد وأجاز له إجازة أبيه عبدهللا البصري، ومن شيوخه الشيخ 

 من 1151عبدالخالق بن الزين املزجاجي قرأ عليه عند وصوله إلى )صنعاء( سنة 
ً
هـ، شطرا

 صحيح البخاري ومن سنن أبي دا
ً
 إال شيئا

ً
 من آ ود وقرأ عليه صحيح مسلم جميعا

ً
خره يسيرا

 حالت املني  
ُ
هـ وأجازه إجازة عامة في 1152جيز سنة ة عن تمامه، وتوفي في )صنعاء( لدى امل

 .(73)عدة علوم 

 
ُ
 شروط اإلجازة: رأي امل

ُ
 جاز له تتوفر فيه شروط اإلجازة وهي: جيز أن امل

 ة. الصادرة عن حسن النية وصالح الطوي  أنه كامل األهلية صالح الطريقة 
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 هـ، كتبها محمد بن إسماعيل األمير. 1180رجب  23تأريخ اإلجازة: 

 
ُ
 جيز من املجاز له الدعاء في جميع األوقات في خلوته وعقب األذكار. وطلب امل

مضمون اإلجازة: وبدأ العالمة محمد بن إسماعيل األمير إجازته بالصالة على النبي 

 والدعاء بفتح املعارف، وسجع ألفاظه في الدعاء مع ما يقابلها من أمهات الكتب، والحمد هلل

مثل قوله فنال بفتح الباري األنوار التي أضاءت له معرفة الصحيح، ويقصد بذلك فتح 

بعد ديباجته بتوضيح أهمية علم اإلسناد ومكانته  الباري شرح صحيح البخاري، ثم استهل  

 اعتماد العلماء على هذا العلم في طريق الوصول بين العلوم الدينية والس
ً
نة النبوية مؤكدا

 جملة مر إلى اآلثار وما ُيعمل به من األخبار، وأثنى على املولى بحمده على الهداية، مو 
ً
ن دا

 أبياته التي امتدح فيها علوم الكتاب والسنة. 

 طالب اإلجازة منه بالفقيه العالمة الواعظ، بخطبه الخاصة و 
َ
العامة، ذو ثم وصف

ة العليا، في سنم رفيع املناقب، جمال الدين لطف الباري بن القاض ي الفهم الثقاب، والهم  

 العالمة أحمد الورد.

 لطف الباري بن أحمد بن عبد القادر الوردإجازة 

 ملشحم ،القادر الورد إجازة لطف الباري بن أحمد بن عبد
ُ
جاز له: محمد بن أحمد . امل

 مشحم. 

 نص اإلجازة: 
ً
 للهداية وأصال

ً
)بعد البسملة الحمد هلل الذي جعل السنة النبوية علما

ينقاد إليه أهل الدراية والصالة والسالم على سيدنا محمد املبعوث إلى كافة األنام الخاتم 

لجميع األنبياء الكرام وعلى آله وأصحابه الذين إليهم استناد األبرار وعلى سندهم تدور 

 لتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار.صحيحات األخبار، وعلى ا

ة العليا واألخالق الحميدة الرضية، فإن الولد الفاضل العالمة الفهامة ذا الهم   وبعد.

ا أخذ علي  في علم الحديث فسمع ع
 
 من صحيح اإلمام أبي عبد ي  لمحمد بن أحمد مشحم، ملـــ

، وأخذ من معارفه متج
ً
 واسعا

ً
 كبيرا

ً
، وطلب مني اإلجازة له في ذلكهللا البخاري شيئا

ً
 رابحا

ً
، را

حجم عن مطلبه لقصوري عن هذا املقام واستحيت أن أو 
ُ
 جهه باإلباء واإلحجام. افأردت أن أ
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ُه هللا بالتوفيق-فقد أجزت له أن يروي عني صحيح أبي عبدهللا محمد بن إسماعيل -أمد 

ة عامة كما أجاز لي شيخي البخاري، وجميع مروياتي من بقيِة األمهات الست وغيرها إجاز 

س هللا روحه ونور  امة محمد بن إسماعيل األمير قد  الوالد السيد العالمة والحبر الفه 

 من 
ً
ضريحه، إجازة فصل بيني وبين أبي عبدهللا البخاري في صحيحه خمسة عشر شيخا

طريق شيخه العالمة عبدالرحمن بن أبي الغيث خطيب املدينة النبوية، ومن طريق الشيخ 

العالمة سالم بن عبدهللا البصري، ومن طريق الشيخ العالمة الفاضل التقي الشيخ 

عبدالخالق املزجاجي، وتمام السند عن هؤالء املذكورين، فيما ذكر ذخيرة إلى مصنف تلك 

س هللا روحه.   الكتب املذكورة، ثابت في اإلجازة الكبرى لشيخي السيد العالمة البدر قد 

وأطلب منه صالح الدعوات في جميع األوقات لي وملشايخي فقد  وقد أذنت له في نقلها

ى هللا وسلم على سيدنا محمد األمين 
 
صاروا مشايخه باإلجازة والحمد هلل رب العاملين وصل

وآله الطاهرين وجميع عباد هللا الصالحين، كتبه العبد الفقير إلى ربه الغني الحميد لطف 

لوالديه وملشايخه وجميع إخوانه املؤمنين وجميع املؤمنين الباري بن أحمد الورد غفر هللا له و 

ر بمحروس )بير العزب( حرسها هللا تعالى في شهر صفر سنة تسع ومائتين وألف من أمين، حر  

الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم وعلى اآلل الطيبين وعلى األصحاب 

 .(74)األجواد الراشدين والحمد هلل رب العاملين(

  :ية ملا يرويه مشحم عن شيخه لطف الباري الوردواطريقة الر  

 السماع مع اإلذن له بنقل إجازته من شيخه البدر املنير. 

 نوع اإلجازة: إجازة عامة كما أجازه شيخه البدر املنير. 

 موضوع اإلجازة: صحيح البخاري وجميع مرويات شيخه من األمهات الست. 

ا أخذ ع لفظ اإلجازة
 
 )ملـــ

َّ
،  ي  ي في علم الحديث وسمع علل

ً
 كثيرا

ً
من صحيح البخاري شيئا

فأني قد أجزُت له أن يروي عني صحيح البخاري وجميع مروياتي من بقية األمهات الست 

 وغيرها(، وقد أذنت له بنقل إجازته من شيخه البدر املنير.

 كاتب اإلجازة: لطف الباري بن أحمد الورد. 

 هـ. 1209تأريخ اإلجازة: 
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 ازة محمد بن علي الشوكاني ألحمد بن محمد الوردإج

جاز له: العالمة أحمد بن محمد بن أحمد 
ُ
جيز: العالمة محمد بن علي الشوكاني. امل

ُ
امل

هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله، ورض ي هللا عن  حمدنص اإلجازة: )وبعد . و الورد

صحبه، فأني أجزت للولد الطالب الراغب العالم الفاضل الصالح أحمد بن محمد بن أحمد 

الورد كثر هللا في أهل العلم من أمثاله أن يروي عني ما اشتمل عليه ثبتي املكتوب في هذه 

 عليه ما شرطه أهل العلم من
ً
ي ت في الرواية واملحافظة على اللفظ املرو التثب   الورقات شارطا

واإلحاطة بمعناه، وهذا الثبت قد اشتمل على أسانيد كتب اإلسالم على اختالف أنواعها، 

ع مني بعض  فيروي منها ما شاء من كل ما قد آنس من نفسه الصالحية لروايته، وقد سم 

تي وبعد ن األدعية املتقبلة في حيامصنفاتي وأجزته أن يروي عني سايرها ويصلني بما أمكنه م

شهر ذي  في-غفر هللا لهما-موتي وحسبي هللا ونعم الوكيل، كتبه محمد بن علي الشوكاني

 (.(75)هـ1243القعدة 

 اإلجازة بلفظه وتحريرها بيده وبالتأكيد لثبته الذي بين يديه.

تالف م باخموضوع اإلجازة: إتحاف األكبر بأسانيد الدفاتر املشتمل على كتب اإلسال 

 أنواعها، كما أجازه املؤلف بسائر مصنفاته.

طرق الرواية: إجازة عامة في مقروءات شيخه لكتب اإلسالم، إجازة خاصة من شيخه في 

ع منه لبعض مصنفاته، وهي اإلجازة  جميع مصنفاته الذي لم يسمعها منه، كما أجازه بما سم 

رجمة جد جده أحمد بن عبد القادر ي ذكرها زبارة في استطراده لصاحب الترجمة في تتال

 (76)الورد الثالئي.

 مسرد لبعض اإلجازات ضمن محتويات المكتبة:

 إجازة ابن األمير للردمي، التي  (77)إجازة أحمد بن زيد الكبس ي ألحمد بن محمد الورد

  (78)بموجبها أجاز صاحب الترجمة أحمد بن محمد

 للعالمة أحمد بن محمد الورد.قاطن  محمد بن أحمد بن الحميد إجازة العالمة عبد 

 يتهروا جيزللُم  يجوز  ما للبخاري، وجميع الصحيح( )الجامع رواية موضوع اإلجازة في
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 بشرط ومشائخه؛ والده من سماعه بحسب وأصول  وفروع ومعقول  منقول  من

ك عتبر التمس 
ُ
هـ. مخطوط رقم 1244 سنة األول  األثر. بتأريخ ربيع أهل عند بامل

14821. 

 إسماعيل بن قاطن للعالمة إسماعيل محمد بن أحمد بن الحميد إجازة عبد 

 رافع. علي بن املقحفي، والعالمة إسماعيل

  أيًضا ذلك -برواية صحيح البخاري  –ما أجاز به أحمد بن محمد الورد  بمثلة إجاز 

 من صالًحا شطًرا منه سمعا قد أنهما إلى اإلشارة بتاريخه، مع املذكور  بالشرط

 14821الصحيح(.مخطوط رقم  )الجامع

 موضوع اإلجازة. األخفش ألحمد بن محمد الورد حسن بن محمد بن إجازة محمد 

 روعوالف واألصول  والتفسير الحديث كتب من روايته؛ له يجوز  ما جميع في شاملة

غة والصرف واملنقول  واملعقول 
 
 أجازه لتيا الفنون  من ذلك والبديع، وغير واملعاني والل

 هللا عبد بن األنصاري، وعلي عابدين بن محمد اإلمام أمثال: الجهابذة العلماء بها

مة يحيى بن زيد، ومحمد بن الرب عبد بن الجالل، ومحمد
 

 نب محمد الخيواني، والعال

 بن محمد بن هـ، بخط محمد1244 سنة األول  وغيرهم. بتأريخ ربيع الشوكاني علي

 .14823(، مخطوط رقم 1ق )، األخفش حسن

  ( لعبد هللا بن محيي الصنعاني األمير ابن) صالح بن إسماعيل بن محمدإجازة

ماع موضوع اإلجازة الدين العراس ي. خره، آ إلى أوله من داود( أبي )سنن لكتاب بالس 

  ملا والتفسير والتدقيق والبحث التحقيق من ذلك يشمل بما
َ
 نه؛م ضوغُم  شكلأ

ف. بتأريخ الجمع املتصلة الصحيحة بالطرق 
 
هـ، بخط 1174سنة  رمضان 26 ةباملؤل

 .14827/ب( مخطوط رقم 164) الورقة محمد بن إسماعيل األمير، في

 األمير ملحمد بن مهدي الضمدي الحماطي. إسماعيل بن محمد بن هللا إجازة عبد 

   بشرطها والرواية الدراية علمي في عامة اإلجازة. الكتب اتهموضوع اإلجازة ألم 

  اشتغال في وذلكاملشروط،  وضبطها املضبوط
ُ
 االجتهادو  العلوم بتحصيل له جازامل
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  مستعرًضا والكتاب؛ السنة علم إلى واالرتقاء
ُ
 اتهم  أل  ومسموعاته مقروءاته جيزامل

 سنة الحجة ذي 18 سمع. بتأريخ األحد أو عليهم قرأ ممن مشائخه وِذكر الكتب

 .14932( مخطوط رقم 186-185الورد، ق) أحمد بن هـ، بخط محمد1228

 ل الرواية: طرق تحم  

 اإلذن في الوجادة: وهي أن نجد نص
ً
 ُيعرف كاتبه فنقول وجدت بخط فالن وال  ا

ً
مكتوبا

 ن كان له إجازة بالرواية عنه.إُيسوغ فيه إطالق أخبرني بمجرد ذلك إال 

ه أو ن بأصلالوصية بالكتاب: وهي أن يوص ي الشيخ عند موته، أو سفره، لشخص معي  

يجوز له أن يروي تلك األصول عنه بمجرد تلك الوصية،  :م من املتقدمينبأصوله وقد قال قو 

 .(79))إهداؤه( وأبى ذلك الجمهور إال إن كان له منه إجازة 

 
 
ي أروي الكتاب الفالني عن فالن فإن كان له اإلعالم: وهو أن ُيعلم الشيخ أحد الطلبة بأن

عْتُبر وإال فال ِعبرة 
ُ
  .(80)منه إجازة أ

 صيات والمقترحاتالنتائج التو

بعد االنتهاء من العرض املوجز للمفاهيم املتعلقة بالسماع واإلجازات، والطرق 

 إلى جملة من النتائج من أبرزها:توصلنا بعة لحضور السماع ومنح اإلجازة، واألساليب املت  

  
ُ
مكن العامل من فهم جميع أن العمل في مجال املخطوطات يحتاج لخبرة واسعة ت

يد  فيه من ص حواشيه وضرورة اإلشارة إلى جميع ماملخطوط، وتفح  محتويات 
ُ
ا ق

 د اإلجازاتتعد   د طرق ووسائل السماع.تعد   النساخ ومن وقف عليه.كتابات األعالم و 

 عها واختالف أساليبها.وتنو  

  في ضوء نتائج الدراسة نوص ي بعدد من التوصيات التي نرى أنها مساعدة في خدمة

التراث املخطوط وتسهم في حركة إحياء التراث اإلسالمي الهاجع في خزانات املكتبات 

 الخاصة والعامة في اليمن، وهي كاآلتي: 

   يع مة بحفظ التراث وحمايته عمل املسح امليداني في جينبغي على الجهات املعني

 املحافظات اليمنية لحصر وتوثيق جميع املخطوطات، ومنحها الرقم الوطني.
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   تهم من هم على تسليم ما بحوز ة تشجيع املواطنين وحث  ينبغي على الدولة والجهات املعني

 املخطوطات ليتسنى للباحثين الوقوف عليها وإخراجها إلى النور.

  
ُ
ميزانية مناسبة ملواجهة  خصص لهايفترض أن يكون للمخطوطات هيئة مستقلة ت

خدمات البحث العلمي وتلبية كافة االحتياجات املعرقلة القتناء املخطوطات وتوثيقها 

 وفهرستها، وتفعيل دور التحقيق والنشر لخالصة الفكر اليمني وإخراجه إلى النور. 

 دات ييجب على الباحثين واملشتغلين بتحقيق النصوص أن يشيروا إلى كافة التقي

في املخطوطات التي يقفون عليها، وخاصة ما يتعلق بخوارج النص ذات الصلة  املدونة

اإلعالم ( وكذلك -الوجادة  –والوصية -واملناولة  -اإلجازة –القراءة –باملتن ) السماع 

  –خوارج النص التي تخدم املتن ) املقابلة 
 
 -والوقفات  –واملذاكرات  –كات والتمل

 والوقف(.

 كرذ الكثير من األعالم اللذين لم تتناولهم كتب التراجم بأي   يجب تسليط الضوء على ،

 .وغنشاء تراجم لهم من خالل تتبع تاريخهم

 

 والحمد هلل رب العاملين

 

الهوامش:

هـ( بتحقيق 634مقدمة ابن الصالح )معرفة أنواع علوم الحديث(: عثمان بن عبدالرحمن املتوفى )1

 م .1986-هـ1406بيروت طبعة –سوريا، ودار الفكر املعاصر  -دار الفكر132نورالدين عتر، ص 

 بعنوان سنن الترمذي )الجزء األول والثاني(.14822مخطوط رقم  2

)رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستير _كلية اآلداب  129الحياة العلمية في إقليم جبلة: شوقي الفضلي ص 3

 جامعة صنعاء(.

دار 186اإلملاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: القاض ي عياض تحقيق: السيد أحمد صقر ص 4

 م .1970 -هـ 1379القاهرة / تونس الطبعة األولى،  -التراث / املكتبة العتيقة 

 (، ضمن مكتبة الدراسة.330ق ) 14825شرح قصيدة اللخمي في علم الحديث مخطوط رقم  5
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الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للهجرة )رسالة دكتورة(:عبد الرحمن عبد الواحد  6

 ـ81الشجاع ص

ماهر الفحل،  -بتحقيق عبد اللطيف الهميم هـ(، 643معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصالح )املتوفى: 7

 ه ـ 1423دار الكتب العلمية ط

 .2/1050كما ترجم له األكوع في الهجر: 2/318هـ نيل الوطر:1269محمد بن مهدي بن أحمد الضمدي ت  8

 .2/210هـ (، البدر الطالع:1194محمد بن علي بن حسين العمراني مولده ) 9

 .1/475هجر العلم  2/58هـ للمزيد ينظر نشر العرف: 1116عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز املتوفى  10

محمد بن املتوكل على هللا إسماعيل بن القاسم وفي هذا داللة على مشاركة األئمة لطلبة العلم  11

 وحضورهم مجالس السماع خاصة ألمهات الكتب.

 .5ط 1/128األعالم:  104-1/101هـ( للمزيد ينظر نشر العرف: 1271أحمد بن زيد الطالبي الكبس ي )ت 12

كثرة السماعات في هذه النسخة من نيل األوطار على املؤلف، تزيد من قيمة النسخة في حالة املقابلة بين  13

دت في مجلد الربع األول من  النسخ عند تحقيق الكتاب، كما أنها تزيد من قيمته التاريخية وقد قي 

 الكتاب.

