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  كلمة المحرر
  لماذا الوعي

  
  أخي القارئ،

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
وقــــد حــــلَّ علينــــا عيــــد الفطـــر املبــــارك أعــــاده اهللا علينــــا وعلــــى األمــــة " الـــوعي"يصــــدر العــــدد واألول مــــن جملــــة : وبعـــد

  .اإلسالمية بالعزِّ والنصر إن شاء اهللا
ة الفكـــــــر اإلســــــــالمي وبـــــــث الــــــــوعي ونشـــــــر الثقافــــــــة خدمــــــــ" الـــــــوعي"وقـــــــد كـــــــان الباعــــــــث األول إلصـــــــدار جملــــــــة 

ـــان مـــــا فيهـــــا مـــــن خـــــري لنـــــا ولإلنســـــانية مجعـــــاء والتصـــــدي الفـــــرتاءات  اإلســـــالمية والكشـــــف عـــــن كنـــــوز حضـــــارتنا الزاهـــــرة وبيــ
  .ومزاعم أعدائه وتزويد اجليل اإلسالمي اجلديد من الشباب املثقف خبري زاد الفكر والعلم

ـــــــا ومبناســـــــبة صـــــــدور العـــــــدد األول مـــــــن ا ـــــــاء جتـــــــاه أمتن ـــــــدورها اإلجيـــــــايب البن ـــــــى أن تقـــــــوم ب ـــــــا عل لـــــــة، وحرصـــــــًا من
ال   .وعقيدتنا، كان ال بد من اإلشارة ولو بصورة موجزة إىل بعض املالحظات واملعامل الرئيسية يف هذا ا

  :واألمر الذي نريد له أن يكون واضحًا أن
  .هي جملة مجيع املسلمني يف مجيع بالد العامل" الوعي"

ـــــوعي"علـــــى أن تكـــــون وحنـــــرص  م احلاضـــــرة واملســـــتقبلية الـــــيت مل " ال ـــــة ملشـــــكالت الشـــــباب املســـــلم، وحتـــــديا َ اِجل مُعَ
  .يسبق معاجلتها، أو اليت ما زالت حتتاج إىل أضواء إضافية تسلط على بعض جوانبها الغامضة

م الثقافيــــــة واحلضــــــارية علــــــى ضــــــوء اإلســــــالم، وأن تأخــــــذ بيــــــد  وأن تكــــــون معاجلــــــةً ملشــــــكالت املســــــلمني، وحتــــــديا
  .الشاب املسلم ليصبح قادرًا على تصنيف هذه املشكالت والرد على االفرتاءات اليت تستهدف عقيدته

لـــــة  ـــــا والقـــــراء رصـــــيد ا لـــــة أبعادهـــــا املرســـــومة هلـــــا إال بالتعـــــاون بـــــني كتَّا هـــــذا وال تتكامـــــل مســـــرية احلـــــق، وتبلـــــغ ا
م، ومـــــن مث م، وذلـــــك بإدامـــــة الصـــــلة واملراســـــلة لتســـــديد الطريـــــقاحلقيقــــي، وهـــــم األقـــــدر علـــــى حتديـــــد مشـــــكال .  احتياجـــــا

لة جملتك وأنت حمرِّرها   .فنرجوا منك أخي القارئ الكتابة للمجلة عن مشكالتك وعن آرائك وأفكارك فا
مـــــن كـــــان يـــــؤمن بـــــاهللا «: أنـــــه قـــــالونعاهـــــد اهللا علـــــى حتـــــري احلـــــق، وقولـــــه والوقـــــوف دونـــــه، فعـــــن رســـــول اهللا 

لتنا أن تكون املنرب الصادق املرشد للصواب واهللا ويل التوفيق. »ليصمت أويقل خيرا لواليوم اآلخر ف   .ونرجوا 
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  كلمة الوعي
 )كلمة من القلب(

  
ــــه ــــى دينــــه وأمتــــه، انظــــر كيــــف وصــــف اهللا تعــــاىل األمــــة اإلســــالمية بقول ــور عل ــــر أمــــة : أيهــــا املســــلم الغيــ ــــتم خي كن

ـــــاس ـــــة أرادهـــــا اهللا أن تقـــــود األمـــــم األخـــــرى، وحتمـــــل هلـــــا الرســـــالة، وتوجـــــه . أخرجـــــت للن وهـــــذا يعـــــين أن هـــــذه األم
  .العامل لتنقله من الظلمات إىل النور

ــدة تلهــــث وراء األمــــم الكــــافرة أال يــــؤثر فيــــك، أيهــــا املســــلم، هــــذا الواقــــع  ولكنـــا نراهــــا اليــــوم ممزقــــة مغلوبــــة ذليلــــة مقلــ
ـــلم، لــــــرتفض مـــــا أراده لــــــك الكفـــــار، وتســـــعى لتتبــــــوأ املنزلـــــة الــــــيت املخـــــزي، أال حيـــــرك فيــــــك شـــــعور املــــــؤمن  وخنـــــوة املســ

  .كنتم خير أمة أخرجت للناس:  أرادها لك اهللا
  :األمة اإلسالمية اليوم فيها كل املؤهالت ألن تعود إىل قيادة الدنيا، وألن تكون الدولة االوىل يف العامل

  .غىن بالد العامل مبا عندها من برتول ومعادن وأموالمن حيث الثروة املادية، البالد اإلسالمية أ -١
ــــل الــــبالد اإلســــالمية أفضــــل رقعــــة مــــن األرض ســــواء للمواصــــالت أو التجــــارة  -٢ مــــن حيــــث املوقــــع اجلغــــرايف، حتت

  .أو الزراعة أو احلرب
  .من حيث الثروة البشرية، يعد املسلمون اليوم حوايل مليار مسلم -٣
ـــــا حتمـــــل القـــــرآن مـــــن حيـــــث الثـــــروة الفكريـــــة، هـــــذ -٤ ـــــي فكـــــر وأهـــــدى رســـــالة يف الوجـــــود، إ ه األمـــــة عنـــــدها أرق
  .وبقية العامل لديه أفكار ومبادئ من وضع البشر، أما اإلسالم فمن عند اهللا خالق البشر. الكرمي
ـــــــذوقوا  -٥ ـــــــة، فـــــــالعزة مل ي ـــــــوق ألن تتغـــــــري أوضـــــــاعهم املزري ـــــــث واقـــــــع األمـــــــة، ان املســـــــلمني يف شـــــــوق وت مـــــــن حي

ــدام اليهــــــود وعمالئهـــــــم، وخـــــــريات بالدهـــــــم تنهـــــــب ألعـــــــدائهم، وهـــــــم طعمهــــــا منـــــــذ أجيـــــــ ال وكـــــــرامتهم ديســـــــت بأقـــــ
  .يتلهفون للتغيري

ـــــب األمـــــر العظـــــيم جيـــــب أن يضـــــحي بالشـــــيء العظـــــيم -٦ ـــــث احلـــــافز للتضـــــحية، مـــــن طل وال يوجـــــد يف . مـــــن حي
ــدنيا مـــــــن عنــــــده احلـــــــافز احلـــــــاد للتضــــــحية كمـــــــا عنـــــــد املســــــلم مائة ضـــــــعف إىل فاحلســـــــنة بعشـــــــر أمثاهلــــــا إىل ســـــــبع. الــــ

ــــرية ــــد اهللا. أضــــعاف كث ــــة عرضــــها الســــموات واألرض. ومــــا يقــــدم املســــلم مــــن شــــيء جيــــده عن ورضــــوان مــــن . وجيــــد جن
  .موا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهللاوما تقد: اهللا أكرب

ــــت الــــدعوة  -٧ ــــل هــــي عريقــــة ســــبق هلــــا أن محل ــــوم، ب ــــدة الي ــــة، هــــذه األمــــة ليســــت ولي ــــث األصــــالة والعراق مــــن حي
ــــا جمــــرى التــــاريخ، وظلــــت الدولــــة األوىل يف العــــامل أكثــــر مــــن ألــــف ســــنةاإل ــــْت، . ســــالمية وغــــريت  َ وهــــذه األمــــة قــــد َكب

ا حنن، وآن لنا أن ننهض. ولكل جواد كبوة ا أمتنا، إ ا؟ إ   .فهل ندعها يف كبو
ـــــت مـــــع اهللا كـــــان اهللا معـــــك ـــــأس وثـــــق بأنـــــك إن كن ــــي املســـــلم غبـــــار الي ـــــانفض عنـــــك أخـ  مـــــن ولينصـــــرن اهللا: ف

  .إن ينصركم اهللا فال غالب لكم ،إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم .ينصره
واخلـــــع عنـــــك رداء األنانيـــــة واعلـــــم أن مصـــــلحتك احلقيقيـــــة هــــــي بالتضـــــحية يف ســـــبيل اهللا مـــــا عنـــــدكم ينفـــــذ ومــــــا 

  .عند اهللا باق
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وأنَّ هـــــذا صـــــراطي :  تســـــكتوحتــــدَّ أفكـــــار الكفـــــر وال اإلســـــالميواقلــــع عـــــن كـــــل تبعيـــــة ألي فكــــر غـــــري الفكـــــر 
  .مستقيمًا فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

ــــوا معــــًا  ــــدها وتعمل ــــدك بي ــــة، وأن تضــــع ي ــــة العامل ــــة املؤمن ــــد أن تبحــــث عــــن الفئ ــــل ال ب ــــك، ب ــــدًا يف عمل ال تبــــَق وحي
ــــذين يــــدعون ر : فالعمــــل الفــــردي ال ينــــتج ــــدو واصــــبر نفســــك مــــع ال ْعــــُد بهــــم بالغــــداة والعشــــي يري ن وجهــــه، وال تـَ

  .ريد زينة الحياة الدنيا، وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاعيناك عنهم ت
ة وهـــــي إعـــــادة اإلســـــالم إىل واقـــــع  دَ ــل ألجـــــل حتقيـــــق غايـــــة واضـــــحة حمـــــدَّ ـــــل فقـــــط، بـــ مَ ــــلْ ال يكـــــون ألجـــــل العَ مَ والعَ
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  فكر إسالمي
  بالفكر اإلسالمي ننهض

  
ــــ فكــــان العقــــل يف اإلســــالم منــــاط التكليــــف . ز اهللا تعــــاىل اإلنســــان بالعقــــل، وجعــــل عنــــده القــــدرة علــــى التفكــــريمي

، وبفقدانـــــه يســـــقط عنـــــه التكليـــــف الكـــــرمي كثـــــري مـــــن وقـــــد ورد يف القـــــرآن . الشـــــرعي، بوجـــــوده يكـــــون اإلنســـــان مّكلفـــــًا
  .اآليات اليت حتض اإلنسان على التفكري

ــــــا فيهــــــا  فلينظــــــر: قــــــال اهللا تعــــــاىل ، فأنبتن ، مث شــــــقننا األرض شــــــّقًا ًا ّ ــــــاء صــــــب اإلنســــــان إىل طعامــــــه، أنــــــا صــــــببنا امل
ــــــاً  ّ ـــــم خلــــــق، خلــــــق مــــــن مــــــاء دافــــــق، خيــــــرج مــــــن بــــــني الصـــــــلب  فلينظــــــر: وقــــــال]. ٢٣: عــــــبس[ حب اإلنســــــان مـ

ـــــال]. ٥: الطـــــارق[ والرتائـــــب ـــــروج ينظـــــرواأفلـــــم : وق ـــــف بنيناهـــــا، وزيناهـــــا ومـــــا هلـــــا مـــــن ف ـــــوقهم كي  إىل الســـــماء ف
: وقــــــال]. ١٧:الغاشــــــية[ إىل اإلبــــــل كيــــــف خلقــــــت، وإىل الســــــماء كيــــــف رفعــــــت ينظــــــرونأفــــــال : وقــــــال]. ٦: ق[
 ـــــانظرواقـــــل ســـــريوا يف األرض ـــــ  ف ـــــى كـــــل شـــــيء ق ـــــق، مث اهللا ينشـــــئ النشـــــأة األخـــــرى، إن اهللا عل ـــــدأ اخلل ـــــف ب  ديركي
أومل : وقــــــــال ]. ٢١٩: البقــــــــرة[ تتفكــــــــرونكــــــــذلك يبــــــــني اهللا لكــــــــم اآليــــــــات لعلكــــــــم : وقــــــــال]. ٢٠:يــــــــونس[

ى يتفكــــروا فســـــهم، مــــا خلـــــق اهللا الســــموات واألرض ومـــــا بينهمــــا إال بـــــاحلق وأجــــل مســـــمّ : وقـــــال]. ٨: الــــروم[ يف أن
 دًة ورمحـــــةً، إن يف ذلـــــك آليـــــات ومـــــن آياتـــــه أن خلـــــق لكـــــم مـــــن أنفســـــكم أزواجـــــًا لتســـــكنوا إليهـــــا وجعـــــل بيـــــنكم مـــــو

ـــــروم[ يتفكـــــرونلقـــــوم  ـــــال]. ٢٤:يـــــونس[ يتفكـــــرونكـــــذلك نفّصـــــل اآليـــــات لقـــــوم : وقـــــال]. ٢١: ال إن يف : وق
ــــات لقــــوم  ــــال]. ٢٣: الرعــــد[ يتفكــــرونذلــــك آلي م : وق ــــو ــــى جن ــــذكرون اهللا قيامــــًا وقعــــودًا وعل ــــذين ي  ويتفكــــرونال

ــــــا مــــــا خلقــــــت هــــــذا ن ّ ــــــار يف خلــــــق الســــــموات واألرض، رب ــــــا عــــــذاب الن ــــــاطالً ســــــبحانك فقن ]. ١٩١: آل عمــــــران[ ب
ـــــرادى مث : وقـــــال ـــــة، إن هـــــو إالّ تتفكـــــرواقـــــل إّمنـــــا أعظكـــــم بواحـــــدة، أن تقومـــــوا هللا مثـــــىن وفُ ، مـــــا بصـــــاحبكم مـــــن ِجنّ

