
الثــــورة الدين والحياة٠٧
املدرسة األشرفية بتعز

تاريخ عمارة املدرسة وإنشائها:
أجمعت أغلب املصادر التاريخية، والنقوش 
ــة األرشفية، عىل أن  األثرية املوجودة يف املدرس
ــنة 800  ــائها يعود إىل س ــدء يف إنش ــخ الب تاري
ــا امللك األرشاف  ــني أمر ببنائه هـ/ 1397م، ح
ــل عباس.  ــن امللك األفض ــماعيل ب الثاني إس
ففي النقوش األثرية املوجودة حالياً- من واقع 

الزيارة امليدانية- ظهر ما ييل:
- ورد نقش بخط النسخ التأسييس للمدرسة 

يف موضعني:
ــط يف املمر  ــاب األوس ــب الب ــوق عت األول: ف
ــة الخانقاه، ذكر فيه  ــي املفيض إىل قاع الجنوب
ــطر األول: "أمر  ــه يف الس ــئ، ونص ــم املنش اس
ــا ومالكنا  ــة املباركة موالن ــذه املدرس ــارة ه بعم
ــيد األجل امللك األرشاف "، ويف  ــلطان الس الس
السطر الثاني: "ممهد الدنيا والدين إسماعيل 
ــف خلد  ــن العباس بن عيل بن داوود بن يوس ب
ــع يف الجانب  ــرصه " ، والثاني: يق ــه ملكه ون الل
ــوي من عتب مدخل املنارة الرشقية، نقش  العل

فيه تاريخ بدء تأسيس املدرسة،ونصه:
ــارة بهذه  ــداء العم ــطر األول: "وكان ابت الس
ــعيدة يف ثاني  ــطر الثاني "الس ــة" الس املدرس

ربيع اآلخر سنة ثمانمائة" .
وهناك نقش ثالث بخط النسخ أيضاً موجود 
ــن مدخل املنارة الغربية،  يف الجانب العلوي م
ــن اإلرشاف عىل  ــؤول ع ــم املس موضح فيه اس
ــطر األول: "وكان... موالنا  ــه: الس البناء، ونص

سيد األمراء صفي الدين،.
ــوىل  ــدار م ــر.. الدوي ــي (جوه ــطر الثان الس

حصن تعز املحروس)  
ــي  ــراً- والت ــم مؤخ ــال الرتمي ــرت أعم وأظه
ــاً رابعاً ولكنه هذه املرة  بدأت عام 1982 م- نقش
ــافه يف الواجهة  ــوح من الجص، تم اكتش عىل ل
ــالة، ونصه:  ــة الداخلية من بيت الص الجنوبي
ــعيدة  ــة املباركة الس ــاء هذه املدرس "أمر بإنش
ــلطانية امللكية األرشفية... منشيها موالنا  الس
ــلطان األعظم شاهنشاه مالك رقاب األمم  الس
ــلطان  ــرب والعجم س ــوك الع ــيد مل ــر س األقم
ــالطني  ــيد امللوك والس ــلمني س ــالم واملس اإلس
ــني ممهد الدنيا  ــدل عىل العامل ــارش جناح الع ن
والدين إسماعيل بن العباس بن عيل بن داوود 
ــول آجره الله وبنيه  ــف بن عيل بن رس بن يوس
ــنة ثالث  ــخ خامس عرش املحرم س وذاك بتاري

وثمانماية.
ــجل نقش خامس؛ تاريخ بناء املدرسة،  وس
أشارت لهMakke 1990 :-50لكنه يذكر السنة 
الثانية من البناء؛ وهذا النقش يفيد بأن العمل 
ــة مدة ثالث سنوات، أي  ــتمر يف بناء املدرس اس

من عام 800 - 803هـ/1397 - 1400م.
ــي كانت تدرس يف  ــب والعلوم الت املذاه

املدرسة األرشفية:
ــة األرشفية" أنها  يذكر الخزرجي عن املدرس
ــم القرآن الكريم،  ــت تختص بتدريس تعلي كان
ــب اإلمام  ــة، والفقه عىل مذه ــث واللغ والحدي
ــة،  ــافعي، بطاقم كامل من موظفي املدرس الش
ــح  ــون بمن ــن يدرس ــة الذي ــجد والطلب واملس
ــي  ــادة... " (الخزرج ــرت الع ــا ج ــية كم دراس

