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[األنعام]90-82 :
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املؤلف

الدالئل النبوية املعربة عن �شرف املدر�سة الأبوية

املدخل
( ﭑ ﭒ ﭓ)
الصلة بالصاحلني ،وربط األواخر
ونحمده سبحانه عىل ما أوالنا من حسن ِّ

باألوائل عىل ثوابت دعوة سيد املرسلني ،سيدنا حممد بن عبداهلل صىل اهلل عليه

وآله وصحبه أمجعني .

وبعدُ فإننا نسأله تعاىل أن ّ
يمكن عرى اإليامن يف قلوبنا مجيعا ،ويمنحنا الثبات

وحسن النظر فيام يرضيه عنا ،فاملطلب األسنى رضاء املوىل وحسن االنطواء يف

دعوة املعلم األكرم ،الدعوة التي وصلت إىل شيوخنا وعلامئنا بسند االتصال
القوي كابرا عن كابر ،وإماما عن إمام ،إىل سيد األئمة عليه أفضل الصالة
وأزكى السالم ،وحاجتنا اليوم إىل هذه الدعوة النقية الصافية أهم من حاجتنا
للامء والطعام ،إذ هتيأت ماديات احلياة ومالذها بكل لون وصفة وحال ؛ ولكنا
افتقدنا طريق الصلة النقية بسيد األمة عليه أفضل الصالة والسالم .

واالفتقاد هبذه الصلة كان ثمرة ما حل باألمة عموما وبالطريق خصوصا من
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ضغوط وحماربة ؛ ولكن اهلل قد ضمن لعباده الصاحلني احلفظ والرعاية ،فكان
األمر عىل مراد اهلل بارزا وظاهرا ،ومنه اقتبسنا نور الصلة بالسلف ،ووجدنا

أنفسنا يف نعمة من اهلل ورشف ،فأخذنا عىل عاتقنا بتوجيه أشياخنا أن نحيي ما
اندثر من ثوابت الطريق ،ونشعل فتيل إنارة القلوب بربكة رس خيار الفريق .
أئمة الدين أهل الفضل واألدب

م�ن كل حرب إمام زاكي النس�ب

وخضبحاراهلدىوالرشعيفهنم

حتيا عىل ش�مم من شامخ الرتب

سفن النجاة إذا ما شئت فاقرتب

آل النب�ي رساة الق�وم قدوتن�ا

دين�ا ودنيا مع األعمال والقرب

ما ف�از بالعي�ش إال م�ن أحبهم

وليس لنا يف هذا األمر غري تقليب األرض اخلاشعة ،وتبويب العبارات

النافعة ،وحتديث األسلوب ،ليصل الرس إىل اجليل املعارص بلغة الزمان اجلامعة،

واهلل أسال أن يلهمني الصواب وجيعل عميل خالصا لوجهه الكريم آمني .
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ماذا تعني املدرسة األبوية ؟
الشك أن مفهوم ((األبوية)) يف الرشيعة اإلسالمية له مدلول عظيم يبدأ

بالوالدين وبرمها ،ويتدرج إىل األرحام واجلريان وما تال ذلك من السلم
االجتامعي املألوف ؛ ولكنها يف مسألة االنتامء املعريف املسند تذهب إىل أبعد من

ذلك ،كام هو يف ارتباط أمة اإلسالم بعمومها بأيب احلنيفية األول إبراهيم عليه

السالم (ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ) [احلج.]78:

فاالتصال املسند للعلم األبوي يتسلسل عرب األنبياء إىل إبراهيم عليه السالم،

ونحن أمة اإلسالم نتصل بإبراهيم عن طريق نبينا حممد بن عبداهلل صىل اهلل
ح َلة العلم األبوي
عليه وآله وسلم شهيدا علينا وناطقا باحلجة األبوية ،ونحن مَ َ
املسند املتسلسل شهداء عىل الناس ،وهبذا تكتمل احللقة األبوية الرشعية .

وبالنسبة لواقع التعليم والتلقي فاملقصود بـ«األبوية» مدرسة اإلسناد

واألسانيد التي تربط بني املادة املقروءة واملعلم من جهة ،وبينهام والطالب من

جهة أخرى ،واألبوية هي هوية العالقة بني اإلنسان واملعرفة ،فهناك معارف
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مبتورة ال جيد املرء منها أثرا معنويا يزداد به معرفة باهلل أو خشية منه أو نفعا أو
إجيابا يعود عائده إليه بصفة مرشوعة .وتقابلها جمموعة املعارف التي يستشعر

املتعلم هلا أنه يرتقى علام نافعا ويرتقى ثوابا عند اهلل .سواء كان بنوع املادة ذاهتا

كالقرآن والسنة وما تفرع عنهام أو بالنية الصاحلة فيها كالنية املتوفرة يف طلب
علم اخلدمات والعلوم النظرية.

وخصوصية منهج املدرسة األبوية أنه يبدأ بمسائل التعبد والسلوك يف أدب
«م ُروا َأ ْوال َد ُك ْم
التنشئة ،وفيها يقول املعلم األول صىل اهلل عليه وآله وسلمُ :
َّ ِ
وهم َأ ْب َن ُاء َسب ِع ِسنِنيَٕ ،
وه ْم َأ ْب َن ُاء َع رْ ٍ
وا رْ ِ
ش ،و َف ِّر ُقوا َب ْي َن ُه ْم
وه ْم َع َل ْيها ُ
ض ُب ُ
بالصالة ُ ْ
ْ

يف املَ َض ِ
اج ِع» .

ويقول « :ما ن ََح َل والِدٌ َو َلد ًا َأ ْف َض َل ِم ْن َأ َد ٍ
ب َح َس ٍن» ،واألدب احلسن هو
سمة العلم األبوي ووظيفته يف َأ ْت َباعه .
وهنا تربز خطورة الضد والتعليم املنهجي املسيس ((العلم املقبوض)) ،والعلم

املقبوض هو التعليم املمنهج احلاوي عىل احلذف واإلضافة وفق الظرف
السيايس واألفق االجتامعي املسيس ،وهذه كانت سمة مناهج دول االستعامر
ومن دار يف َفلكها .

ُ
األمة اإلسالمية يف تارخيها بيشء مثلام ُمنِ َي ْت بانقطاع دور املدرسة
ومل مُ ْت َن

 سنن أيب داود .
 أخرجه الرتمذي .
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األبوية يف احلياة العلمية والرتبوية يف الواقع العريب واإلسالمي الرسمي منذ
الغزو االستعامري املسيس .

لقد كان ذلك التوقف َحدَ ث ًا ومنعطف ًا خطري ًا يف تاريخ الرتبية األبوية والدعوة

اإلسالمية ،كام كانت منفذ ًا خطري ًا هليمنة التعليم اخلدمايت يف بالد املسلمني .

لقد كان الغزو االستعامري منصبا عىل إفساد أسلوب املدرسة األبوية يف

الرتبية والتعليم ،كام حرص عىل إدخال العديد من وسائل اإلفساد يف صفوف

املدرسة احلديثة ،كتخفيف حصص املواد الرشعية ،واجلمع بني اجلنسني،

والتحرر من مظاهر اللباس التقليدي ،والفصل بني الرتبية والتعليم يف كافة
مناهج املدارس ،وترجيح القسم العلمي عىل األديب بفارق مثري ،وإجياد
املدرس املادي املنفصم أدبيا عن الطالب واملتعلم ،وإشغال الفتاة بنفس املنهج

التعليمي للفتى دون متييز يذكر ،والزج بالفتاة يف كافة شؤون املعرفة ،وإشغاهلا
بالرياضة والتمثيل والغناء والفنون وغريها ،مما ال حتتاج إليه أدبيا ،بل ربام كان

أثره عليها سلبيا للغاية.