  .نذير لكم بني يدي عذاب شديد
ــــــــوا نظــــــــرهم يف خملوقا ِمل عْ ُ ــــــــاس أن يـ ــــــــب مــــــــن الن ــــــــات أن اهللا تعــــــــاىل يطل ــــــــه ليتوصــــــــلوا إىل ونالحــــــــظ يف هــــــــذه اآلي ت

ــــة صــــارخة علــــى وجــــود إلــــه واحــــد أزيل واجــــب الوجــــود. وجــــوده . هــــو اهللا تعــــاىل. فكــــل مــــا يف هــــذا الكــــون ليــــدل دالل
  .وإن طلب اهللا من اإلنسان التوصل بالتفكري إىل عقيدة التوحيد لينبئنا عن أمهية الفكر يف اإلسالم

ـــــد رســـــول اهللا" يصـــــبح اإلنســـــان مســـــلمًا حـــــني يعتقـــــد بقلبـــــه، وينطـــــق بلســـــانه أن ، غـــــري أن مثـــــة "ال إلـــــه إال اهللا، حممّ
ــــدة اإلســــالم ــــني مــــن يتوصــــل بتفكــــريه إىل عقي ، وب ــــدًا ــــني مــــن يســــلم مقّل ــــرء مســــلمًا دون . فــــرق شاســــع ب فقــــد يكــــون امل

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى، فـــــإن املســـــلم يتوصـــــل . عقـــــالً  أن يفكــــر ولـــــو مـــــرًة يف حياتـــــه يف إثبـــــات وجـــــود اهللا ونبـــــوة حممـــــد 
ــــوة حممــــد بتفكــــريه الســــليم  ــــه واحــــد، وإىل نب ــــات اهللاإىل وجــــود إل ــــك بإعمــــال النظــــر فيمــــا يشــــاهده مــــن خملوق . ، وذل

واهللا تعـــاىل يطلــــب مــــن النــــاس أن يؤمنـــوا عــــن بيِّنــــة، بإعمــــال النظـــر والتأمــــل يف مظــــاهر الكــــون، فـــإن فيهــــا مــــن اآليــــات 
ها ُســـريِّ ـــق العقـــل وإمنـــا االعتقـــاد إميـــان جـــازم عـــن يقـــني، والي. مـــا يكشـــف عـــن وجـــود مـــن ي ـــأيت عـــن طري قـــني ال بـــّد أن ي

ـــــره إالّ إذا كـــــان ناجتـــــًا عـــــن التفكـــــري والتأمـــــل. والتفكـــــري ـــــف . وال شـــــك أن مثـــــل هـــــذا اإلميـــــان ال يعطـــــي أث ـــــذ يكيِّ وحينئ
  .اإلنسان حياته كلها حبسب هذه العقيدة اليت توّصل إليها
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لـــــذلك جيـــــب أن يكـــــون . عقلـــــهوقـــــد كـــــان اإلنســـــان أفضـــــل خملوقـــــات اهللا تعـــــاىل علـــــى اإلطـــــالق، وكـــــان فضـــــله يف 
  .التفكري أساس حياة هذا اإلنسان بأن يكون مفكرًا عاقالً 

فـــــإذا كـــــان هـــــذا الكفــــــر عـــــن الوجـــــود مســـــتنريًا كـــــان مــــــؤثرًا . واإلنســـــان يـــــنهض مبـــــا لديـــــه مـــــن فكــــــر عـــــن الوجـــــود
ــــــًا لــــــه ــــــه مــــــن مفــــــاهيم عــــــن ا. وأصــــــبحت احليــــــاة رهن ــــــا أن اإلنســــــان يســــــري يف حياتــــــه وفقــــــًا ملــــــا لدي ألشــــــياء، وإذا علمن

ــــف يــــنهض اإلنســــان بعقلــــه ــــا كي ــــل ذلــــك الفكــــر عــــن الوجــــود هــــو الــــذي يوجــــد املفــــاهيم عــــن األشــــياء يف . ألدركن فمث
  .احلياة، وهذه املفاهيم حتدد السلوك اإلنساين

كــــــوِّن  ُ إن مــــــن ينظــــــر إىل الوجــــــود علــــــى أنــــــه خملــــــوق هللا تعــــــاىل، وأنــــــه حمطــــــة اختبــــــار للوصــــــول إىل احليــــــاة اآلخــــــرة لي
تمـــــع . يـــــاة علـــــى هـــــذا األســــاسمفاهيمــــه يف احل ــــا ِعـــــرض يصـــــان، وا ّ فمثـــــل هـــــذا اإلنســـــان يفهــــم املـــــرأة مـــــثالً علـــــى أ

ــــك مــــن املفــــاهيم عــــن األشــــياء ــــل وتعاضــــد، إىل غــــري ذل ــــه تكاف ــــى أن ــــل هــــذه املفــــاهيم حتــــدد ســــلوك اإلنســــان، . عل ومث
تمع، وجتاه كل شيء، ويصبح ناهضًا وراقياً    .جتاه املرأة وجتاه ا

ن مفــــــاهيم أخــــــرى عــــــن  أمــــــا مــــــن ينظــــــر  ــــــًا يكــــــوّ ــــــه موجــــــود عبث ــــــاة األوىل واألخــــــرية وأن ــــــه احلي ــــــى أن إىل الوجــــــود عل
ـــي األوىل واألخــــرية، فــــال حمــــل للقــــيم واملبــــادئ، وصــــار علــــى اإلنســــان أن يتمتــــع . األشــــياء فــــإذا كانــــت هــــذه احليــــاة هـ

ينحـــــدر إىل اعتبارهـــــا وســـــيلة ولـــــذلك فـــــإن مفهـــــوم املـــــرأة مـــــثالً عنـــــد هكـــــذا إنســـــان ل. بـــــأكرب قـــــدر مـــــن املبـــــاهج املاديـــــة
تمـــــع ينقلـــــب إىل اعتبـــــاره مجاعـــــة أفـــــراد فقـــــط لـــــيس بيـــــنهم أي رابـــــط ســـــوى املصـــــلحة وإذا جعـــــل . للمتعـــــة، ومفهـــــوم ا

  .اإلنسان سلوكه على هذا األساس بلغ درجة االحنطاط
ُـــــنهض  ُـــــنهض اإلنســـــان الفـــــرد، فإنـــــه ي الفكـــــر عـــــن الوجـــــود إذا كـــــان ي تمع  .جممـــــوع األفـــــراد -وال بـــــد  -وهـــــذا  فـــــا

تمــــــع كاإلنســـــان الفــــــرد، يكيــــــف . اإلنســـــاين جتمعــــــه وال بـــــد مشــــــاعر وتســـــوده أفكــــــار وحتكمــــــه أنظمـــــة ــــــل هـــــذا ا ثَ ومَ
ــــــا عــــــن األشــــــياء ــــــيت يكوّ ــــــى مفاهيمــــــه ال ــــــاء عل ــــــاة بن ــلوكه يف احلي ــــــا مــــــن التفكــــــري . ســــ وهــــــذه املفــــــاهيم إمــــــا أن يكوّ

ا بناء على غرائزه وحاجاته   .اجلماعي، أو يكوّ
تمع الــــذي يقــــوم علــــى اإلســــالم، والــــذي حيكمـــــه شــــرع اهللا وتســــوده أفكــــار اإلســــالم، ليــــدرك أن لديــــه رســـــالة  فــــا

ــــــّد أن . يف احليــــــاة هــــــي إعــــــالء كلمــــــة اهللا وإن ســــــلوكه يف احليــــــاة، والــــــذي يــــــربز يف أنظمتــــــه ويف أعمالــــــه اجلماعيــــــة، ال ب
  .يكون مبنيًا على أساس اإلسالم

تمـــــع الـــــذي جيمعـــــه إشـــــباع احلاجـــــا ـــــةوأمـــــا ا ن . ت والغرائـــــز، فإنـــــه ال يرقـــــى أن يكـــــون أمّ تمـــــع يكـــــوّ فمثـــــل هـــــذا ا
وبـــــذلك وصـــــل إىل االحنطـــــاط يف كـــــل شـــــيء، وتكالبـــــت عليـــــه . مفاهيمـــــه عـــــن األشـــــياء بنـــــاء علـــــى املصـــــلحة واملنفعـــــة

  .سائر األمم، وفقد كرامته وعزته
تمعـــــني، نعطـــــي مـــــثالً عـــــن فكـــــرة ا الســـــتعمار، وموقـــــف كـــــلٍّ ولكـــــي نـــــدرك مقـــــدار التخلـــــف والرقـــــي بـــــني هـــــذين ا

تمعني جتاه خضوعه لسيطرة أمة أخرى   .من هذين ا
ــــا ومواقفهــــا حبســـــب مــــا أنـــــزل اهللا  ــا قـــــوانني اإلســــالم، وكانــــت تســـــّريها حيا قــــدميًا كانــــت األمـــــة اإلســــالمية حتكمهــ

ـــــة احلـــــ. تعـــــاىل ـــــذلك اعتـــــربت األمـــــة رســـــالتها يف احليـــــاة نشـــــر اإلســـــالم، وإعـــــالء كلمـــــة اهللا، وذلـــــك بإزال واجز املاديـــــة ول
ــــك ــــق شــــرع اهللا يف األرض. الــــيت حتــــول دون ذل ــــى : وجــــاء أمــــر اهللا تعــــاىل ألمــــة اإلســــالم باجلهــــاد لتطبي ــــاتلوهم حت وق
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ــــه هللا ــــت األمــــة ال يشــــغلها شــــاغل عــــن حماربــــة أعــــداء اهللا حــــىت تعلــــي كلمــــة ال تكــــون فتنــــة، ويكــــون الــــدين كلُّ ّ ، وهب
ــــن . احلــــق ولــــو يف أقصــــى العــــامل ــــالعنــــدها خــــاض عقبــــة ب واهللا لــــو علمــــت أن وراء هــــذا : "نــــافع األطلســــي بفرســــه، وق

. وعنــــــدها بلــــــغ املســــــلمون الصــــــني وفرنســــــا يف مئــــــة ســــــنة". البحــــــر أناســــــًا ال يعبــــــدونك لعــــــربت البحــــــر حــــــىت أقــــــاتلهم
  .وعندها علت مكانتهم بني األمم فكانوا أعظم دولة يف العامل

ــــــا اإلســــــالمية، واخنفــــــض معهــــــا ســــــ ــــــا، حــــــىت صــــــرنا نــــــرى، يف وأمــــــا اليــــــوم فقــــــد احنطــــــت أمتن لوكنا، واحنطــــــت عقولن
  .وضح النهار، احلق باطالً والباطل هو احلق

خضــــعنا ألفكـــــار الكفـــــر تغزونـــــا وتعمــــل فينـــــا هـــــدماً وتفريقـــــًا حــــىت هـــــدمنا بأيـــــدينا منـــــارة عزِّنــــا وســـــر حياتنـــــا ومنبـــــع  
نــــا وحاملــــة رايتنــــا بعقولنــــا، ننشــــد احليــــاة يف الغــــرب،  وال زلنــــا خنضــــع حلكــــم الغــــرب حــــىت. كرامتنــــا، دولــــة اإلســــالم، ُجنَّتَ

ـــــــا ـــــــّىن . ونتطلـــــــع إىل دولتـــــــه قبلـــــــة أنظارن ـــــــرتك اإلســـــــالم وأمتـــــــه ويتب ـــة، وآخـــــــر بالعلمانيـــــــة، وآخـــــــر ي ــــ فمـــــــن قائـــــــل بالوطني
  .الشيوعية

ــــــا وحتّكمــــــه يف  ــــــا االحنطــــــاط درجــــــة صــــــرنا نــــــرى معهــــــا أن اســــــتعمار دول الغــــــرب لن هــــــا اإلخــــــوة، لقــــــد بلــــــغ بن ّ أي
، صـــــرنا نـــــرى فيـــــه غايـــــة املـــــىن أراضـــــينا ميـــــتص دماءنـــــا ويســـــلب وكيـــــف ال، وحنـــــن . خرياتنـــــا، ويـــــذيقنا ألـــــوان اهلـــــوان والـــــذّل طعنـــــًا وتفريقـــــًا

نتمـــــىن أن نكـــــون يف محـــــى الغـــــرب املتقـــــدم، وأن نـــــدور معـــــه حيـــــث دار ولـــــو تســـــلط علينـــــا وأعمـــــل فينـــــا حكـــــم الكفـــــر، واقتطـــــع مــــــن 
ــــــوا مث جتـــــدنا نســــــ. بالدنـــــا أعزهـــــا، أللــــــد أعـــــدائنا اليهـــــود شــــــّذاذ اآلفـــــاق عى إىل دول الشـــــرق والغـــــرب مســــــتّجْدين طـــــالبني مـــــنهم أن حيّل

  .لنا مشاكلنا اليت صنعوها بأيديهم مكراً بنا وإذالالً لعزتنا
هــــــا املســــــلمون، قــــــدميًا جــــــاء أمــــــر اهللا تعــــــاىل ّ ــــــه هللا: أي ــــــدين كّل ــــــى ال تكــــــون فتنــــــة ويكــــــون ال فرأينــــــا احــــــتالل  وقــــــاتلوهم حت

فاســـــتجبنا ألمـــــر اهللا تعـــــاىل، وهببنـــــا للـــــذود عـــــن أحكـــــام اإلســـــالم ورايـــــة اإلســـــالم . املـــــوت دونـــــهالكفـــــار لنـــــا عـــــاراً يلطـــــخ جبيننـــــا ويلـــــزم 
وبــــــذلك رددنــــــا . وبـــــالد اإلســــــالم، ورأينــــــا كـــــل مــــــا عــــــدا ذلــــــك مـــــن العــــــيش الرغيــــــد رخيصـــــًا دون اإلبقــــــاء علــــــى دولــــــة اإلســـــالم ورايتــــــه