1993، ج ا: 285).
ــدم الخزرجي يف الجزء الثاني من نفس  ويق
ــة وللتدريس  ــة األرشفي املصدر وصفاً للمدرس

ــره الدينية- يقصد  ــه: " ومن مآث ــا، جاء في فيه
امللك األرشاف الثاني إسماعيل- التي أنشأها 
يف مدينة تعز وخارجها مدرسة حسنة الشكل 
ــان، رشقي وغربي، وباب يماني- يقصد  لها باب
ــيح و...، ورتب  ــدم فس ــة الجنوب- ومق ــه جه ب
ــاً  ــاً وأيتام ــاً ومعلم ــاً، وقيم ــاً ومؤذن ــا إمام فيه
ــاً عىل مذهب  ــون القرآن الكريم، ومدرس يتعلم
ــن الطلبة،  ــداً وعدة م ــافعي ومعي ــام الش اإلم
ــول الله صىل  ــث رس ــدث بحدي ــاً يتح ومدرس
ــو واألدب،  ــاً يف النح ــلم، ومدرس الله عليه وس
ــن الطلبة أيضاً، ووقف فيها العديد  وجماعة م
ــف عىل  ــن، وأوق ــس يف كل ف ــب النفائ ــن الكت م
ــا وقفاً  ــني فيه ــىل املرتب ــورة وع ــة املذك املدرس
ــم... (الخزرجي 1983، ج  ــداً يقوم بكفايته جي
ــة ذلك ما أوردته الوقفية  2: 260)، ويعزز صح
ــانية املذكورة، ويضيف محمد زكريا بأن  الغس
ــة كانت مكونة من قاعات للدراسة، وأن  املدرس
القاعة الرشقية كانت لتدريس الفقه والحديث 
ــة  ــة الغربي ــت القاع ــا اختص ــف، بينم الرشي
بتدريس وحفظ القرآن  الكريم (ا ألكوع 1980: 

269؛ زكريا 1998: 47).
األوقاف الدارَّة عىل املدرسة:

لم يكن املنشئون للمدارس يكتفون- ببنائها 
ــب، بل كانوا يوهبون أوقافاً تدريف ريعها  وحس
عىل مصارف تلك املدارس التي يبنونها... فمثًال 
ــاتني زراعية، تدر بخريها ملساندة  يوهبون بس
ــالتها العلمية، وهو  ــرش رس ــة يف ن بقاء املدرس
ــهم  ــلوك درج عليه بنو أيوب يف بناء مدارس س
ــه بنو رسول  يف مرص، واتبعوه يف اليمن، ومارس
ــردي: ج5: 55، ج7:  ــري ب ــم (ابن تغ ــن بعده م
ــدد وتذكر يف  ــات تح ــت الوقفي ــد كان 137 ). وق
ــات بما تدره من خري، ويحدد وجه  نص الوقفي
ــورة رواتب  ــواء كانت يف ص ــبقاً، س رصفها مس
ــون  ــارف للطلبة الذين يدرس ــاء، أو مص للعلم

والقيام بكفايتهم.
ــانية التي تحدد  ــك الوقفية الغس ومثال ذل

كل األوقاف واألحباس التي أوقفت لها.
نوع املدرسة األرشفية:

ــة  ــورة العمراني ــدارس، والث ــار امل كان النتش
ــم األيوبيني  ــرتة حك ــا يف ف ــت بناءه ــي رافق الت
ــوليني األثر الواضح يف خلق تنوع مميز،  والرس
وتصنيفها تبعاً مليزات كل منها إىل أنواع عدة.

ــاص  ــن ذوي االختص ــدد م ــهم ع ــد أس وق
ــز هذه  ــد وتميي ــي، يف رص ــي والعمران التاريخ
ــمات ومميزات رئيسية  األنواع، وحددوا لها س
ــا تبعاً  ــىل تصنيفه ــوا ع ــة، واتفق ــورة عام بص

للخصائص املشرتكة إىل نوعني رئيسني:
النوع األول: ويعرف باملدارس الكربى.