ويف مراحل الحقة مع بروز املنهج اإلحلادي أحدث اإلغراب التعليمي

رشخا خطريا يف العملية التعليمية كلها ،وكادت املدرسة األبوية أن تزول متاما
من واقع احلياة االجتامعية يف كثري من مناطق البالد ،ما عدا بقية حمدودة اعتنى
هبا بعض الصاحلني بصفة خاصة وحمدودة.
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حاجة املجتمع اإلسالمي للمدرسة األبوية
كان بروز املدرسة األبوية مرافقا للدعوة األوىل بمكة واملدينة ،وكان أساس

املدرسة مواقفها ،وهذه املواقف نموذج من نامذج العمل بسنة اخللفاء الواردة

وس َّن ِة ُ
الر ِ
اخل َل َف ِ
ين املَ ْه ِد ِّي َ
نيَ ،ع ُّضوا َع َل ْيها
اش ِد َ
بس َّنتِي ُ
يف احلديث (( َع َل ْي ُك ْم ُ
اء ّ

بال َّن َو ِ
اج ِذ  ..إلخ احلديث )) .

واخللفاء هنا يراد هبم يف أحد املعاين للحديث محلة املنهج األبوي يف كافة

املراحل حتى قيام الساعة ،وليس املقصود باخللفاء هنا خلفاء احلكم وحده،

والوراث
الوراث
ّ
فالتسلسل األبوي للعلم إنام يأيت من خالل األخذ عن اخللفاء ّ
َ
الر ْشدُ
للخالفة ..سمة العلامء احلاملني
رشف السند املتصل ،ومن عالماهتم ُّ

الر ِ
ين املَ ْه ِد ِّي َ
ني )) ،وهذه ال عالقة هلا بخالفة احلكم ،وخاصة
اش ِد َ
واهلداية (( ّ

بعد بروز امللك العضوض داخل احلظرية اإلسالمية ،واملؤكد هلذا املنحى قوله

وس َّن ِة ُ
اخل َل َف ِ
اء )) فليس هناك سنة
صىل اهلل عليه وآله وسلم َ (( :ع َل ْي ُك ْم بِ ُس َّنتِي ُ
للنبي وسنة أخرى خللفائه .

 صحيح ابن حبان .
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وليس املقصود بالسنة ما أثر عنه صىل اهلل عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو

تقرير أو داللة فقط ،فهنا حيمل احلديث معنى أشمل من سنة النقل والفعل إىل

سنة املواقف ،حيث إن اخللفاء األربعة وهم أساس فهم مدلول اخلالفة ليست

هلم سنة مستقلة عن سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ؛ ولكن ال شك
أن هلم مواقف أو طرائق اقتبسوها من السنة أو من مالزمة صاحبها ،فصار

املوقف حيمل معنى السنة ،أي :الطريقة واألسلوب ،وهبذا يتسع معنى اخلالفة
ليشمل رجال العلم والوالية والتقى أهل األسانيد املرتبطة بالتسلسل واألخذ
إىل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ،فعىل سبيل املثال نجد أن االمام احلسن بن

عيل ريض اهلل عنه اختذ يف الفتنة موقفا حسم به مادة الرصاع وقبل التنازل عن

موقع احلكم ،مع أن النص الرشعي واإلمجاع املعترب خيول له خوض معركة

الفصل بني الفريقني ،وهو صاحب احلق وخليفته ،فاختذ موقفا يقتدى به قال
فيه جده صىل اهلل عليه وآله وسلم  (( :إِنَّ ٕابنِـي هـٰ ذا َس ِّيدٌ َ ،
هلل َأنْ ُي ْص ِل َح
ول َع َّل ٕا َ
بِ ِه َبينْ َ ِف َئتَينْ ِ ِم َن ا ُمل ْس ِل ِم َ
ني )) ،ويف احلديث داللة واضحة للموقف الذايت من

اإلمام احلسن ريض اهلل عنه.

وعند حتليلنا ملدلول اخلالفة هنا سنجد أن كال الفريقني نسبهم النبي صىل

اهلل عليه وآله وسلم إىل فئة من املسلمني؛ ولكن املواقف خمتلفة متاما ،فالفصل
املعترب ملدلول اخلالفة ليس جمرد االرتباط واألخذ عن رسول اهلل صىل اهلل

 أخرجه البخاري .
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الر ِ
ين)) من الرشد
اش ِد َ
املعرف يف احلديث بـ (( ّ
عليه وآله وسلم؛ ولكن املوقف ّ

((املَ ْه ِد ِّي َ
ني)) من اهلداية وسمو األخالق والرتفع عن الدنيا وطموحاهتا (( َع ُّضوا
َع َل ْيها بال َّن َو ِ
اج ِذ)).

فانحسم اخلالف هنا هبذا التعريف الرشعي ..

وتعاقبت األجيال بعد األجيال عىل معرفة مدلول اخلالفة بمعنى الوراثة

العلمية والعملية املرتبطة بقواعد الرشيعة ومواقف املرشع األعظم صىل اهلل
عليه وآله وسلم ،وهلا معنى آخر تنطوي فيه رجاالت القرار احلاكمة كشكل

صوري ملفهوم اخلالفة ،أو بمعنى أدق اقتباس املفهوم العام للخالفة من املوقع
السيايس ،وليس املعنى الفعيل للخالفة الراشدة ،اللهم إذا استثنينا من هذا

املفهوم اخللفاء اخلمسة الذين أمجعت غالب األمة عىل محلهم مدلول الرشاد
واهلداية إىل جانب القرار احلاكم ،وأما غريهم فال .

ومن هذا املنطلق ندرك أمهية مسمى املدرسة األبوية ذات االرتباط العلمي

والرتبوي بالرشاد واهلداية املشار إليها يف احلديث .

وللحديث أيضا شاهد قرآين يفصل بني علم املدرسة األبوية املسندة وعلم

املدرسة غري املسندة (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)

[العنكبوت .]49:واآلية حتمل قاعدة علم الصدور الذي يتلقاه العلامء عن
العلامء ..وليس كل العلامء ،بل هم العلامء املوهوبون الذين وصفتهم اآلية
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﴿ﮚ ﮛ﴾ ،ومل تقل :طلبوه وأخذوه بالنقل والقراءة فقط .
وهذا النوع من العلم يكاد أن يكون يف عرصنا معدوم ًا بانعدام أهله يف املحيط

العام ،وانعدامهم كان بفعل فاعل وإعامل فكرة وإحالل بدائل ،وبقي لنا يف
واقع احلياة العلمية نامذج أخرى وصفها الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم يف

حديثه عن آخر الزمان ،كعلامء القبض وعلامء النقض وعلامء القصعة وعلامء

السلطان ورؤساء الفتوى وحدثاء األسنان سفهاء األحالم ،يبيع أحدهم دينه

َبع َر ٍ
ض من الدنيا قليل .

وأساس علم الصدور الذي كان منترشا يف هذه األمة هو تقوى اهلل ومراقبته

واخلوف منه ،ويبدأ تعليمه واالستفادة منه داخل البيت وعىل يد اآلباء
توج َهه
واألمهات ،ويكتمل عىل يد الشيخ واملريب والفقيه الذي َي ْع َل ُم ُ
األب ُّ

وأساس علمه وفقه ،فيسلمه ولده وهو عىل غاية االطمئنان ،ويتخرج
ومنهجه
َ
َ
االبن داعيا فقيها بارا بوالديه متأدبا مع معلميه ورجال بلده وأهل عرصه،
يأخذ احلكمة من حيث وجدها ،يسهم يف بناء ذاته وأمته من غري إفراط وال

تفريط ،حيرتم املذهبية اإلسالمية ويدعو بقوله وفعله إىل اهلل ورسوله .

وهذا النموذج املثايل ظل قائام يف األوطان اإلسالمية حتى عشية سقوط قرار

اخلالفة اإلسالمية ودخول العامل إىل مرحلة االستعامر احلديث .
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بقاء واستمرار املدرسة األبوية مهمة الشعوب
املدرسة األبوية هي مدرسة الشعوب ،والشعوب هم أساس املجتمع،

وبمقدار يقظة الشعوب من داخلها تستمر املدرسة األبوية عىل العطاء

واالستمرار ،مهام استطالت األيدي األخرى أو تغلغلت يف الواقع لنقضه .