م إذ جاؤونـــــا غـــــازين، وتصـــــدينا للمغـــــول وقلبنـــــاهم مـــــن   وأمـــــا اليـــــوم، صـــــرنا . كفـــــار إىل جماهـــــدين يف ســـــبيل اهللالصـــــليبيني علـــــى أعقـــــا
نـــــرى أن االســـــتعمار يقربنـــــا مـــــن الغـــــرب، وصـــــرنا نـــــرى يف الغـــــرب قبلـــــة أنظارنـــــا ومـــــدار تفكرينـــــا وحمـــــل احرتامنـــــا وتقـــــديرنا، حـــــىت صـــــرنا 

ــــع علمنـــــا بـــــأن الغـــــرب هـــــو الـــــذي صـــــنع لنـــــا هـــــذه املشـــــاكل ليـــــ تمكن مـــــن نتمـــــىن أن تـــــأيت قـــــوى الغـــــرب حلمايتنـــــا وحـــــل مشـــــاكلنا، مـ
ـــــه تعـــــاىل ضـــــة أو معـــــامل صـــــحوة، ومـــــع مساعنـــــا لقول ـــــذين ظلمـــــوا : العـــــودة إىل بالدنـــــا حينمـــــا يـــــرى فينـــــا بشـــــائر  ـــــى ال وال تركنـــــوا إل

  ].١١٣:هود[ فتمّسكم النار وما لكم من دون اهللا من أولياء ثم ال تُنصرون
نهضــــــــنا ُ ــــــــذي ي ا يف وقــــــــت فإمنــــــــا كــــــــان الحنطــــــــاط تفكرينــــــــا وإذا اســــــــتطاع الغــــــــرب أن يغلبنــــــــ. أيهــــــــا املســــــــلمون، إن الفكــــــــر هــــــــو ال

وإننـــــــا، وقـــــــد أدركنـــــــا أن . فاســـــــتطاع الغـــــــرب أن يضـــــــللنا ويغزونـــــــا بفكـــــــره ومـــــــن مث بقواتـــــــه. وجهلنـــــــا، وعـــــــدم فهمنـــــــا ألفكـــــــار اإلســـــــالم
: بعودتنـــــــا إىل اإلســـــــالم وأفكـــــــار اإلســـــــالم تكمـــــــن عزتنـــــــا ويكمـــــــن حتررنـــــــا مـــــــن ربقـــــــة االســـــــتعمار، إن شـــــــاء اهللا ملهتـــــــدون وملســـــــتجيبون

ا أيهــــا الــــذين آمنــــوا اســــتجيبوا هللا وللرســــول إذا دعــــاكم لمــــا يحيــــيكم، واعلمــــوا أن اهللا يحــــول بــــين المــــرء وقلبــــه وأنــــه إليــــه يــــ
  .تحشرون

  هيثم بكر: إعداد                                                                                             
  .ضة األمة اإلسالمية: يف العدد القادم
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  لماذا... االختالف في بدء يومي الصوم والعيد

  
، وشـــــرع هلــــــا أحكامـــــًا عـــــدة حتفــــــظ ان هـــــذه أمــــــتكم أمـــــة واحـــــدة: جعـــــل اهللا األمـــــة اإلســـــالمية أمــــــة واحـــــدة

ا وقبائلهــــــا  ــــــاط أمرهــــــا لرجــــــل واحــــــد، تلتفــــــت بشــــــعو ا، وحتــــــول دون متزقهــــــا وتبعثرهــــــا، فكــــــان أن أن ا وتصــــــو وحــــــد
: ، ودأب علــــى تطبيقــــه، قــــال تعــــاىلوأفرادهــــا حولــــه، وال ختــــرج عــــن أمــــره كائنــــًا مــــا تكــــون الظــــروف، مــــا التــــزم شــــرع اهللا

ـــر مـــنكم ـــوا اهللا وأطيعـــوا الرســـول وأولـــي األم ـــذين آمنـــوا أطيع ـــا أيهـــا ال ـــال ي ـــايع إمامـــًا فأعطـــاه «: ، وق ومـــن ب
  .»فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر. صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع

أن نظهـــــر مظهـــــر األمـــــة الواحـــــدة بتوحيـــــد بـــــدء شــــــهر فيـــــا حبـــــذا أن نقـــــوم حنـــــن مجيـــــع املســـــلمني يف بقـــــاع العـــــامل 
ـــا متخلـــف، فهـــذا األمـــر  ـــد بيـــوم واحـــد ال يتخلـــف عن الصـــيام مـــن كـــل عـــام، كمـــا وأننـــا رجـــل واحـــد، وتوحيـــد بـــدء العي

  .ليس جمرد حرص أملته رغبة غيارى مندفعني أو خملصني
ا، حيــــث عــــادت أو  ــــه صــــونًا لوحــــد تكــــاد شــــعوبًا وقبائــــل منقســــمة وإمنــــا هــــو حكــــم شــــرعي، أمــــر اهللا األمــــة امتثال

ــــــا ــــــال . علــــــى ذا ــــــدأ املســــــلمون مجــــــيعهم الصــــــوم، ق ــــــأن يب ــــرعي هــــــذا، يقضــــــي ب ــــــه «: واحلكــــــم الشــ صــــــوموا لرؤيت
، الـــــواردة يف احلــــــديث الشــــــريف عامــــــة "صــــــوموا" ، فكلمــــــة »ال تصــــــوموا حتــــــى تــــــروا الهــــــالل«، »وافطـــــروا لرؤيتــــــه

ـــــع بقـــــاع األرض، وكلمـــــة الرؤ  ـــــع املســـــلمني، يف مجي ـــــة جـــــاءت بلفـــــظ عـــــام كـــــذلك تشـــــمل مجي ـــــه"ي ، "إذا رأيـــــتم"، "لرؤيت
  .، وهذا جيعلها تشمل كل رؤية، وليست خاصة برؤية الشخص نفسه، وال برؤية أهل بلده"حىت تروا"

وعليـــــه فـــــإن اخلطـــــاب الـــــذي يـــــأمر املســـــلمني بالصـــــوم، وبــــــالفطر عـــــام، ومتعلـــــق اخلطـــــاب وهـــــو الرؤيـــــة هـــــو عــــــام 
، فــــال شــــك أن احلكــــم يكــــون حينئــــذ ع ، فليــــزم األمــــر بالصــــوم والفطــــر مجيــــع املســــلمني يف مجيــــع أحنــــاء العــــامل أيضــــًا امــــًا

فلــــو رأي أهــــل أقصــــى بــــالد الشــــرق اهلــــالل لزمــــت لــــرؤيتهم هــــذه أهــــل أقصــــى بــــالد الغــــرب، ورؤيــــة . عنــــد رؤيــــة اهلــــالل
، كأهل البلد الواحد سواء بسوا   .ءهؤالء رؤية ألولئك وتلزمهم، فيبدأوا صومهم سوية ويبدأوا العيد معًا

ــــد كــــان املســــلمون علــــى عهــــد رســــول اهللا  ــــة النصــــوص الشــــرعية، وق يصــــومون  هــــذا هــــو حكــــم اهللا حســــب دالل
ــــت أم بعــــدت، وهــــذا أيضــــًا يشــــكل  ــــوم واحــــد، رغــــم اخــــتالف منــــاطقهم، وأمــــاكن وجــــودهم قرب ويفطــــرون مجيعــــًا يف ي

ــــع املســــ ــــة اهلــــالل، توجــــب علــــى مجي ــــيالً شــــرعيًا آخــــر، يؤكــــد مــــا ذهبنــــا إليــــه مــــن أن رؤي ، وأن دل لمني أن يصــــوموا معــــًا
  .يفطروا معًا بيوم واحد

ــــدءِ الصـــــوم وبـــــاختالف بـــــدءِ يـــــوم العيـــــد، فيـــــتلخص يف أمـــــرين اثنــــــني،  أمـــــا مـــــا ذهـــــب إليـــــه القـــــائلون بـــــاختالف بـ
ــــد خماطــــب مبــــا عنــــده كمــــا يف أوقــــات : أحــــدمها ــــزم غــــريهم، فأهــــل كــــل بل ــــه الــــيت ال تل ــــم يقولــــون أن لكــــل بلــــد رؤيت أ

ـــــأن اخـــــتالف أوقـــــات الصـــــالة بـــــني األقطـــــار، مقيـــــد بـــــدخول . ا بـــــاختالف املطـــــالعالصـــــالة ومـــــن هنـــــا قـــــالو  ونقـــــول ب
ــــّد منــــه  ــــا يف البلــــد الواحــــد، وهــــذا أمــــر ال ب ــــة يف احلصــــول مــــن بلــــد إىل آخــــر، فضــــالً عــــن تفاو ــــا، وهــــذه متفاوت أوقا

ا يف ك ـــــيت حـــــددها الشـــــارع، تتفـــــاوت يف احلصـــــول، ولكـــــون حركـــــة الشـــــمس وصـــــريور بـــــد الســـــماء يف ألن العالمـــــات ال
بلــــد مـــــا، وهــــي وقـــــت دخــــول صـــــالة الظهــــر فيـــــه، ال ميكـــــن أن تلقــــي ظالهلـــــا علــــى بقعـــــة أخــــرى مـــــن األرض، تكـــــون 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــارة أخــــرى ال ميكــــن للشــــمس أن تكــــون يف وســــط الســــماء  ــا يف الوقــــت نفســــه، وبعب ــــد منهــ للشــــمس، كمــــا لــــذلك البل
ـــــية لنقطتـــــــني متباعـــــــدتني علـــــــى األرض يف ذات الوقـــــــت، فيكــــــون التفـــــــاوت يف العالمـــــــات الدالـــــــة علـــــــى دخـــــــول  بالنسـ

ـــــني بلـــــد وآخـــــر ـــــًا ب ـــــات الصـــــالة أمـــــرًا حتمي ـــــإن هـــــذا التفـــــاوت حاصـــــل عنـــــد اإلمســـــاك قبيـــــل . أوق وبالنســـــبة للصـــــوم ف
ـــــى هـــــذا التفـــــاوت ـــــنص الشـــــرعي جـــــاء يـــــدل عل ـــــد الغـــــروب، ألن ال ـــــد االفطـــــار بعي ـــــال تعـــــاىل. الفجـــــر وعن ـــــوا : ق وكل

ــــيض مــــن الخــــيط ــــين لكــــم الخــــيط األب ــــى يتب ــــل واشــــربوا حت ــــى اللي ــــم أتمــــوا الصــــيام إل . األســــود مــــن الفجــــر ث
ـــــه، ولكـــــن هـــــذا التفـــــاوت  ــــد آلخـــــر كمـــــا تتفـــــاوت أوقـــــات الصـــــالة في مـــــا مـــــن بلـ فاإلمســـــاك واإلفطـــــار تتفـــــاوت أوقا
ــــوم واحــــد، والتفــــاوت حيصــــل يف أجــــزاء هــــذا اليــــوم،  ــــّد أن يكــــون يف ي ـــوم ال ب ــــدء الصـ ــــوم الواحــــد، وب حيصــــل ضــــمن الي

ـــــه نصـــــوص األ ـــــت علي ـــــني أبعـــــد هـــــذا مـــــا دل ـــــاط احلكـــــم، فالتفـــــاوت يف مطـــــالع اهلـــــالل ب ـــــه من ــذا مـــــا يثبت ـــــث، وهـــ حادي
م رؤيــــة . نقطتــــني علــــى ســــطح الكــــرة األرضــــية ال يزيــــد عــــن اثنــــيت عشــــرة ســــاعة وعليــــه فــــإن مجيــــع أهــــل األرض بإمكــــا

ن اهلـــــالل يف خـــــالل اثنــــــيت عشـــــرة ســــــاعة هـــــذه، لــــــوال حيلولـــــة العوامـــــل الطبيعيــــــة مـــــن غمــــــام وحنـــــوه دون ذلــــــك، أي أ
ــــــوم الواحــــــد، فيلــــــزمهم حينئــــــذ أن يبــــــدوأ صــــــيامهم  حتديــــــد بــــــدء الصــــــوم يثبــــــت ألهــــــل األرض كافــــــة يف أجــــــزاء مــــــن الي

، وهذا ينطبق على حتديد بدء العيد   .مجيعًا
تهــــــدين األوائـــــــل معــــــذورون يف عـــــــدم فهمهـــــــم للمنــــــاط، إذ مل يكونـــــــوا يــــــدركون حركـــــــة األرض والشـــــــمس  إالّ أن ا

ـــــ دينا حـــــركتهم، وفهمنـــــا منـــــاط احلكـــــم مل يعـــــد هنـــــاك مـــــربرًا ملـــــن يقـــــول بـــــاختالف واهلـــــالل، أمـــــا اآلن وقـــــد وضـــــحت ل
  .املطالع يومًا كامالً فضالً عمن يقول باختالفها عدة أيام

ــاس رضـــــي اهللا عنهمـــــا مـــــن عـــــدم التزامـــــه رؤيـــــة اهـــــل الشـــــام للهـــــالل،  أمـــــا ثانيهمـــــا، فهـــــو مـــــا ذهـــــب إليـــــه ابـــــن عبـــ
ــــه تخــــذ مــــن يقــــول بــــاختالف بــــدء يــــوم الصــــوم وبــــاختالف بــــدء يــــوم يف ذلــــك، في" هكــــذا أمرنــــا رســــول اهللا : "وقول