أن هذه النسخة هي الربع الثاني وهي بخط الناسخ األول وفيها نفس السماعات وتأكيد املؤلف بقلمه على  14

( فهي بخط الحسن بن رزق 14840، 14839، 14838، 14837ذلك وبالجملة فجميع األجزاء املرقمة )

مل على سالم وقد عاملندليق وهي التي أشار إليها أحمد بن محمد الورد في رسالته املرفوعة إلى شيخ اإل 

 (1تدريسها للطلبة في مدينة )ثالء( وطلب األذن من شيخه بذلك، ينظر امللحق )

 . 329/ 2ذكره الشوكاني في ترجمة أخوه يحيى الشوكاني بأنه قرأ عليه في املنطق والنحو واألصول البدر  15

ه ضوران ودعا إلى نفس هو العباس بن عبد الرحمن بن محمد بن الحسين بن القاسم تولى القضاء في 16

 .2/1099هـ هجر العلم:1298هـ وتوفى سنة 1266سنة 

 .573/ 1هجر العلم: 128( مصادر الفكر:773-750عاصر اإلمام املهدي علي بن محمد ) 17

 .1/239هـ أخذ عن العالمة محمد بن إسماعيل األمير للمزيد ينظر البدر الطالع 1176هو املتوفى  18

 .421حسن بن حسين السرحي نزهة النظر: عبد هللا بن محمد بن م19

ذكره األكوع في ترجمة زيد بن علي املوشكي بأنه أشرف على تدريس أوالد اإلمام يحيى في )السر( ينظر  20

 .2/1117هجر العلم:

هـ استطراد 1175جمادى األولى سنة  17عبد الحميد بن أحمد بن محمد قاطن ذكر الشوكاني مولده في  21

. ومن واقع هذه 2/1022وترجم له األكوع عن البدر الهجر: 1/274البدر الطالع:في ترجمة والده، 

 في 
ً
 هـ . 1242الدراسة يمكن اإلضافة أنه كان حيا

 .77-1/76هـ ترجم له الشوكاني في البدر 1222هو صاحب كتاب مشارق األنوار توفي  22

 14924مخطوط رقم  23

 . 14943مخطوط رقم  24
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 صحيح البخاري .بعنوان 14821مخطوط رقم 25

 (.194، ق)14851مخطوط رقم  26

كما وضح في هامش الورقة السابقة املواضيع املشتمل عليها سند العالمة أحمد بن زيد الكبس ي وسند  27

شيخ اإلسالم الشوكاني وهذا التوضيح لعله تعليق على لفظ العالمة علي بن محمد الشوكاني لذكره 

 (. 2سالم محمد بن علي الشوكاني ينظر امللحق رقم )السندين لشيخه الكبس ي ووالده شيخ اإل 

 /ب(.194ق ) 14851املخطوط رقم  28

 املكتبة العربية بدار املخطوطات.  2996تحقيق اإلجازة مخطوط رقم 29

 .14923/2مخطوط رقم  30

 .14914/1مخطوط رقم  31

 دار املخطوطات.–املكتبة الغربية  2996تحقيق اإلجازة مخطوط  32

 .365لبغدادي بتحقيق السورقي واملدني، ص الكفاية: ا 33

هـ( بمساعدة فريق عمل عالم 1424معجم اللغة العربية املعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد )املتوفى:  34

 هـ .  1429، 1الكتب ط 

* والحاشية عليه مأخوذة من فتح  201ينظر تنقيح األنظار ملحمد بن إبراهيم الوزير مخطوط رقم  35

 املكتبة الغربية.  –الباري البن حجر دار املخطوطات صنعاء 

 املكتبة الغربية بدار املخطوطات. 2996مخطوط رقم  36

 العدد األول. 66مجلة مرآة التراث: ص  37

النووي : عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي بتحقيق: أبو قتبة تدريب الراوي شرح تقريب  38

 دار طيبة . 1/462نظر محمد الفاريابي 

هـ( له حاشية الشمني املسماة )مزيل الخفاء عن 873هو أحمد بن محمد بن محمد الشمنى )املتوفى:  39

 ألفاظ الشفاء(.

والقانون املدني واملصري: محمد بن محمد الغشم إجازة التصرفات دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي  40

 .14م : ص1998-ه1418صنعاء الطبعة الثانية –مركز عبادي للدراسات والنشر  14ص

 ه.1412، 2بيروت ط–دار الفكر  3/173هـ 1252حاشية رد املحتار: محمد أمين )ابن عابدين( املتوفى 41

سة والتحليل: عادل غانم، قيد الطبع في حوزة االجازات العلمية في املخطوطات اليمنية بين الفهر  42

 الباحث .

عيون األثر في فنون املغازي والشمائل والسير: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن سيد الناس  43

 م.1993-ه1413بيروت الطبعة األولى –دار القلم  2/431هـ تعليق: إبراهيم محمد رمضان 734املتوفي 

 .89االملاع: القاض ي عياض ص 44

 .125علوم الحديث: البن كثير، ص  45

 . 324البغدادي، ص الكفاية: 46



 129|  المسار اإلجازات العلمية في مكتبة آل الورد

                                                                                                                                                                                              

 التعليقة هي: اسم الكتاب )التعليق الكبير( في الفقه الشافعي، للقاض ي حسين املروزي  47

 –دار الكتب العلمية  16هـ( بتحقيق: محمد فؤاد منصورص575فهرسة: ابن خير اإلشبيلي )املتوفى:  48

 هـ.1419، 1بيروت ط

دار  2/195توضيح األفكار ملعاني تنقيح األنظار: محمد بن إسماعيل األمير، بتحقيق صالح عويضة،  49

 هـ.1417، 1بيروت، ط-الكتب العلمية 

 ( املخطوط السابق.35تنقيح األنظار، ابن الوزير ق ) 50

 (2ينظر نص اإلجازة ملحق رقم) 51

 للمكتبة املتوكلية  هـ(1383-1297هو حسين بن يحيى الواسعي مقرى القرآن ) 52
ً
واله اإلمام يحيى حافظا

 ب.3/1676هـ ينظر هجر العلم:1344بالجامع الكبير سنة 

 .28 27وثيقة  58، 56( وفيه صورة اإلجازتين ينظر رسالة املتولي ص 2ينظر امللحق رقم ) 53

 توفي(. مخطوط بعنوان نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر ألبن حجر امل20ق) 14929مخطوط رقم  54

 هـ.852

 )سنن أبي داود( وهي النسخة التي تداولها الكثير من العلماء. 14826مخطوط رقم  55

 م .2011العدد األول يونيو167مجلة مرآة التراث ص 56

 .  5تدريب الراوي: السيوطي ص 57

 م.1979 -هـ1399دمشق  –دار الفكر  216منهج النقد في علم الحديث: نورالدين عتر الحلبي ص 58

( بعنوان حاشية الرض ى على مقدمة ابن الحاجب )الكافية( على 88ق )  14911ينظر مخطوط رقم  59

 املشهورة في علم العربية.

الحديث في باب ما يذكر في املناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان صحيح البخاري: بتحقيق محمد  60

 هـ.1422 1دار طوق النجاة ط 1/25زهير 

 املجلة السابقة . للمزيد ينظر  61

 ( املكتبة الغربية بدار املخطوطات )صنعاء(. 176ق)2996للمزيد ينظر طرق تعلم الرواية: مخطوط  62

 ( .4(خاص، مكتبة الورد، ملحق رقم)175ينظر مخطوط إسناد الدفاتر برقم) 63

 14851مخطوط رقم  64

 (.5ينظر ملحق رقم ) 65

نشرة د/ السيد معظم حسين مركز املوسوعات  256معرفة علوم الحديث: للحاكم النيسابوري ص  66

 بيروت . -العلمية

  6/أ(. ملحق رقم 5ق ) 14851/1مخطوط رقم  67

 (، حاشية الرض ي على الكافية .88ق) 14911مخطوط  68

ينظر مخطوطات قضاة آل الورد من النشأة إلى اإليداع )دراسة تاريخية تحليلية(: عادل غانم توصيف  69

 مختصر شمس العلوم ملحمد بن نشوان الحميري . نسخ ضياء الحلوم 
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 (. 1، ق)3/ 14914مخطوط  70

 (.1ق ) 14916مخطوط رقم  71

 (. 2املخطوط نفسة ق ) 72

 مكتبة الدار . -عام: دار املخطوطات )صنعاء( 5045مخطوط رقم  73

 عام .5045منقولة من األصل املخطوط ضمن املجموع في مكتبة دار املخطوط برقم  74

 مكتبة الورد .  -خاص: دار املخطوطات  175ينظر صفحة العنوان لنسخة مخطوطة مصورة، برقم  75

 . 159تقاريض نشر العرف: محمد بن محمد زبارة، ص 76

 (.101-99ق ) 14932/4مخطوط رقم  77

 (.194ق)14851مخطوط رقم  78

سقالني العحجر  لحافظ ابنلنزهة النظر شرح النخبة في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر:  79

الناشر: مطبعة سفير بالرياض الطبعة: 250هـ حققه عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي ص852املتوفى 

 هـ.1422األولى، 

 (ثم في املطبوع السابق.27-20ق)14929ينظر)نزهة النظر شرح النخبة(البن حجر، مخطوط رقم  80

 



 

 عن اليمن وثائق الخارجية البريطانية

 

 FO 406/22الوثيقة رقم 

 .19رقم  ،[1323صفر 27] 1905مايو  2القسطنطينية في 

 إلى: السير ن. أوكنور . انت ـ كولونيل مونسيلنمن: الليفت

 سيدي،

أبلغكم أنه منذ وصول أخبار سقوط صنعاء، لي الشرف بأن 

 صدرت األوامر باإلسراع في نقل التعزيزات إلى الحديدة.

 -تبلغ هذه التعزيزات اثنين وثالثين كتيبة تم جمعها كما يلي:

 ثماني كتائب نظامية من يانينا والحدود اليونانية الغربية. – 1

 ف )االحتياط( )ألبانيا(.( الرديElbassanثماني كتائب من لواء إلباسان ) – 2

 ساحل البحر األسود(. Rizaثماني كتائب من لواء رض ى الرديف ) – 3

 ثماني كتائب من لواء اسبارطة الرديف )من آسيا الصغرى(. – 4

( ووصلت Prevesaمن مجموع هذه القوات، غادرت ثماني كتائب نظامية بربفيسا )

، وكتيبتان تجتازان 
ً
 قناة السويس. والبقية في طريقهاكتيبتان إلى الحديدة فعال

ً
إلى  حاليا

 هناك.

 وصل إلى الساحل، وهو بانتظار سفن النقل. Rizaلواء رض ى 

( حيث سينتظر سفن Smyrnaتمت تعبئة لواء اسبارطة، وهو اآلن في طريقه إلى سميرنا )

 النقل التي ستحمله.

، وبما أنه مكون من ( فقد رفض التعبئة للخدمة في اليمنElbassanأما لواء إلباسان )

 
 

 وثائق
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عناصر من املناطق الجبلية من جنوب ألبانيا، فإنه من غير املحتمل أن تتمكن السلطات 

 من تنفيذ أمر التعبئة.

 500جندي، أو بمعدل  4000غادر اللواء النظامي بربفيسا، بقوة ال يتجاوز عددها الـ 

 جندي للكتيبة الواحدة.

ترسانة السالح هنا، وجهزت معها كمية من جهزت عشرة بطاريات مدفعية جبلية في 

 املؤونات والذخائر التي تم تجمعها، وهي كلها بانتظار النقل إلى الحديدة.

جهزت عشرة بطاريات مدفعية جبلية في ترسانة السالح هنا، وجهزت معها كمية من 

 املؤونات والذخائر التي تم تجميعها، وهي كلها بانتظار النقل إلى الحديدة.

( الحكومية، التي يتوجب عليها توفير وسائط النقل، فشلت Mahsusseمحسوس )شركة 

 في مهمتها، بسبب حاجة سفنها إلى اإلصالح وتعطل معظم هذه السفن.
ً
 تماما

تجري محاوالت حثيثة في القصر للحصول على السفن الضرورية من وكالء شركات 

 السفن هنا، وحتى من مارسيليا.

 ونسيلف. ر. م/ خادمكم املطيع

 امللحق العسكري / ليفتنانت كولونيل

 FO 406/22الوثيقة رقم 

 24رقم ، [1323صفر 28]األربعاء1905مايو  3، دمشق، القنصلية البريطانية

 إلى: السير. ن. أوكنور . من: القنصل رتشاردز، دمشق

 سيدي،

ذه ه لي الشرف بأن أعلمكم أن الليفتنانت ـ كولونيل كامل باشا، قائد قوات الرديف في

[  1323صفر 1905/27]مايو املقاطعة غادر دمشق يوم أمس الثاني من الشهر الحالي

يرافقه كل من الليفتنانت ـ جنرال علي منصور باشا، القادم من حلب، والكولونيل شمعي 

 دمشق متوجهين إلى بيروت في 
ً
، غادروا جميعا

ً
بيك والكولونيل خالد بيك املعينين هنا حاليا
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من، حيث سيقيمون، كما علمت، محكمة عسكرية يكون الليفتنانت ـ طريقهم إلى الي

 كولونيل كامل باشا رئيسها.

 خادمكم املطيع 

 و. س. ريتشاردز

 FO 406/22الوثيقة رقم 

 305رقم ، [ 1323صفر  28]األربعاء1905مايو  3، السفارة البريطانية القسطنطينية

 إلى: املاركيز النزدون، وزير الخارجية، لندن

 الي ،مو 

 21وتاريخ السادس والعشرين من الشهر املاض ي]األربعاء  283باإلشارة إلى مراسلتي رقم 

[لي الشرف بأن أرفق طيه مراسلة أخرى من الكولونيل مونسيل يفيد فيها بأن  1323صفر 

األوامر قد صدرت إلرسال اثنين وثالثين كتيبة إلى الحديدة للخدمة العسكرية في اليمن. 

 بكامله رفض وصل قسم من 
ً
هذه القوات إلى الحديدة، والبقية على الطريق ، لكن لواًء ألبانيا

( تقل تعداد عناصرها بكثير عن Prevesaالتعبئة. كما أن الكتائب القادمة من بربفيسا )

 العدد املكتمل عادة.

أما بخصوص تطورات األحداث في اليمن فيبدو أن مناخة ما تزال في وضع بالغ 

 انعدام االنضباط بين الجنود يسبب الكثير من القلق والخوف. الخطورة، وأن

 خادمكم املطيع

 توقيع/ ن. ر. أوكنور 

 FO 406/22الوثيقة رقم 

 53رقم ، [1323صفر 29/ الخميس 1905] 1905مايو 4الحديدة في 

 إلى: القنصل ديفي، جدة. من: نائب القنصل، ريتشاردسون، الحديدة
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 سيدي ،

وتاريخ الثامن  50الحديدة]صنعاء[ ، والذي أبلغتكم به في مراسلتي رقم بعد سقوط 

، لم تصل هذه القنصلية أية أخبار 
ً
والعشرين من الشهر املاض ي، والذي تأكد وقوعه رسميا

 ذات أهمية.

 
ً
تقول معلومات تلقيناها هنا أنه يبدو أن اإلمام أعطى لألتراك مهلة خمسة عشر يوما

 إلخالء العاصمة.

صعوبات في بادئ األمر في وجه تأمين وسائل النقل الالزمة لنقل األعداد الكبيرة  قامت

 من املوظفين والجنود وعائالتهم، ولكن املشكلة ُح 
َّ
ت اآلن من قبل الحكومة املحلية التي ل

 جنيه تركي، فوافق على تقديم دواب النقل الضرورية. 5000قدمت للمام مبلغ 

جندي بقيادة الجنرال عزت باشا  3500ألف األولى من وصلت قافلتان إلى مناخة، تت

الذي بلغنا خطأ أنه قتل قبل فترة من الزمن، والثانية مؤلفة من املوظفين واملدنيين 

 حوالي 
ً
خخص.  2000والضباط العسكريين، ومن النساء واألطفال، ويبلغ عددهم جميعا

ار قادمة، وسيصل الوالي وكبستتحرك قافلتان أخريتان من صنعاء خالل األيام القليلة ال

 املسؤولين اآلخرين مع القافلة األخيرة.

متصرف الحديدة ، الذي قام ، ولسبب غامض لم يفهمه حتى مساعد الوالي نفسه الذي 

رافق قوات رضا باشا إلى صنعاء بالتغيب عن منصبه خالل األشهر الثالثة املاضية، حين كان 

 إلى مناخة قبل أسبوع واحد.وجوده في الحديدة بالغ الضرورة، عاد 

 في املناطق املجاورة ملناخة.
ً
 الوضع هادئ حاليا

قوات الرديف السورية التي تتألف منها حامية مناخة نقلت إلى حجيلة، وحلت محلها 

، باإلضافة إلى ثالث كتائب أخرى من القوات التركية  200قوة ألبانية من 
ً
جندي وصلوا مؤخرا

نس، أنزلت حتى هذا التاريخ ثماني كتائب ألبانية في آي منطقة كانت متمركزة في السابق ف

 الحديدة، وقد تقرر أن تتمركز في مناخة.