واألجيال الواعدة جزء من الشعوب ،وعرشات العامل يف مؤسسات

املدرسة احلديثة جزء من الشعوب ،وهبوالء املتضافرين عىل استمرار نور اهلل

يف أنفسهم وأوالدهم وجمتمعاهتم يظل التعليم األبوي ناصع التأثري ،مستمر

العطاء والتنوير ،وقد رسمت لنا املرحلة القريبة يف بعض بالد العامل اإلسالمي

صورة حية ليقظة الشعوب وحمافظتها عىل تعليمها األبوي ،فاملعلوم أن االحتاد
السوفيتي كان يعلن احلرب عىل اإلسالم كعقيدة ؛ ولكنه كان يتحالف مع
بعض دول املسلمني كشعوب ويتقاسم املصالح مع أصابع احلركة فيه ،وظلت

مرحلة الشيوعية حتارب مظاهر العلم والتعليم األبوي الرشعي مدة هيمنتها
عىل املقاطعات اإلسالمية ،ومع ذلك فإن شعوب تلك املقاطعات وهم محلة
العلم والرشع األبوي املتصل بمدرسة اإلسالم وبقرار عرص اخلالفة عملوا عىل

تدريس القرآن والسنة وعلوم الفقه واللغة وغريها بأسلوب شعبي هادئ حتت
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األنفاق واألقبية ،بل بلغ بعقليات علامء تلك املرحلة أن هيؤوا مدارس العلم

األبوي حتت األرض وجعلوا فوقها بارات اخلمر واملرشوبات املسكرة بحيث
ُي َم َّو ُه األمر عىل عيون األنظمة ،ونجحت الفكرة متاما ،وما أن ُسحب البساط

من النظام الشيوعي وسقطت أسطورة اإلفك املركب حتى برز اإلسالم من
جديد من داخل الشعب الصامد ،ورأى العامل كله كيف حتافظ الشعوب عىل

عقيدهتا ودينها حتت أي ظرف أو أزمة .

وبمثل هذا األسلوب حدث ذلك يف أرض اليمن وحرضموت إبان مرحلة

احلكم اإلحلادي مع فارق يف األسلوب واملعاجلة ،فاحلكم اإلحلادي املهيمن

عىل أوضاع التعليم حارص املدرسة األبوية بحرضموت وعدن وغريها من
بالد اليمن آنذاك ،وبلغ األمر ذروته عندما هيجت فصائل النظام عوام األمة

لتطبيق سياسة االنتفاضة ،مما أودى بحياة العرشات من رجال املدرسة األبوية
قتال أو خطفا أو سجنا ،وضعف دور املدرسة األبوية ضعفا شامال ،ومل يبق

عىل ساحة احلركة غري املدرسة الرسمية املمثلة للنظام .

ولكن رجال التعليم األبوي املحارص استطاعوا أن حيافظوا عىل احلد األدنى
ٍ
ٍ
ومدارسة ملبادئ اللغة وعلوم
دروس علمية رشعية
من التعليم عىل صفة
الرشيعة يف بعض املنازل واملساجد بصفة ال تثري انفعال القائمني عىل األمور .

كام حافظت بعض مناطق أخرى يف أرض اليمن عىل نفس النمط األبوي

املوجود بحرضموت ،كام هو احلال يف البيضاء ممثلة برباط العلوم الرشعية،
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وكان هلذا الرصح العلمي واألديب الدور الفاعل يف أحلك ظروف املرحلة،

حيث برز أثره يف املنطقة ذاهتا ،وتوجه إليه العديد من أبناء الوطن لطلب
العلم عىل الطريقة األبوية ،وبمجرد أن انتهى دور املرحلة اإلحلادية برز هوالء
الطالب لنرش الدعوة إىل اهلل عىل النمط األبوي ،مما أسهم يف إجياد التوازن

النسبي أمام مدارس دعوية أخرى كان هلا دور تسييس خطري يف استمرارية
املحارصة للمدرسة األبوية ورجاهلا يف مرحلة الصحوة .

وهكذا نجد أن دور الشعوب يف املحافظة عىل ثوابت املدرسة األبوية يف

حدها األعىل عند اإلمكان أو األدنى عند التحول والتغري هو املوقف الثابت

واملفيد لألمة يف مثل هذه الظروف  ،وقد أشار احلديث النبوي إىل هذه الظاهرة
يف آخر الزمان « َل ُت ْن َق َض َّن ُع َر ٰى ا ِ
إل ْسلاَ ِم ُع ْر َو ًة ُع ْر َوةًُ ،ك َّلام ن ُِق َض ْت ُع ْر َو ٌة تَشَ َّب َث
اس بِا َّلتِي ت َِليها» فقولهُ «:ك َّلام ن ُِق َض ْت ُع ْر َو ٌة» يشري إىل انتقاض أمر املدرسة
ال ّن ُ
اس)) أي :عموم اخللق «بِا َّلتِي ت َِليها» أي :بام حيافظ عىل نمط
األبوية (( مَ َت َّس َك ال َّن ُ
املدرسة األبوية يف نمطها األبوي لتفيد الواقع .
واملدرسة األبوية هي األمانة بعينها عىل مراد اهلل ومراد رسوله يف خلفائه

الوراث ..من سامهم النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أهل هذا الدين ،وأما

غري أهله فهم املوصوفون بالقبض والنقض ،الذين قال فيهم احلديث« :فإذا
ٕ ِ
ِ َ
اع َة» ،قال :كيف إضاعتها ؟ قال« :إذا ُو ِّسدَ َ
األ ْم ُر إِ ٰىل
الس َ
ُض ِّي َعت األ َما َن ُة َفا ْن َتظ ِر ّ
 صحيح ابن حبان .
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َغ ِ َ ِ ِ ٕ ِ
الس َاع َة» .
رْ
ي أ ْهله َفا ْن َتظ ِر ّ

وتزاد رضورة االهتامم الشعبي باملدرسة األبوية مع مرحلتنا املعارصة ملا

شاهبا من صنوف النقض املسيس يف كافة جماالت الرتبية والتعليم والثقافة
واإلعالم والدين والتدين ،وملا يالحظ أيضا يف عموم العامل العريب واإلسالمي

من الرصاع املفتعل داخل احلظرية اإلسالمية وبوسائل الكتاب والسنة الواقعة
حتت سياسة التطبيع والتطويع ،واالنتقائية يف األحكام واالستدالل الرشعي.

إن من سلبيات املرحلة عىل املدرسة األبوية أن الكثري من رشائح القبض

والنقض ال حياربون اإلسالم وال العقيدة وال القرآن وال السنة ،وإنام هم
حياربون املدرسة األبوية ،أي :علامء امللة األثبات (آل البيت ،املذهبية،
الصوفية) ،وهبذه احليلة اعتقد الغالبية من املسلمني أن عداءهم هذا هو حرص

عىل الدين والكتاب والسنة وهروب من الرشك والبدعة ،واألمر ليس كذلك
ولكن األمر يلزمنا الرجوع إىل األحاديث الرشيفة التي هي مرجع األمة كلها،

لنرى أن هذا االنفصام الغريب يف تاريخ اإلسالم احلديث إنام هو نقض وقبض
وحتول لصالح املسيخ الدجال ،وكثري من هوالء يعلمون ومنهم ال يعلمون

(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)

[ال���روم]7:

 ،ومن هذا

املنطلق اخلطري صار اإلسالم يناشدنا عىل لسان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وسلم وهو خيطب عن الدجال ((يا ِعبا َد ٕاهللِ ٕا ْث ُـبـ ُتوا ..يا ِعبا َد ٕاهللِ ٕا ْث ُـبـ ُتوا ..يا ِعبا َد

 صحيح البخاري .
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ٕاهللِ ٕا ْث ُـبـ ُتوا ..))..اللهم ثبتنا عىل دينك( ..ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ) [إبراهيم.]27:

 سنن ابن ماجه .
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ملاذا املدرسة األبوية ؟
إذا كان هناك يف حميط احلياة من عرف ربه وهنج طريق السالمة من خالل

مدرسة ما ،فنحن وإياه عىل كلمة سواء ؛ ألننا ال نعرتض عىل األفراد يف

توجههم إىل اهلل خلف أي مدرسة ذات ارتباط باألبوية الرشعية ؛ ولكنا

نحجم شأن التكتالت ذات القبض والنقض والتسييس البدعي داخل أمة
القرآن والسنة.