ــــة أهــــل الشــــام، وداللــــة  ــــاس مل يعمــــل برؤي ــــد هــــذا احلــــديث حجــــة لقــــوهلم هــــذا، ووجــــه اســــتدالهلم هــــو أن ابــــن عب العي
ــــه حفــــظ عــــن رســــول اهللا  ــــاس هــــو أن ــــن عب ــــد آخــــر، فيكــــون احلــــديث  حــــديث اب ــــة بل ــــد العمــــل برؤي ــــزم أهــــل بل أن يل

ـــه، واجلــــــواب علــــــى ذلــــــك أن احلــــــديث البــــــن عبــــــاس ولــــــيس لرســــــول اهللاخمصصــــــًا حلــــــديث الرؤيــــــة  ــــــًا لـــ ، فهــــــو  ومبين
، فلــــــيس حبجــــــة وال يلــــــزم إالّ صــــــاحبه ومــــــن يقلــــــده،  ــــــيالً شــــــرعيًا اجتهــــــاد لــــــه كصــــــحايب، واجتهــــــاد الصــــــحايب لــــــيس دل
ــــوق ذلــــك، فــــإن اجتهــــاد الصــــحايب ال جيــــوز أن خيصــــص احلــــديث، وعليــــه وبعــــد هــــذا التبيــــان لواقــــع حكــــم توحيــــد  وف
ـــــذي يقضـــــي  ــوم واحـــــد، مل يعـــــد مـــــن مســـــوّغ للـــــزوم الفهـــــم الســـــابق ال بـــــدء الصـــــوم بيـــــوم واحـــــد وتوحيـــــد يـــــوم العيـــــد بيـــ

  .باختالف مطالع اهلالل
ــــــالكم أمــــــر اهللا وباتبــــــاعكم شــــــرعه، وحرصــــــكم علــــــى تعظــــــيم  ــوا أن بامتث ــــــان لكــــــم، ولتعلمــــ أيهــــــا املســــــلمون هــــــذا بي

توحيـــــد يـــــوم الصـــــوم وتوحيــــد يـــــوم العيـــــد، تكونـــــوا قـــــد ســـــرمت شــــعائر اهللا بإظهـــــار هـــــذا اجلانـــــب مـــــن وحــــدتكم املتمثـــــل ب
ـــــذي اخططـــــه لكـــــم رســـــول اهللا  ـــــق الســـــوّي ال ـــــرتوا فتـــــدركوا، أن امـــــتكم اإلســـــالمية علـــــى الطري ، ولتنظـــــروا حـــــولكم ول

ال ميكـــن أن يســـتقيم هلـــا أمـــر، أو يعظـــم هلـــا شـــأن، مـــا مل يكـــن هلـــا إمـــام جتتمعـــون حولـــه، ويكـــون لـــه أمـــر كـــل صــــغرية 
ــــا، وينفــــذ منهــــا مــــا يرّســــخ حقيقــــة وحــــدة األمـــــةوكبــــرية، وخاصــــ ويلزمهــــا مــــن يبـــــت  . ة األمــــور الــــيت خيتلــــف حوهلــــا، 

وخـــــري دليـــــل نســـــوقة للداللـــــة علـــــى صـــــحة هـــــذه احلقيقـــــة، هـــــو اجتمـــــاع كافـــــة املســـــلمني يف ســـــائر أحنـــــاء األرض علـــــى 
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ــــدًا هلــــم ال يشــــذ عــــنهم أحــــد، علمــــ ــــار يــــوم العاشــــر مــــن ذي احلجــــة أي يــــوم عيــــد األضــــحى عي ًا بــــأن التوافــــق يف اعتب
ــر مــــن ذي احلجــــة مرهــــون ومــــرتبط بــــالتوافق يف حتديــــد أول أيــــام هــــذا الشـــــهر  ذي  -حتديــــد يــــوم العيــــد أي يــــوم العاشــ

ــــة املســــلمني والعمــــل برؤيــــة واحــــدة، فكيــــف يلــــزم املســــلمون أنفســــهم العمــــل  -احلجــــة  وهــــذا يلــــزم بالضــــرورة توافــــق عام
ـــــدء شـــــه ـــــد ب ـــــة واحـــــدة وجيتمعـــــون عليهـــــا يف حتدي ـــــدء شـــــهر آخـــــر، برؤي ـــــد ب ر، وال يلزمـــــون أنفســـــهم وخيتلفـــــون يف حتدي

ـــــه بـــــاختالف احلكـــــم والســـــلطان، كمـــــا  ـــــا الواحـــــدة ونقرن ـــــا نعـــــزو أمـــــر االخـــــتالف والتشـــــرذم بـــــني أمتن ـــــك فإنن وعلـــــى ذل
ــدة احلكـــــم والســـــلطان، فـــــإىل هـــــذا األمـــــر العظـــــيم نـــــدعوكم، فهـــــل مـــــن  ا مرهـــــون بوحـــ ونـــــؤمن أن أمـــــر توافقهـــــا ووحـــــد

  .مستجيب
ا الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكميا أيه.  

  . أحمد عبد الرحيم ـ بيروت
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  في مواجهة الغزو الفكري
  

  خرافة تأثير الفقه الروماني في الفقه اإلسالمي
  

يــــزعم بعـــــض املستشـــــرقني احلاقـــــدين علــــى اإلســـــالم أن الفقـــــه اإلســـــالمي يف العصــــور األوىل حـــــني انـــــدفع املســـــلمون 
ـــــأثر بالفقـــــه الرومـــــاين، والقـــــانون الرومـــــاينيف الف ـــــد ت ـــــالوا. توحـــــات ق أن الفقـــــه الرومـــــاين كـــــان مصـــــدرًا مـــــن مصـــــادر : وق

ويســــتدلون علــــى قــــوهلم بأنــــه كــــان يف بــــالد الشــــام مــــدارس للقــــانون الرومــــاين عنــــد الفــــتح اإلســــالمي . الفقــــه اإلســــالمي
لرومــــــاين، واســــــتمرت بعــــــد الفـــــــتح علــــــى ســــــواحل بــــــريوت وفلســــــطني، وحمــــــاكم تســــــري يف نظامهـــــــا حســــــب القــــــانون ا

م بافرتاضــــات عنــــدما فــــتح املســــلمون بــــالد الــــروم : فقــــالوا. اإلســــالمي ممــــا يــــدل علــــى إقــــرار املســــلمني هلــــا، وأيــــدوا نظــــر
َ حيكمــــــون؟ مث اقتبســــــوا مــــــن أحكــــــام الرومــــــان ــــــوال فاســــــدة لعــــــدة . نظــــــروا مبِ هــــــذا مــــــا يزعمــــــه املستشــــــرقون وهــــــذه األق

  :أسباب
ــــــرِو أحــــــد عــــــن : أوالً  ــــــد أشــــــار إىل القــــــانون مل ي املســــــلمني، ال املستشــــــرقون وال غــــــريهم أن أحــــــدًا مــــــن املســــــلمني ق

ـــه قـــد  ـــى اجلـــزم أن ـــة كلمـــة ممـــا يـــدل عل ـــه أي ـــي ســـبيل النقـــد وال التأييـــد، ولكـــن الفقـــه الرومـــاين مل تـــرتجم من الرومـــاين ال عل
  .أُلغي وطمس

ارس للفقــــه الرومــــاين، كانــــت الشــــام غاصــــة يف الوقــــت الــــذي يــــزعم املستشــــرقون أنــــه كــــان يف بــــالد الشــــام مــــد: ثانيــــاً 
تهـــــدين ففـــــي اجلـــــزء . واجتهـــــادهم وأحكـــــامهم مـــــأخوذة مـــــن الكتـــــاب والســـــنة مثـــــل اإلمـــــام األوزاعـــــي يف بـــــريوت. با

عدها عن الفقه الروماين ُ   .السابع من كتاب األم للشافعي أحكام لألوزاعي نستطيع االطالع عليها وتبيان ب
واملســـــلمون . أي حكـــــم غـــــري حكـــــم اإلســـــالم هـــــو حكـــــم كفـــــر حيـــــرم علـــــيهم أخـــــذهاملســـــلمون يعتقـــــدون أن : ثالثـــــاً 

األوائــــل فتحــــوا الــــبالد إلنقـــــاذ أهلهــــا مــــن حكــــم الكفـــــر فكيــــف يأخذونــــه وقــــد جـــــاؤوا ليزيلــــوه ويضــــعوا مكانــــه حكـــــم 
  .اإلسالم

م عـــن رضــــًا املتتبـــع للتـــاريخ يف بـــالد الشــــام يـــرى أن ســـكان بـــالد الشــــام مـــن أهـــل الذمـــة قــــد اعتنقـــوا اإلســـال: رابعـــاً 
تمع الروماين تأثر بالفكر والفقه اإلسالمي حيث أن الفكر األقوى هو املؤثر   .مما يدل على أن ا

بكتــــاب اهللا مث بســــنة رســـــوله : ســــؤال الرســــول ملعــــاذ حـــــني أرســــله إىل الــــيمن مب حتكــــم؟ وإجابــــة معـــــاذ لــــه: خامســــاً 
  .مث اجتهد رأيي أي أقيس على القواعد من الكتاب والسنة

ــــــه واحلقيقــــــ ــــــع احملســــــوس، أن الفقــــــه اإلســــــالمي أحكــــــام مســــــتنبطة مــــــن الكتــــــاب والســــــنة أو مــــــا أرشــــــد إلي ة، والواق
الكتــــــاب والســـــــنة وأن احلكــــــم أو الفقـــــــه إذا مل يـكـــــن مســـــــتندًا إىل دليــــــل شـــــــرعي ال يعتــــــرب مـــــــن أحكــــــام اإلســـــــالم وال 

  .يعترب من الفقه اإلسالمي
  عبد الرمحن املأمون
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  قواعد شرعية
 ب إّال به فهو واجبما ال يتم الواج.  
 حالل محمد حالٌل إلى يوم الدين وحرام محمد حرامٌ إلى يوم الدين.  
 األصل في األشياء اإلباحة ما لم يرد دليل التحريم.  
 األصل في األعمال التقيد بالحكم الشرعي.  

 
  أحداث جامعية

  :لبنان
نشـــــرت " قشــــون مشــــروع الدميقراطيــــة العدديــــةمخســــة أســــاتذة يف كليــــة احلقــــوق والعلــــوم السياســــية ينا"حتــــت عنــــوان 

املناقشـــــة يف نـــــدوة حضـــــرها كـــــل مـــــن األســـــاتذة اخلمســـــة والشـــــيخ حممـــــد مهـــــدي مشـــــس  ١٦/٠٥/١٩٨٧الصـــــحف بتـــــاريخ 
  :الدين، وكانت اخلطوط العريضة هلذا املشروع للنظام السياسي املقرتح على النحو اآليت

  .انتخاب رئيس اجلمهورية من قبل الشعب -١
  .رئيس احلكومة من الربملان انتخاب -٢
  .جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة -٣
  .إنشاء جملس للشيوخ -٤

ـــــــذوب ـــــــدكتور حممـــــــد ا ـــــــق ال ـــــــة : وكـــــــان تعلي ـــــــة الـــــــيت ترعرعـــــــت يف أحضـــــــان الطائفي ـــــــادات السياســـــــية الراهن أن القي
اإلصـــالح الــــيت جتــــري  وشـــربت مــــن حليبهـــا غــــري مؤهلــــة إلجنـــاز هــــذه املهمــــة التارخييـــة، وإذا كــــان الغـــرض مــــن حمــــاوالت

  .اليوم هي لتلميع النظام الطائفي أو حتديثه فإننا نفضل اإلبقاء على النظام الطائفي احلايل
وقــــال . وعــــرّف الــــدكتور حســــن اجللــــيب مبــــدأ الشــــورى يف اإلســــالم بأنــــه إعطــــاء احلــــق لكــــل قــــادر علــــى إدارة احلكــــم

ـــــا مظـــــاهر رحبـــــة للدميقراطيـــــة وأنـــــا ال أشـــــارك الـــــذين يتكلمـــــون عـــــن اخلـــــوف علـــــى الدميقراطيـــــة مـــــن قاعـــــدة الشـــــورى  إ
  .فهي من أصوهلا وهي تغنيها واملؤسسات اجلديدة كاالنتخابية والربملانية ميكن أن تأخذ من مبدأ الشورى
  .ورأى الدكتور ملحم قربان أن هنالك تقاربًا بني ما جاء يف املشروع وما ينص عليه الدستور اللبناين

ن السياســــة اخلارجيــــة للبنــــان مــــن خــــالل مشــــروع الشــــيخ مشــــس الــــدين فقـــــال أن وتكلــــم الــــدكتور جــــورج ديــــب عــــ
ــــد كبـــــــري للسياســـــــة اخلارجيـــــــة الـــــــيت اختطتهـــــــا حكومـــــــة الوحـــــــدة  املبـــــــادئ املوجـــــــودة يف الدراســـــــة هـــــــي انعكـــــــاس إىل حـــ

  .الوطنية وحتديدًا رئيس احلكومة رشيد كرامي
ــــــيت أثــــــريت مــــــن خــــــالل  ـــيخ مشــــــس الــــــدين علــــــى بعــــــض النقــــــاط ال مناقشــــــة مشــــــروعه وأّكــــــد يف مســــــتهل  مث رّد الشـــ

  .وهو موضوع بني أيدي الناس للتأمل والنقد والتأييد. كالمه أن املشروع هو للبنان والشعب اللبناين
ـــــه . انتهـــــت املناقشـــــة عنـــــد هـــــذا احلـــــد لـــــة فهـــــو يـــــتلخص يف أن املشـــــروع املطـــــروح للمناقشـــــة هـــــو يف مجلت ــا رد ا أمـــ

راطيــــــة والنظــــــام الـــــدميقراطي مــــــن الرأمساليــــــة وهــــــذا احلــــــل خمــــــالف متامــــــًا وتفصـــــيله مشــــــروع حلــــــل علمــــــاين يســــــتعري الدميق
  .للحكم الشرعي الذي يفرضه اإلسالم