القائد العام للقوات التركية في اليمن، رضا باشا، الذي كان يشغل ذلك املنصب منذ 
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 باستعادة 
ً
شهر مارس فقط، عزل من منصبه، وعين املارشال أحمد فيض ي باشا مكلفا

 دة األمن والنظام إلى اليمن.صنعاء وإعا

 في مكان ما قرب املدينة، وقد قاد حملة ناجحة ضد 
ً
الضابط املذكور أعاله موجود حاليا

، وابن سعود هو شيخ جبل شمر.
ً
 ابن سعود مؤخرا

املارشال أحمد فيض ي باشا، الذي أمض ى الجزء األعظم من فترة خدمته في اليمن، كان 

[ وكان برتبة 1290القعدة  11األربعاء -1289القعدة  1 بعاء]األر  1873قد قدم إلى هنا عام 

ربيع الثاني  16السبت -1304ربيع الثاني  6]السبت 1887كابتن، ووصل إلى رتبة جنرال عام 

1305] 

-1309جمادى األولى  30]الجمعة  1892وهو الذي قاد القوة التي أرسلت إلى اليمن عام 

صار عن صنعاء واستعادة مختلف املدن التي [ لرفع الح1310 جمادى األخرة11السبت 

 استولى عليها اإلمام السابق أثناء التمرد العربي السابق في ذلك العام.

وعلى مدى عدة أعوام شغل أحمد فيض ي باشا منصبين في نفس الوقت، منصب الحاكم 

ي ذالعام )الوالي( على اليمن، ومنصب القائد العام لفيلق الجيش السابع، وهو املنصب ال

 [1316شعبان  17يت سال-1315شعبان  8]السبت 1898أعفي منه عام 

 من ينبع، خالل األسبوعين 
ً
يتوقع وصول القائد العام الجديد إلى الحديدة، قادما

 القادمين.

رجل،  1000علمت أن اللواء رضا باشا ومتصرف تعز محاصران في إب مع قوة تعدادها 

 ر عن تلك البلدة، لكن األخبار متناقضة.وكان قد أرسال على رأس قوة لرفع الحصا

أبلغني محمود بيك قبل عدة أيام أنه تلقى معلومات تفيد بأنه تم إنقاذ إب ورفع الحصار 

 بين إب وقعطبة.
ً
 عنها، وأن البريغادير فيض ي باشا يطهر الطريق حاليا

 لجنتان، مدنية وعسكرية، تتألف كل منهما من
ً
ربعة أ يتوقع أن تصل إلى الحديدة قريبا

 مسؤولين كبار من كل من القطاعين.
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ستحقق اللجنة املدنية في أسباب التمرد الحالي، وستناقش مسودة اإلصالحات املزمع 

 تنفيذها لتحسين الحكم في هذه الوالية.

تائب ان الذي سلكته عدة كبأما اللجنة العسكرية فقد شكلت للتحقيق في املسلك الج

حاكمة مختلف الضباط والجنود املسؤولين عن استسالم من القوات السورية الرديفة، ومل

 مختلف املدن التركية في اليمن.

 خادمكم املطيع

 ج. آ. ريتشاردسون 

 ،FO 406/22الوثيقة رقم 

 .19[، رقم  1323صفر  29]الخميس 1905مايو  4القسطنطينية،  

 إلى: السير. ن. أوكنور  .من: الليفتنانت ـ كولونيل مونسيل

 سيدي ،

 قد صدر لتوه تعبئة لواء أنقرة الرديف )لي 
ً
كتيبة( ليكون  16الشرف بأن أعلمكم أن أمرا

 للتحرك إلى اليمن.
ً
 جاهزا

هذه الكتائب هي جزء من فيلق جيش القسطنطينية ـ الجيش األول ـ وتضم خيرة 

 العناصر املقاتلة في الجيش التركي كله.

 للمرور من وقد صدرت التوجيهات بأن يقلع هؤالء الجنود من س
ً
ميرنا تجنبا

.
ً
 قويا

ً
 القسطنطينية، وهو ما يعترض عليه السلطان اعتراضا

وكما ذكرت في مراسلتي السابقة، فقد رفضت قوات لواء الباسان الرديف التعبئة 

 جمع أربع كتائب في دورازو )
ً
( ومن هناك ستنتقل Durazzoللخدمة في اليمن لكن أمكن أخيرا

 حين تتوفر سفن النقل. ئب )إلى اليمن(اهذه الكت

جندي،  2000تمثل هذه الكتائب أقل من نصف اللواء، وال يتجاوز تعداد عناصرها الـ 

 جندي لكل كتيبة. 500أو بمعدل 

 كتيبة موزعة كما يلي: 44وبناًء على ذلك، يكون مجموع عدد قوات التعزيزات قد وصل إلى 
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  ة وقد وصل قسم من كتائب )في طريقه إلى الحديد 8لواء يانينا النظامي

 عناصره إليها( 

  كتيبة  16لواء أنقرة الرديف 

  كتائب 8لواء إسبارطة الرديف 

  كتائب  4فصيلة لواء دورازو 

 ( لواء رض ىRize الرديف )كتائب  8 

 كتيبة  44جموع امل 

مجند  5000جندي، باإلضافة إلى  28000سيكون مجموع عدد عناصر هذه الكتائب 

رجل هم مجموع قوات الحملة العسكرية  33000لغ املجموع اإلجمالي أرسلوا من مرسينا، فيب

 الجديدة. 

يسافر الجنود بال سالح، وسيستلمون بنادق املوسر الكبيرة عند وصولهم إلى الحديدة، 

 والتي سيتم إرسالها من ترسانة األسلحة هنا. 

 بين أيدي قوات لواء رض ى )
ً
، ولكن سيكون ( وستحمله معهاRizeهذا السالح موجود فعال

على القوات األخرى االندفاع داخل اليمن وجنودها يحملون بنادق لم يسبق أن 

 استخدموها، وفيها عيوب كثيرة. 

املشير أحمد فيض ي باشا، قائد فيلق الجيش السادس )جيش بغداد(، الذي كان حتى 

ن إلى وقت قريب قائد الحملة التي كانت تساند ابن رشيد في القصيم، هو في طريقه اآل 

 باملدينة ثم ينبع وذلك لتسلم مهام قيادة القوات التركية في اليمن. 
ً
 الحديدة مارا

 في اليمن، وكان قد قض ى على ثورة سابقة بمنتهى القسوة 
ً
يمتلك املشير خبرة ثالثين عاما

 بالحيوية والطاقة،
ً
، ولكن يقال إنه ما يزال مليئا

ً
 والبطش. عمره اآلن يزيد على السبعين عاما

 ويتوقع منه القيام بأعمال عظيمة. 

جندي استسلموا مع رضا باشا في صنعاء، ومعهم ست  11000تقدر وزارة الحربية أن 
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(.  24بطاريات مدفعية )
ً
 مدفعا

رضا باشا ورئيس أركانه عزت باشا ما يزاالن على قيد الحياة، ولكنهما موقوفان في 

 صنعاء. هناك خخص آخر اسمه عزت باشا كان قائد لواء، وقتل أثناء العمليات العسكرية. 

أخلي سبيل هؤالء الجنود بعد أن سلموا أسلحتهم، بينما انضم العديد من السوريين إلى 

 بمناخة، حيث يدعي األتراك أنهم حشدوا املتمردين. يتركز جل ا
ً
كتيبة أو  15الهتمام حاليا

 جندي.  7000حوالي 

 على 
ً
حين وصل لواء يانينا النظامي إلى الحديدة تلقى أوامر باالستعداد للزحف فورا

 هناك.  ةمناخة لتعزيز الحامية املوجود

 كبيرة على إمكانية النجاح في 
ً
شراء بعض زعماء ولكني علمت أن القصر يعقد آماال

، وتسوية األمر بتلك الطريقة. 
ً
 التمرد، إن لم يكن شراءهم جميعا

ليرة تركية لهذا  5000شاكر باشا، رئيس البعثة اليمنية، حمل معه، كما علمت، مبلغ 

 أن ينجح هذا األسلوب في إخماد التمرد، ألن املتمردين 
ً
الغرض. ولكن من املشكوك فيه جدا

تالحقة، وربما كانت لهم طموحات أعظم من مجرد فتح اليمن دوختهم االنتصارات امل

 والسيطرة عليه كله ، وقد يكون هدفهم الخالفة نفسها. 

 خادمكم املطيع 

 ف. ر. مونسيل

 FO 406/22الوثيقة رقم 

 4رقم ، [ 1323صفر  30]الجمعة 1905مايو  5مارسيليا في 

 نزدون إلى: املاركيز ال . (Gurneyمن: القنصل العام غيرني )

 موالي ،

لي الشرف بأن أفيدكم بأن الباخرتين الفرنسيتين املذكورتين أدناه قد استأجرتهما 

 جندي على ظهر كل منهما من سميرنا إلى الحديدة. 2500الحكومة العثمانية لنقل 

طن، من شركة سوسيتي جنرال  2110( وحمولتها Les Andesالسفينتان هما: لي آنذيز )
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غادرت مارسيليا الليلة املاضية متوجهة إلى سميرنا، والباخرة )بثيني  للنقل البحري ، وقد

Bithynie متوجهة  2060( وحمولتها 
ً
، من شركة ماروكين للمالحة، ويتوقع أن تبحر غدا

ً
طنا

.
ً
 إلى سميرنا أيضا

 خادمكم املطيع

 م. س. غيرني

 FO 406/22الوثيقة رقم 

 22رقم ، [1323 ربيع األول  2]األحد 1905مايو  7 القسطنطينية

 إلى: السير ن. أوكنور . انت ـ كولونيل مونسيلتنمن: الليف

 سيدي ،

لي الشرف بأن أعلمكم بأن خطورة التمرد في اليمن، وسقوط العاصمة، اللذين أديا إلى 

 مسألة مدى إمكانية االستمرار في 
ً
إرسال تعزيزات كبيرة، قد تصاعدت حدتها وأثارت جديا

ن أوروبا التركية وآسيا الصغرى دون أن يؤدي ذلك إلى تخفيض سحب القوات العسكرية م

( إلى حد يستغل البلغار فيه الوضع ويهددون Adrianopleعدد القوات في مقدونيا وآدريانويل )

 بالقيام بأعمال عسكرية.

 من القوات االحتياطية التابعة للجيوش األوروبية )التركية( موجودة 
ً
أعداد كبيرة جدا

الصغرى، ومن الطبيعي أن يخفض سحب القوات من هناك األعداد املتوفرة  اآلن في آسيا

 للعمليات العسكرية في أوروبا.

يعتقد بعض الضباط األتراك أنه سيكون من األفضل التفاوض )االتفاق( مع اإلمام أو 

 
ً
 وبأقرب فرصة، بدال

ً
شراءه بصورة ما أو بأخرى، أو حتى التخلي عن )فقدان( اليمن نهائيا

إرسال كل القوات الضرورية إلعادة فتح تلك البالد وبالتالي إضعاف وضع هذه القوات من 

 أمام )تجاه( بلغاريا.

ولكن، من ناحية أخرى، البد للقصر من أن يأخذ بعين االعتبار أثر انتشار حركة التمرد 
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 باتجاه األماكن اإلسالمية املقدسة، وضرورة الحيلولة دون ذلك مهما كلف الثم
ً
، نشماال

.
ً
 خطيرا

ً
 تهديدا

ً
 قبل أن يصبح مركز السلطان كخليفة للمسلمين مهددا

من الطريقة التي تم بموجبها اختيار التعزيزات املرسلة إلى اليمن، يتضح أنه ليس هناك 

جندي من  10000من خطر وشيك يخش ى منه على الحدود الروسية ـ القوقازية، فقد سحب 

 ا.ذلك الجيش مللء الفراغات في مكدوني

( من هذا الجيش للخدمة في اليمن. وقد سحبت من Rizaوكذلك تم سحب لواء رض ى )

رجل، سحبوا من جنوب أملانيا  6000القوات املقدونية حتى اآلن قوات وصل تعدادها إلى 

 ومناطق الحدود اليونانية، حيث الحاجة إليهم ضئيلة، وأرسلوا إلى اليمن.

، وال يمكن سحب أعداد إضافية منها كما أن االحتياطي اآلسيوي تضاءل 
َ
 أيضا

ً
كثيرا

 بدون تعريض الوضع في بلغاريا إلى خطر حقيقي كبير.

جندي نتيجة سحب  14000انخفض عدد جنود فيلق جيش القسطنطينية بحوالي 

جندي من القوات  41000قوات الرديف )االحتياط( من أنقرة، بحيث لم يتبقى اآلن سوى 

. 55000حماية العاصمة، بدل الـ  االحتياطية لتعزيز قوات
ً
 جندي الذين كانوا فيها سابقا

 
ً
جندي تحت السالح في جيش آدريا نوبل في أوروبا، ويمكن أن يزاد  52000يوجد حاليا

جندي  120000جندي عن طريق القوات الرديفة في األوروبية، وإلى  85000عدد هؤالء إلى 

 إذا ألحقت به قوات االحتياط اآلسيوية.

جندي أرسلوا إلى اليمن من  5000بعد حذف قوات لواء إسبارطة الرديفة، وكذلك  هذا

 املناطق اآلسيوية.

أما بخصوص القوات املقدونية، فبعد طرح عدد الجنود الذين أرسلوا إلى اليمن، يبقى 

جندي بإضافة االحتياطي  174000جندي هناك، يمكن رفع عددهم إلى  74000اآلن 

 جندي في حالة انضمام االحتياطي اآلسيوي إليهم. 194000ى األوروبي إليهم، وإل

 في اليمن، كما 
ً
لقد أثبت الجيش الخامس )السوري( أنه ال يمكن االعتماد عليه مطلقا

 من جنوده بحيث ال يمكن االعتماد عليه كقوة تعزيزات )ترسل( إلى مقدونيا، 
ً
 كبيرا

ً
فقد عددا
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 من الفئة األولى.مع أنه باإلمكان إرسال بعض قوات الرديف 

وبالنظر لنزول عدو نشط إلى ساحة القتال )ضد تركيا( يتمثل في بلغاريا، لن يكون هناك 

متسع إلضاعة الوقت في استئجار وسائط النقل وإجراء الصفقات في القصر، كما يحدث 

 اآلن بالنسبة لسفن النقل املرسلة إلى اليمن.

فوا، نقولها من باب االستعارة اللفظية، من املهم تقديم جدول بعدد الجنود الذين اخت

 باتجاه اليمن، أو هم على وشك االختفاء.

  :20000الحامية األصلية في اليمن، أو فيلق الجيش السابع 

  6000 .1903لواء أضنة الرديف، أرسل في نوفمبر عام  

  17000كتيبة:  24التعزيزات األولى من سورية، ومجموعها 

  :5000مجندون من مقاطعة قونية 

  تعزيزات جديدة في طريقها إلى اليمن 

  :28000اآلن بعد سقوط صنعاء 

 76000املجموع 

من املستحيل التنبؤ بعدد الذين سيبقون على قيد الحياة ويعودون إلى بالدهم بعد هذه 

 الحملة املأساوية املحملة باملصائب والكوارث.

 خادمكم املطيع

 امللحق العسكري /  ف. ر. مونسيل

 56709قم الوثيقة ر

 2696رقم ، 1905مايو  7 مقيمية عدن

 من: امليجور جنرال هـ. م. ميسون، املقيم السياس ي، عدن

 إلى: سكرتير حكومة الهند، دائرة العالقات الخارجية

إبريل حول  30لي الشرف بأن أبعث بالتقرير الذي أعده املستر فيتزموريس واملؤرخ في 
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 الشرقيةحدود الصبيحة والحدود الشمالية 

)الخارطة في املصنف السري، مارس  ءفيما يتعلق بمالحظاته بخصوص البيضا – 2

، أود أن 21و  20و  19و  18و  17و  16(، والواردة في الفقرات 199ـ  88، األرقام من 1904

أوضح أنني كنت وال أزال أتخذ اإلجراءات الالزمة لحث زعيم تلك القبيلة على الدخول في 

 معاهدة توافق عليها الحكومة )البريطانية(.

لعوائق الرئيسية في املاض ي كانت املنافسات واملنازعات املحلية وقد فهمت أن إحدى ا

والشيوخ األقل قيمة، وهي أمور آمل أن أستطيع التغلب عليها،  ءالقائمة بين زعيم البيضا

ولم أيأس من توقيع املعاهدة موضوع البحث خالل مدة قليلة، إال إذا تركت االضطرابات 

 سلبي
ً
 آثارا

ً
 القائمة في اليمن حاليا

ً
ة على الجانب البريطاني من خط الحدود. سأرسل تقريرا

 حول املوضوع في البريد القادم.
ً
 مفصال

تبدو لي تسوية الحدود الجنوبية الغربية )حدود الصبيحي( تسوية مرضية، كما أن  – 3

.
ً
 نافعا

ً
 إيجابيا

ً
 إقامة الخط الشمالي ـ الشرقي للحدود على أسس محددة واضحة كانت عمال

املستر فيتزموريس بصراحة، بموجب محضر الجلسات، بأن جوبان تركية  لم يعترف

(، وهذا يترك املسألة 199ـ  83، األرقام من 1904(، مارس  E)أنظر الخارطة في امللف السري ) 

مفتوحة للتفاوض إلى حد ما، إذا ما فرضت مطالب يافع والظروف العامة للقضية، أن نصر 

.على إلحاقها بيافع، في حالة و 
ً
 ضع تعليم واضح للحدود الشمالية ـ الشرقية مستقبال

كما أود أن أشير إلى أن كلمات: "في تاريخ تعليم الحدود" الواردة في محضر الجلسات 

الرسمي تبدو وكأنها تقييد )لحريتنا في( ضم أراض ي الصبيحة الواقعة بين الحدود املعلمة 

 وبين خط أكمة كدام.
ً
 فعال

ير لجنة الحدود األخير الذي أعده املستر فيتزموريس، أود أن إنني إذ أبعث بتقر  – 4

أسجل تقديري الكبير للجهد والعمل الذي أنجزه بخصوص مسألة الحدود. فباإلضافة إلى 

خدماته الفعلية بخصوص تعليم الحدود، وجدت املستر فيتزموريس دائم االستعداد 

ولها، ن القضايا التي استشرته حملساعدتي من خالل نصائحه ومشورته وخبرته في العديد م
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كما أن املساعدات التي قدمها نتيجة خبرته الطويلة في مناطق الداخل كانت ذات قيمة كبيرة 

 بالنسبة لي.