ثم إننا ال ندعي أننا وحدنا نحمل طريق السالمة بدعوتنا األبوية ،وأن النجاة

منوطة هبذه الطريق وحدها ؛ ولكنا نرى من خالل جتربتنا الرتبوية والتعليمية

ودراستنا املتواضعة ومعاناتنا املحدودة أن غالبية جيل املرحلة يعيش حالة
إحباط وخلط وخبط وأغالط ،وقد قرأنا يف كتاب اهلل وسنة رسوله ما يؤكد

حصول انحرافات يف مسار األمة وغثائية يف العلم والعمل والعالقة ،وصار

لدينا يقني تام برضورة البحث عن خمرج للسائل والراغب ،واحلديث يشري
يب لأِ َ ِخ ِ
ِ
يه َما حُ ِ
ي ُّب لِ َن ْف ِس ِه ))  ،فأحببنا اخلري بعد أن
(( ال ُي ْؤم ُن َأ َحدُ ُك ْم َح ّت ٰى حُ ِ َّ
 صحيح البخاري .
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عرفناه من طريق املدرسة األبوية ،وهبا تعلمنا قيمة احلياة وقيمة ما بعد املامت،

وهبا عرفنا أنفسنا وعرفنا رشف اللحظة والساعة واليوم واألسبوع والشهر
والفصل والعام .

(ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) [حممد. ]38:
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املستجدات السلبية يف طريق املدرسة األبوية
مر زمن طويل والعامل العريب واإلسالمي خيرج املئات من رعيل الشباب

والفتيان عىل نمط التعليم احلديث وأبنية املدرسة اجلديدة.

واملدرسة احلديثة ال غبار عىل نفعها الشامل يف حياة األمة املعارصة ،وآثارها

اإلجيابية يف تثقيف العرشات أو املئات ثقافة املرحلة ،واالعتناء األكرب بمدرسة
اخلدمات ذات االرتباط بالشهادات واملستويات ؛ إال أهنا ليست بديال مالئام

يف رأينا عن مدرستنا اإلسالمية األبوية بأنامطها القديمة ،بل إننا لو تتبعنا وضع
األمة منذ مزامحة املدرسة احلديثة لرأينا فرقا شاسعا يف حال وكيان األجيال
وحقيقة عالقتهم بالدين اإلسالمي فقها وحديثا وتربية وتعليام ،وأيضا

عالقات ومواقف .

فاملدرسة األبوية تنصب غالب اهتامماهتا عىل إعادة ترتيب وعي اإلنسان،

وربطه بالثواب واخلوف من العقاب ،ولزوم املراقبة هلل ،وارتقاء مستوى عزته

بمواقفه الرشعية وأدبياته اإلسالمية قبل توجيه ثقافته واهتامماته باحلياة الدنيا،

بينام نجد املدرسة احلديثة جتعل البناء األخالقي والروحي جزء ًا ال يتجزأ من
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مواد التعليم ،وربام فاقت الدروس املادية يف املدرسة دروس التعليم الرشعي

والروحي ،وهذه ظاهرة بينة يف هياكل املدرسة العرصية ،وانعكست آثارها
السلبية عىل أجيال املسلمني منذ شمول سياسة االستعامر التعليمية .

وال نرى يف واقعنا املعارص فائدة جتنى من التحامل الكيل عىل املدرسة احلديثة،

إذ هي اليوم رائدة املجتمع وطريق توجهه املعريف بال منازع أو حتى معادل

أبوي ،إذ إن املدرسة الدينية التي برزت مضارعة للمدرسة املادية إنام جاءت
بفصل التعليم الديني عن االنتامء األبوي ،وجردت املواد الدينية املدروسة عن

أوعيتها العلمية.

وجتردت هذه املدرسة اجلديدة حتى من مدلوالت األخالق النبوية ذات

االنتامء املتوارث وطعنت يف رشعية هذا االنتامء ،وشجعت أشتات اجلهال وأهل

االندفاع واالنتفاع عىل محل رسالة التبليغ دون سند أو انتامء أبوي متسلسل ما

عدا االنتامء للتشكيالت اجلديدة ذات االرتباط واالستناد إىل التغيريات السياسية
املرافقة ملا بعد مرحلة االستعامر ،معتمدة عىل الشهادات العلمية واملستويات
الوظيفية واملسميات األكاديمية ،وأيا كان هذا الشأن من حيث أمهيته العلمية

فإنه عند التمحيص والتحقيق جزء من سياسة اإلغراب بقافلة األجيال عن
تاريخ التسلسل العلمي األبوي املسند ،وهذا ما عرب به سيد األمة ورائد العلم

األبوي املتواتر ،وسامه يف أحاديثه بالقبض للعلم والنقض للعرى.

وبرغم أن كثريا من مواقع القضاء واملحاكم الرشعية واألحوال املدنية يف بالد
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العامل العريب واإلسالمي تعتمد املذهبية األبوية؛ فإن كثريا من هوالء العلامء
والقضاة يامرسون العمل والفتوى كوظيفة من وظائف األنظمة ،ويتخرجون

من مواقع الدراسات واجلامعات عىل أساس العلم املرقوم ،وربام اعرتضوا
وبدعوا وخطؤوا علامء املذهبية التي ينتمون إليها بالدراسة والتعلم ال بالسند

واالتصال املسند ،وينطوي غالب هؤالء العلامء حتت مدلول علامء اخلدمات

أو ما سامهم الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم رؤساء جهاال ،واجلهل هنا ليس
ضد العلم ،وإنام اجلهل هو السفه والكرب وغمط احلق بعد معرفته ،وهذا حال

الكثري من علامء اخلدمات ولألسف .

وأما يف مستوى الرتبية والتعليم  -وهو أساس التعليم األبوي وقاعدة

املدرسة األبوية  -فالصورة املشاهدة يف الواقع العريب واإلسالمي داخل
املؤسسات والكليات خري شاهد عىل إغراب املناهج واملدرسني واإلدارات

والطالب عام يسمى بالتعليم األبوي أو املدرسة األبوية متاما.

وزاد الطني بلة امتداد التغريب إىل بعض املواقع األبوية القديمة كاألزهر

الرشيف بمرص وجامع الزيتونة بتونس وجامع القريوان باملغرب وغريها ،أما
يف مواطن أخرى كاحلرمني الرشيفني فقد ظل العلم األبوي كامدة مفرغة من
أسانيد العلامء وإجازاهتم مع احتواء غريب للمذهب اخلاص هبم وتفريغه من
حمتواه األبوي يف أهم معانيه كام أرشنا إىل ذلك من قبل ،حتى إننا مل نسمع

يف عرصنا القريب أن عاملا من الشافعية األبوية أو املالكية أو احلنفية استجاز
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أو ُطلبت منه اإلجازة العلمية لربط السند األبوي املتصل مع علامء املرحلة
املعارصة يف أفضل بالد اهلل ،بل تصدى عدد من علامء املرحلة لنقض املذهبية
يف كتبهم وحمارضاهتم ومذاكراهتم سواء العامة أو اخلاصة مع طالب املدرسة
احلديثة ،وأفرط بعض هؤالء عندما تناولوا عقائد بعض العلامء األثبات يف

مدرسة اإلسالم املذهبي كاإلمام النووي وابن حجر والسيوطي والغزايل
وغريهم ،وهذه ظاهرة مل تعرفها مدرسة األبوة عرب تارخيها العريق كله ،وإن

كان هناك فيام سبق مالحظات ومناظرات فال تتعدى احلوار املتسم باألدب
واالحرتام الالئق بأهل العلم فيام بينهم .