ـة الكــــافرة، وهــــو يعـــــين حكــــم الشـــــعب نفســــه بنفســــه عـــــن طريــــق انتخـــــاب  فالنظــــام الــــدميقراطي هـــــو نظــــام الرأمساليــــ
ــــى ا ــــق عل ــــيت تطب ــــون ســــّن القــــوانني الوضــــعية ال ــــذين يتول ــــان وال ــــه يف الربمل ي ــــيت يســــنها . لشــــعبممثل فهــــل هــــذه القــــوانني ال

  !             جملس النواب مستنبطة من الكتاب والسنة؟
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ــــــيس شــــــورى ــــــة ل ــــــة، كمــــــا أن الدميقراطي ـــورى يف حقيقتهــــــا ليســــــت دميقراطي ــــــإن الشـــ ــــــق بالشــــــورى ف . أمــــــا فيمــــــا يتعل
ــــة هــــو جم ــــل هــــي مهمــــة يتوالهــــا جهــــاز مــــن أجهــــزة الدول لــــس الشــــورى، والشــــورى ليســــت صــــيغة حكــــم الدميقراطيــــة، ب

لس ليست   ووظيفة هذا ا
وبنــــاء علــــى . ســــن القــــوانني وإمنــــا إبــــداء الــــرأي املطلــــق يف بعــــض املســــائل وإعطــــاء الــــرأي امللــــزم يف بعضــــها اآلخــــر 

يبقــــــى نظامــــــًا دميقراطيــــــًا وال يتحــــــول إىل نظــــــام ) الشــــــورى(هــــــذا فــــــإن النظــــــام الــــــدميقراطي إذا طعمنــــــاه بشــــــيء امســــــه 
ــــــا تفســــــده وخترجــــــه عــــــن واقعــــــه وشــــــرعيته ألن إســــــالمي، أمــــــا نظــــــام الشــــــورى ف ــــــه الدميقراطيــــــة فإ ــــــا إذا أدخلنــــــا علي إنن

ا ال من قريب وال من بعيد   .الدميقراطية يف حقيقتها نظام كفر وال عالقة لإلسالم 
ــــام  ــــ ضــــمن سلســــلة النشــــاطات اجلامعيــــة، ق ــــادي احلــــوار"ـ ــــيلم" ن ــــريوت بعــــرض ف كــــات : يف اجلامعــــة األمريكيــــة يف ب

ــــــ طريقــــــي إىل اإلســــــالم) إســــــالم يوســــــف(ســــــتيفن  ــــــك يــــــوم اخلمــــــيس الواقــــــع يف . ـ يف قاعــــــة  ١٤٠٧رمضــــــان  ١١وذل
  .، وقد شاهد الفيلم حشٌد كبري من الطالب"الوست هول"

بعــــــرض الفــــــيلم، وذلــــــك يــــــوم األربعــــــاء الواقــــــع يف " رابطــــــة الطــــــالب املســــــلمني"ويف كليـــــة بــــــريوت اجلامعيــــــة قامــــــت 
مِ الكليةيف قاعة احملاضرات يف  ١٤٠٧رمضان  ٢٣   .َحرَ

ـــــ أوردت جريـــــدة  ـــــع يف " الســـــفري"ـ ـــــوحظ يف "اخلـــــرب التـــــايل  ١٩٨٧أيـــــار  ١٠يف عـــــددها الصـــــادر يـــــوم األحـــــد الواق ل
ندسة الطريان يف مكتبة اجلامعة األمريكية يف بريوت   ".الفرتة األخرية اختفاء كل الكتب واملوسوعات املتعلقة 

أقامـــــت التعبئـــــة الطالبيــــــة يف " أيـــــار ١٥"الغتصـــــاب فلســــــطني  ــــــ مبناســـــبة يـــــوم القـــــدس العــــــاملي والـــــذكرى الســـــنوية
ألقاهـــــا مساحـــــة الســـــيد إبـــــراهيم األمـــــني، " املســـــألة الفلســـــطينية مـــــن منظـــــور إســـــالمي"حـــــزب اهللا حماضـــــرة حتـــــت عنـــــوان 

  .رمضان يف قاعة احملاضرات يف كلية بريوت اجلامعية ٢٢وذلك يوم األربعاء 
  

  :تركيا
ـــــواردة مـــــن     ـــــاء ال ـــــات ـ ذكـــــرت األنب ـــــع الطالب ـــــة اضـــــطرت للعـــــدول عـــــن قرارهـــــا القاضـــــي مبن أنقـــــرة أن جامعـــــات تركي

  .املسلمات من ارتداء اللباس الشرعي داخل احلرم اجلامعي
ــــداء  ــــع ارت ــــرارًا يقضــــي مبن ــــد أصــــدرت يف شــــهر كــــانون األول مــــن العــــام املاضــــي ق ــــة ق ــــة العلماني ــــة الرتكي وكانــــت الدول

، وأن "الفصــــل بــــني الــــدين والدولــــة"يقضــــي بـــــ " الدســــتور"ســــاس أن اللبــــاس الشــــرعي داخــــل حــــرم اجلامعــــات، علــــى أ
  .اجلامعات مؤسسات رمسية تابعة للدولة

ــــــة واســــــعة النطــــــاق إللغــــــاء هــــــذا  ــــاج علــــــى املرســــــوم، وكانــــــت محل ــــــد قامــــــت املظــــــاهرات يف اجلامعــــــات لالحتجــ وق
ـــــالعودة عـــــن هـــــذا القـــــرار الســـــافر  ١٨ووجهـــــت مـــــذكرة إىل رؤســـــاء اجلامعـــــات وقعتهـــــا . القـــــرار ـــــب ب ـــــة تطال ـــــف طالب أل

ب محلـــــة إضــــراب عـــــن كمــــا نظــــم ســـــتون ألفــــًا مـــــن الطــــال. الــــذي مينــــع املســـــلمات مــــن حتصـــــيل العلــــوم يف اجلامعـــــات
ـــــــات . الطعـــــــام حـــــــىت العـــــــودة عـــــــن القـــــــرار ـــــــدأ، حيـــــــث أبـــــــت الطالب وقـــــــد قامـــــــت القالقـــــــل منـــــــذ صـــــــدور القـــــــرار ومل 

ـــــده النظـــــام العلمـــــاين ـــــك اجتمـــــع رؤســـــاء اجلامعـــــات يف . املســـــلمات نـــــزع اللبـــــاس الشـــــرعي والرضـــــوخ ملـــــا يري ونتيجـــــة ذل
ــــــا يــــــوم الســــــبت  هـــــــ وقــــــرروا العــــــدول عــــــن أقــــــوال احلظــــــر ١٤٠٧رمضــــــان عــــــام  ٢٦املوافــــــق يف  ١٩٨٧أيــــــار  ٢٦تركي

  .السابق
ــــدف إىل وضــــع الطالبــــات امللتزمــــات أمــــام خيــــارين ــــت  إمــــا مــــنعهن مــــن تلقــــي : وواضــــح أن الدولــــة العلمانيــــة كان

علــــــومهن، وإمــــــا محلهــــــن علــــــى التخلــــــي عــــــن اللبــــــاس الشــــــرعي ســــــعيًا منهــــــا حلمــــــل امللتــــــزمني مــــــن املســــــلمني، رجــــــاالً 
لكــــن الدولــــة كمــــا يبــــدو مل تكــــن تتوقــــع أن تالقــــي مثــــل هــــذا التمســــك باإلســــالم، . مونســــاء، علــــى التخلــــي عــــن ديــــنه

  .واحملاربة من أجله، فأجربت على الرضوخ والتخلي عن قرار احلظر
  :الضفة الغربية
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ـــــت، قـــــام  ـــــة وخـــــالل جتمهـــــر الطلبـــــة املســـــلمني يف جامعـــــة بـــــري زي ـــة احملتل ـــــ يف الضـــــفة الغربيــ طالـــــب جـــــامعي  ٤٠٠ـ
ــــــتالوة آيــــــات مــــــن القــــــر  ــــــوا االجتمــــــاع بصــــــرخة ب آن الكــــــرمي بصــــــوت واحــــــد وهــــــم يف موقــــــف ســــــيارات اجلامعــــــة، مث أ

  ".أنا مسلم"واحدة 
ـــــى إليهـــــا  ـــــة ال يرق ـــــذي وقفـــــوه، ليـــــدل دالل ـــــي هـــــؤالء الشـــــباب وتقـــــول للعـــــامل إن موقـــــف التحـــــدي ال ـــــوعي حتي إن ال

ــــــأبون إال أن يصــــــرخوا يف وجــــــه شــــــك، أن األمــــــة اإلســــــالمية العزيــــــزة الــــــيت ينتمــــــون إليهــــــا، ال تلــــــد إالّ أبطــــــاالً أعــــــزا ء، ي
ـــــزة كرميـــــة، وســـــتبقى شـــــاخمة  م، وإن أمـــــة تلـــــد األبطـــــال األعـــــزاء عزي ـــــًا كـــــانوا، ومهمـــــا كانـــــت قـــــو ّ الكفـــــر والكـــــافرين أي

  ".وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين"الرأس، مرهوفة الكفر والظلم، وينعم أبناؤها بالكرامة والسؤدد 
  

  :تونس
ـــــ طالعتنـــــا األخبـــــار الـــــواردة مـــــ ن تـــــونس بـــــاألمس القريـــــب بقيـــــام الســـــلطات هنـــــاك، باعتقـــــال جمموعـــــة مـــــن طـــــالب ـ

ـاإلفراج عــــــن قيــــــادات حركـــــات أصــــــولية دينيــــــة كانـــــت أودعــــــت الســــــجن  اجلامعـــــة، متذرعــــــة بقيـــــام بتظــــــاهرة طالبــــــت بــــ
           ".      مؤامرة تستهدف تغيري النظام القائم تغيريًا جذرياً "وجمموعة من الطالب، إثر كشف السلطات ما أمسته 
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  أحداث علمية
  الطائرة الشبح

ـــــة  ـــــذ بداي ـــــا"من ". املفاجـــــأة"م، فقـــــدت الطـــــائرات ـ كأســـــاطيل جويـــــة خاصـــــيِّة ١٩٤١يف العـــــام " معركـــــة بريطاني
ــــة هــــدفًا  ــــرادار جعــــل مــــن الطــــائرات املقاتل ــــاً "ذلــــك أن اخــــرتاع ال ة" مرئي ــــة العــــدوّ ــــدفاعات اجلوي ــــة و . لل اي ــــذ  هكــــذا، ومن

ــــى هــــذا األمــــر إلجيــــاد طريقــــة  ــــة، عكــــف العلمــــاء يف الشــــرق والغــــرب عل الطــــائرات عــــن " إلخفــــاء"احلــــرب العامليــــة الثاني
، الطـــــائرة األحـــــدث يف "Stealthســـــتيلث "وعلـــــى هـــــذا األســـــاس ظهـــــرت الطـــــائرة ـ الشـــــبح . الـــــرادارات" أعـــــني"

  .األسطول اجلوي األمريكي
م، أُعلن رمسيًا يف الواليات املتحدة األمريكية على جناح االختبارات النهائية اليت ١٩٨٧ار ففي مطلع الشهر املاضي، أيَّ 

ا شركة  القاذفة ذات التنقية "على القاذفة ـ الشبح اجلديدة واليت يرمز إليها بالتعبري " Northropنورثروب "قامت 
املواربة والتخفي "على تقنيات  وقد تطلب احلصول". Advanced Technology Bomber (ATB)املتقدمة 

Stealth "لوكهيد، : جهود سبعة من كربيات الشركات األمريكية العاملة يف ميدان الصناعة اجلوية ـ الفضائية، وهي
وقد لزم هذا األمر حبوثًا متصلة . نورثروب، بوينغ، ماكدونال دوغالس، جنرال دينامكس، غرومان، روكويل إنرتناشونال

فما هي هذه الطائرة اجلديدة؟ وملاذا تثري كل هذا . لى امتداد ثالثة عشر عامًا ومليارات من الدوالراتوجهودًا كبرية ع
  .اللغط واالهتمام؟

إن الثورة التقنية اليت بدأت منذ العشرينات من هذا القرن، وبالذات التقدم السريع الذي شهدته العلوم اإللكرتونية، 
وهذا، بالتايل، أثر سلبًا على مرونة وحركية األساطيل ". راقبة والكشف واالستطالعامل"انعكس تطورًا هائالً يف وسائل 

، إال "ECCMالتشويش اإللكرتوين املضاد "وتقنيات " ECMالتشويش اإللكرتوين "وبالرغم من تطور تقنيات . اجلوية
ظهرت ضرورة تطوير تقنيات وهنا . أن احتماالت القيام بضربات جوية حامسة وعلى نطاق واسع باتت منخفضة للغاية

تقنيات "وقد أطلق تعبري . عن أعني الرادارات وشبكات الدفاع اجلوي املعادية" االختفاء"جديدة تسمح للطائرات املقاتلة 
وقد ووجه اخلرباء والفنيون بثالثة معضالت . على هذه التقنيات املطلوبة" Stealth Technologyالتخفي واملواربة 

  :رئيسية وهي
  .للطائرة إىل أقصى حد ممكن" البصمة الرادارية"مة ختفيض مه -١
  .تطوير مواد المتصاص اإلشعاعات الرادارية وبالتايل التخفيف من آثار املوجات الكهرومغناطيسية املنعكسة -٢
  .إضعاف مصادر األشعة حتت احلمراء املنبعثة من عوادم حمركات الطائرات -٣

م على تطوير طائرة ١٩٦١العمل على حل هذه املعضالت، فعملت منذ العام وقد كانت شركة لوكهيد السباقة يف 
وقد دخلت هذه الطائرة اخلدمة يف العام ". SR71 Black Birdبالك بريد  ٧١س ر "االستطالع االسرتاتيجي 