النوع الثاني: ويعرف باملدارس الصغرى.
ــة  األرشفي ــة  للمدرس ــة  املكون ــارص  فالعن
وميزاتها تضعها ضمن املدارس الكربى وبحكم 
ــبها  ــا ال بحس ــر إليه ــائها، ينظ ــبقية إنش أس
ــب، بل  ــربى فحس ــدارس الك ــة امل ــل نوعي تمث
ــا يليها من  ــيم مل ــذا التقس ــاس له ــرب املقي تعت
ــة العامرية التي  ــربى؛ مثل املدرس املدارس الك
ــن  ــك زم ــا، وذل ــور عنه ــوذج متط ــاءت كنم ج
ــول،  ــر، الذين خلفوا دولة آل رس ــم آل طاه حك
ــاب قد أمر  ــر بن عبد الوه ــلطان عام وكان الس
بإنشائها يف مدينة رداع سنة 901هـ/ 1504م.

التكافل والتالحم.. مسؤولية دينية

بعد ما تبدى له فشل عدوانه 
عىل اليمن ركز تحالف العدوان 
ــب  ــىل الجان ــه ع ــم طاقات معظ
االقتصادي، وذلك عرب سلسلة 
ــدأ بالحصار  ــراءات تب من اإلج
ــع  ــزي وقط ــك املرك ــل البن ونق
ــني ومنع دخول  مرتبات املوظف

ــا  ــق م ــة ليحق ــلع واألدوي الس
ــكرية،  ــه بالقوة العس ــز عن عج
ــل  ــئ العدوان بفش ــا فوج وكم
حملته اإلجرامية بكل رضاوتها 
ــاً وعىل  ــئ أيض ــا فوج وجربوته
ــارب األعوام األربعة  مدى ما يق
ــادي،  ــه االقتص ــل عدوان بفش
ــاة  ــود املعان ــن وج ــم م وبالرغ
ــا  ــي يتحمله ــات الت والتضحي

إال  ــة  والحكم ــان  اإليم ــعب  ش
ــت  ظل ــة  الداخلي ــة  الجبه أن 
ــي  الت ــامخة  الش ــرة  الصخ
انكرست تحت أقدامها مشاريع 

العدوان.
ــل  ــد أن التكاف ــا نج ــن هن وم
االجتماعي وتعزيزه بني أوساط 
ــه  ــون ل ــب أن تك ــع يج املجتم

األولوية يف هذه املرحلة.

عارف محسن الوشاح
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ــارة عضو  ــور محمد عم ــف الدكت وص
ــر ، محاكمة  ــاء باألزه ــار العلم ــة  كب هيئ
الشيخ السعودي سلمان العودة باملأساة 
ــلمان العودة  ــيخ س ، وقال عمارة : إن الش
ــالمية  ــطية اإلس أحد أعالم علماء الوس
ــريا اىل  ــالمي املعارص، مش يف واقعنا اإلس
ــواء يف املؤلفات أو  ــوده الفكرية س أن جه
ــارضات أو التالميذ الذين  يتتلمذون  املح
ــطية  ــىل فكره هي معلم من معالم الوس ع

اإلسالمية.
ــاص لـ  ــح خ ــارة يف ترصي ــع د. عم وتاب
”رأي اليوم“ تعليقا عىل محاكمة العودة: 
ــه يف فرتة  ــودة أن ــيخ الع ــن الش ــم م ”أعل
اعتقاله األوىل قرأ األعمال الكاملة لإلمام 
ــىل تيار  ــو منفتح ع ــد عبده، إذن ه محم
ــالمية  التجديد واإلحياء يف الثقافة اإلس

املعارصة“.
ــارة مؤكدا أن العودة من  واختتم د. عم

ــلط األضواء  ــاء الذين يجب أن تس العلم
ــة وأن يكرموا، ال أن  ــىل أعمالهم الفكري ع
ُيصنع بهم هذه املأساة التي نراها اآلن يف 

واقعنا السيايس املعارص.
وكانت  املحكمة الجزائية املتخصصة 
ــاء املايض   ــدأت الثالث ــعودية قد ب يف الس
ــة املعتقل  ــة الداعي ــراءات محاكم يف إج

سلمان العودة.
ــة للداعية  ــة العام ــت النياب وقد وجه
ــاعد  ــغل منصب مس ــذي يش ــودة ال الع
ــاء  ــي لعلم ــاد العامل ــام لالتح ــني الع األم
ــان إرهابي،  ــلمني، الذي يصنف ككي املس