ومن هذه الظروف املستجدة يف تاريخ التحوالت نجد أن املدرسة األبوية

قد عانت كثريا وال زالت تعاين من أبنائها وأتباعها أكثر مما تعانيه من أضدادها
وأعدائها ،فكثري من أتباع املدرسة األبوية ومن هلم صلة علمية أو سندية

بواسطة اآلباء واملشايخ الذين أدركهم قد كرهوا إحياء هذه األسانيد أو جمالسة

أهلها أو حتى السؤال عنها للحفظ والتوثيق واإلثبات ،مما أضاع عىل املتأخرين

أسباب االتصال بأسالفهم .

ولقد أزف الوقت ألن يتنبه من بقي من سالالت الصاحلني وخاصة الذين

كان آلبائهم دور يف احتضان دور العلم واألربطة والتدريس األبوي يف حلقات
املساجد واألربطة والزوايا والبيوت ،فيبدؤون يف توثيق هذه األسانيد ومجعها

وأخذ اإلجازة فيها أخذ تربك أو خترج إذا سمح الوقت بذلك ،ومع هذا وذاك
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فال حرج يف األخذ بمناهج املدرسة احلديثة كعلم خدمات حتتاج إليه األمة

وتسهم من خالله يف بناء املؤسسات العلمية واألكاديمية ،وتضاهي هبذه املواد

التعليمية دول العامل الغريب والرشقي  .ولكنه كام ذكرنا سلفا ليس بديال عن
علم املدرسة األبوية .

ومن املستجدات السلبية يف تاريخ املدرسة األبوية بروز التأثري اإلعالمي

املؤثر أخالقيا عىل رشائح الشباب والفتيات ،حيث إن املدرسة األبوية متنع
الشباب والفتيات عن االشتغال بام وراء العواطف ،حرصا عىل سالمة ذهن

الطالب من الشواغل الغريزية ،بل وتلزم طالب املدرسة األبوية االلتزام
بالثوابت الرشعية لتجنب كل التأثريات النفسية والعاطفية استجابة للنداء

الرشعي (ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ) [النور.]31:

وهذه الرشوط الرشعية تكاد أن تتالشى من الواقع اإلعالمي ،بل وتتضافر

كافة األجهزة اإلعالمية عىل حتريك غرائز الشباب بنسب متفاوتة كلها تؤدي
ِ
آخر ًا إىل اإلثارة وحتريك العواطف إىل ما ال حتمد عقباه ،وقد يعجز األب

الصالح واملريب الناصح أن يوقف هذا املد الفاجر الغازي خمادع البيوت
وقلوب األغرار الصغار .

وقد سعى املعلم األول صىل اهلل عليه وآله وسلم إىل وضع القواعد العملية
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ش الشّ ِ
للشباب بحجزهم عن أسباب املغريات بالصوم ((يا َم ْع رَ َ
بابَ ..م ِن
جاء))  .
ٕا ْس َت َ
طاع ِم ْن ُك ُم َ
بالص ْو ِم فإِ َّن ُه َل ُه ِو ٌ
الباء َة َف ْل َي َت َز َّو ْج ،و َم ْن مَ ْل َي ْس َت ِط ْع َ
فع َل ْي ِه َّ
والصوم هنا حيمل معان مجة يف األدب األبوي ،فصوم عن الطعام والرشاب

كام هو يف ظاهر احلديث ،و َي ُ
الصوم اللغوي ،وهو
دخل أيضا من املعاين
ُ

الصمت وغض البرص وكف السمع ،وغريها من الوسائل التي تساعد عىل
حفظ توازن الغرائز .

ولكن وسائل املدرسة اإلعالمية احلديثة تنسف هذه املعلومات األبوية،

وترجف الواقع بإغراءاهتا ودعاياهتا ودعاباهتا الباذلة فيها مدفوعات مالية هائلة
وجنودا عاملني كثر ،جتعل املتأمل يتأكد يقينا أن اإلسالم بعمومه مستهدف يف

شعوبه ،وأن املدرسة األبوية ال موقع هلا يف هذا الزحام املتالحق .

 أخرجه البخاري .
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إنقاذ املدرسة األبوية يعتمد عىل قراءة عالمات الساعة
ال يمكن لنا اليوم بأي حال من األحوال لو أردنا الوقوف عىل األساليب

التقليدية للمعرفة أن نحرك ساكنا يف واقعنا اخلطري ،وواقعنا اخلطري ليس
حمدود اخلطر عىل مدرسة النقض والقبض ومن شايعها وإنام عىل األمة مجيعا.

ومن أدبيات املدرسة األبوية أن حتب ألخيك ما حتب لنفسك ،واإلسالم

كله خري ،والبد من وضع منهج السالمة لألمة ولو عىل مساحات الورق إذا

تعذر العمل هبا عىل مساحة العقول والواقع ؛ ألن يف ذلك إرضاء هلل ولرسوله،
ِ
اع ُة وبِ َي ِد َأ َح ِد ُك ْم َف ِسي َل ٌة َف ْل َيغْ ِر ْسها)) وحلديث
الس َ
وللشاهد النبوي (( َل ْو َقا َمت ّ
((إذا َل َع َن ِ
هـ ِذ ِه ُ
األ َّم ِة َأ َّولهَ ا َف َم ْن َك َت َم َح ِديث ًا َف َق ْد َك َت َم ما َأن َْز َل ٕا ُهلل)).
آخ ُر ٰ
وإظهار العلم بالنسبة ملا قد خدم من ركام املطابع واملؤسسات ودور النرش

أمر ال مزيد عليه ،وإنام يكون إظهار العلم بإبراز ما يعادل الوحي ومهامته من
العلم املكتوم الذي يسترشي خطر السكوت عنه عند قبض العلم ونقض

العرى ،والعلم املكتوم أو املكنون هو الذي حيمل احلل واخلروج من األزمة..
 جممع الزوائد عن رواية البزار.
 سنن ابن ماجه .
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إنه العلم بالركن الرابع من أركان الدين (قراءة عالمات الساعة) ،واعتبارها
ركنا رشعيا البد للمسلمني من تعلمه وتعليمه واإليامن به وتلقينه حتى

ألطفاهلم وصغارهم  .ألن الثوابت الثالثة مل تنقض وتتبدل يف حياة األمة
إال عىل يد املهندسني املوصوفني يف أحاديث عالمات الساعة بالدجاجلة .
والدجل والدجاجلة والدجال ال يعرف وال يميز خطر دجله ودجل أتباعه إال

من خالل التعمق يف قراءة العلم بعالمات الساعة .

ومن هنا يمكن لنا أن نعرف مقدار املدرسة األبوية وموقعها من احلياة

العلمية والعملية ،فهي مدرسة الثبات وحسن التلقي وحسن التأدب مع

العدو قبل الصديق ،ومدرسة اإلسالم واإليامن واإلحسان عىل مراد اهلل ومراد
رسوله ،والعامل كله حيتاج إليها ويطلبها لو خدمت رسالتها خدمة جمردة عن
األنانيات والعشوائيات والسفسطائيات ،حيث إن املدرسة األبوية حتولت يف

مراحل التحول والتبدل إىل ركام من املعلومات والقضايا جتمع بني اإلفراط
والتفريط واالعتدال .