 خادمكم املطيع

 توقيع

 FO 406/22الوثيقة 

رقم ، [ 1323ربيع األول  4]الثالثاء 1905مايو  9، القسطنطينية، السفارة البريطانية

 اركيز النزدون، وزير الخارجية ، لندنإلى: امل. 318

 موالي ،

لي الشرف بأن أبعث طيه لسيادتكم بنسخة من مراسلة من الليفتنانت ـ كولونيل 

 مونسيل، امللحق العسكري في السفارة، حول تطور عمليات تعزيز القوات التركية في اليمن.

 خادمكم املطيع

 ن. أوكنور 

 FO 406/22الوثيقة رقم 

رقم ، [1323ربيع األول  4]الثالثاء 1905مايو  9، القسطنطينية، طانيةلسفارة البريا

 إلى: املاركيز النزدون، وزير الخارجية، لندن. 317

 سيدي ،

[ لي الشرف بأن  1323صفر  28مايو]األربعاء  3وتاريخ  305باإلشارة إلى مراسلتي رقم 

حظاته، جدة، أرفق مع مال أبعث لسيادتكم طيه بنسخة من مراسلة من القنصل البريطاني في 

 بمراسلة من نائب القنصل في الحديدة، تتعلق بتطور الثورة في اليمن. 

 خادمكم املطيع

 ن. ر. أكنور 
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 FO 406/22الوثيقة رقم 

رقم ، [1323ربيع األول  4]الثالثاء 1905مايو  9، القسطنطينية، السفارة البريطانية

 لندن إلى: املاركيز النزدون، وزير الخارجية،. 312

 موالي ،

إن حالة التخبط واالضطراب التي تسود الجيش التركي نتيجة العصيان املسلح في اليمن 

 في مراسلة الكولونيل مونسبل، التي يشرفني أن أرفق 
ً
 كامال

ً
هي موضوع بحث مفصل تفصيال

 طيه نسخة منها إلى سيادتكم.

يستتبعه ذلك من جندي، أو هم على الطريق إلى اليمن، وإن ما  50000تم إرسال 

استنزاف االحتياطي اآلسيوي )آسيا الصغرى( والسوري يضعف إلى حد كبير الوضع 

العسكري في مقدونيا، كما أن كراهية الخدمة في هذه األنحاء هي من القوة بقدر يضع 

الحكومة في ورطة فعلية تجاه احتماالت االحتياج إلى قوات إضافية لتأدية هذه املهمة. ترافق 

ت العسكرية الجارية في هذا الوقت من العام بنسبة عالية من الوفيات، ويبدو أن العمليا

 على مواجهة املتطلبات الصحية التي تتطلبها مثل هذه 
ً
وزارة الحربية غير قادرة مطلقا

 الحملة. باإلضافة إلى كل ذلك.

 هناك صعوبة تأمين وسائل نقل كافية خالل فترة قصيرة لنقل هذه القوات إلى مسرح

 بالغ الخطورة، ولكن القروض التي تم التعاقد 
ً
العمليات، وهي الصعوبة التي تسبب تأخيرا

، ستمكن الحكومة، من حسن الخط، من تأمين األموال الجاهزة لالستخدام 
ً
عليها مؤخرا

 
ً
 عالية جدا

ً
بصورة تفوق ما هو معتاد )في تركيا( وقد علمت أن الحكومة تعرض أسعارا

 قل.الستئجار وسائط الن

قبل بضعة أيام اتصل بي الباب العالي لالستفسار عن موضوع خبر سمعه ومفاده أن 

بعض السفن البريطانية قد أمرت بالتوجه إلى الحديدة. وأعرب عن األمل بأال ترسل أية سفن 

 إلى هناك، ألن وجودها سيكون بمثابة تشجيع غير مباشر للمتمردين املسلحين.

 من 
ً
 إلى أية سفن بريطانية بالتوجه إلى هذه قلت إنني لم أسمع شيئا

ً
أوامر صدرت مؤخرا
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األنحاء، ولكني لم أعط أية تعهدات بأال ترسل سفينة أو اثنتان )إلى الحديدة( إذا تعرضت 

 للخطر سالمة الرعايا الهنود في جدة أو الحديدة.

 خادمكم املطيع 

 ن. ر. أوكنور 

 FO 406/22الوثيقة رقم 

رقم ، [ 1323ربيع األول  7]الجمعة 1905مايو  12، سطنطينيةالسفارة البريطانية الق

 إلى: املاركيز النزدون،. 332

 موالي ،

ربيع  5خالل حديث جرى بيني وبين وزير الخارجية في العاشر من الشهر الحالي]األربعاء 

[ نقلت إلى سعادته وجهة نظر حكومة الهند بخصوص الخطوات التي ستتخذها  1323األول 

لعسكرية في عدن في حال عبور املتمردين العرب اليمنيين الحدود إلى داخل السلطات ا

محرم  7مارس]الثالثاء  14وتاريخ  25الكانتونات التسع، حسبما ورد في برقية سعادتكم رقم 

[ وقد أبلغ سعادته املستر المب أمس، أن قائمقام مقطبة أبلغ عن وصول قوة بريطانية 1323

 إنه في حديث الحق مع القائمقام أبلغه هذا األخير  إلى بالد األميري. وأضاف
ً
توفيق باشا قائال

 بوصول هذه القوة، التي يبلغ تعدادها 
ً
 رسميا

ً
رجل، قدم نت قبل  700إلى  600أن إشعارا

 الحتمال قيام 
ً
الضابط السياس ي في الضالع الذي أوضح أن هذه القوة قد أرسلت نظرا

للحفاظ على األمن والنظام على الحدود، ومنع القبائل املتمردين بهجوم على مقطبة، وكذلك 

 املتمردة من عبورها.

قال توفيق باشا إنه يود أن يعرب عن شكر حكومته على موقف الحكومة البريطانية 

 تجاه هذه املسألة.

 خادمكم املطيع

 ن. ر. أوكنور 
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  FO 406/23الوثيقة رقم 

من: امليجور ـ جنرال . 1905ايو م 13، مقيمية عدن .مكتوم. 1905يوليو  15تاريخ  

 .إلى: حكومة الهند، ميسون 

 للفقرة الثانية من رسالتي املؤرخة في السابع من الشهر الجاري، وباإلشارة إلى 
ً
الحقا

البرقية الصادرة عن حكومة الهند بتاريخ الخامس عشر من الشهر املاض ي، واملوجهة إلى 

الحظات التالية بخصوص العوائق التي تؤخر ع إليكم املفحكومة بومباي، لي الشرف بأن أر 

مايو  12، وهي التي أشرت إليها آخر مرة في برقيتي املؤرخة في ءالتوقيع على معاهدة البيضا

1904: 

أبلغت أن ابن عم زعيم القبيلة،  1904في برقيتي املؤرخة في الثاني عشر من مايو  – 1

 تحت وهو اإلداري الحقيقي والحاكم الفعلي )حاكم األمر 
ً
الواقع( للدولة، ربما يكون واقعا

تأثير معاد )لنا(، وأنه يرفض عقد املعاهدة املطلوبة، ولم يحدث حتى اآلن أي تقدم للتغلب 

 عن عدن.
ً
 على هذا التأثير أو الدافع اآلخر مهما كان الذي يدفع ابن العم هذا إلى البقاء بعيدا

ان االسمي علي بن حسين غير متوازن من املعلومات املتوفرة لدينا يبدو أن السلط – 2

 وله أهمية في الدولة، وال شك أن أية معاهدة تعقد معه ستكون عديمة القيمة ولن 
ً
عقليا

 تؤدي سوى إلى خلق الصراعات والخالفات بين أفراد قبيلة تلك الدولة.

يدعمون ابن عم السلطان  ءمما ال شك فيه أن شيوخ وزعماء فروع قبيلة البيضا – 3

، ءاالسمي، علي بن أحمد الرصاص ي، باعتباره الزعيم الفعلي )زعيم األمر الواقع( للبيضا

 مع الدولة.
ً
 وبالتالي فإن حضوره إلى عدن هو أمر مطلوب لعقد معاهدة مرضية فعال

لكنه يرفض حتى اآلن كل الدعوات املوجهة إليه لدخول عدن، وليس من املمكن  – 4

جرت بصورة رئيسية عن طريق وسيط يدعى  1905د السبب بدقة. مفاوضات عام تحدي

وعدن، ويبدو أن هذه  ءالحاج عبد هللا عم عريجي، وهو تاجر ثري يمتلك عقارات البيضا

املفاوضات قد توقفت فجأة بسبب بعض الشكوك التي خالجت املستر ج. و. بري، حول 

.
ً
 مصداقية هذا التاجر وعالقاته، ولم تتجدد هذه املفاوضات حتى وقت متأخر جدا
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أما فيما يتعلق بالشكوك التي راودت )املستر بري( فليس هناك ش يء محدد وارد في  – 5

قيمية، ولكن من االستفسارات التي أجريت، أظن أنها مرتبطة بمحاوالت سجالت هذه امل

التاجر إيراد نص ما في املعاهدة يخدم مصالحه ومصالح بعض التجار اآلخرين املهتمين 

 .ءبتخفيض الضرائب والرسوم املفروضة على بضائعهم في دولة البيضا

6 –  
ً
ياسة بأية صورة باملصالح والس أما القول بأن توقف املفاوضات املفاجئ كان مرتبطا

العامة لسلطان العبدلي فمن الصعب التوصل إلى قناعة محددة بشأنه، مع أنه يمكن 

ات جراء يمكن أن يوثق العالقإاالفتراض بش يء من اليقين بأن سلطان العبدلي ال يحبذ أي 

ر الرحى ت حجبين أية دولة أخرى وبين الحكومة البريطانية، مما يجعل دولته أقل أهمية )ليس

 الرئيسية(، بالنسبة ألمور املناطق الداخلية وسياساتها.

إال أنه بغض النظر عن سبب التوقف املفاجئ ذاك، فإن لدي من األسباب ما  – 7

 آخر ساهم في تعطيل عقد املعاهدة املرغوبة، أال وهو النقاش 
ً
يجعلني أعتقد بأن هناك سببا

ولة نفسها حول املشاركة وتوزيع الرواتب واملكاسب بين شيوخ وقادة الفروع القبلية في الد

 املالية األخرى التي يتوقع أن تأتي بها املعاهدة.

أما فيما عدا ذلك، فإن معلوماتي تفيد بأن علي بن أحمد الرصاص ي متقدم في السن  – 8

ا ذوليس من النوع الذي يحب تحمل األعباء واملسؤوليات اإلضافية ال اآلن وال في املستقبل، إ

استطاع تحاشيها بدون حرج. وقد علمت أنه عند وفاة السلطان االسمي الحالي، فربما 

 سيكون ابن علي بن أحمد وليس علي بن أحمد نفسه، هو الذي سينتخب ملنصب السلطانية.

، رغبة في تحاش ي أي مصدر للخالف مع قبيلته وتحاش ي أي عبء  – 9
ً
من املمكن تماما

عاتقه، أن يكون مثل هذا الرجل قد فضل حتى اآلن الراحة  أو مسؤولية كبيرة تلقى على

 من ال ءالنسبية التي يتمتع بها في موقعه الحالي على هضبة البيضا
ً
تعرض الخصبة، بدال

 ألخطار الترحال واملغامرة باتجاه عدن، وربما توقف االنسجام والرتابة في حياته.

 في مهمة استئناف املفاوضات – 10
ً
عن طريق نفس الوسيط، وهي  أنا منهمك حاليا
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. وهو في أن أتغلب، 
ً
املفاوضات التي توقفت فجأة في املاض ي دون سبب محدد كما قلت آنفا

، أمر  إن
ً
أمكن ذلك، على تردد علي بن أحمد في زيارة عدن، وإال سأرتب، إن كان ذلك ممكنا

 منه، مزودين بختم السلطان وبرسائل تخو 
ً
الحية لهم صقدوم أبنه وبعض كبار شيوخ بدال

ك على نفس األسس التي اتبعت آخر مرة في املعاهدة التي لالتوقيع على معاهدة نيابة عنه، وذ

 عقدت مع قبيلة العولقي العليا.

آمل أن تكلل هذه املفاوضات بالنجاح في الوقت املناسب، أو أن تخدم، على األقل،  – 11

بة بع قد تكون األوضاع املضطر هدف توفير دليل مفيد باتجاه تقديم خط عمل بديل. بالط

 للعاقة أو التأخير. ولكني آمل أن يصبح باإلمكان، خالل األشهر 
ً
 مصدرا

ً
في اليمن حاليا

القليلة القادمة، التوصل إلى عقد هذه املعاهدة وبالتالي إزالة ما يصفه املستر فيتزموريس 

 بأنة الفجوة الوحيدة الخطيرة في خط الحدود الشمالية ـ الشرقية.

 FO 406/22الوثيقة رقم 

رقم ، [1323ربيع األول  10]االثنين 1905مايو 15، القسطنطينية، السفارة البريطانية

 إلى: املاركيز النزدون . 339

 موالي،

لي الشرف بأن أبعث لسيادتكم طيه بمراسلة من القنصل البريطاني في دمشق، التي 

 رية في اليمن.ينقل فيها خبر مغادرة ضباط أتراك إلقامة محكمة عسك

 خادمكم املطيع

 ن. ر. أوكنور 

 FO 406/22الوثيقة رقم 

 [ 1323ربيع األول 11/ الثالثاء 1905مايو]] 16برقية مؤرخة في ، حكومة الهند

 إلى: املستر برودريك، وزير شؤون الهند. من: حكومة الهند

[ 1323األول  ربيع 7/الجمعة 1905أبرق املقيم في عدن في الثاني عشر من الشهر الحالي]

 يقول ما يلي:
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"ورد في رسالة تلقيناها من الضابط السياس ي في الضالع، أن قائمقام قعطبة قادم إلى 

عدن، بعد أن استقال من منصبه ألنه يتوقع عزله من ذلك املنصب. وقد أبلغ القائمقام 

الضابط السياس ي أنه تم التوصل إلى اتفاق )حل وسط( في العشرين من الشهر 

[ بين حاكم )والي( صنعاء وبين اإلمام، اتفق 1323صفر  15/الثالثاء 1905]أبريل املاض ي

 في ذلك التاريخ. ما 
ً
بموجبه على أن يحتفظ كل جانب باملناطق التي كان يسيطر عليها فعال

تزال هذه االتفاقية تنتظر مصادقة الباب العالي عليها، ولكن يبدو أنه سيكون من املستحيل 

 ما يزال األتراك يسيطرون على إب". املصادقة عليها.

 FO 406/22الوثيقة رقم  

من: نائب القنصل، . 61رقم ، [1323ربيع األول  11]الثالثاء  1905مايو  16في 

 إلى: القنصل ديفي، جـدة. ريتشاردسون، الحديدة

 سيدي،

الباخرة "فؤاد" وهي ملك جاللة السلطان اإلمبراطورية، وصلت إلى هنا قادمة من 

[ وعلى ظهرها 1323ربيع األول 7]الجمعة  القسطنطينية في الثاني عشر من الشهر الحالي

الجنرال شاكر باشا، رئيس لجنة اإلصالحات، وأعضاء اللجنة اآلخرين الذين كلفوا بزيارة 

، كانوا قد نفوا من هذه  اليمن.
ً
 خمسة وأربعون خخصا

ً
وعاد على ظهر نفس الباخرة أيضا

، وإلى مناطق تركية أخرى خالل فترة حكم حلمي باشا.الوالية إلى رودس 
ً
 سابقا

 بالعودة إلى هنا للشيخ العربي املشهور، محمد دالل، 
ً
، سمح أيضا

ً
قبل حوالي شهر تقريبا

وهو صديق خخص ي للمام الحالي، كان قد نفي إلى رودس قبل حوالي عشر سنوات، باعتباره 

 غير مرغوب فيه في اليمن.
ً
ا الرجل قدم تعهدات إلى القصر بأنه قادر يبدو أن هذ خخصا

 على إحالل تسوية ودية بين الحكومة العثمانية وبين اإلمام.

 إال أن السلطات املحلية ال تثق بالشيخ، وليست على استعداد للسماح له بزيارة اإلمام.

أعتقد أن مساعد الوالي قد أشار على قصر يلدز بأن يرسل محمد دالل مرة ثانية 
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 إذا سمح له بالهروب إلى داخل )بعيدة( 
ً
 خطيرا

ً
إلى رودس، على أساس أنه ال يزال خخصا

 البالد.

، والتأخير الحاصل يرجع إلى عدم توفر وسائط 
ً
تم جالء األتراك عن صنعاء تقريبا

 النقل.

 وصل الوالي توفيق بيك والقائد العام رضا باشا إلى مناخة قبل خمسة أو ستة أيام.

 أعداد من املوظفين والتجار من العاصمة املستسلمة.ويصل إلى الحديدة يو 
ً
 ميا

 من 
ً
 عائدا

ً
باإلشارة إلى شروط استسالم صنعاء، علمت من صديق تركي وصل مؤخرا

صنعاء، وعلى صلة وثيقة بأحد أعضاء اللجنة التي أرسلت لتحسين العالقات مع اإلمام، 

 استسالم املدينة بجميع علمت أن هذه الشروط تتضمن الشروط التالية، باإلضافة إلى

 تحصيناتها، ومدافعها وذخائرها الخ.

االنسحاب النهائي والدائم لألتراك من حجة )التي استولى املتمردون املسلحون عليها  – 1

قبل ثالثة أشهر( وكذلك املواقع املحصنة في شمال وجنوب شرقي صنعاء، والتي سقطت في 

 أيدي العرب اآلن.