  ).اكم ٣(م، وال تزال يف اخلدمة حىت اآلن، وقد متيزت بضعف بصمتها الرادارية نسبيًا وبسرعتها العالية ١٩٦٦
املنتجات "من قسم ) USAF(م عندما طلب سالم اجلو األمريكي ١٩٧٤إال أن االهتمام احلقيقي بدأ يف العام 

الطائرة الشبح التكتيكية "يف شركة لوكهيد تطوير " ADP (Advanced Development Products(املتطورة جدًا 
ُطلق عليها" ,Tactical Experiment, Stealth"املتقدمة  وحلقت للمرة األوىل عام " Have Blue"اسم  واليت ي
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م حني تسرب للصحافة أن شركة لوكهيد تطور طائرة تعتمد ١٩٨٠وظل هذا املوضوع سريًا للغاية حىت العام . م١٩٧٧
  .١٩، وقيل أن تسميتها احلقيقية هي ف ـ "Stealthالتخفي واملواربة "تقنيات 

، قامت "التخفي واملواربة"لذي متارسه شركة لوكهيد يف جمال تقنيات ويف حماولة منها لكسر االحتكار الفعلي ا
ا Stealthالشركات األمريكية الست الكربى وغريها بتطوير تقنيات  وقد جنحت مؤخرًا شركة نورثروب . اخلاصة 

عتها وهي تشبه من حيث الشكل الطائرة اليت سبق أن صن ATBبالتعاون مع شركيت بوينغ وفاوت يف صنع القاذفة 
عرض (طنًا تقريبًا وباعها  ١٨٠ويبلغ وزن القاذفة اجلديدة . YB – 49م وهي من طراز ١٩٤٧الشركة نفسها يف العام 

  .مرتاً  ٥٠) جناحيها
املقاتلة التكتيكية املتطورة "واآلن تقوم منافسة حادة بني الشركات األمريكية السبعة الكربى لصنع 

)ATF"(Advanced Tactical Fighter ." ا، إال أن ذلك و بالرغم من أن شركة لوكهيد باتت متقدمة يف دراسا
  .مل مينع باقي الشركات من تقدمي تصاميمها اخلاصة إىل سالح اجلو األمريكي

من ) ومها أكثر الشركات األمريكية تقدمًا يف تقنيات التخفي واملواربة اآلن(ولكن كيف متكنت شركيت لوكهيد ونوثروب 
  ث اآلنفة الذكر؟حل املعضالت الثال

كما . لقد أثبتت الدراسات املتواصلة أن ختفيض عدد الزوايا القائمة والناتئة خيفض من البصمة الرادارية بشكل كبري
مؤلفة من الغرافيت والبالستيك احلراري " Radar Absorbing Materials (ram)مواد ماصة للرادار "أن تطوير 

وقد جرى ختفيض األشعة حتت احلمراء عن . ناطيسي املنعكس بدرجة كبريةأدى إىل ختفيض كمية اإلشعاع الكهرومغ
  .طريق دمج احملركات داخل األجنحة وتربيد فوهات احملركات بتيار من اهلواء البارد

بأحدث أجهزة التشويش اإللكرتوين والتشويش اإللكرتوين  Stealthوباإلضافة إىل ذلك كله، فقد مت تزويد الطائرات 
  .خيفيها عن أجهزة املراقبة العدوة حىت فرتة بسيطة للغاية قبيل وصوهلا مما ال يعطيها جماالً لصد الطائرة املهامجةاملضاد مما 

، وقد وقعت مخسة من أكرب الشركات األوروبية اتفاقًا لتبادل "التخفي واملواربة"واليوم تسعى أوروبا لتطوير تقنيات 
، بريتش )فرنسا(إيروسباسيال : ات اخلالئط واملواد املركبة، وهذه الشركات هيوتقني) اإليروديناميكية(التقنيات اجلوية 

  ).إسبانيا(، وكازا )إيطاليا(، إيريتاليا )أملانيا الغربية. (ب.ب.، م)بريطانيا(إيروسبايس 
  .، وهذا ما تسعى المتالكه دول الغرب، فأين حنن من هذا؟Stealthإن طائرة املستقبل تعتمد على تقنيات 
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  أبحاث إسالمية
  النـزيف االقتصادي في البالد اإلسالمية

  
ــتينات اجتاحتهـــــا موجـــــه عـــــن التنظـــــيم االقتصـــــادي والتخطـــــيط االقتصـــــادي، وإىل  ـــــبالد اإلســـــالمية ومنـــــذ أوائـــــل الســـ إن ال

وصــــار املســــؤولون وأهــــل الــــرأي حيـــــاولون . جانبهــــا دعايــــة واســــعة ملــــا يســــمى باالشــــرتاكية ومــــا يســـــمى بالعدالــــة االجتماعيــــة
ـــــــي، ولألخـــــــذ باالشـــــــرتاكية والعدالـــــــة  ـــــــدخل األهل ـــــــادة ال ـــــــبالد، ووضـــــــع ختطـــــــيط اقتصـــــــادي لزي رســـــــم سياســـــــة اقتصـــــــادية لل

ـــــة وال شـــــك أن املتتبعـــــني للحـــــوادث السياســـــية وســـــري العالقـــــات الدوليـــــة يـــــدركون أن تلـــــك املوجـــــة ومـــــا رافقهـــــا . االجتماعي
ـــــد باحلاجـــــة إىل التخطـــــيط االقتصـــــاد والتنميـــــة االقتصـــــادية، أو شـــــعور مـــــن دعايـــــة مل تكـــــن نتيجـــــة إح ســـــاٍس طبيعـــــي يف البل

تمـــــع بقــــــدر مـــــا كانــــــت توجيهـــــًا متعمــــــدًا مـــــن الــــــدول الرأمساليـــــة الكــــــربى وخاصـــــة أمريكــــــا،  مثـــــري بـــــالظلم االقتصــــــادي يف ا
ــلوب االســـــتعمار بعـــــد أن انكشـــــف عـــــواره، ولإلبقـــــاء علـــــى النظـــــام الرأمســـــا يل مطبقـــــًا علـــــى الـــــبالد بعـــــد أن وذلـــــك لتغيـــــري أســـ

ففكـــــرت أمريكـــــا بأنـــــه ال ســـــبيل إىل االحتفـــــاظ باالســـــتعمار إال بتغيـــــري أســـــلوبه، وال ســـــبيل ألخـــــذ املســـــتعمرات . بـــــرز فســـــاده
ذا األسلوب اجلديد   .هلا من باقي الدول املستعمرة إال 

ا العســــــكرية، تســـــتغل الــــــبالد اإلســــــالمية اســـــ ــــــا، كانـــــت الــــــدول املســــــتعمرة وحبكـــــم ســــــيطر ، ناهبــــــةً خريا تغالالً مباشــــــرًا
ـــائض إنتاجهـــا ـــرتا، ... جاعلـــةً منهـــا ســـوقًا لتصـــريف ف أمـــا األســـلوب األمريكـــي اجلديـــد فـــربز مبالحقـــة الـــدول املســـتعمرة ـ إجنل

ا منهــــا عــــن طريــــق إعطــــاء هــــذه املســــتعمرات اســــتقالهلا ــــزاع مســــتعمرا ــال ـ النت ــــدا، الربتغــ ا . فرنســــا، بلجيكــــا، هولن ــــدَّ فَمَ
ــــت حتركــــات هيئــــة باملع ــــى الــــدول املســــتعمرة، فكان ــــة دوليــــة لتمردهــــا عل ـــدمت تغطي ــــات واملســــاعدات العســــكرية واملاليــــة وقـ ون

ـــــا الغربيــــة الـــــيت أدت إىل ضـــــمها إلندونيســــيا، وسلســـــلة الثـــــورات واالنقالبـــــات  األمــــم ضـــــد إجنلـــــرتا يف إفريقيــــة، وحـــــوادث إريان
ا عليهـــــا بواســـــطة القــــــروض بعـــــد نيـــــل الـــــبالد املســـــتعمرة الســــــ. يف الـــــبالد اإلســـــالمية تقالهلا، بـــــدأت أمريكـــــا تفـــــرض ســـــيطر

ـــــه املتاعـــــب حـــــىت ختضـــــعه هلـــــا  ـــــه القالقـــــل، وتوجـــــد ل ـــــري أمريكـــــا في ـــــع عـــــن أخـــــذ القـــــروض تث ـــــذي ميتن ـــــد ال واملســـــاعدات، والبل
ــــــا حــــــني اســــــتقلت ســــــنة . فتضــــــطره ألخــــــذ القــــــروض منهــــــا امتنعــــــت عــــــن أخــــــذ  ١٩٤٧كمــــــا حصــــــل مــــــع إندونيســــــيا، فإ

ـــــــورات والقالقـــــــل إىل أن خضـــــــعت ســـــــنة القـــــــروض مـــــــن أمريكـــــــ ـــــــري ضـــــــدها الث ـــل أمريكـــــــا تث  ١٩٥٨ا يف أول األمـــــــر ممـــــــا جعــــ
ـــــدويل، فمـــــا  . فارتبطـــــت بأمريكـــــا بـــــالقروض واملســـــاعدات كـــــذلك رفضـــــت املكســـــيك أخـــــذ القـــــروض علـــــى شـــــروط البنـــــك ال

ــــره بالــــديون ــــِت املكســــيك علــــى أث ــــة املســــتقلة . كــــان إال أن حــــدث انقــــالب أُْغرِقَ للقــــروض علــــى شــــكل غــــري أن أخــــذ الدول
ـــن أجــــــل ذلــــــك أوجــــــدوا الــــــرأي العــــــام عــــــن التخطــــــيط االقتصــــــادي  يربطهــــــا بأمريكــــــا ال بــــــد أن توجــــــد مــــــربرات ألخــــــذها ومـــ
التنميــــــة االقتصـــــــادية يف الـــــــبالد الـــــــيت كانـــــــت مســــــتعمرة أو حتـــــــت النفـــــــوذ الغـــــــريب إلجيـــــــاد حــــــافز عنـــــــد أهـــــــل الـــــــبالد لرســـــــم 

ـــــة االقتصـــــادية، وكـــــان  التخطـــــيط االقتصـــــادي مبعظمـــــه مطبقـــــًا تبعـــــًا لتوجيهـــــات هيئـــــة األمـــــم املخططـــــات االقتصـــــادية والتنمي
ــــك الــــدويل، واملنــــاهج املســــتعملة الختيــــار االســــتثمار مســــتوحاة هــــي نفســــها مــــن الكتيبــــات املوضــــوعة مــــن قبــــل األمــــم  والبن

  .املتحدة أو البنك الدويل
ـــــدول الناميـــــة غـــــرب األكســـــيم ـــــًا بـــــني أمريكـــــا وال ) The Eximbank( ١٩٣٤بنك إن القـــــروض األمريكيـــــة بـــــدأت ثنائي

ٍض جيـــــب أن ينفـــــق يف : "١٩٤٠الــــذي حـــــدد سياســـــته كمــــا جـــــاء أمـــــام جلنـــــة األعمــــال املصـــــرفية والنقـــــد  ْقـــــرَ ن كــــل دوالر مُ ِإ
ــــات املتحــــدة ــــات املتحــــدة إىل جملــــس  ١٩٤٠ويف ســــنة ". الوالي ــــب قدمــــه رئــــيس الوالي ـأ بنــــك عمــــوم أمريكــــا وذلــــك بطل أنشـــ

عمــــــوم أمريكـــــــا هــــــو اســـــــتخدام الــــــدوالرات لكســـــــب حلفــــــاء لصـــــــاحل الواليـــــــات  إن هــــــدف بنـــــــك"الشــــــيوخ وأعلـــــــن إذ ذاك 
واختـــــــري رئـــــــيس البنـــــــك . والدة البنـــــــك الـــــــدويل يف أمريكـــــــا وبرعايـــــــة روزفلـــــــت نفســـــــه ١٩٤٤مث شـــــــهدت ســـــــنة ". املتحـــــــدة



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م١٩٨٧أیلول  - ھـ ١٤٠٧شـوال  - السـنـة األولى  -العـدد األول  - الـوعـي 

١٨

يف هــــــذا البنــــــك ) الكوتــــــا(كمــــــا أن احلصــــــة األكــــــرب . ومســـــاعد الــــــرئيس واملــــــدير التنفيــــــذي مــــــن رجــــــال املصــــــارف األمريكيــــــة
  .كامتياز عن بقية الدول املشاركة) فيتو(وعليه للواليات املتحدة حق النقض . لواليات املتحدة، تليها إجنلرتال

  :وبعد، ماذا حدث عند قبول دولة ما مبساعدة أو دين
ــــــة املصــــــدرة إذ أنَّ نقصــــــًا يف قطــــــع الغيــــــار يشــــــلُّ قــــــدرات الدو : أوالً  ــــــة املســــــاعدات العســــــكرية يتبعهــــــا لزامــــــًا تبعيــــــة للدول ل

ــــك . العســــكرية أي يهــــدد أمنهــــا ــــع ذل كمــــا أنَّــــه عــــادًة مــــا يرســــل املستشــــارون واخلــــرباء كجــــزء مــــن املســــاعدات العســــكرية يتب
ـــــات وجتـــــري  ـــــران حيـــــث وصـــــل عـــــدد املستشـــــارين إىل املئ تغلغـــــل يف صـــــفوف اجلـــــيش وكســـــب العمـــــالء، كمـــــا حـــــدث يف إي