والسالمة يف إعادهتا إىل نصاهبا هو حد التوسط ،وإعادة ترتيب ثوابتها،

وإزاحة ما علق هبا من تطرف وسوء ترصف ،ففي هذا التوسط املسند سالمة
اجلميع بمن فيهم أتباع وأشياع مدرسة القبض والنقض أنفسهم لو أرادوا

ورغبوا  .ومثلهم كثري من أتباع املدرسة األبوية مذهبية وصوفية وأشياعا
وحمبني آلل البيت وغريهم من املستغرقني يف محأة الغفلة واالعتداد باألحساب
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واألنساب ،واملنطلقني يف مسرية اإلفراط والتفريط خطأ واندفاعا مشينا،

وكأهنم قد أمنوا يوم احلساب .

إن منهج املدرسة األبوية املعتدل ـ متمثلة يف املذاهب اإلسالمية

املتوارثة ـ يدعونا مجيعا إىل وقفة جادة ذات مسؤولية ـ وهي مسؤولية تفوق كل

املسؤوليات وتسبق كافة املهامت ـ  :أن نبدأ يف قراءة فقه التحوالت ونتناول
الندوات العلمية والرشعية حول تفصيالت عالمات الساعة وربطها بمسرية

التاريخ ومسرية العلم عىل غري إفراط وال تفريط وال حتيز وال متييز وال افتئات،
ِ )) 
ِ
كها َتينْ
والس َ
اع ُة َ
مبتدئني من قوله صىل اهلل عليه وآله وسلم ُ (( :بعث ُْت أنا ّ
اع ُة))
الس َ
فقوله(( :أنا)) اعتداد بالذات املسؤولة عن املدرسة األبوية ،وقولهّ (( :
إشعار بام يدور من عالماهتا من نقض وقبض وتغري وتحَ ّول.
فابتعاثه باحلق قائم من عرص بعثته إىل النفخ يف الصور واملرافقة املقروءة يف

كها َتينْ ِ )) رسم بياين جيب الوقوف عنده بتمعن ملعرفة املراد من املوافقة
قولهَ (( :
الزمانية واملكانية ،وحتت هذا العلم رس خطري ال يباح به ولكن يشار إليه

فقط.

ومن هذا احلديث ننتقل إىل حديث جربيل اجلامع للثوابت األربعة يف نص
احلديث ،وفيه إرصار واضح عىل عالمات الساعة وأماراهتاَ (( :أ ْن ت َِلدَ َ
األ َم ُة
 صحيح البخاري .
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عاء الشّ ِ
َر َّب َتهاَ ،
الب ْن ِ
َرى ا ُ
وأ ْن ت ٰ
يان)).
اء َي َت َط َ
العا َل َة ِر َ
العرا َة َ
حلفا َة ُ
او ُلونَ يف ُ

وقد مجعت هاتان العالمتان أساس العالمات اخلطرية بشقيها الروحي
واملادي .ف��ـ(( َأ ْن ت َِلدَ َ
األ َم ُة َر َّب َتها)) إشارة إىل النقض العلمي واألخالقي
والروحي ،وإضاعة ثوابت املدرسة األبوية ذات السمو األخالقي والرشعي

حتى يتغري البناء األرسي داخل املنـزل ،وتذوب مفاهيم الرب للوالدين حتت
الغزو الفكري املسيس ،وخصوصا يف شأن األم والبنت اللتني عليهام تدور
مسألة الرتبية األبوية داخل املحضن األول لألخالق .و(( َ
َرى ا ُ
وأ ْن ت ٰ
العرا َة
حلفا َة ُ

عاء الشّ ِ
الب ْن ِ
يان)) إشارة إىل شمول املاديات وسقوطها يف
اء َي َت َط َ
العا َل َة ِر َ
َ
او ُلونَ يف ُ
يد البداوة واجلهال الذين يصابون بداء التنافس والتناحر يف سبيل االمتالك

وخدمة العجل املادي املعبود.

ففي األوىل  :انعدام أثر املدرسة األبوية.

ويف الثانية  :طغيان مدرسة القبض والنقض.
ومن هاتني العالمتني جتب املتابعة لآلثار النبوية الكتامل معرفة خطر الركن

الرابع ومسؤوليته العظمى عن معاجلة ما يدور يف واقع احلياة املعارصة .ففي

احلديث بينام النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يف جملس حيدث القوم جاءه أعرايب
فقال :متى الساعة؟ فمىض رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم حيدّ ث فقال

بعض القوم  :سمع ما قال َف َك ِر ْه ما قال ،وقال بعضهم  :بل مل يسمع ،حتى اذا
 أخرجه مسلم .
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ِ
َ ُ
اع ِة؟
الس َ
السائ ُل َع ِن ّ
قىض حديثه قال صىل اهلل عليه وآله وسلم (( :أ ْي َن أرا ُه ّ
ٕ ِ
ِ َ
اع َة)) ،قال :كيف
الس َ
قال :ها أنا يا رسول اهلل ،قال(( :فإِذا ُض ِّي َعت األ َما َن ُة َفا ْن َتظ ِر ّ
األمر إِىلٰ َغ ِ َ ِ ِ ٕ ِ
َ
الس َاع َة)).
رْ
إضاع ُتها؟ قال(( :إِذا ُو ِّسدَ ْ ُ
ي أ ْهله َفا ْن َتظ ِر ّ

))

ت َ
األ َما َن ُة)) ((إِذا ُو ِّسدَ َ
وكال العالمتني مبنية للمجهول ((إِذا ُضي َع ِ
األ ْم ُر إِىلٰ َغ رْ ِ
ي
ِّ
َ ِِ ٕ ِ
اع َة)) ،فاإلضاعة والتوسيد ال يعرف فاعلهام املبارش ،وإن كنا
الس َ
أ ْهله َفا ْن َتظ ِر ّ
اآلن يف مرحلتنا املعارصة قد عرفنا الفاعل ونائبه ولكن النبوة املحمدية تستبق
األحداث وترافقها بثقة ومسؤولية.

 رواه البخاري .
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سموم األضداد ضد مدرسة اآلباء واألجداد
كان احلرص منذ بداية هذا الكتاب يدفعني إىل تعريف اجليل الراغب يف احلقيقة

بأن أوسع جمال البحث حول املدرسة األبوية وما تعرضت له من نكسات مدبرة،
ولكني وجدت أن جيلنا املعارص قليل املتابعة والقراءة ،بل نادر االهتامم بمثل

هذه القضايا التحليلية ،مشغول باحلركة يف عامل الضبابية املعتم ،فعرجت عىل ما

كتبه أعداء املدرسة األبوية أنفسهم من مهنديس العمليات الرتبوية والتعليمية
يف العاملني العريب واإلسالمي منذ سقوط قرار احلكم والعلم ،لعل أن يكون

ذلك باعث ًا ألهل العقول السليمة فيدركوا حجم اخلطورة التي رسمها العدو
منذ زمن بعيد لتقويض أثر املدرسة األبوية واحتوائها.

قال املسترشق صموئيل زويمر يف مؤمتر القدس التبشريي الذي انعقد يف

شهر نيسان من عام 1935م إبان االحتالل الربيطاين لفلسطني خماطبا أعضاء
املؤمتر :إنكم أعددتم شبابا يف ديار املسلمني ال يعرف الصلة باهلل وال يريد أن
يعرفها ،أخرجتم اإلسالم من املسلم ومل تدخلوه املسيحية ،وبالتايل جاء النشء

اإلسالمي طبقا ملا أراده له االستعامر ،ال هيتم بالعظائم ،وحيب الراحة والكسل،
ال يرصف مهه يف دنياه إال يف الشهوات ،فإذا تعلم فللشهوات ،وإذا مجع املال
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فللشهوات ،وإذا تبوأ أسمى املراكز فللشهوات ،ففي سبيل الشهوات جيود بكل

يشء ،إن مهمتكم متت عىل أكمل الوجوه ،وانتهيتم إىل خري النتائج .اهـ.