 استسالم مناخة وتعز.وكذلك استسالم طويل – 2
ً
 ة ومجر، ويعتقد أيضا

 بقيادة 
ً
املكان األول )طويلة( الذي صمدت حاميته الشجاعة املؤلفة من ثمانين رجال

 طيلة األشهر الستة املاضية، تخلت عن مواقعها 
ً
 بطوليا

ً
الكولونيل إبراهيم بيك صمودا

 وتقهقرت بعد سقوط صنعاء.

ستسالم، بالنسبة للتنازل عن حجة ومناخة وتعز وقع املندوبون األتراك على بنود اال 

شريطة أن يقبل قادة هذه املواقع بذلك. وقد طمأن الوالي والقائد العام اإلمام بأن املدن 

 تقع خارج نطاق صالحيتهما في مسألة كهذه.
ً
 الثالثة املحصنة املذكورة آنفا

وما تزال تعز تحت  ما تزال حجور صامدة وفيها مؤونة كافية، كما أن دفاعاتها قوية.

احتالل القوات التركية، في حين أن مناخة، مع أنها محاصرة من الجهة الشمالية الغربية، 

 تتمتع بدفاعات طبيعية قوية، وحاميتها من الجنود األلبان، ويستبعد سقوطها.
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ُيعلن عن هدنة ملدة عام واحد، يتعهد األتراك خاللها باالمتناع عن األعمال  – 3

 العسكرية.

فيما يتعلق بالشرط الوارد أعاله، من الحقائق الهامة أن التعزيزات الكبيرة املتوقعة 

 توقفت عن الوصول خالل األيام العشرة املاضية.

ال داعي للقول بأنه إذا كان هذا بالفعل أحد شروط االستسالم، فليس من املحتمل أن 

 )للمام(. تقبل الحكومة التركية أو تلتزم بالعهد الذي أعطاه ممثلوها

اقترح اإلمام أن يقوم هو بإدارة جميع املناطق الجبلية في اليمن، حيث يسود العنصر 

الزيدي، وأن يدفع إلى السلطان باملقابل جزية سنوية، وأن يتحمل هو نفقات حامية مؤلفة 

 جندي عثماني تتمركز في صنعاء. 5000من 

 يعرض مظالم اليمن 
ً
 وشكاوى اليمنيين، ويستعرضكما أقترح أن يستقبل القصر وفدا

 مساوئ الحكم وطغيان واستبداد اإلدارة التركية واملسؤولين العسكريين.

وصلتني تقارير مفادها أن هناك انشقاقا بين مختلف القبائل العربية بسبب الشروط 

 )قبل بضعة 
ً
السخية التي منحت لألتراك. وقد قامت بعض القبائل املتذمرة والغاضبة مؤخرا

 هب سوق البازار الذي أقامه مساعد اإلمام خارج أسوار صنعاء.أيام( بن

القائد العسكري الجديد في اليمن، أحمد فيض ي باشا، لم يصل بعد، مع أنه يتوقع 

 وصوله بين يوم وآخر.

سقطت أمطار غزيرة في جميع أنحاء الوالية، وقد أنخفض أسعار املواد الغذائية في 

، وهو اآلن
ً
 كبيرا

ً
أقل مما هو عليه في العادة، وحتى إنه أقل مما كان حتى في  صنعاء انخفاضا

 رة.أعوام االحتالل العثماني السمان الخي  

 24]الثالثاء  هطلت في الحديدة أمطار لم يسبق لها مثيل خالل شهري مارس وإبريل

 [ لم تعرفها البلدة خالل األعوام الثالثين املاضية.1323صفر23 األحد – 1322 الحجة

ب تركي، كان يعمل في املستشفى العسكري في صنعاء خالل أشهر الحصار يقدر طبي
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الستة، يقدر عدد نسبة الوفيات نتيجة الجوع واملرض فقط بين أفراد الحامية بما يتراوح 

خخص. كما يقول إن الجثث التركية املنتشرة على الطريق بين صنعاء  7000و 6000بين 

 ومناخة تتجاوز األلف جثة.

ينا معلومات موثوقة بخصوص مجرى األحداث وتطورها في املناطق املجاورة ال تتوفر لد

لتعز، لكن الشائعات هنا تقول، منذ بعض الوقت، أن رضا باشا ومتصرف السنجق 

 عن يوم. 1000محاصران مع 
ً
 جندي في إب، ويتسع انتشار هذه الشائعات وتصديقها يوما

 خادمكم املطيع

 ج. آ. ريتشاردسون 
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Sharafuddin 14/ ص    

 2003( السنة الرابعة الفصل األول 10العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  10العدد  ةافتتاحي_  1 

 9/ تيسير كاملة / ص  البريطانيةفي الوثائق  الدستورية( الثورة 1_ ) 2 

 64/ تيسير كاملة / ص  البريطانيةفي الوثائق  الدستورية( الثورة 2_ ) 3 

ر / ص ي/ زيد بن علي الوز  واألمريكية البريطانيةكما وردت في الوثائق  الدستورية_ وقائع الثورة  4 

146 

1. The constitutional Revolution as recorded in the british documents. / 

Editorial 9/ ص    

2. The constitutional Revolution as recorded in the American documents. / 

Editorial 98/ ص    

3. The constitutional Revolution as recorded in the British and the American   /

Editorial 189/ ص    

 2003( السنة الرابعة الفصل الثاني والثالث 12و11العدد )

 5_ كيد الترجمة: )االستعمار( / رئيس التحرير / ص  1 

 19_ القرآن املجيد وخطابه العاملي / طه جابر العلواني / ص  2 

 65_ الصحابة عند الزيدية رؤية متوازنة / محمد يحيى عزان / ص  3 
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 123_ محنة املطرفية وشيخ اإلسالم العمري / حسن محمد زيد / ص  4 

 143_ توضيح وتعقيب على مقال محنة املطرفية وشيخ اإلسالم / زيد بن علي الوزير / ص  5 

 173_ املهدي املنجرة.. الرجل املؤسسة / عبد اإلله بوعسرية / ص  6 

1. Af-farabi   / Abdelsalam Nour Eldin 3/ ص    

2. Moral Crimes and Female Incarceration in Yemen   / Atyaf Alwazir 26/ ص    

 2004( السنة الخامسة الفصل األول 13العدد )

 5_ املؤسسات املدنية وصحيفة املدينة / رئيس التحرير / ص  1 

 24" أسماء القرآن العظيم / طه جابر العلواني / ص 3_ القرآن وخطابه العاملي املجيد " 2 

 84/ ص  ويلفريد ماديلونغ_ عن سيرة اإلمام أحمد بن يحي الناصر لدين هللا /  3 

 97_ على أطالل اإلباضية في أعالي شمال اليمن / زيد بن علي الوزير / ص  4 

1. Yemen women: the bearers of honor / Atyaf Alwazir 3/ ص    

 2004( السنة الخامسة الفصل الثاني 14العدد )

 5ظار جديد املطرفية / رئيس التحرير / ص _ في انت 1 

 13/ ص  ويلفريد ماديلونغ_ اإلسالم في اليمن. /  2 

 27_ أصول الزيدية ونشأة الفرق اإلسالمية / محمد كالش / ص  3 

 71_ الدراسات النحوية في اليمن / نصار بن محمد حميد الدين / ص  4 

 97قادر / ص  _ عن حضرموت / أبو بكر أحمد با 5 

 104في أعالي شمال اليمن القسم الثاني / زيد بن علي الوزير / ص  اإلباضية_ على أطالل  6 

2. Where do we stand on western Civilization. / Qassim Al-wazir 3/ ص    

 2004( السنة الخامسة الفصل الثالث 15العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  فصل عالقة؟ عالقة؟ أو_ قضايا غائمة ) السيكوالرزمية ( تنظيم  1 

 29_ القرآن وتحديد معاني النبوة ومهام األنبياء / طه جابر العلواني / ص  2 

 55/ ص  ويلفريد ماديلونغ_ أصل مصطلح " الهجرة" باليمن /  3 

 85وأثره على أداء مجلس النواب/ عباس محمد زيد/ ص اليمن _ مجلس الشورى في  4 

3. Changing Visions of the Tribesman in Yemeni Vernacular Literature   / Mark s. 

Wagner 3/ ص    
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 2005السنة السادسة الفصل األول والثاني  (17و16العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  16العدد  افتتاحية_  1 

 11_ امليثاق املقدس والبعد الغائب / زيد بن علي الوزير / ص  2 

_ اليمن في العصر الحديث بين نمطية االستبداد وذهنية الشورى/ زيد بن علي الفضيل / ص  3 

29 

 74_ مذكرات املجاهد الكبير يحيى بن أحمد زبارة / زيد بن علي الوزير / ص  4 

 81/ يحيى بن أحمد زبارة / ص  الدستورية_ مذكرات عن الثورة  5 

 171العلواني / ص  _ مفهوم الوحي في القران / طه جابر 6 

4. The Impact of jamal al –Din al-Afghani on the modern Islamic Movement / 

Fathi Othman 3/ ص    

5. Reforming Zeidism in Yemen   / Mohammed sharafuddin 28/ ص    

 2005( السنة السادسة الفصل الثالث 18العدد )

 5علي الوزير / ص  ( / زيد بن1ان )عَّ _ الطريق إلى اتفاقيه الدَّ  1 

 52_ موقف االسالم من االرهاب / زكريا محمد عبد الهادي / ص  2 

( / آر. بي. سيرجنت / ص  3 
ً
 111_ الزيود )املذهب األكثر اعتداال

_ كتاب "املجاز في ذكر الـُمجاز" في إجازات عبد القادر شرف الدين / زيد بن علي الفضيل / ص  4 

136 

 143" / زيد بن علي الوزير / ص مامةاإل _ كتاب "حوار حول  5 

1. The Impact of jamal al –Din al-Afghani on the modern Islamic Movement 

Part II / Fathi Othman 3/ ص    

2. REVOLUTION DAY   / Yehya Frederickson 23/ ص    

  2006( السنة السابعة الفصل األول 19العدد )

 5"الياسا" التأثير والتأثير املضاد / زيد بن علي الوزير / ص قية الفقه السياس ي ن_ في سبيل ت 1

 59_ الخط العربي الرمز اللغوي والتشكيل الجمالي / بركات محمد مراد / ص  2 
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 71( / زيد بن علي الوزير / ص 3_ الطريق إلى اتفاقيه الدعان ) 3 

1. Rights of the Wife; Culture Practices vs. Islamic Teachings   / Zakariyya 

abdel-Hady 3/ ص    

 2006( السنة السابعة الفصل الثاني والثالث 21و20العدد )

 5_ في سبيل تنقية الفقه السياس ي )التحاكم واملحاكمة( / زيد بن علي الوزير / ص  1 

 35_ بين عمومية املبدأ ودينامية الحياة اإلنسانية / محمد فتحي عثمان / ص  2

( / محمد يحيى عزان / ص _ من أصول االختالف ف 3 
ً
 46ي التاريخ اإلسالمي )فدك نموذجا

 84_ االجتهاد اإلسالمي وموقف من علوم العصر / بركات محمد مراد / ص  4 

 110_ الزهد في شعر أبي العتاهية / ضيف هللا الدريب / ص  5 

 144ص _ مراحل تطور التجمعات اليمنية على األرض األميركية / شاكر أحمد األشول /  6 

 1  _Al-zajjaji's Contribution to Arabic grammatical textbooks in history  /Hana 

Zabarah  3/ ص 

 2007( السنة الثامنة الفصل األول 22العدد )

 5_ بين ديمقراطيتين ..الخيال األفضل / زيد بن علي الوزير / ص  1 

 18 / ص ويلفريد ماديلونغ_ مقدمة كتاب أخبار أئمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيالن /  2 

 38_ ابن الوزير اليماني موقف نقدي من علم التوحيد / بركات محمد مراد / ص  3 

 88( النتائج / زيد بن علي الوزير / ص 4ان )عَّ _ الطريق إلى اتفاقية الدَّ  4 

ُقل  5 
ُ
 135/ زيد بن علي الوزير / ص  التاريخ._ مشروع ن

 2007( السنة الثامنة الفصل الثاني والثالث 24و23)العدد 

 5_ مشروع جمع األحاديث / طه جابر العلواني / ص  1 

 11)إسماعيل بن املرتض ى املحطوري( / زيد بن علي الوزير / ص  ة_ ترجمات منسي 2 

 92/ ص  ماديلونغويلفريد /  الصوفية_ موقف الزيدية إزاء  3 

 121_ ابن باديس رؤية إسالمية للصالح والتجديد / بركات محمد مراد / ص  4 

 131في فكر جمال البنا / عبد هللا علي صبري / ص  اإلسالمية الدولة_  5 

 150دباء في )القات( / عبد الرقيب حجر / ص _ من أقوال األ  6 

ُقل املؤرخ ) 7 
ُ
 198د بن علي الوزير / ص ( إفك في خبر اإلفك / زي2_ ن
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2. The Convention Agains Torture and the U.S.R Record / Mohammad 

Alwazir 3/ ص    

 2008( السنة التاسعة الفصل األول 25العدد )

 5_ الثغرات في نظام الخالفة )تديين الخالفة والعبث بالشورى( / زيد بن علي الوزير / ص  1 

 32في أوروبا / محمد فتحي عثمان / ص  اإلسالمية_ اتحاد املنظمات  2 

 40/ ص  ويلفريد ماديلونغمخطوطين يمنيين تاريخيين )مجهولين( /  ة_ هوي 3 

م(. / أبو بكر أحمد باقادر / ص 2000-1700) العربية الثقافةفي  ضارمةالح_ من إسهامات  4 

54 

هب الهادوي / زيد بن علي الوزير / ص في بناء املذ ه_ أبو الحسين أحمد بن موس ى الطبري ودور  5 

66 

3. Arab Political Reform: Trends and Prospects   / Abdu H.Sharif 3/ ص    

 2008( السنة التاسعة الفصل األول والثاني 27و26العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  26العدد  افتتاحية_  1 

 9_ اإلطار العام للصورة )أحمد بن محمد الشامي( / قاسم بن علي الوزير / ص  2 

 41_ معلمة من معالم اليمن في القرن العشرين )أحمد الشامي( / أحمد علي املاخذي / ص  3 

 76_ أحمد الشامي ورؤيته النقدية لكتابة التاريخ / حمدي محمد الرازحي / ص  4 

 94ملشروع اإلبداعي والنقدي الرائد / محمد يحيى املنصور / ص مالمح ا الشامي._ أحمد  5 

 109واقف وذكريات / إبراهيم محمد إسحاق / ص م_ مع األستاذ أحمد الشامي  6 

 176_ ومضة مشرقة في رياح تغيير اليمن / زيد بن علي الفضيل / ص  7 

 188عظيم في أمة غابت / علي حسين القباني / ص  الشامي._ أحمد  8 

 192_ الشامي وأشواك الطريق / زيد بن علي الوزير / ص  9 

 2009( السنة العاشرة الفصل األول 28العدد )

 5_ في سبيل تنقية الفقه السياس ي )الحصر( التفكيك واالنحصار / زيد بن علي الوزير / ص  1 

 21ص ، ترجمة علي القباني / الفكر والعمل السلفي / برنارد هيكل ة_ حول طبيع 2 

/ ص  / زيد بن علي الفضيل «واملؤثرات الثقافية ةالخصائص الفكري»عالمات وأفكار، ة الزيدي_  3 
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45 

، ديرموتب مكاأل و  الحمي الخوارزمي / ماديلونغ امل_ كتاب الفائق في اصول الدين لركن الدين بن  4 

 .89/ ص ترجمة علي القباني

ُقل املؤرخ ) 5 
ُ
 96زير / ص (. الروافض / زيد بن علي الو 3_ ن

1. Tribes and the Rule of Law in Yemen   / Daniel Corstange 3/ ص    

 2009( السنة العاشرة الفصل الثاني 29العدد )

 5_ الجارودية ليست زيدية / زيد بن علي الوزير / ص  1 

 30_ مراجعات وتأمالت فكرية في مفترق قرنين / قاسم بن علي الوزير / ص  2 

_ مالمح التيارات الفكرية والتنظيمات القومية العربية السياسية / زيد بن علي الفضيل / ص  3 

55 

 88سة والهجرة الحضرمية(. / إسماعيل العطاس / ص وَ نْ _ القناطير املقنطرة )الَج  4 

 102_ املفاهيم التربوية وانعكاساتها في شعر املناجاة عند الزيدية / حمدي محمد الرازحي / ص  5 

 152( دور الدافع في إخفاء الوقائع / زيد بن علي الوزير / ص 3_ نقل املؤرخ ) 6 

 164_ ملحق بالعدد السابق )كلمة عن رحيل أحمد الشامي( / عبد العزير املقالح / ص  7 

1. Yemen and the GCC: the Long Road to Intergration   / Abdu H.Sharif 3/ ص    

 2009الفصل الثالث ( السنة العاشرة 30العدد )

 / زيد بن علي الوزير / ص  والحسينية_  1 
ً
 5أيضا

 63سالم )الخطاب والتاريخ( / حسن أنصاري / ص _ علم الكالم في اال  2 

 121على الذات / عبد السالم نور الدين / ص  والوالية الزوجيةعقد  املرأة_  3 

2. The Great mosque of sanaa an architestural history / Hana Zabarah 3/ ص    

 2010( السنة الحادية عشرة الفصل األول 31العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  31العدد  افتتاحية_  1 

 14( / زيد بن علي الوزير / ص 2_ أضواء جديدة على اتفاقية الدعان ) 2 

 46_ الجارودية انتماء زيدي بأفكار إمامية / محمد يحيى عزان / ص  3 

 65/ ص  ويلفريد ماديلونغ_ السياسة الدينية للفاطميين /  4 

 84_ الحسن البصري / بركات محمد مراد / ص  5 
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 113_ االنعكاسات التربوية في الشعر اإللهي عند الزيدية / حمدي محمد الرازحي / ص  6 