37 تهمة ضده وطالبت بقتله تعزيراً. 
ومن جهته قال د. عبدالله العودة نجل 
ــعودي املعتقل يف السجون  ــيخ الس الش
ــعودية  منذ شهر سبتمرب املايض .إن  الس
ــجن الحائر  والده يف البداية وضعوه يف س
ــرت يف  ــدا (م ــرية ج ــة صغ ــة مخيف بزنزان

ــس فيها حتى دورة مياه، وبعدها  مرت) لي
نقلوه لالنفرادي، مشريا اىل أن السلطات 
السعودية استمرت يف التجاهل الصّحي 

مما أّدى الرتفاع ضغط الدم مرّة أخرى.
وتابع العودة االبن يف سلسلة تغريدات 
ــذوه  ــذ أخ ــرت“: ”من ــىل ”توي ــابه ع بحس
ــد اليدين والرجلني،  ــن ذهبان، كان مقّي م
ــيارة  ــوه بس ــم وضع ــني، ث ــى العين مغّط
ــه فيرضب  ــرب ترسع في ــا الق ــة كأنه مظلم
السقف ثم يسقط عىل األرض يف الطريق 
ــرة وهو عىل  ــم نقلوه بعدها بطائ ــراراً، ث م

وضعه املقّيد واملغّطى بالكامل“.
وقال العودة االبن إن ثمة  ملفا صادما 
ــروف اعتقال  ــة عن ظ ــات مخيف ومعلوم
ــهر األوىل  ــجنه واألش ــد وظروف س الوال
ــة  ــه الصحّي ــور حالت ــي أّدت لتده والت
ــيتحدث عنه يف  ــريا اىل أنه س حينها، مش

الوقت املناسب بإذن الله تعاىل.

ــث مهنا الجبيل  ــه قال الباح من جهت
ــرست  كثرياً، يف  ــعودية خ ــة  الس إن الدول
ــيخ العودة ، مشريا اىل أن  ــتهداف الش اس
ــد  ــيايس، تزي ــال الس ــاالت االعتق كل ح
ــعب  التوتر إّال أن الضغط عىل ضمري الش
ــيخ مجددا للخطر  يف تعريض حياة الش

مسألة يف غاية الحرج.
ــرش تغريدة  ــا ن ــودة بعدم ــف الع وأوق
رحب فيها بطريقة غري مبارشة بإمكانية 
ــر.  قط ــع  م ــة  لالزم ــل  ح اىل  ــل  التوص
والعالقات بني السعودية وقطر مقطوعة 
ــىل  ــو2017م ع ــن يوني ــس م ــذ الخام من
ــة بدعم  ــاض للدوح ــام الري ــة اته خلفي

تنظيمات متشددة يف املنطقة.
ــوه  ــرز وج ــن أب ــودة م ــار اىل ان الع يش
ــار الصحوة“ الذي ينظر اليه عىل أنه  ”تي
قريب من جماعة االخوان املسلمني التي 

تحظرها اململكة.

ــق  ــح يطل ــة مصطل ــرب الناعم * الح
ــاليب الفكرية  ــن األس ــة م ــىل مجموع ع
ــتعمارية  ــوى االس ــا الق ــي تعتمده الت
ــعوب واألمم  ــتخدمها ملهاجمة الش وتس
املستضعفة املراد السيطرة عليها ونهب 
ــيج  ــتهداف النس ــا عن طريق اس ثرواته
ــه  خلخلت ــدف  به ــة  لألم ــي  االجتماع
ــري هويته وتهيئته للقبول بالتبعية  وتدم
ــاريعهم الخبيثة بدون  ــذ مش لهم وتنفي
أي كلفة مادية أو برشية ، يف حالة الحرب 

املبارشة العسكرية.
ــدة  ــىل ع ــة ع ــرب الناعم ــوم الح وتق

مرتكزات أساسية أهمها:
ــرياً يف  ــر كث ــذي يؤث ــالم: وال 1 - اإلع
ــع وتغيري  ــام للمجتم ــكيل الرأي الع تش
ــا  وقلبه ــق  الحقائ ــف  وتزيي ــه  قناعات
بغرض خلق أرضية اجتماعية وحاضنة 
ــبة للمستعمر وبأيد محلية، لذلك  مناس
تقوم هذه القوى بالسعي للسيطرة عىل 
ــل الدول  ــالم املختلفة داخ ــائل اإلع وس
ــتقطاب اإلعالميني بل  ــتهدفة واس املس