وكتب املبرش تكيل  :جيب أن نشجع إنشاء املدارس عىل النمط الغريب

العلامين ،ألن كثريا من املسلمني قد زعزع اعتقادهم باإلسالم والقرآن حينام
درسوا الكتب املدرسية الغربية وتعلموا اللغات األجنبية .

وقال املسترشق زويمر أيضا يف مؤمتر القدس 1935م  :لقد قضينا أهيا

اإلخوان يف هذه احلقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عرش إىل يومنا هذا

عىل مجيع برامج التعليم يف املاملك اإلسالمية ،ونرشنا يف تلك الربوع مكامن
التبشري والكنائس واجلمعيات واملدارس املسيحية الكثرية التي هتيمن عليها
الدول األوروبية واألمريكية ،والفضل لكم وحدكم أهيا الزمالء  .اهـ .

هذا هو ما كشفه األعداء من مؤامرات ضد مدارسنا األبوية وما سكتوا

عنه أكثر وأكثر ،ألن املستثمر خيفي وسائل أرباحه ويكتم رس نجاحه ؛ ولكنا
نحن املسلمني ال نجد يف أنفسنا حاجة إلعادة ترتيب أنفسنا ،بل وال أن نفقه
حجم سياسة أعدائنا فينا ،ودب إىل عقولنا داء األمم ،فرضينا الذلة وسامهنا يف

 «غزو يف الصميم» لعبدالرمحن حسن حبنكة ص. 28-27
 «إيضاح اإلشارة ملا أصاب األمة من هزائم السقوف املنهارة» للمؤلف صفحة ،113
مطبوع.
 املرجع السابق «السقوف املنهارة» صفحة . 116
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توزيعها عىل أجيالنا ،ونحن معتزون باإلثم ولألسف .
واألدهى واألمر أن عديدا من أحفاد وأبناء وأتباع املدرسة األبوية ذاهتا ال

يرغب أن يقرأ أو يسمع شيئا جيدد دعوة آبائه املسندة ،بل ويعترب التجديد من
وجهة نظره احلائرة خروجا عن طريق السلف ،وجتاوزا ملا أرادوه فينا .

ولكن هذا العنرص ذاته عندما يعمل أو يبارش الوظائف الرسمية والدراسات

العلمية وينصهر يف سوق العرض والطلب ،جاثيا بني مواقع الشبهة واحلرام

الر َكب ،ال يتذكر أن هذه احلالة املزرية التي هو وأشباهه عليها خروج عن
عىل ُ
طريق السلف وجتاوز فاضح ملا أرادوه ،بل وما أراده نبينا األكرم صىل اهلل عليه

وآله وسلم ،فهو يف النهار عامل خدمايت يف مدرسة الضد والشبه والقبض

والنقض ،ربام ألجل اللقمة ،وربام ألجل إيصال الكلمة احلسنة واحلكمة ؛
ولكنه يف حياته ومناسباته يتقوقع عن كل يشء جيدد دعوة أهله وسلفه مستكينا
إىل كتيبات معينة وأوراد وأذكار حمددة ،وجمموعة من األشباه واألمثال ال

يتجاوزون عدد األصابع ،يستعرضون حال السلف وحكاياهتم وأخبارهم

وآثارهم ،وال يرغبون يف أن يقتفوا هبم عمليا فيام كانوا عليه من إصالحات
اجتامعية وأخالق نبوية ونرش دعوة يف األفجاج واألصقاع اإلنسانية ،وهلم من

والتمحالت والتعلالت ما ال مزيد عليه .
األعذار
ّ

لقد صار من الواجب عىل شباب املدرسة األبوية أن يولوا املسألة املعرفية

اهتامما يضارع اهتاممهم بنرش التعليم املتوارث ،وينظروا يف أرساب الشباب
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والفتيات التائهني يف معركة احلرية والغرائز واهلوايات ،ويفهموا بوعي أبعاد

الدعوة املحمدية ..األصل الذي تفرع منه كافة الدعوات ،ويستلهموا من

كتاب اهلل وسنة نبيه صىل اهلل عليه وآله وسلم معاجلة األدواء الفاشية ،وحاجة

األمة إىل مدرسة اآلباء الصافية .
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وقفة مع ثوابت املدرسة األبوية
يعتقد البعض من الراغبني يف استعادة أثر املدرسة األبوية أن هذه اإلعادة

سهلة املأتى قريبة اإلمكان ،وخاصة بعد فشل املدارس احلديثة يف اجلانب

الرتبوي السلوكي ونجاحهام يف اجلانب العلمي األكاديمي ،وعلة األمم ليس
يف غياب املعلومات املعرفية األكاديمية وانعدامها ،بل علتها يف انعدام أخالقها
وآداهبا وهويتها الرشعية ،وما نحن نعيشه اليوم من حروب وانتهاكات

بوسائل العلم احلديث ،وبعقول عباقرة املعرفة النظرية أكرب شاهد عىل حاجتنا
لألخالق أكثر من حاجتنا للتكنولوجيا احلديثة واألسلحة املتطورة .

وهذا ما تفرد به اإلسالم عىل غريه من الدعوات اإلنسانية املمسوخة ،وإذا

ما أسهم املسلم يف مسخ دينه ودعوته فقد ريض لنفسه استتباع هتوكات اليهود
والنصارى ومن دار يف دائرهتم السلبية ..هذه التهوكات التي أداهنا القرآن من

دفته إىل دفته .

واملجتمع املعارص يدعونا مجيعا للبحث عن املخارج ذات احللول اإلجيابية يف

بناء اإلنسان وضامن استقراره وسالمة منطلقاته وتصوراته يف أمر دينه ودنياه.
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واإلجابة عىل هذا املطلب كام أرشنا سلفا كامن يف اإلسالم ذاته ،واإلسالم

أمانة أودعها اهلل يف صدور األمناء من هذه األمة ،وليس مودوعا يف األرقام

والسطور ،وإن كانت األرقام والسطور وما فوقها وسائل إيضاح ومادة علم
وقراءة حيسنها الرب والفاجر ،وحياتنا اليوم تعيش حالة أزمة يف األمناء وكثرة
يف ترويج اخليانات ،وهي عالمة من عالمات الساعة .

وال خيلو جمتمع اإلسالم من عدوله ورجاله وأئمته األثبات علامء الصدور

وإن كانوا قلة ؛ ولكنهم خلدوا إىل السكون ،وأصاهبم داء االنقباض ،وغلبهم

رؤساء اجلهل املركب ،الذين نـزعوا بمسرية القافلة إىل غري جادة الطريق،
وهاقد بلغت األمة إىل حافة اهلاوية ..إىل مشارف جحر الضب املعرب عنه يف
حديث من ال ينطق عن اهلوى « َل َت َّتبِ ُع َّن َس َن َن َم ْن كانَ َقب َل ُكم ِشب ًا ِ
ب ِ
بش رْ ٍ
وذراع ًا
ْ ْ رْ
ِ
راع َح ّت ٰى َل ْو َس َل ُكوا ُج ْح َر َض ٍّب َل َس َل ْك ُت ُمو ُه»  ،والعود إىل نقطة البداية أمر
بذ ٍ
يشبه املستحيل ،كام أن االنتحار مع غثائية املرحلة دمار وفشل ،وبينهام يكمن
االعتدال .