 171_ تحية للمسار / محمد يحيى بالبل / ص  7 

 173ن / هيئة التحرير / ص _ فهارس )املسار( عقد من الزما 8 

1. Yemen's decipherale enigmas   / Fernando Carvajal 3/ ص    

 2010( السنة الحادية عشرة الفصل الثاني 32العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  32العدد  افتتاحية_  1 

 7جتهاد / محمد يحيى عزان / ص بين النص واال  املرأة_ تنصيف دية  2 

 20ر كاملة / رئيس التحرير / ص _ نعي الدكتور تيسي 3 

 28والردود / تيسير كاملة / ص  االنتقاداتسالم _ قصيدة ثورة اإل  4 

 48_ محمود املالحمي املعتزلي في اليمن / حسن أنصاري / ص  5 

 59ين؟ / أبو بكر أحمد باقادر / ص ألى إ الحضرمية تالدراسا_  6 

 72_ الصراع العثماني األمامي في اليمن / زيد بن علي الفضيل / ص  7 

 116( / حمدي محمد الرازحي / ص 3لهي عند الزيدية )في الشعر اإل التربوية االنعكاسات_  8 

 2010( السنة الحادية عشرة الفصل الثالث 33العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  33العدد  افتتاحية .1

 9ثمان / قاسم بن علي الوزير / ص عفتحي الدكتور محمد  .2

 19في الينابيع الزيدية / زيد بن علي الوزير / ص  .3

 57وإجابات( / حسن أنصاري / ص  ى او تاالمام املؤيد باهلل الهاروني )ف .4

 73/ بركات محمد مراد / ص  اإلسالمية والزخرفةالتصوير  .5

ريحي/ يى الســــــــــــ/ عبد هللا يح العاميةواللغات  العربيةاللغة الدكتور ابراهيم السامرئي عالم  .6

 91ص 

1. The Orphan’s School   / Fernando Carvajal 3/ ص    

 2011( السنة الثانية عشرة الفصل األول 34العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  34العدد  افتتاحية_  1 
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ث القوة )تركيا، إيران، مصر( / زيد بن علي الوزير / ص  2 
 
 10_ مثل

 20)حجية أعمال الصحابة واستئثار الخالفة باملال( / زيد بن علي الوزير / ص  _ الثغرات 3 

 36_ الحوار منهج التواصل / بركات محمد مراد / ص  4 

 85_ الحجاب بين االعتدال والتطرف / عبد الواحد العمدي / ص  5 

 133د الرازحي / ص _ االنعكاسات التربوية في الشعر اإللهي عند الزيدية )الر جاء( / حمدي محم 6 

 2011( السنة القانية عشرة الفصل الثاني 35العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  35العدد  افتتاحية_  1 

 9_ داخل مثلث القوة )...( / زيد بن علي الوزير / ص  2 

 15_ القتل والقتال في ضوء تشريعات القران وضوابطه / محمد يحيى عزان / ص  3 

 63من جديد / حمدي محمد الرازحي / ص  الجارودية_  4 

 75ديب الناقد / بركات محمد مراد / ص _ الجاحظ الفيلسوف الساخر واأل  5 

 105في ذنب الغيبة للقاض ي عبد الجبار الهمداني املعتزلي / حسن أنصاري / ص  رسالة_  6 

 111( / املتحف البريطاني / ص 1_ وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) 7 

 2011( السنة الثانية عشرة الفصل الثالث 36العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  36العدد  افتتاحية_  1 

 17_ إبراهيم بن موس ى بن جعفر أداعية أم مغامر؟ / زيد بن علي الوزير / ص  2 

 73_ الطفل وتنمية الثقة بالنفس / بركات محمد مراد / ص  3 

 83اته / زيد بن علي الفضيل / ص _ العنف في الخطاب الفكري وتداعي 4 

_ مع كتاب املحن ألبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي / عبد هللا يحيى السريحي / ص  5 

109 

 127( / املتحف البريطاني / ص 2_ وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) 6 

 151ير / ص ( / هيئة التحر 36( إلى العدد )32_ فهرس مجلة املسار من العدد ) 7 

1. adio Sawa and the Resilience of Religion: An internal Analysis 

 / "Abdelilah Bouasria  3/ ص 

 2012( السنة الثالثة عشرة الفصل األول 37العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  37العدد  افتتاحية_  1 
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 11في مجتمع أملس / زيد بن علي الوزير / ص  االبتكار_ عندما يسقط  2 

 43سباب القطيعة ووسائل التقارب واللقاء / محمد يحيى عزان / ص أبين املسلمين  االختالف_  3 

 65( / أحمد علي املاخذي / ص 1سالم )_ القانون الدولي وعالقته بمفهوم أحكام اإل  4 

 93/ بركات مراد / ص  حضارية رؤيةوالجودة  الرقابةسالمي في إتساب نظام حواال  الحسبة_  5 

 107/ حمدي محمد الرازحي / ص  ةال مركزي ةاتحادي_ قراءة في كتاب نحو وحدة يمنية  6 

 117من بواكير حركة التنوير / زيد بن علي الوزير / ص  2. كتاب االعالن. 1_ مراجعات  7 

 133بريطاني / ص ( / املتحف ال3_ وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) 8

1. zoraida the other author of the quijote   / Ibtssam bou ashrine 3/ ص    

 2012( السنة الثالثة عشرة الفصل الثاني 38العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  38العدد  افتتاحية_  1 

 15ملس )الذي ال يقبل االبتكار واالبداع( / زيد بن علي الوزير / ص _ املجتمع األ  2 

 45ابي حيان التوحيدي / بركات محمد مراد / ص  واغتراببين التهكم الجاحظ  السخرية_  3 

 81( / أحمد علي املاخذي / ص 2سالم )_ القانون الدولي وعالقتهما بمفهوم أحكام اإل  4 

 103وانعكاساتها في شعر املناجاة عند الزيدية  / حمدي محمد الرازحي / ص  التربوية_ املفاهيم  5 

 131 / أورليك فريتاج / ص ةسنغافور العربية الى قيادات اعمال في  الجزيرة_ من الشباب الذهبي في  6 

 149أحمد بن محمد الشامي / إسماعيل بن محمد الوريث / ص  ةم بالغربع_ فتى الفليحي املف 7 

 2012( السنة الثالثة عشرة الفصل الثالث 39العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  39العدد  افتتاحية_  1 

 6( / أحمد علي املاخذي / ص 3سالم )_ القانون الدولي وعالقته بمفهوم أحكام اإل  2 

 63_ الحزن الذي لم يمت .. وأحمد بن علي املأخذي / إسماعيل بن محمد الوريث / ص  3 

  ضارمةالححالة  ودوافعها. النمطية_ حدود الصورة  4 
ً
 93/ أبو بكر أحمد باقادر / ص  نموذجا

 113/ عبد هللا يحيى السريحي / ص  هتحقيق_ معجم البلدان لياقوت الحموي، أهميته ودواعي  5 

 135( / املتحف البريطاني / ص 4_ وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) 6 

 2013( السنة الرابعة عشرة الفصل األول 40العدد )

 5كر الحر / زيد بن علي الوزير / ص _ جمال البنا .. الف 1 
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 13_ وظيفة املال عند الزيدية / زيد بن علي الوزير / ص  2 

 47_ داللة التراكيب النصية آليات القتال في القرآن الكريم / علي أحمد املعنقي / ص  3 

 71 / ص_ املفاهيم التربوية وانعكاساتها في شعر املناجاة عند الزيدية / حمدي محمد الرازحي  4 

 103مساواة تحديث إسالمي بين الحضارمة في )جاوة( / سوميت ك. ماندك / ص  ي الال_ تحد   5 

 131_ أطفال الشوارع.. من مشكالت العصر / بركات محمد مراد / ص  6 

 159( / املتحف البريطاني / ص 5_ وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) 7 

 2013لفصل الثاني ( السنة الرابعة عشرة ا41العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  41العدد  افتتاحية_  1 

 19_ التحدي والصمود من شفق الثورة أشرق فجر املقاومة / زيد بن علي الوزير / ص  2 

 77مساندة القضايا العربية واإلسالمية / أيت بعزيز عبد النور / ص و _ الفضيل الورتالني  3 

 93_ برقيات اإلمام أحمد عن الثورة الدستورية / هيئة التحرير / ص  4 

 147_ قاسم بن علي الوزير في ثالثية الشوق والحزن واإلشراق / عبد العزير املقالح / ص  5 

 155_ تعدد الزوجات.. دراسة نقدية للقراءة املعاصرة / عبد هللا صالح القيس ي / ص  6 

1.  The Prohibition of Usury: A Theological and Practical View   / Mohammad 

Alwazir   3/ ص  

 2013( السنة الرابعة عشرة الفصل الثالث 42العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  42العدد  افتتاحية_  1 

 11_ التسامح عند االسماعيلية والفاطمية / زيد بن علي الوزير / ص  1 

 79/ ص  ويلفريد ماديلونغداعي الحسن بن القاسم / _ العلويون في جيالن وديلمان بعد ال 2 

 87في املعيار( عند االمام يحيى بن حمزة / أحمد علي املاخذي / ص )واملجاز _ مفهوم الحقيقة  3 

 129الشاعر، إطاللة على ديوان قاسم الوزير / حمدي محمد الرازحي / ص  الثورة. وثورة_ شاعرية  4 

 144والتعدد املذهبي.. ما البديل عن سياسة التأزيم؟ / عبد هللا حمود الساملي / ص  الدولة_  5 

 165_ تجنب الربا: االئتمان والرهن في القرن التاسع عشر في حضرموت / ليندا بوكسبرجر / ص  6 

1.  the mohsmsshin in sanaa . Social exclusion and urban informality   /Najiah alwazir  3  

 2014( السنة الخامسة عشرة الفصل األول 43د )العد

 5/ رئيس التحرير / ص  43فتتاحية العدد ا_  1 
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 13_ دراسة في املصادر التاريخية عن وعند اإلسماعيلية / زيد بن علي الوزير / ص  2 

 71_ تجديد الدين في العالم املعاصر )الحج نموذًجا( / عبد الحميد أحمد أبو سليمان / ص  3 

 91_ اقتصاد السوق االجتماعي في اليمن / يحيى بن يحيى املتوكل / ص  4 

 119_ الورتالني في البحار / أيت بعزيز عبد النور / ص  5 

 149_ الفنان املسلم واإلبداع / بركات محمد مراد / ص  6 

 187_ حلم أبي القاسم شاعر الشعب والثورة / إسماعيل بن محمد الوريث / ص  7 

 2014( السنة الخامسة عشرة الفصل الثاني 44)العدد 

 5/ رئيس التحرير / ص  44العدد  افتتاحية_  1 

 9_ السجال القاتل ومأساة التكفير بين االسماعيلية وخصومهم / زيد بن علي الوزير / ص  2 

 39_ أثر الجدل املذهبي في رواية الحديث النبوي / محمد يحيى عزان / ص  3 

البنـا  ؤادفلدودان )العدالة( و)الخدمة(: )افتتان( املنتصرين و)فتنة( املنكسرين / _ الشقيقان ال 4 

 65/ ص 

 85_ اإلسراء واملعراج .. التأصيل قبل التأويل / عبد هللا صالح القيس ي / ص  5 

 6  
ً
ر الحضارمة عن معاناة الغربة والهجرة شعرا   _ كيف عب 

ً
  غنائيا

ً
د ( / أبو بكر أحم)املحضار نموذجا

 103باقادر / ص 

 125_ املخـاوف الشائعة عند أطفال الشوارع / رضية علي محمـد شمسان / ص  7 

 2014( السنة الخامسة عشرة الفصل الثالث 45العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  45العدد  افتتاحية_  1 

 17_ الوداع املهيب )إبراهيم بن علي الوزير( / عبد العزير املقالح / ص  2 

 _ إب 3 
َ
 راهيم بن علي الوزير االنسان املـــ
َ
 19ك / عبد الكريم نعمان / ص ل

 4  
ً
 23للمسلم النموذج / أحمد بسام ساعي / ص  _ إبراهيم بن علي الوزير وداعا

 5  
ً
  _ إبراهيم بن علي الوزير كما عرفته مفكرا

ً
 29/ أحمد علي املاخذي / ص  وإنسانا

 57_ علمان فكريان يغيبان )العلواني والترابي( / جعفر الشايب / ص  6 

 61_ البعد املسكوت عنه في خخصية إبراهيم بن علي الوزير / حمدي محمد الرازحي / ص  7 

 69_ إبراهيم الوزير وتحرير العقل املسلم / زيد بن علي الفضيل / ص  8 
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 71فكرين اإلصالحيين / صبحي غندور / ص _ إبراهيم الوزير حلقة ناصعة في سلسلة امل 9 

 73_ قراءة أولية في فكر املجاهد الكبير إبراهيم بن علي الوزير / عبد العزير املقالح / ص  10 

 83/ ص  ر _ املجاهد واملربي االسالمي الكبير / عبد هللا نو  11 

 89 _ كان خلقه القرآن )إبراهيم بن علي الوزير( / علي حسين القباني / ص 12 

 95_ إبراهيم بن علي الوزير الغائب الحاضر / قاسم بن علي الوزير / ص  13 

 14  
ً
 103العلم من الرجال / محمد الفسيل / ص  يلو من أ _ إبراهيم بن علي الوزير إنسانا

 / محمد يحيى عزان / ص  15 
ً
 113_ إبراهيم بن علي الوزير مفكرا

 121ر / محمد يحيى املنصور / ص _ إبراهيم بن علي الوزير الثائر املفك 16 

 133_ في وداع املفكر الكبير إبراهيم بن علي الوزير / عبد العزير املقالح / ص  17 

 137_ إبراهيم الوزير كما عرفته / يحيى عبد الرقيب الجبيحي / ص  18 

 145من كل الكلمات / شاهر سعد / ص  أفضل_ إبراهيم  19 

 147جاهد إبراهيم بن علي الوزير / زيد بن علي الوزير / ص امل ة_ محطات الثبات في حيا 20 

 171_ على رصيف بعض املحطات من فكر إبراهيم الوزير / قاسم بن علي الوزير / ص  21 

 181_ خالصات عن فكر إبراهيم الوزير / ضياء السعداوي / ص  22 

 185_ في ذكراه )إبراهيم بن علي الوزير( / زيد بن علي الوزير / ص  23 

 191_ مجمل أفكار الراحل إبراهيم الوزير / قاسم بن علي الوزير / ص  24 

 201_ الجديد في فكر إبراهيم الوزير / أحمد بهجت / ص  25 

 217_ الطائفية آخر ورقة للعالين في األرض / إبراهيم بن علي الوزير / ص  26 

 145_ صور من حياة إبراهيم الوزير / هيئة التحرير / ص  27 

 _ إبراهيم بن علي الوزير يتساءلون ما سر ثباتك؟/ أحمد النهمي/ ص الغالف.28

 

1. hadith nahtdi bha   / Mohammed alredh, alwazir 3/ ص    

2.  Ibrahim Bin Ali Alwazir: An Islamic Democrat   / Richard H. Curtis 10/ ص    

 2015( السنة السادسة عشرة الفصل األول 46العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  46العدد  افتتاحية_  1 

 11_ القيمة املعرفية للحديث النبوي املروي باملعنى / محمد يحيى عزان / ص  2 
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 25_ طائفة املوحدين وعالقتهم بالدروز / زيد بن علي الوزير / ص  3 

 675_ تاريخ األسر العربية واإلرث في جنوب شرق آسيا / أبو بكر أحمد باقادر / ص  4 

 117_ أبو حيان التوحيدي املثقف املستقل / بركات محمد مراد / ص  5 

 145_ نظم السلوك في الدخول إلى حضرة امللوك / عبد هللا يحيى السريحي / ص  6 

 157_ البردوني )بشار اليمن( / محمد أحمد النهاري / ص  7 

 2015( السنة السادسة عشرة الفصل الثاني 47العدد )

 5/ رئيس التحرير / ص  47العدد  افتتاحية_  1 

 11هللا الفاطمي .. ماله وما عليه / زيد بن علي الوزير / ص  بأمر_ الحاكم  2 

 57_ أهل البيت .. املصطلح واملرجعية / محمد يحيى عزان / ص  3 

 81_ االنسان بين الفن والجمال / بركات محمد مراد / ص  4 

 99براهيم محمد إسحاق / ص _ شيخ الليل وإجالء يهود صنعاء / إ 5 

 121_ تفهم آراء املخالفين في املسائل الخالفية / اإلمام يحيى بن حمزة / ص  6 

 141_ األمير الشاعر أحمد بن محمد شرف الدين / محمد عبد هللا الوريث / ص  7 

 2015( السنة السادسة عشر الفصل الثالث 48العدد )

 7/ رئيس التحرير / ص  48العدد  افتتاحية_  1 

ة الداللة( / محمد يحيى عزان / ص  2  وثيق وُحجي   13_ رواية الحديث النبوي )منهج التَّ

دين )من أقوالهم ورواية خصومهم( / زيد بن علي الوزير / ص  3   39_ عقائد املوح 

 75قيس ي / ص _ فلسفة حقوق اإلنسان )في الفكرين الغربي واإلسالمي( / عصام صالح ال 4 

 )جولة في أرجاء اليمن( / ديزير شارناي و دفليرس / ص  5 
ً
 97_ اليمن قبل مائة وعشرين عاما

 145_ الحسين بن مطير األسدي )شاعر السحاب والغزل( / محمد عبد هللا الوريث / ص  6 

 171م / هيئة التحرير / ص 2015_ مواضيع مجلة املسار للعام  7 

 2016ابعة عشرة الفصل األول ( السنة الس49العدد )

 7/ رئيس التحرير / ص  49العدد  افتتاحية_  1 

 15_ معارضة القاهرة ودورها في الثورة الدستورية في اليمن / زيد بن علي الوزير / ص  2 