ــائل ودعم  ــف الوس ــم بمختل وصناعته
ــائل التي تساير أفكارهم وأهدافهم  الوس
ــا العامل  ــل أهمه ــدة عوام ــتغلني ع مس
ــة لدى  ــتغالل الحاج ــادي واس االقتص

البعض. 
2 - املرتكز الثقايف: والذي يشكل العمق 
الحضاري للمجتمع ويتم استهدافه عرب 
ــات املنافية لهوية  ــرش الكثري من الثقاف ن
ــويه كل  املجتمع الثقافية عن طريق تش
ــوروث ثقايف  ــن م ــه املجتمع م ــا يمتلك م
ــىل أنه تخلف وهمجية وغري  وتصويره ع
ــاري ووو وغري ذلك عن األمور التي  حض
ــوم ويتم ذلك عن  ــهدها يف واقعنا الي نش
طريق إغراق البلدان باملطبوعات  والكتب 
واألفالم واملسلسالت وعرب املصطلحات 
الرباقة التي يطلقونها بخصوص تحرير 
ــات ذات املغزى  ــرأة والحقوق والحري امل
ــالمية والعربية  ــة اإلس ــض للثقاف املناه
املتجذرة يف املجتمع والرتكيز عليها دون 
ــائل  ــك إغراق البلدان بالوس غريها، كذل
ــالل  واالنح ــخ  التفس ــىل  ع ــاعدة  املس
ــابات عرب  ــباب والش األخالقي لدى الش
ــا النت كاألفالم  ــائل املتاحة وأهمه الوس

ــهيل وصولها إىل الجميع  الجنسية وتس
بغرض اإلثارة واالنحراف.

ــي تعاني منها  ــرش املخدرات والت 3 - ن
ــدف إغراق  ــتهدفة به معظم الدول املس
املجتمع بهذا الوباء القاتل وحرص تفكريه 
ــح كل القضايا التي  حول هذه اآلفة ومس

تهم املجتمع والبلد.
ــه  ــرص في ــذي تح ــاد: وال 4 - االقتص
ــدول  ــارصة ال ــىل مح ــتعمار ع دول االس
واستهداف اقتصاد كل الدول املستهدفة 
ــتهلكة  مس ــوق  س ــرد  مج ــا  وجعله
ــو  ــه نح ــة كل توج ــم ومحارب ملنتجاته
ــة وجعلها دوًال  االكتفاء الذاتي ألي دول
محتاجة فقرية ليسهل تنفيذ مخططات 

هذه القوى ومشاريعها االستعمارية.
ــوم عليها  ــم املرتكزات التي تق هذه أه
ــوى  ــنها ق ــي تش ــة الت ــرب الناعم الح
ــا وهنا ال بد  ــتكبار العاملي ضد أمتن االس
ــاءل ما الذي علينا فعله لحماية  أن نتس
ــدي  ــرب والتص ــذه الح ــن ه ــا م أجيالن

لخطرها ؟
ــم  ــتعراضه أله ــم اس ــا ت ــالل م ــن خ م
ــرب  ــا الح ــوم عليه ــي تق ــزات الت املرتك

ــي  الت ــرية  الخط واألدوات  ــة  الناعم
تستخدمها  هذه القوى التي تشن علينا 
ــل ويتحتم  ــه ينبغي ب ــرب فإن ــذه الح ه
ــذه الحرب  ــدي واملقاومة له علينا التص
ــة وباالخص  ــىل تحصني األم ــل ع والعم

األجيال ضدها.
ــاً وقفة جادة  ــذا يتطلب منا جمعي وه
ــداً لكل  ــكل املعنيني وحش ــتثنائية ل واس
ــا  نملكه ــي  الت ــات  واإلمكاني ــات  الطاق
ــا  ــر علين ــرب األخط ــذه الح ــة ه ملواجه
ــع  ــدروس م ــي م ــي علم ــكل منهج وبش
ــل املؤثرة  ــار العوام ــني االعتب ــذ بع األخ
ــم  ــق أهدافه ــداء يف تحقي ــاح األع يف نج
ــة واملعالجات  ــرب الناعم من خالل الح
الالزمة التي يجب اتخاذها إلفشال هذه 
ــا، ويف تقديري أن  ــدي له ــرب والتص الح
ــة، وهو قضية  ــة يف األهمي ــذا األمر غاي ه
ــة  ــات املجتمعي ــم الفعالي ــة ته محوري
ــا لديهم  ــع بم ــهام الجمي ــوب إس واملطل
ــة ملواجهة هذه  ــج ثقافية وفكري من برام
ــة ورفد مؤسسات الدولة  الهجمة الرشس

بهذه الرؤى املستقبلية.