م هلـــــا كمســـــاعد ـــــدِّ ـــــة لعقـــــد صـــــفقات خاصـــــة لتحـــــديث مـــــا قُ ـــــدعيم أمنهـــــا بوجـــــود مســـــاعدات الدول ة وللشـــــعور باحلاجـــــة لت
بلغـــــت قيمــــة املســـــاعدات العســــكرية إليـــــران مليــــار دوالر، تبـــــع ذلـــــك يف  ١٩٤٩ففـــــي ســــنة . املتغــــريات اخلارجيـــــة والداخليــــة

ـــــه  ١٩٥٠ســـــنة  ـــــران مـــــا قيمت ـــــالنمو ســـــنويًا فوصـــــلت  ٦٦شـــــراء إي مليـــــون دوالر مـــــن األســـــلحة وأخـــــذت واردات األســـــلحة ب
أي يف  ١٩٧٣مليـــــــــار دوالر ســـــــــنة  ٢,٠١و ١٩٦٨مليـــــــــون دوالر ســـــــــنة  ٤٦٥,٧و ١٩٥٦ة مليـــــــــون دوالر ســـــــــن ١٠٥,٧

ا يف عشرين عاماً    .عام واحد اشرتت إيران ما يقدر بثلث مشرتيا
ــــــديون ــــــبالد اإلســــــالمية خصوصــــــًا ليســــــت نتيجــــــة : ثانيــــــًا ال ــــــث عمومــــــًا ويف ال بالنســــــبة لظــــــاهرة االســــــتدانة يف العــــــامل الثال

ــــل املشــــاريع، إمنــــا هــــي وكمــــا أســــلفنا نتيجــــة توجيــــه خــــارجي مــــن املؤسســــات االقتصــــادية شــــعور طبيعــــي حباجــــة البلــــد لت موي
  ).البنك الدويل، صندوق النقد، اخل( الغربية 
ـــــواع  -١ ـــــدويل مـــــثالً، ال يعطـــــي هـــــذا القـــــرض إال ألن ـــــك ال ـــــة البن ـــــة جهـــــة خارجي ـــــة مـــــا قرضـــــًا مـــــن أي حـــــني تســـــتدين دول

ــــات وهــــي مبعظمهــــا ذات طــــابع اســــتهالكي ونســــبة معينــــة مــــن املشــــاريع كالزراعــــة والطاقــــة واملواصــــ الت وتعمــــري املــــدن والنقلي
  .وهذه الصناعة يف الغالب من الصناعات اخلفيفة. ضئيلة من القروض تتوجه إىل الصناعة ذات الطابع اإلنتاجي

 يشـــــرتط البنـــــك الـــــدويل إشـــــراف الشـــــركات األجنبيـــــة علــــــى املشـــــاريع مـــــثالً، فـــــإن نشـــــاطات الشـــــركات األجنبيــــــة يف -٢
ـــت متســــعة إىل حــــد أّن األشــــغال العامــــة الباكســــتانية قــــد أبقيــــت مبعــــزل عــــن  ختطــــيط وبنــــاء شــــبكة طــــرق يف الباكســــتان كانـ

  .املشروع
ـــــدين ويفـــــرض تعرفـــــة   -٣ ـــــد امل ـــــة البل ـــــذلك قيمـــــة عمل ـــــدويل حمـــــددًا ب ْشـــــَرتِط االنتســـــاب إىل صـــــندوق النقـــــد ال َ كمـــــا أنَّـــــه ي

أمني األربــــــاح وســــــداد فوائــــــد الــــــدين، وبالتــــــايل يرهــــــق البلــــــد مبصــــــاريف مرتفعــــــةً خلــــــدمات املشــــــاريع لتغطيــــــة التكــــــاليف وتــــــ
  .التشغيل

يتـــــدخل البنـــــك يف مـــــا علـــــى البلـــــد مـــــن ديـــــون فارضـــــًا عليـــــه دفـــــع فوائـــــد الـــــديون املرتتبـــــة عليـــــه للمؤسســـــات والـــــدول  -٤
نـــــة الدائنــــة ليحصـــــل علـــــى أهليـــــة أخــــذ القـــــروض، فمـــــثالً اشـــــرتط البنــــك الـــــدويل علـــــى اجلزائـــــر التعــــويض عـــــن الشـــــر  َؤمَّ ُ كات امل

  .الفرنسية
  .يشرتط شراء املواد املطلوبة للمشاريع من شركات أو دول حمددة وبأسعار أعلى بكثري من قيمتها -٥
د ما يرى جتميده -٦   .يتدخل ببقية املشاريع القائمة فيوقف ما يرى أنّه جيب إيقافه وجيمِّ

عــــالوة علــــى . النزيــــف لتغطيــــة كلفــــة الصــــيانة وقطــــع الغيــــارأمــــا البلــــد املــــدين فريهــــق مــــن جمــــرد دفــــع فوائــــد الــــديون ويــــزداد 
ــــــار يف  ــي تعمــــــل مبســــــتوى إنتــــــاجي مــــــنخفض بســــــبب نقصــــــان قطــــــع الغي ــــــك يصــــــيب املشــــــروعات الشــــــلل بســــــرعة أو هــــ ذل
رِّد أو بســـــبب عـــــدم تـــــوفر وســـــائل الـــــدفع اخلارجيـــــة لشـــــراء هـــــذه القطـــــع، أو كـــــذلك بســـــبب عـــــدم تـــــوفر التقنيـــــني  خمـــــزون املـــــوَ

علـــــى اكتشـــــاف طبيعـــــة األعطـــــال الـــــيت تتعـــــرض هلـــــا التجهيـــــزات بصـــــورة دوريـــــة، نظـــــرًا النعـــــدام الصـــــيانة األجانـــــب القـــــادرين 
ــــة ــــق املواصــــفات املطلوب ــــة ســــعيًا وراء تــــأمني . وف ــــل اخلارجي ــــدخالت مؤسســــات التموي ــــب ت ــــدان تضــــطر إىل طل ــــري مــــن البل كث

ـــــذ املشـــــاريع ـــــة واالســـــتمرارية يف تنفي ـــــرى اإلدارات . حـــــٍد أدىن مـــــن اجلدي ـــــواتري وهكـــــذا ن ـــــع ف ـــــة جمـــــرد أجهـــــزة إلعـــــداد ودف احمللي
  .الشركات األجنبية العاملة حملياً 
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ــــك البلــــد، أو تكــــون علــــى شــــكل  ـــروطة بتســــهيل عمــــل الشــــركات األجنبيــــة يف ذل ــــًا مــــا تكــــون مشـ أمــــا املســــاعدات فغالب
تَّخـــــذ القــــرارات بشـــــأن هــــذه االســـــتثمارات واملشــــاريع مـــــن قبــــل الســـــلطات احلكوميــــة معتمـــــدةً . اســــتثمارات يف ذلــــك علـــــى  تـُ

ــــدويل لإلنشــــاء والتعمــــري  ــــك ال ــــة، كالبن ــــة الدولي ــــدى األمــــم أو لــــدى املنظمــــات املالي ــــب وهــــم إمــــا خــــرباء ل املستشــــارين األجان
ــــــــة أو ... وصــــــــندوق النقــــــــد الــــــــدويل واملؤسســــــــات املاليــــــــة إخل ــــــــب تنظيميــــــــة أو مكاتــــــــب استشــــــــارية هندســــــــية أجنبي أو مكات

يفرضــــــــون تــــــــدرجييًا أســــــــاليبهم اخلاصــــــــة يف العمــــــــل واختيــــــــار املشــــــــاريع  وهــــــــم مجيعــــــــاً ... مصــــــــارف األعمــــــــال األمريكيــــــــة إخل
  :ومظاهر نزيف موارد البالد يظهر يف. مشكلني قناة رئيسية لتوجيه االقتصاد واملال حنو اخلارج بصورة مفرطة

ا من العامل الثالث، إىل الوطن األم -١   .هجرة أرباح الشركات الغربية الناجتة عن استثمارا
  .عات لقاء براءات االخرتاعات ورخص استعماهلااملدفو  -٢
  ).إعانة تقنية، مكاتب استشارية هندسية، تأمني نقليات(املدفوعات لقاء اخلدمات  -٣
  .اخلسائر النامجة عن املمارسات التجارية املقيدة اليت تفرضها الشركات األجنبية -٤
بصــــــورة هجــــــرة الكـــــــوادر أو التقنــــــني حنــــــو الـــــــبالد اخلســــــائر النامجــــــة عــــــن التحويـــــــل املعــــــاكس للتكنولوجيــــــا وتظهـــــــر  -٥
  .الغنية

ـــــيت فرضـــــتها التبعيـــــة االقتصـــــادية للغـــــرب وذلـــــك يف  إن األمـــــة اإلســـــالمية تشـــــعر وال شـــــك مبـــــا تـــــرزح حتتـــــه مـــــن األعبـــــاء ال
ــــا املعيشــــية الضــــرورية الــــيت تعكــــس حالــــة القهــــر واالنســــحاق ــــة إلظهــــار مــــا تعانيــــه األمــــة مــــن. حاجا ــــات التاليــــة كافي  البيان

ا   .استنزاف ملواردها وطاقا
ــــــــة  ــــــــون أو مســــــــاعدات(إنَّ أخــــــــذ األمــــــــوال األجنبي ــــــــبالد ) دي ــــــــى ال ــــــــواب للســــــــيطرة عل ــــــــة تفــــــــتح األب ما األمريكي ّ وال ســــــــي

والســــتغالهلا وعليــــه كانــــت الـــــدعوة إىل التخطــــيط االقتصــــادي والتنميـــــة االقتصــــادية دعــــوة مشــــبوهة أريـــــد منهــــا فــــتح الطريـــــق 
علـــــم أّن هـــــذا بالنســـــبة . جليـــــوش والقـــــوى العســـــكرية يف فـــــرض الســـــيطرةلألمـــــوال األجنبيـــــة لتحـــــل حمـــــل ا ُ غـــــري أنـــــه ينبغـــــي أن ي

ـــــبالد  ـــــروة ال ـــــة ث ـــــإن وضـــــع سياســـــة اقتصـــــادية لتنمي ـــــبالد، ف ـــــروة ال ـــــادة ث ـــــيس بالنســـــبة للعمـــــل لزي ـــــدعوة االســـــتعمارية ول هلـــــذه ال
ٍ تكتســـــح ولكـــــن هـــــذه السي. وتــــوفري احلاجـــــات املاديـــــة هلـــــا أمـــــرٌ بـــــديهي وضـــــروري وال يســـــتغين عنـــــه اســـــة ال حتتـــــاج إىل دعـــــوة

ـــــه مـــــن أعـــــداء املســـــلمني وهـــــي كوضـــــع سياســـــة  ـــــبالد وال يصـــــح أن تـــــأيت بتوجي ـــــبالد، وهـــــي أيضـــــًا إمنـــــا متليهـــــا حاجـــــات ال ال
تعلــــيم لرفــــع املســـــتوى العلمــــي يف الـــــبالد، وكوضــــع سياســــة تســـــلح لزيــــادة قـــــدرة اجلــــيش، وكوضــــع سياســـــة خارجيــــة لتمكـــــني 

أمــــا أن تُفـــــرض الـــــدعوة . لــــدويل ومـــــن تســــيريه يف اجتـــــاه معـــــني، وغــــري ذلـــــك مــــن السياســـــاتالدولــــة مـــــن التــــأثري يف املوقـــــف ا
ـــــــق خمطـــــــط اســـــــتعماري معـــــــني  ـــــــذا الشـــــــكل الكاســـــــح بتوجيهـــــــات مـــــــن اخلـــــــارج، وطب ـــــــة االقتصـــــــادية، وتكـــــــون  إىل التنمي

ــــرض ســــيطرة الــــدول االســــتعما ــــدعوة إّمنــــا أريــــد منهــــا ف رية علــــى مــــدروس، فــــإنَّ ذلــــك يــــدل بشــــكل صــــريح علــــى أّن هــــذه ال
  .البالد

فعلـــــى املســــــلمني أن يتخـــــذوا كامــــــل احلــــــذر مـــــن أّي طــــــرح اقتصــــــادي والـــــوعي علــــــى أســــــاليب دول الكفـــــر لــــــئالّ جيعلــــــوا 
ـــــك يف قولـــــه تعـــــاىل ـــــيهم وقـــــد حـــــرَّم اهللا ذل ـــــى المـــــؤمنين : للكـــــافر ســـــبيالً أي ســـــلطانًا عل ـــــن يجعـــــل اهللا للكـــــافرين عل ول

ـــــيت هلـــــا ســـــيطرة ونفـــــوذ يف بـــــالد املســـــلمني ومكافحـــــة االســـــتعمار وعلـــــيهم مكافحـــــة الـــــدول الكـــــافرة املســـــتعم ســـــبيالً  رة ال
ــــــيص األمــــــة مــــــن  ــــــة والسياســــــية واالقتصــــــادية والعســــــكرية، وكشــــــف خططــــــه وفضــــــح مؤامراتــــــه لتخل ــــــع أشــــــكاله الفكري جبمي

  .سيطرته، وحتريرها من أّي أثر لنفوذه
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  .١٩٨٤الديون الخارجية وأعبائها في عام 
                

الديون إجمالي   الدولة
  الخارجية بالدوالر

مدفوعات الفوائد 
  بالدوالر

  
إجمالي الديون   الدولة

  الخارجية بالدوالر
مدفوعات 

  الفوائد بالدوالر
  مليار ١,٠٩٣  مليار ٢٢,٢٦٧  تركيا    مليون ٣١٧  مليار ١٦,٦٦٥  باكستان
  مليون ٦٩٨  مليار ٢٣,٢٠٦  مصر    مليون ١١٧  مليار ٣,١٩٦  األردن
  مليون ٤٩٤  مليار ١٠,١٦٩  املغرب    مليار ١,٢٩١  ارملي ١٣,٨١١  اجلزائر

  مليون ٢٣  مليار ١,٢٨٣  موريتانيا    مليون ٦٥  مليار ٦,٦٦١  السودان
  مليون ٢٨  مليار ٣,٢٩٤  ج+ اليمن ش     مليون ٨٣  مليار ٣,٠٧٥  سوريا