 67_ حديث )الثقلين( في دائرة التجاذبات املذهبية والسياسية / محمد يحيى عزان / ص  3 
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 91ر اليمن األول محمد محمود الزبيري / محمد عبد هللا الوريث / ص _ أبو األحرار شاع 4 

اصر الحسن األطروش / اإلمام الناصر األ  5   103طروش / ص _ االحتساب .. للمام النَّ

 123( / املتحف البريطاني / ص 6_ وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) 6 

1. The Theory of Māl among the Zaydīs / Zayd al-Wazir 3/ ص    

 2016( السنة السابعة عشرة الفصل الثاني 50العدد )

 7_ افتتـاحيــة العــــدد / رئيس التحرير / ص  1 

 13زيد بن علي الوزير / ص « / نظام امللك نموذجا»_ جناية السياسة على التاريخ  2 

ـنـة .. من ُمصطلح شرعي إلى مذهب ديني / محمد يحيى عزان / ص  3   31_ السُّ

 51_ بنية الخطاب الطائفي في اليمن الجمهوري / زيد بن علي الفضيل / ص  4 

 81_ منهج اإلمام ابن املرتض ى في علم الكالم / محمد عبد السالم منصور / ص  5 

 113/ أيت بعزيز عبد النور / ص  _ الفضيل الورتالني تاريخ حافل باإلصالح 6 

 153_ شاعر النغم الصافي عبد الرحمن محمد قاض ي / محمد عبد هللا الوريث / ص  7 

 147( / املتحف البريطاني / ص 7_ وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) 8 

 2016 ( السنة السابعة عشرة الفصل الثالث51العدد )

 7يس التحرير / ص _ افتتـاحيــة العــــدد / رئ 1 

 13_ دور العقل في بناء الحضارة االسالمية / زيد بن علي الوزير / ص  2 

 31_ مراجعات في مجال اإلصالح الديني / محمد يحيى عزان / ص  3 

  51 _ ركائز العلمانية من منظور قرآني / عبد هللا صالح القيس ي / ص 4 

 89 دل محمد الحميري / ص_ اإلجازات العلمية في مكتبة آل الورد / عا 5 

  131([ / املتحف البريطاني / ص8_ وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) 6 

 / مدير التحرير / ص 7 
ً
 .153 _ مجلة املسار خمسون عددا في سبعة عشر عاما

 

**** 
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 القسم الثاني:

 اب تَّ حسب الك  المجلة فهرس 
 

من له أكثر من مقال مرتبا ذلك حسب ذكر ببدأت 

وختمت بمن ليس له إال مقالة واحدة،  اإلكثار 

 .تسلسل األعدادمرتبص ذلك حسب 
 

  

 زيد بن علي الوزير

 7 / صفحة 2000 عام( 1) العدد / خطوة في املسار الطويل _ 1

 عام( 1) العدد /)ملف املطرفية( املساجد في شمال اليمن، صور من الجدل الفكري  ..الجامعات _ 2

 11 / صفحة 2000

 27 / صفحة 2000 عام( 2) العدد / املطرفية.. الفكر واملأساة _ 3

 59 / صفحة 2000 عام( 3) العدد / حديث املصطلحات "اإلرجاء واملرجئة" _ 4

 83 / صفحة 2001 عام( 4) العدد / الجبرية" –حديث املصطلحات "القدرية  _ 5

 5 / صفحة 2001 عام( 5) العدد / القيد" –حديث املصطلحات الخالفة "العقد  _ 6

 75 / صفحة 2001 عام( 5) العدد / تعقيب على مقال بدر الدين الحوثي _ 7

 5 / صفحة 2001 عام( 6) العدد / حديث املصطلحات )العلمانية( _ 8

 87 / صفحة 2001 عام( 6) العدد / حول املطرفية تعقيب األستاذ زيد الوزير _ 9

/  2001 عام( 6) العدد / "األصوليات املعاصرة"جناية خطأ ترجمة املصطلحات في كتاب  _ 10

 105 صفحة

 5 / صفحة 2002 عام( 7) العدد / مره ثانيه العلمانيةحديث املصطلحات  _ 11

 5 / صفحة 2002 عام( 8) العدد / حديث املصطلحات )العفو( _ 12

 95 / صفحة 2002 عام( 8) العدد / عندما تغيب املؤسسات _ 13

 عام( 9) العدد / املؤسسات األطر الضائعة من خالل كتاب "الحسام املشهور"عندما تغيب  _ 14

 83 / صفحة 2002

 5 / صفحة 2003 عام( 10) العدد / 10العدد  ةافتتاحي _ 15
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 2003 عام( 10) العدد / واألمريكية البريطانيةكما وردت في الوثائق  الدستوريةوقائع الثورة  _ 16

 146 / صفحة

 5 / صفحة 2003 عام( 11) العدد / الترجمة: )االستعمار(كيد  _ 17

 143 / صفحة 2003( 12) العدد / اإلسالمتوضيح وتعقيب على مقال محنة املطرفية وشيخ  _ 18

 5 / صفحة 2004 عام( 13) العدد / املدينةاملؤسسات املدنية وصحيفة  _ 19

 97 / صفحة 2004 عام( 13) العدد / اليمنعلى أطالل اإلباضية في أعالي شمال  _ 20

 5 / صفحة 2004 عام( 14) العدد / في انتظار جديد املطرفية _ 21

 104 / صفحة2004( 14) العدد في أعالي شمال اليمن القسم الثاني/ اإلباضيةعلى أطالل  _ 22

 5/صفحة2004( 15) العدد /  فصل عالقة؟ عالقة؟ أوتنظيم  ()السيكوالرزميةقضايا غائمة  _ 23

 5 / صفحة 2005 عام( 16) العدد / 16العدد  افتتاحية _ 24

 11 / صفحة 2005 عام( 16) العدد / امليثاق املقدس والبعد الغائب _ 25

 74 / صفحة 2005 عام( 17) العدد / مذكرات املجاهد الكبير يحيى بن أحمد زبارة _ 26

 5 صفحة/  2005 عام( 18) العدد / (1الطريق إلى اتفاقيه الدعان ) _ 27

 143 / صفحة 2005 عام( 18) العدد / "اإلمامةكتاب "حوار حول  _ 28

 5 / صفحة2006( 19) العدد / في سبيل تنقية الفقه السياس ي "الياسا" التأثير والتأثير املضاد _ 29

 71 / صفحة 2006 عام( 19) العدد / (3الدعان ) ةالطريق إلى اتفاقي _ 30

 5 / صفحة 2006( 20) العدد / السياس ي )التحاكم واملحاكمة(في سبيل تنقية الفقه  _ 31

 5 / صفحة 2007 عام( 22) العدد / األفضل ديمقراطيتين. الخيالبين  _ 32

 88 / صفحة 2007 عام( 22) العدد / ( النتائج4الطريق إلى اتفاقية الدعان ) _ 33

ُقل  _ 34
ُ
 135 / صفحة 2007 عام( 22) العدد / التاريخ.مشروع ن
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 66 صفحة
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 192 / صفحة 2008 عام( 27) العدد / الشامي وأشواك الطريق _ 40
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 5 / صفحة 2010 عام( 31) العدد / 31العدد  افتتاحية _ 46

 14 / صفحة 2010 عام( 31) العدد / (2أضواء جديدة على اتفاقية الدعان ) _ 47

 5 / صفحة 2010 عام( 32) العدد / 32العدد  افتتاحية _ 48
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 5 / صفحة 2010 عام( 33) العدد / 33العدد  افتتاحية _ 50
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 27/ صفحة  2002( عام 7/ العدد ) النبوية السنة صيانة_ عرض الحديث على القران منهج رائد في  5



 175|  المسار مجلة المسار سبعة عشر عامًا من العطاء )فهارس(
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 73 / صفحة 2011 عام( 36) العدد / الطفل وتنمية الثقة بالنفس _ 9
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 93 / صفحة
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 .59/ صفحة  2010( عام 32ين؟ / العدد )ألى إ ةالحضرمي تالدراسا .4
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 165/ صفحة  2013( عام 42العدد )
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 177|  المسار مجلة المسار سبعة عشر عامًا من العطاء )فهارس(
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 133 / صفحة 2011( 34) العدد / االنعكاسات التربوية في الشعر اإللهي عند الزيدية )الر جاء( _ 5

 63 / صفحة 2011 عام( 35) العدد / من جديد الجارودية _ 6

 107 / صفحة 2012 عام( 37) العدد / ةال مركزي ةاتحاديقراءة في كتاب نحو وحدة يمنية  _ 7

 103 / صفحة2012( 38) العدد وانعكاساتها في شعر املناجاة عند الزيدية / التربويةاملفاهيم  _ 8

 71 / صفحة 2013( 40) العدد / املفاهيم التربوية وانعكاساتها في شعر املناجاة عند الزيدية _ 9

/  2013 عام( 42) العدد / الشاعر، إطاللة على ديوان قاسم الوزير الثورة. وثورةشاعرية  _ 10

 129 صفحة
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 زيد بن علي الفضيل

/  2005 عام( 16) العدد / اليمن في العصر الحديث بين نمطية االستبداد وذهنية الشورى _ 1

 29 صفحة

/  2005 عام( 18) العدد / كتاب "املجاز في ذكر الـُمجاز" في إجازات عبد القادر شرف الدين _ 2

 136 صفحة

 176 / صفحة 2008 عام( 27) العدد / ومضة مشرقة في رياح تغيير اليمن _ 3

/  2009 عام( 28) العدد / واملؤثرات الثقافية الفكريةعالمات وأفكار، الخصائص  الزيدية. _ 4

 45 صفحة

/  2009 عام( 29) العدد / مالمح التيارات الفكرية والتنظيمات القومية العربية السياسية _ 5

 55 صفحة

 72 / صفحة 2010 عام( 32) العدد / الصراع العثماني األمامي في اليمن _ 6

 83 / صفحة 2011 عام( 36) العدد / العنف في الخطاب الفكري وتداعياته _ 7
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 13 / صفحة 2004 عام( 14) العدد / اليمن.اإلسالم في  _ 2
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 / صفحة 2007 عام( 22) العدد / مقدمة كتاب أخبار أئمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيالن _ 4

18 

 92 / صفحة 2007 عام( 23) العدد / الصوفيةموقف الزيدية إزاء  _ 5

 .40 / صفحة 2008 عام( 25) العدد / مخطوطين يمنيين تاريخيين )مجهولين( ةهوي _ 6
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 89صفحة 

 65 / صفحة 2010 عام( 31) العدد / السياسة الدينية للفاطميين _ 8
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 173/ صفحة  2010( عام 31فهارس )املسار( عقد من الزمان / العدد ) .5

 151/ صفحة  2011( عام 36( / العدد )36( إلى العدد )32مجلة املسار من العدد )فهرس  .6

 93/ صفحة  2013( عام 41برقيات اإلمام أحمد عن الثورة الدستورية / العدد ) .7

 145/ صفحة  2014( عام 45صور من حياة إبراهيم الوزير / العدد ) .8

 171/ صفحة  2015( عام 48م / العدد )2015مواضيع مجلة املسار للعام  .9

 أحمد بن علي املاخذي

 86 / صفحة 2000 عام( 3) العدد / مفهوم البدعة بين الشريعة واألدب _ 1
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 41 / صفحة 2008( 26) العدد / معلمة من معالم اليمن في القرن العشرين )أحمد الشامي( _ 3

 2012 عام( 37) العدد / (1سالم )وعالقتهما بمفهوم أحكام اإل  الدوليةالقانون الدولي والعالقات  _ 4

 65 / صفحة

 2012 عام( 38) العدد / (2سالم )وعالقتهما بمفهوم أحكام اإل  الدوليةالقانون الدولي والعالقات  _ 5

 81 / صفحة

 2012 عام( 39) العدد / (3سالم )وعالقتهما بمفهوم أحكام اإل  الدوليةالقانون الدولي والعالقات  _ 6

 6 / صفحة

 87 / صفحة 2013( 42) العدد / )في املعيار( عند االمام يحيى بن حمزةواملجاز مفهوم الحقيقة  _ 7

8 _  
ً
  إبراهيم بن علي الوزير كما عرفته مفكرا

ً
 29 / صفحة 2014 عام( 45) العدد / وإنسانا

 الربيطانياملتحف 

 111 / صفحة 2011 عام( 35) العدد / (1وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) _ 1

 127 / صفحة 2011 عام( 36) العدد / (2وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) _ 2

 133 / صفحة 2012 عام( 37) العدد / (3وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) _ 3

 135 / صفحة 2012 عام( 39) العدد / (4البريطانية عن اليمن ) وثائق الخارجية _ 4

 159 / صفحة 2013 عام( 40) العدد / (5وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) _ 5

 123 / صفحة 2016 عام( 49) العدد / (6وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) _ 6

 147 / صفحة 2016 عام( 50) العدد / (7وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) _ 7

 133 / صفحة 2016 عام( 51) العدد / (8وثائق الخارجية البريطانية عن اليمن ) _ 8

 قاسم بن علي الوزير

1 _ Letter to the Martyr's son / 121 / صفحة 2000 عام( 2) العدد 

2 _ Where do we stand on western Civilization. / 3 / صفحة 2004 عام( 15) العدد 

 9 / صفحة 2008 عام( 26) العدد / اإلطار العام للصورة )أحمد بن محمد الشامي( _ 3

 30 / صفحة 2009 عام( 29) العدد / مراجعات وتأمالت فكرية في مفترق قرنين _ 4

 9 / صفحة 2010 عام( 33) العدد / عثمانفتحي الدكتور محمد  _ 5

 95 / صفحة 2014 عام( 45) العدد / الحاضرإبراهيم بن علي الوزير الغائب  _ 6

 171 / صفحة 2014 عام( 45) العدد / على رصيف بعض املحطات من فكر إبراهيم الوزير _ 7

 191 / صفحة 2014 عام( 45) العدد / مجمل أفكار الراحل إبراهيم الوزير _ 8
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 فتحي عثمانمحمد 

 5/ صفحة  2000عام ( 3_ حقوق املرأة في شريعة اإلسالم وتاريخه / العدد ) 1

2. Human Rights in the Comtemporary world: Problems for muslims and 

Others 3/ صفحة  2001( عام 5/ العدد )   

3.  Toward a Muslim constructive Role in the Contemporary World / العدد  

3/ صفحة  2002( عام 8)  

4.  The Impact of jamal al –Din al-Afghani on the modern Islamic Movement    /

3/ صفحة  2005( عام 17العدد )  

5. The Impact of jamal al –Din al-Afghani on the modern Islamic Movement Part 

II 3/ صفحة  2005( عام 18/ العدد )    

 35 / صفحة 2006 عام( 20) العدد / بين عمومية املبدأ ودينامية الحياة اإلنسانية _ 6

 32 / صفحة 2008 عام( 25) العدد / في أوروبا اإلسالميةحاد املنظمات ات _ 7

 طه جابر العلواني

 5 / صفحة 2000 عام( 2) العدد / مدخل إلى فقه األقليات املسلمة "نظرة أولية" _ 1

 19 / صفحة 2003 عام( 11) العدد / القرآن املجيد وخطابه العاملي _ 2

 24 / صفحة 2004( 13) العدد / العظيم" أسماء القرآن 3القرآن وخطابه العاملي املجيد " _ 3

 29 / صفحة 2004 عام( 15) العدد / األنبياءالقرآن وتحديد معاني النبوة ومهام  _ 4

 171 / صفحة 2005 عام( 17) العدد / مفهوم الوحي في القران _ 5

 5 / صفحة 2007 عام( 23) العدد / مشروع جمع األحاديث _ 6

 عبد العزير املقالح

 164 / صفحة 2009( 29) العدد / ملحق بالعدد السابق )كلمة عن رحيل أحمد الشامي( _ 1

 147 / صفحة 2013( 41) العدد / قاسم بن علي الوزير في ثالثية الشوق والحزن واإلشراق _ 2

 17 / صفحة 2014 عام( 45) العدد / الوداع املهيب )إبراهيم بن علي الوزير( _ 3

 73 / صفحة 2014( 45) العدد / قراءة أولية في فكر املجاهد الكبير إبراهيم بن علي الوزير _ 4

 133 / صفحة 2014 عام( 45) العدد / في وداع املفكر الكبير إبراهيم بن علي الوزير _ 5
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 عبد السالم عباس الوجيه

 103 / صفحة 2000 عام( 3) العدد / املؤرخون الزيدية وفهرسة مؤلفاتهم _ 1

 2001 عام( 5) العدد / السيد يحيى املتوكل" ةاليمن "مكتبمصادر التراث في املكتبات الخاصة في  _ 2

 81 / صفحة

 95 / صفحة 2001 عام( 6) العدد / مكتبة السيد يحيى بن محمد بن عباس الوجيه _ 3

 76 / صفحة 2002 عام( 7) العدد / الوجيه معبد السال مكتبة السيد  _ 4

 تيسري كاملة

 .52/ صفحة  2001( عام 6قصيدة شيلي" ثورة اإلسالم" / العدد ) .1

/  2002( عام 8/ العدد )« ايفون يزبك حداد»لـ سالم في امريكا على امتداد قرن من الزمان اإل  .2

 75صفحة 

 9/ صفحة  2003( عام 10/ العدد )( 1) البريطانيةفي الوثائق  الدستوريةالثورة  .3

 64/ صفحة  2003( عام 10/ العدد ) (2) البريطانيةفي الوثائق  الدستوريةالثورة  .4

 28/ صفحة  2010( عام 32والردود / العدد ) االنتقاداتسالم قصيدة ثورة اإل  .5

 الوريثمحمد عبد اهلل 

 141 / صفحة 2015 عام( 47) العدد / األمير الشاعر أحمد بن محمد شرف الدين _ 1

 145 / صفحة 2015( 48) العدد / ير األسدي )شاعر السحاب والغزل العفيف(الحسين بن مط _ 2