ــم مقدس  ــرية ومتنوعة وأعظ ــالمية كث ــات اإلس املقدس
ــا وماال  ــا وعرضا ونفس ــان روح ــود هو اإلنس ــذا الوج يف ه
ــه عليه وعىل آله  ــول الله صىل الل ــة كما أكد ذلك رس وكرام
ــلم حني: نظر إىل الكعبة فقال: " مرحبا بك من بيت! ما  وس
ــك وأعظم حرمتك! والله إن املؤمن أعظم حرمة منك  أعظم
ــك واحدة، ومن املؤمن  ــد الله عز وجل، ألن الله حرم من عن
ــوء. وقال صىل الله  ــه وأن يظن به ظن الس ــة: دمه ومال ثالث
ْنَيا أَْهَوُن َعَىل اللَِّه ِمْن َقْتِل  عليه وعىل آله وسلم: «َلَزَواُل الدُّ

رَُجٍل ُمْسِلٍم».
ــان  ــم يف هذا الكون هو اإلنس ــدس واألعظ ــان األق فالبني
ــعى لهدم هذا البنيان بهدر لدمه أو إفساد لروحه  ومن يس
ــه أو تغيري لرس وجوده أو تعبيده للفراعنة  ــاد لنفس أو إفس
ــقة الظلمة فهو بعيد عن الله ومطرود من  ووالة األمر الفس
ــا وأمريا كما قال  ــال ألن يكون واليا وحاكم ــه وليس أه رحمت
ــان الله ملعون  ــان بني ــب املصطفى :«إن هذا اإلنس الحبي
ــببا ومعيارا  ــان س ــدم بنيانه» حتى جعل هذا اإلنس من ه
ــه الوايل عىل  ــق الذي يحظى ب ــة ملدى التوفي ــة فارق وعالم
األمة ومدى سلب التوفيق والرعاية عندما يشق الوايل عىل 
رعيته ويدخل عليهم املعاناة واملشاق واملصاعب واملتاعب 
ــوة وحيف وتعال وهذه املعاني  ويتعامل معهم بشدة وقس
ــار إليها النبي قائًال: «اللهم من ويل من أمر  ــالمية أش اإلس
ــن ويل من أمر  ــقق عليه، وم ــق عليهم فاش ــيئاً فش أمتي ش
ــذا الحديث النبوي  ــم فارفق به». وه ــيئاً، فرفق به أمتي ش
ــامل لكل والية سواء أكانت والية سياسية كربى أو  عام وش
صغرى أو والية اجتماعية أو إدارية أو اقتصادية أو تجارية 
ــؤولية تتعلق باألمة أو الرعية  فمن تقلد والية أو تحمل مس
ــقة والعنت  ــه أن يكون حذرا أيما حذر من إدخال املش فعلي
عىل املسلمني حتى ال يتعرض لدعوة النبي فيكون خارسا 

وفاشال .
ــة لهذا اإلنسان أن جعل النبي املؤذي  لقد بلغت القداس
له وامليسء إليه مؤذيا ومسيئا إىل الله ورسوله حيث يقول 
ــلم: يف الحديث الرشيف  النبي صىل الله عليه وعىل آله وس
الذي يرويه أنس بن مالك، قال: بينما النبي صىل الله عليه 
وآله وسلم يخطب، إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس حتى 
ــلم، فلما  ــه عليه وآله وس ــن النبي صىل الل ــس قريباً م جل
ــه، قال: «يا  ــلم صالت ــىل الله عليه وآله وس ــىض النبي ص ق

فالن، ما منعك أن تجمع »؟
قال: يانبي  الّله: حرصت أن أضع نفيس يف املوضع الذي 

ترى.
ــلمني وتؤذيهم، من  ــك تتخطى رقاب املس قال: «قد رأيت

آذى مسلماً فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الّله».