  مليون ٧٥  مليار ٥,٦٤٤  بنغالدش    مليون ٣  مليار ١,٣٨٤  الصومال
مان   مليون ١٦٤  مليار ٢,٦٢٨  الكامريون    مليون ٨٦  مليار ١,٥٢٥  عُ

  مليون ٢١  مليار ١٢,٣٤  غينيا    مليار ١,٩٠٠  مليار ٣٢,٠٤٨  إندونيسيا
  -  -  -    مليون ٩٥٨  مليار ١١,٤٦٠  ماليزيا

  )الكويتية" العريب"هذا اجلدول نقالً عن جملة ( 
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  حادثة وعبرة
  أبو قدامة والمرأة المجاهدة

  
مع املرأة اليت ظفرت شعرها شكاال للَفرس يف سبيل اهللا مشهورة، حكاها مجاعة منهم أمحد بن  حكاية أيب قدامة

ى بسوق العروس وأنس النفوس فحكى رجل  أنه كان مبدينة رسول اهللا . اجلوزي الدمشقي رمحه اهللا يف كتابه املسمّ
فجلس يومًا يف مسجد . والغزو إىل بالد الروم يقال له أبو قدامة الشامي، وكان قد حبب اهللا إليه اجلهاد يف سبيل اهللا

نعم إين دخلت يف : قال. يا أبا قدامة حّدثنا بأعجب ما رأيت يف اجلهاد: أصحابه، فقالوا له يتحدث مع رسول اهللا 
امة يا أبا قد: بعض السنني الرقة أطلب مجالً أشرتيه ليحمل السالح، فبينما أنا يومًا جالسًا إذ دخلت علي امرأة فقالت

رزقه غريي من النساء، وقد قصعته وأصلحت  ُ زقُت من الشَّعر ما مل ي مسعتك وأنت حتدث عن اجلهاد وحتث عليه، وقد رُ
منه شكاال للفرس وعفرته بالرتاب كي ال ينظر إليه أحد، وقد أحببت أن تأخذه معك فإذا صرَت يف بالد الكفار وجالت 

ميت النبال وُجردت السيوف وُشرع ت األسنّة، فإن احتجت إليه وإال فادفعه إىل من حيتاج إليه ليحضر شعري األبطال ورُ
. ويصيبه الغبار يف سبيل اهللا، فأنا امرأة أرملة كان يل زوج وعصبة كلهم قُتلوا يف سبيل اهللا ولو كان عليّ جهاد جلاهدت

حسن الشباب وقد تعلم القرآن اعلم يا أبا قدامة أن زوجي ملا قُتل خلف يل غالمًا من أ: وناولتين الشكال وقالت
والفروسية والرمي على القوس وهو قوام بالليل صوام بالنهار وله من العمر مخس عشرة سنة وهو غائب يف ضيعة خلفها 
له أبوه فلعله يقدم قبل مسريك فأوجهه معك هدية إىل اهللا عز وجل وأنا أسألك حبرمة اإلسالم، ال حترمين ما طلبت من 

. ألقه يف بعض رحالك وأنا أنظر إليه ليطمئن قليب: فقالت. شكال منها فإذا هو مظفور من شعرهافأخذت ال. الثواب
فطرحته يف رحلي وخرجُت من الرقة ومعي صاحيب، فلما صرنا عند حصن مسلمة بن عبد امللك إذا بفارس يهتف من 

أنتم حىت أنظر من هذا، وإذا أنا بفارس  يا أبا قدامة قف علي قليالً يرمحك اهللا، فوقفت وقلت ألصحايب تقدموا: ورائي
قلت للصيب أسفر يل عن وجهك، فإن  . احلمد هللا الذي مل حيرمين صحبتك ومل يردين خائباً : قد دنا مين وعانقين وقال

فإذا به غالم كأنه القمر ليلة البدر . رددتك، فأسفر عن وجهه كان يلزم مثلك غزو أمرتك باملسري، وإن مل يلزمك غزو
ال بل أنا خارج معك أطلب ثأر والدي ألنه استشهد فلعل اهللا يرزقين : قال ألك والد؟: آثار النعمة قلت للصيبوعليه 

ا فإن أذنت وإال فأقم عندها فإن : قلت. نعم: ألك والدة؟ قال: قلت للصيب. الشهادة كما رزق أيب اذهب إليها فاستأذ
: يا أبا قدامة أما تعرفين قلت: قال. سيوف وحتت أقدام األمهاتطاعتك هلا أفضل من اجلهاد، ألن اجلنة حتت ظالل ال

أنا ابن صاحبة الوديعة، ما أسرع ما نسيت وصية أمي صاحبة الشكال، وأنا إن شاء اهللا الشهيد ابن الشهيد، : ال، قال
عارف بالفروسية ، سألتك باهللا ال حترمين الغزو معك يف سبيل اهللا، فإين حافظ لكتاب اهللا عارف بسنة رسول اهللا 

يا بين إذا لقيت : وقالت والرمي وما خلفت ورائي أفرس مين فال حتقرين لصغر سين وإن أمي قد أقسمت على أن ال أرجع
الكفار فال توهلم الدبر وهب نفسك هللا واطلب جماورة اهللا تعاىل وجماورة أبيك مع إخوانك الصاحلني يف اجلنة، فإذا رزقك 

مث ضمتين إىل صدرها . فإنه قد بلغين أن الشهيد يشفع يف سبعني من أهله وسبعني من جريانهاهللا الشهادة فاشفع ّيف 
. إهلي وسيدي وموالي هذا ولدي ورحيانة قليب ومثرة فؤادي سلمته إليك فقربه من أبيه: ورفعت رأسها إىل السماء وقالت

ل شبابه ورمحة لقلب والدته وتعجبًا من صربها فلما مسعت كالم الغالم بكيت بكاءًا شديدًا أسفًا على حسنه ومجا: قال
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مل أبك : قلت .يا عم مم بكاؤك؟ إن كنت تبكي لصغر سين فإن اهللا يعذب من هو أصغر مين إذا عصاه: فقال. عنه
فسرنا ونزلنا تلك الليلة فلما كان الغداة رحلنا والغالم ال يفرت . لصغر سنك ولكن أبكي لقلب والدتك كيف تكون بعدك

اهللا تعاىل، فتأملته فإذا هو أفرس بنا إذا ركب وخادمنا إذا نزلنا منزالً، وصار كلما سرنا يقوي عزمه ويزداد نشاطه  من ذكر
فلم نزل سائرين حىت أشرفنا على ديار املشركني عند غروب الشمس فنزلنا : قال. ويصفو قلبه وتظهر عالمات الفرح عليه

، فغلبه النعاس فنام نومة طويلة فبينما هو نائم إذ تبسم يف نومه فقلت فجلس الغالم يطبخ لنا طعاما إلفطارنا وكن ا صيامًا
حبييب رأيتك الساعة ضاحكًا مبتسمًا يف : ألصحايب أال ترون إىل ضحك هذا الغالم يف نومه، فلما استيقظ قلت

أنيقة فبينما أنا أجول رأيت كأين يف روضة خضراء : ما هي؟ قال: قلت. رأيت رؤيا فأعجبتين وأضحكتين: منامك، قال
فيها إذ رأيت قصرًا من فضة ُشرفه من الدر واجلواهر، وأبوابه من الذهب وستوره مرخية، وإذا جواري يرفعن الستور 

لك، مث  ال تعجل ما آن: مرحبًا بك فأردت أن أمد يدي إىل إحداهن فقالت: وجوههن كاألقمار فلما رأينين قلن يل
ج املرضية، فقلن يل تقدم يرمحك اهللا فتقدمت أمامي فإذا يف أعلى القصر غرفة من مسعت بعضهن يقول لبعض هذا زو 

الذهب األمحر عليها سرير من الزبرجد األخضر قوائمه من الفضة البيضاء عليه جارية وجهها كأنه الشمس لوال أن اهللا 
اء اجلارية مرحبًا وأهالً وسهالً : جلارية قالتفلما رأتين ا: قال. ثبت علي بصري لذهب وذهب عقلي من حسن الغرفة و

ال تعجل، فإنك بعيد من اخلنا، وإن   مهالً،: يا ويل اهللا وحبيبه، أنت يل وأنا لك فأردت أن أضمها إىل صدري فقالت
، وخريًا يكون مث بتنا متعجبني : قال أبو قدامة. امليعاد بيين وبينك غدًا بعد صالة الظهر فأبشر قلت له حبييب رأيت خريًا

يا خيل اهللا اركيب وباجلنة أبشري، انفروا خفافًا : ينادي ن منام الغالم، فلما أصبحنا تبادرنا فركبنا خيولنا فإذا املناديم
ا فيهم  .وثقاالً وجاهدوا فما كان إال ساعة، وإذا جيش الكفر خذله اهللا قد أقبل كاجلراد املنتشر، فكان أول من محل منّ

ق مجعهم وغاص يف وسطهم، فقتل منهم رجاالً وجندل أبطاالً فلما رأيته كذلك حلقته فأخذت  الغالم فبدد مشلهم وفرّ
يا أيها : يا عم أمل تسمع قول اهللا تعاىل: فقال. يا حبييب ارجع فأنت صيب وال تعرف خدع احلرب: بعنان فرسه وقلت

ل النار؟ فبينما هو يكلمين إذ محل علينا ، أتريد أن أدخالذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فال تُوّلوهم األدبار
وقُتل خلق كثري من . املشركون محلة رجل واحد، حالوا بيين وبني الغالم ومنعوين منه واشتغل كل واحد منا بنفسه

القتلى ال حيُصون عددًا فجعلت أجول بفرسي بني القتلى ودماؤهم تسيل على األرض   املسلمني، فلما افرتق اجلمعان إذ
ال تعرف من كثرة الغبار والدماء، فبينما أنا أجول بني القتلى وإذا أنا بالغالم بني سنابك اخليل قد عاله الرتاب  ووجوههم

يا معشر املسلمني، باهللا ابعثوا يل عمي أبا قدامة فأقبلت عليه عندما مسعت صياحه فلم : وهو يتقلب يف دمه ويقول
يا عم صدقت الرؤيا ورب الكعبة أنا ابن : قال. أنا أبو قدامة: فقلتأعرف وجهه لكثرة الدماء والغبار ودوس الدواب 

يا حبييب ال : صاحبة الشكال، فعندها رميت بنفسي عليه فقبلت بني عينيه ومسحت الرتاب والدم عن حماسنه وقلت
نسى، ال متسح وجهي بثوبك ثويب أحق  :فقال .تنس عمك أبا قدامة له يف شفاعتك يوم القيامة ُ به من ثوبك، مثلك ال ي

ه يا عم ألقى اهللا تعاىل به، يا عم هذه احلوراء اليت وصفتها لك قائمة على رأسي تنتظر خروج روحي وتقول يل عّجل  دع
فأنا مشتاقة إليك، باهللا يا عم إن رّدك اهللا ساملًا فتحمل ثيايب هذه املضمخة بالدم لوالديت املسكينة الثكالء احلزينة 

أن اهللا قد قبل  مل أضيع وصيتها ومل أجنب عند لقاء املشركني، واقرأ مين السالم عليها، وقل هلا وتسلمها إليها لتعلم أين
، وإذا  اهلدية اليت أهديتها، ويل يا عم أخت صغرية هلا من العمر عشر سنني كنت كلما دخلت استقبلتين تسلم عليّ
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ا فإذا لقيتَها فاقرأ عليها مين السالم خرجُت تكون آخر من يودعين عند خمرجي، هذا وقالت يل باهللا يا أخي  ال تبطئ عنّ
اهللا خليفيت عليك إىل يوم القيامة، مث تبسم وقال أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له : وقل هلا يقول لك أخوك

ه يف صدق وعده وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله، مث خرجت روحه فكفنا
فلما رجعنا من غزوتنا تلك ودخلنا الرقة مل تكن يل مهة إال دار أم الغالم، فإذا جارية . ثيابه وواريناه رضي اهللا عنه وعنا به

ا يا عم من أين جئت فيقول من الغزو، فتقول أما : تشبه الغالم يف حسنه ومجاله وهي قائمة بالباب وتقول لكل من مر 
أما : قالت يا عم من أين جئت قلت من الغزو: نعرفه، فلما مسعتها تقدمت إليها فقالت يلرجع معكم أخي فيقولون ال 

رجع معكم أخي مث بكت وقالت ما أبايل، يرجعون وأخي مل يرجع فغلبتين العربة، مث قلت هلا يا جارية قويل لصاحبة 
ا فسلم ت عليها فردت السالم وقالت أمبشرًا البيت أن أبا قدامة على الباب، فسمعت املرأة كالمي فخرجت وتغري لو

ّين يل البشارة من التعزية رمحك اهللا: قلت. جئت أم معزياً  إن كان ولدي رجع ساملًا فأنت معز، وإن كان قُتل : قالت. بي
ها: أبشري فقد قُبلت هديتك فبكت وقالت: فقلت. يف سبيل اهللا فأنت مبشر َل َقبـّ احلمد هللا الذي : نعم فقالت: قلت. تـَ

هي اليت تكلمك الساعة فتقدمت إيل فقلت هلا : قالت. ذخرية يوم القيامة، قلت فما فعلت اجلارية أخت الغالم جعله
اهللا خليفيت عليك إىل يوم القيامة، فصرخت صرخة ووقعت على وجهها مغشيًا عليها، : إن أخاك يسلم عليك ويقول لك

ثياب الغالم اليت كانت معي ألمه وودعتها وانصرفت  فتعجبت من ذلك مث سلمت. فحركتها بعد ساعة، فإذا هي ميتة
  .حزينًا على الغالم واجلارية ومتعجبًا من صرب أمهما
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