 91 / صفحة 2016 عام( 49) العدد / الزبيري أبو األحرار شاعر اليمن األول محمد محمود  _ 3

 153 / صفحة 2016 عام( 50) العدد / قاض يشاعر النغم الصافي عبد الرحمن محمد  _ 4

 149 / صفحة 2012 عام( 38) العدد / أحمد بن محمد الشامي بالغربةم عفتى الفليحي املف _ 1

 63 / صفحة 2012 عام( 39) العدد / خذياوأحمد بن علي امل يمت.الحزن الذي لم  _ 2

 187 / صفحة 2014 عام( 43) العدد / حلم أبي القاسم شاعر الشعب والثورة _ 3

 حييعبد اهلل يحيى السر

 91 / صفحة 2010( 33) العدد / العاميةواللغات  العربيةالدكتور ابراهيم السامرئي عالم  _ 1

 109 / صفحة 2011( 36) العدد / مع كتاب املحن ألبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي _ 2

 113 / صفحة 2012( 39) العدد / هتحقيقمعجم البلدان لياقوت الحموي، أهميته ودواعي  _ 3

 145 / صفحة 2015 عام( 46) العدد / نظم السلوك في الدخول إلى حضرة امللوك _ 4
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 حسن انصاري

 63 / صفحة 2009 عام( 30) العدد / سالم )الخطاب والتاريخ(علم الكالم في اإل  _ 1

 48 / صفحة 2010 عام( 32) العدد / محمود املالحمي املعتزلي في اليمن _ 2

 57 / صفحة 2010 عام( 33) العدد / وإجابات( وى تافالهاروني )االمام املؤيد باهلل  _ 3

 105 / صفحة 2011( 35) العدد / في ذنب الغيبة للقاض ي عبد الجبار الهمداني املعتزلي رسالة _ 4

 عبده حسن شريف

 2000 عام( 1) العدد / الكتابات الغربية حول اليمن في املاض ي والحاضر / عبده حمود الشريف_ 1

 85 / صفحة

1. The State and Islamic Leadership in the Thought of Ibn Khaldoun ( 3/ العدد ) 

  5/ صفحة  2000عام 

2. Arab Political Reform: Trends and Prospects   3/ صفحة  2008( عام 25/ العدد ) 

3. Yemen and the GCC: the Long Road to Intergration /  2009( عام 29/ العدد ) 

  3 صفحة

 بد اهلل صالح القيسيع

 .155 / صفحة 2013 عام( 41) العدد / دراسة نقدية للقراءة املعاصرة الزوجات.تعدد  _ 1

 .85 / صفحة 2014 عام( 44) العدد / التأصيل قبل التأويل واملعراج.اإلسراء  _ 2

  51 / صفحة 2016 عام( 51) العدد / قرآنيركائز العلمانية من منظور  _ 3

 عبد النورأيت بعزيز 

 2013 عام( 41) العدد / واإلسالميةفي مساندة القضايا العربية  دور الشيخ الفضيل الورتالني _ 1

 77 / صفحة

  119 / صفحة 2014 عام( 43) العدد / الورتالني في البحار _ 2

 113 / صفحة 2016 عام( 50) العدد / الفضيل الورتالني تاريخ حافل باإلصالح _ 3

 إسماعيل الوريث

 149 / صفحة 2012 عام( 38) العدد / أحمد بن محمد الشامي بالغربةم عفتى الفليحي املف _ 1

 63 / صفحة 2012 عام( 39) العدد / خذياوأحمد بن علي امل يمت.الحزن الذي لم  _ 2

  187 / صفحة 2014 عام( 43) العدد / حلم أبي القاسم شاعر الشعب والثورة _ 3
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 محمد إبراهيم الوزير

1. The Convention Agains Torture and the U.S.R Record   3/ص2007( 24/ العدد )  

2. The Prohibition of Usury: A Theological and Practical View   3/ ص  2013( 41/ ) 

3. hadith nahtdi bha   3/ صفحة  2014( عام 45/ العدد ) 

 عبد السالم نور الدين

  65 / صفحة 2000 عام( 1) العدد / املجتمع املدني "قضايا وإشكاليات" _ 1

2  _Af-farabi ( عام 12/ العدد )3/ صفحة  2003  

  121 / صفحة 2009 عام( 30) العدد / على الذات والوالية الزوجيةعقد  املرأة _ 3

 برنارد هيكل

1 _ The Zaydis and their detractors in Yemen / 38 / صفحة 2000 عام( 1) العدد  

  31 / صفحة 2001 عام( 5) العدد / أهل الحديث عند زيدية اليمنعلماء  _ 3

  21 / صفحة 2009 عام( 28) العدد / الفكر العمل والسلفي طبيعةحول  _ 2

 الوزيرزيد أطياف 

1. Moral Crimes and Female Incarceration in Yemen 26/ صفحة  2003( 12/ العدد )   

2. Yemen women: the bearers of honor 3/ صفحة  2004( عام 13/ العدد )   

Yehya Frederickson 

1  _Arabic and Oter Poems ( عام 4/ العدد )26/ صفحة  2001 

2  _REVOLUTION DAY ( عام 18/ العدد )23/ صفحة  2005 

Roger Garaudi 

1. The Expansion and decline of Islam 21/ صفحة  2001( عام 4/ العدد )   

 20/ صفحة  2002( عام 8/ العدد ) وانحساره_ انتشار اإلسالم  2

 ا زبارةن  ه  

2. Al- zajjaji's Contribution to Arabic grammatical textbooks in history ( 21/ العدد ) 

3/ صفحة  2006عام   

3. The Great mosque of sanaa an architestural history 3صفحة/2009( 30/ العدد )  
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 الحوثيبدر الدين 

 68 / صفحة 2001( 5) العدد / املساجد" في شمال اليمن –تعليق على مقال: "الجامعات  _ 1

 2001 عام( 6) العدد / حوار حول املطرفية تعليق العالمة بدر الدين على تعقيب األستاذ عزان _ 2

 70 / صفحة

 عبد الحميد احمد أبو سليمان

 49 / صفحة 2001 عام( 4) العدد / الزوجيةضرب املرأة كوسيلة لحل الخالفات  _ 1

 71 / صفحة 2014 عام( 43) العدد / قضية تجديد الدين في العالم املعاصر )الحج نموذًجا( _ 2

 سيفعبد الكريم أحمد 

1. Yemeni Party and electoral system 17/ صفحة  2000( عام 1/ العدد )   

2. Yemen: state Weakness and society Alienation / صفحة  2000( عام 2العدد ) /   

 محمد زبارة

1. Yemen and regional cecurity 3/ صفحة  2000( عام 1/ العدد )   

2. The Arab Human Develpoment Report 2002 : A Review  2002( عام 9/ العدد ) 

3/ صفحة   

 إبراهيم بن علي الوزير

 30 / صفحة 2001( 4) العدد / السالمدور املرأة الجهادي في ثورة اإلمام زيد بن علي عليه  _ 1

 217 / صفحة 2014 عام( 45) العدد / الطائفية آخر ورقة للعالين في األرض _ 2

 علي حسني القباني

 188 / صفحة 2008 عام( 27) العدد / عظيم في أمة غابت الشامي.أحمد  _ 1

 89 / صفحة 2014 عام( 45) العدد / كان خلقه القرآن )إبراهيم بن علي الوزير( _ 2

  املتوكل انطالق

 .65 / صفحة 2001 عام( 4) العدد / النساءالتحرر الشخص ي والنضال الوطني في قصص _ 1

1. Self-Liberation and National Struggle in Yemein Women's Early Short 

Stories   / Antelak Al-Mutawakil 13/ ص    

 محمد يحيى املنصور

 94 / صفحة 2008( 26) العدد / مالمح املشروع اإلبداعي والنقدي الرائد الشامي.أحمد  _ 1
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 121 / صفحة 2014 عام( 45) العدد / إبراهيم بن علي الوزير الثائر املفكر _ 2

Fernando Carvajal 

2. Yemen's decipherale enigmas 3/ صفحة  2010( عام 31/ العدد )   

3. The Orphan’s School 3/ صفحة  2010( عام 33/ العدد )   

 إبراهيم محمد إسحاق

 109 / صفحة 2008( 27) العدد / صور وذكرياتو واقف ممع األستاذ أحمد الشامي  _ 1

 99 / صفحة 2015 عام( 47) العدد / شيخ الليل وإجالء يهود صنعاء _ 2

 محمد شرف الدين

1. Religious Militancy and Universal Peace: A Muslim Perspectiv ( عام 9/ العدد ) 

14/ صفحة  2002  

2. Reforming Zeidism in Yemen 28/ صفحة  2005( عام 17/ العدد )   

 عبد اإلله بوعسرية

 173/ صفحة  2003( عام 12الرجل املؤسسة / العدد ) املنجرة.املهدي  -1

2- Radio sawa and the resilience of religion an internal analysis  2011( عام 36/ العدد ) 

3/ صفحة   

 زكريا محمد عبد الهادي

 .52/ صفحة  2005( 18موقف االسالم من االرهاب / العدد )_  1

1. Rights of the Wife; Culture Practices vs. Islamic Teachings ( عام 19/ العدد ) 

3/ صفحة  2006  

 لهم من مقالة واحدةالكتاب 

5 Michael Gilsenan   / An anthropologist recounts his days in Sanaa one late 

Summer 32/ صفحة  2000( عام 1/ العدد )   

 95/ صفحة  2000( عام 1طاهر شمسان / اليمن في االستشراق السوفياتي / العدد ) 6

سلوى علي قاسم املؤيد / ثورة النفس الزكية "جذور العالقة بين العلويين والعباسيين" /  7

 103/ صفحة  2000م ( عا2العدد )
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عثمان سعيد قاسم / قانون السلطة املحلية في اليمن )تهميش األطراف وتقويض املركز( /  8

 85/ صفحة  2000( عام 2العدد )

صادق جواد سليمان / وراء تطور اإلنسان "إيمانه" اإليمان حال في الداخل وأداء في الخارج /  9

 94/ صفحة  2000( عام 3العدد )

10 Eugenio Galdieri   / The Italo-Turkish War 1911-1912 7/ صفحة  2001( 4/ العدد )   

11 Maria Vittoria Fontana   / The Painting on Yemenite wooden ceilings ( عام 4/ العدد ) 

34/ صفحة  2001  

 37/ صفحة  2001( 4املتوكل / الهوية وأزمات اليمن السياسية / العدد ) كعبد امللمحمد  12

 78/ صفحة  2001( عام 4/ العوملة واتساع الفجوة / العدد ) هللاعبد خالد  13

ر /  14 ِ
 57/ صفحة  2001( عام 5الحاضر واملستقبل / العدد ) الوقف.هاشم محسن شب 

15 Ridwan Al-Sayyid   / the Islamic and the Secular State 3حة ـ/ صف 2001( 6د )دالع/    

16 Antelak Al-Mutawakil   / Self-Liberation and National Struggle in Yemen Women's 

Early Short Stories 13/ صفحة  2001( عام 6/ العدد )   

17 Trevor H.J. Marchand   / Defining "Tradition" in the Context of Yemen's Building 

trade 3/ صفحة  2002( عام 7/ العدد )   

18 Vincent Wilhite   / The Organization of the 1891 Rebellion in Yemen ( عام 7/ العدد ) 

26/ صفحة  2002  

19 David Simonowitz  " / political" Implications of the Zaydi Concept of Imamate in 

Early Medieval Yemen 23/ صفحة  2002( عام 8/ العدد )   

 47/ صفحة  2002( 8/ العدد ) األنثوية إلخفاء ةغبريال فوم بروك / استخدام االسماء كوسيل 20

 / العدد )و عالء الدين آغا / املسلمون في أور  21
ً
( 9با الشرقية في الجمهوريات السوفياتية سابقا

 49/ صفحة  2002عام 

( 9والنقد الجارح( / العدد ) النصيحةأحمد محمد الدغش ي / رأي آخر في كتاب )الفرق بين  22

 71/ صفحة  2002عام 

 123/ صفحة  2003( 11العدد ) / العمري حسن محمد زيد / محنة املطرفية وشيخ اإلسالم  23

 27/ صفحة  2004( عام 14محمد كالش / أصول الزيدية ونشأة الفرق اإلسالمية / العدد ) 24

 71/ صفحة  2004( 14نصار بن محمد حميد الدين / الدراسات النحوية في اليمن / العدد ) 25

26 Mark s. Wagner   / Changing Visions of the Tribesman in Yemeni Vernacular 

Literature 3/ صفحة  2004( عام 15/ العدد )   
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نواب المجلس الشورى في دستور الجمهورية اليمنية وأثره على أداء مجلس  زيد /عباس محمد  27

 85/ صفحة  2004( عام 15العدد ) /

 81/ صفحة  2005( 17/ العدد ) الدستوريةيحيى بن أحمد زبارة / مذكرات عن الثورة  28

( / العدد )آر. بي. سيرجنت /  29
ً
 111/ صفحة  2005( عام 18الزيود )املذهب األكثر اعتداال

 110/ صفحة  2006( عام 21ضيف هللا الدريب / الزهد في شعر أبي العتاهية / العدد ) 30

( عام 21شاكر أحمد األشول / مراحل تطور التجمعات اليمنية على األرض األميركية / العدد ) 31

 144/ صفحة  2006

 131/ صفحة  2007( 24في فكر جمال البنا / العدد ) اإلسالمية الدولةعبد هللا علي صبري /  32

 150/ صفحة  2007( عام 24دباء في )القات( / العدد )عبد الرقيب حجر / من أقوال األ  33

34 Daniel Corstange   / Tribes and the Rule of Law in Yemen 3/ صفحة  2009( 28/ العدد )   

( عام 29سة والهجرة الحضرمية(. / العدد )وَ نْ اس / القناطير املقنطرة )الَج إسماعيل العط 35

 88/ صفحة  2009

 171/ صفحة  2010( عام 31محمد يحيى بالبل / تحية للمسار / العدد ) 36

 85/ صفحة  2011( 34عبد الواحد العمدي / الحجاب بين االعتدال والتطرف / العدد ) 37

38 Ibtssam bou ashrine   / zoraida the other author of the quijote ( عام 37/ العدد ) 

3/ صفحة  2012  

( عام 40علي أحمد املعنقي / داللة التراكيب النصية آليات القتال في القرآن الكريم / العدد ) 39

 47/ صفحة  2013

( 42ما البديل عن سياسة التأزيم؟ / العدد ) املذهبي.والتعدد  الدولةعبد هللا حمود الساملي /  40

 144/ صفحة  2013عام 

41 Najiah alwazir / the mohsmsshin in sanaa. Social exclusion and urban 

informality 3/ صفحة  2013( عام 42/ العدد )   

يحيى بن يحيى املتوكل / اقتصاد السوق االجتماعي في اليمن تلبية دعوات التغيير وتحقيق  42

 91/ صفحة  2014( عام 43الكرامة اإلنسانية / العدد )

البنـا / الشقيقان اللدودان )العدالة( و)الخدمة(: )افتتان( املنتصرين و)فتنة( املنكسرين  فؤاد 43

 65/ صفحة  2014( عام 44/ العدد )
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/  2014( عام 44رضية علي محمـد شمسان / املخـاوف الشائعة عند أطفال الشوارع / العدد ) 44

 125حة صف

45 Richard H. Curtis   / Ibrahim Bin Ali Alwazir: An Islamic Democrat ( 45/ العدد ) 

10/ صفحة  2014عام   

 19/ صفحة  2014( 45عبد الكريم نعمان / إبراهيم بن علي الوزير االنسان امللك / العدد ) 46

/  2014( عام 45أحمد بسام ساعي / إبراهيم بن علي الوزير وداعا للمسلم النموذج / العدد ) 47

 23صفحة 

 57/ صفحة  2014( 45جعفر الشايب / علمان فكريان يغيبان )العلواني والترابي( / العدد ) 48

( 45صبحي غندور / إبراهيم الوزير حلقة ناصعة في سلسلة املفكرين اإلصالحيين / العدد ) 49

 71/ صفحة  2014عام 

 83/ صفحة  2014( عام 45العدد )عبد هللا نور / املجاهد واملربي االسالمي الكبير /  50

( عام 45العلم من الرجال / العدد ) يلو محمد الفسيل / إبراهيم بن علي الوزير إنسانا من أ 51

 103/ صفحة  2014

 137/ صفحة  2014( 45يحيى عبد الرقيب الجبيحي / إبراهيم الوزير كما عرفته / العدد ) 52

 145/ صفحة  2014( عام 45)من كل الكلمات / العدد  أفضلشاهر سعد / إبراهيم  53

 181/ صفحة  2014( عام 45ضياء السعداوي / خالصات عن فكر إبراهيم الوزير / العدد ) 54

 .201/ صفحة  2014( عام 45أحمد بهجت / الجديد في فكر إبراهيم الوزير / العدد ) 55

 الغالف.( / صفحة 45أحمد النهمي / إبراهيم بن علي الوزير يتساءلون ما سر ثباتك؟ / العدد ) 56

 157/ صفحة  2015( عام 46محمد أحمد النهاري / البردوني )بشار اليمن( / العدد ) 57

( 48عصام صالح القيس ي / فلسفة حقوق اإلنسان )في الفكرين الغربي واإلسالمي( / العدد ) 58

 75/ صفحة  2015عام 

 )جولة في أرجاء ديزير شارناي و  65 59
ً
اليمن( / العدد دفليرس / اليمن قبل مائة وعشرين عاما

 97/ صفحة  2015( عام 48)

 81/ ص  2016( 50محمد عبد السالم منصور / منهج اإلمام ابن املرتض ى في علم الكالم / ) 60

 .98/ صفحة  2016( 51عادل محمد الحميري / اإلجازات العلمية في مكتبة آل الورد / العدد ) 61

 تم بحمد هلل
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