ــت الرشائع  ــل ورشع ــلت الرس ــت الكتب وأرس ــل أنزل وه
وفصلت األحكام وأنزل القرآن إالَّ لهداية اإلنسان وتكريمه 
ــه وعقله وروحه  ــه واملحافظة عىل نفس ــره والرقي ب وتنوي
ــان والعدل  ــاة اإليم ــاة الطيبة حي ــه إىل الحي ــول ب والوص
ــرسور  ــرشاح وال ــة واالن ــان والطمأنين ــوى واإلحس والتق
ــرآن الكريم املحكمة  ــار؟ كما تؤكد ذلك آيات الق واالستبش
ــل مصطنع  ــىل قلبه قف ــن ع ــا ولم يك ــا وتفهمه ــن تدبره مل
ــرض كاتباع الهوى وحب الدنيا  ــه وبني القرآن عقدة م وبين
ــن ظلموا أو  ــارى أو الركون إىل الذي ــود والنص ــوالء لليه وال
ــببت يف فصل  ــة التي تس ــكار الوهابي ــموم األف التلوث بس
ــا باردة  ــن العمل بالقرآن وجعلت من الدين طقوس األمة ع
ــالم يف سنن وشكليات لن تنفع يوم  جامدة واخترصت اإلس
ــاءل فيه اإلنسان عن مثقال  الحساب الدقيق الذي سيس
ــْوِم اْلِقَياَمِة  ــَط ِلَي ــاىل: {وََنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْس الذرة قال تع
ٍة ِمْن َخرَْدٍل أََتْيَنا  ــاَل َحبَّ ــْيًئا َوإِْن َكاَن ِمْثَق َفَال ُتْظَلُم َنْفٌس َش
ــبحانه: َيْوَم ُهْم َباِرُزوَن َال  ــِبنَي *  وقال س ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحاِس
ــْوَم ِللَِّه اْلَواِحِد  ٌء ِلَمِن اْلُمْلُك اْلَي ــْم َيشْ ــى َعَىل اللَِّه ِمْنُه َيْخَف
ــَبْت َال ُظْلَم اْلَيْوَم إِنَّ  ــاِر * اْلَيْوَم ُتْجزَى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَس اْلَقهَّ
ــِة إِِذ اْلُقُلوُب َلَدى  ــاِب * َوأَْنِذرُْهْم َيْوَم اْآلزَِف يُع اْلِحَس ــَه َرسِ اللَّ
يٍع ُيَطاُع *  ــفِ اِلِمنَي ِمْن َحِميٍم وََال َش اْلَحَناِجِر َكاِظِمنَي َما ِللظَّ

ُدوُر }. َيْعَلُم َخاِئَنَة اْألَْعنُيِ َوَما ُتْخِفي الصُّ
ــطحية  ــهم الفكر الوهابي والثقافة العربية الس  لقد أس
واملناهج الدراسية الهزيلة والضعيفة إسهاما كبريا يف إفراغ 
ــن أثرها ودورها  ــاول وعيد الله م ــات القرآنية التي تتن اآلي
ــادية  ــة واإلرش ــة الوعظي ــالتها التوعوي ــا ورس وفاعليته
ــلطان أيما  ــوء والس ــى علماء الس ــه وجن ــا الل ــي أراده الت
ــدف من وجود القرآن  ــة عىل القرآن عندما جعلوا اله جناي
ــابقات القرآنية فكرث القراء  ــرد الحفظ والتجويد واملس مج
ــمه أما أن يكون  والحفاظ الذين ليس لهم من القرآن إال رس
القرآن هو الفرقان والنور والحاكم واملنظم واملصلح واملربي 
ــم إليه واملعروضة  ــد والدليل واملحتك واآلمر الناهي واملرش
ــية واالجتماعية  ــة واملواقف السياس كل القوانني الوضعي
ــذا ما ال دخل  ــة عىل آياته فه ــراف املتوارث ــالف واألع واألس

للقراء والحفاظ وأئمة وخطباء املساجد فيه.
ــه الواعني وحماته الصادقني  أما أن يكون للقرآن وحملت
ــاجرات  ــني القول الفصل عند الفنت واملش واألمناء الرباني
والخصومات ويكون لهم املوقف املرشف والحازم والحاسم 
ــود  ــويل اليه ــارعني إىل ت ــك املس ــاهدون أولئ ــا يش عندم
ــالم يرسون  ــوبني عىل اإلس والنصارى ويرون الوالة املحس
ــؤالء الوالة  ــدم ه ــر  ويق ــة الكف ــودة ألئم ــون بامل ــل ويعلن ب
ــدوالرات لخدمة االقتصاد الصهيوني األمريكي  مليارات ال
ــدون االتفاقيات املخزية  ــازالت املذلة ويعق ــون التن ويقدم
ــلمني  ــالم واملس ــتهدف اإلس ويوقعون الصفقات التي تس

وتخدم املصالح الغربية هنا ال بد من موقف ملن يقرأ القرآن 
ــون للقرآن حضوره العميل  ــل آياته وهو ما يجب أن يك ويرت
ــىل مجريات األحداث بحيث يكون العالم  وتأثريه الفعيل ع
ــه عني ترتل  ــرية ووعي وتكون ل ــظ ذا بص ــة والحاف والداعي
ــزان القرآن بحيث  ــداث وتزنها بمي ــرآن وعني تقيم األح الق
ــل وراية  ــة الحق والباط ــا يفرق بني راي ــون القرآن فرقان يك
ــالم والكفر  ــان والرشك وراية اإلس ــري والرش وراية اإليم الخ
وراية اإلصالح واإلفساد وراية العدل والظلم وراية الرشعية 
ــالم الجهادي املقاوم وراية اإلسالم  والالرشعية وراية اإلس
الوهابي السلطوي الذي يعبد الشعوب للحكام ويجعلها 

شعوبا تساق كما تساق القطيع.
ــب أن يكون له حضور  ــعوب يج إن مبدأ الوالية عىل الش
ــنا وجامعاتنا وإعالمنا  ــاجدنا ومدارس فاعل وكبري يف مس
ــاحة من  ــاث مس ــات واألبح ــز الدراس ــص مراك وأن تخص
ــألة والية األمر لتعرف الشعوب من  جهدها ودراساتها ملس
ــتحقون  ــمع والطاعة واملس ــم والة األمر الجديرون بالس ه
ــم والة األمر الذين تحرم طاعتهم  لالحرتام والتقدير ومن ه
ــقاط  ــم وإس ــروج عليه ــب الخ ــم ويج ــقط رشعيته وتس
عروشهم ومحاكمتهم ومساءلتهم وتأديبهم وإيقافهم عند 
ــرنى  ــادهم ورشورهم فيا ترى هل س ــم والحد من فس حده
ونشاهد يوما ما عىل مستوى عاملنا العربي صحوة شعبية 
واعية ويقظة مجتمعية ترمي بزعماء وأمراء ووزراء الظلم 
ــن يعترب وحتى  ــوا عربة مل ــف القضبان ليكون ــاد خل والفس
تتحصن مستقبال من تسلط األرشار وحكم األنذال وخداع 

املنافقني.
ــا ويتضمنها قول النبي صىل  ــذه املعاني يختزنه وكل ه
ــلم: «ال قدست أمٌة ال تأمر بمعروٍف،  الله عليه وعىل آله وس
ــم، وال تعني  ــد الظال ــذ عىل ي ــٍر، وال تأخ ــن منك ــى ع وال تنه

املحسن، وال ترد امليسء عن إساءته».
ــلم: »ال قدست أمة ال  وقوله صىل الله عليه وعىل آله وس
ــن قويها، غري  ــق فيأخذ ضعيفها حقه م ــىض فيها بالح يق
ــلم: «إذا رأيت  ــع«. وقوله صىل الله عليه وعىل آله وس متعت
ــي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم، فقد تودع منها».  أمت
ــا وال قيمة وال  ــة ال وزن له ــة ميت ــد أصبحت أم ــى لق واملعن

اعتبار وال فاعلية وال تأثري ووجودها وعدمها عىل سواء.
ــن ظلم هؤالء الوالة  ــد وأرض م وهل هناك ظلم أفدح وأش
ــب  ــني لرتام ــني واملتول ــم املوال ــالم يف ظاهره ــني لإلس املنتم
وأمريكا يف سياستهم وقراراتهم وتوجهاتهم الذين أوصلوا 
األمة إىل الذل وأوقعوها يف الفنت ونرشوا فيها الفساد املتمثل 
ــة مخططات  ــة والتمزيق ورعاي ــاريع التفرق ــي مش يف تبن
ــني واألمريكيني  ــود الغاصب ــع اليه ــوية م ــع والتس التطبي
املحتلني وصدق الله القائل: {َوالَِّذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء 

َبْعٍض إِالَّ َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِيف اْألَرِْض َوَفَساٌد َكِبٌري }.
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