ومسرية االعتدال هي دعوة الصادق املصدوق عليه أفضل الصالة والسالم،

وتبدأ هنا بإنقاذ ما يمكن إنقاذه يف طوفان املرحلة املعارصة ،فالطوفان مدمر
لكل يشء ال حمالة ،والتعرض إليقاف مد الطوفان أو حتويل جمراه أمر يفوق
املعقول ويتجاوز اإلمكان ،وإنقاذ ما يمكن إنقاذه مبدأ خيدم القضية وحيقق

 صحيح البخاري .
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املطلوب ،وهو املعني يف اآليات ( ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ) [الشورى( ]48:ﯤ

ﯥ ﯦ) [الغاشية.]22:

وملا كنا يف عرصنا عىل مفرتق الطرق ،واملسرية حرجة للغاية ،وغالب العقول
قد ُأعيد ترتيبها وفق العرض والطلب ،بل صارت جمرد آالت لتنفيذ مسرية

اآللية الدجالية ،وملا قل النصري والناصح ،و ُفهم الدين اإلسالمي كجزء من
مرشوع الدجل والدجاجلة يؤدي الغرض املرجو منه يف برامج االستسالم،
وخيدر الشعوب املستسلمة بوسائط اإلعالم ومحلة األقالم ،ملا كان األمر

كذلك آ َم ّنا يقينا أن صورة احلق البلجة ال ُتعرف ولن ُتعرف إال بدراسة ما جاء

عن الصادق املصدوق وهو يربمج لإلنسانية مجعاء مرشوعه اإلجيايب عند بروز
عالمات الساعة ،وأن هذا املرشوع وحده كفيل بقيادة األمة إىل بر السالمة .

إنه مرشوع الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة واختاذ منهج الدعوة

إىل اهلل أصال من أصول املنطلقات يف حياة الناس كلها ،عىل أن يوضع كل من
َ
«والك ِل َم ُة َّ
الط ِّي َب ُة َص َد َق ٌة».
الناس فيام حيسنه ويعلمه
ضابط هذه الدعوة االعتدال وترك اخلصومة واجلدال ،واالبتعاد الكيل عن

األنانية واالنفعال ،شاهده قول صاحب املرشوع النبوي« :ال تَغْ َض ْب ..ال

تَغْ َض ْب ..ال تَغْ َض ْب»  .وقاعدة هذا السلوك واالنضباط قوله صىل اهلل عليه
 أخرجه البخاري عن رواية أيب هريرة .
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َ
الس ِّي َئ َة ا َ
حل َس َن َة مَ ْت ُحهاَ ،
اس
وآله وسلم « :اِت َِّق ٕا َ
وخالِ ِق ال ّن َ
هلل َح ْيثُام ُك ْن َت ،وأ ْتبِ ِع َّ
ُ
بخ ُل ٍق َح َس ٍن»  ،وهذا منهج السالمة .
ِ
واآلخ ُذ من هذه األمة هبذا املبدأ عليه أن يعتمد القواعد التالية :

 -1حسن الظن باهلل وحسن الظن بعباد اهلل ،أي :ال ينطلق يف أمر الدعوة

من خالل سوء الظن باحلق سبحانه وسوء الظن يف اخلليقة ،بل حيبب اهلل إىل
الناس وحيبب الناس إىل اهلل .

 -2أن يبدأ بنفسه فيص َلحها ،وصالحها قائم عىل أسس هامة مبدؤها

التوبة النصوح من كل ذنب ظاهر وباطن ،قال تعاىل( :ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) [األنعام.]120:

فرتك اإلثم ظاهرا وتركه باطنا قوة يف الذات ومدد من اهلل يف كل احلاالت،

وقوة يف اللسان وثبات يف القلب ،وتيسري السالك والداعي ألسباب القبول

لدى الناس .

واملقصود هنا بالرتك لإلثم تصفية القلب عن الرعونات البرشية ،وإزاحة

آثار الغش والغل واحلقد واحلسد ،وهي ما تسمى بسالمة الصدر ،وهو مطلب

عظيم يف التزكية الربانية والرتبية الرمحانية ،وفيها يقول املوىل عن رشف النجاة
يوم القيامة (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [الشعراء.]98-88:

 سنن الرتمذي .
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وهذه مرتبة تربوية عالية ال تتأتى إال باالنطواء يف الشيوخ املربني للقلوب،

واالنطواء هو قبول إماتة النفس بالتزكية رغبة يف بروز رسها الباطني ،قال

تعاىل( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)
[الشمس.]9-7:

وهذه التزكية أدب الزم إلماتة الشعور بالكرب واألنانية والعلو واجلدارة

أو االفتخار باحلسب والنسب واملال والشهادة واملستوى واألرسة واملقام

االجتامعي والسلطة والقبيلة واجلامعة واحلزب والفئة  ..إلخ  .حيث يظل املرء
ُ
الشيطان
عبدا هلذه الرغبات ما دامت حية يف نفسه وذاته ،و َي ْن ُف ُذ من خالهلا
واهلوى ،فإذا ما ُوجد املريب الذي يتدرج معه يف إماتتها تبدأ احلياة اجلديدة التي

عرب عنها احلق بقوله ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ) [األنعام ،]122:وهبا تستقيم قناة املجتمع يف مفكريه وعلامئه ووجهائه.

 -3أن خيلص يف شؤونه هلل تعاىل متدرجا يف ذلك بالنية الصاحلة ،واالعرتاف

هلل باخلشوع واخلضوع والتذلل ،وطلب املغفرة يف الصالة والسجود ،والدعاء
لنفسه بالعون والثبات والتسديد مرة بعد مرة ،فينقبس يف قلبه نور اإلخالص،
وهو الدافع القلبي يف رس العبد وتوجهه خالل عمله ودعوته وعلمه وتعلمه،
وهذا املطلب ال يتأتى بمجرد التمني أو السؤال عنه وسامع اإلجابة ،بل هو
حصيلة املجاهدة للنفس ،قال تعاىل( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ) [العنكبوت .]69:وهذا هو الفارق األكيد بني دعاة احلق ودعاة
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الباطل ،فدعوة الباطل هذر وكالم واستعالء وهم وغم ،جتعل صاحبها كثري
الشك والوهم ،بعيد الفهم ثقيل احلركة يف طاعة الرب ،قايس القلب يسء

الظن ،ومع هذه األمراض جيد صاحب الباطل قدرة عىل إيراد األدلة واستنباط
األحكام واستخراج املعاين واستغراق الوقت يف احلروف ؛ ولكن هذا كله ال

يورثه اطمئنان ًا وال راحة معنوية ،بل يعيش مهموما يوزع مهه عىل اآلخرين

فأمن
باسم الدين والتدين ،وهذه أزمات وليست حلوال ،أما دعوة احلق
ٌ
ٌ
واتزان ،وملجرد النظر يف صاحبها وحاملها يذكر اهلل .
واطمئنان وراحة

 -4أن يأخذ نصيبا من العلم األب��وي النافع امل��ؤدي إىل اإلحساس

باملسؤوليات ،والعلم األبوي الذي هو علم القرآن ،وأخذه من أهله بمعانيه

العاملية ،وعلم السنة الرشيفة وأخذها من أهلها بمعانيها الراقية ،وأن يطلب من
شيوخه اإلذن يف النصح والتعليم واإلجازة يف الذكر والطلب العلمي ،فيجيزونه

ويوجهون قلبه وقالبه ،ويدعون له بالغيب ،كام يزيد بعد ذلك من العلوم ما حيتاج
إليه يف أعامل التعبد ويف نرش العلم والدعوة ،ويتأتى ذلك بمطالعة الكتب النافعة

وقراءهتا عىل مسامع الشيوخ وتقييد مالحظاهتم  .وقد حيتاج البعض إىل زيادة
يف طلب العلوم النظرية التطبيقية فال بأس بذلك خلدمة منهج دعوة اإلسالم،

فاإلسالم يدعو املسلم إىل طلب العلم ولو بالصني ،كناية عن بعد املسافة أو
كناية عن احلاجة إىل كل العلوم وإن كانت معقدة املدلول واسعة املواضيع .

 -5أن يظل َد َأ ُبه ذكر اهلل يف الرس والعلن ،والصالة عىل نبيه صىل اهلل عليه
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وآله وسلم ،وحمافظا عىل أمور دينه كالصالة والصوم وصالة اجلامعة ،وقيام
الليل ،وحضور مناسبات املسلمني ومشاركتهم يف جنائزهم وتشييع أمواهتم،

وإفشاء السالم بينهم ،والقيام بحقوقهم من غري إفراط وال تفريط.

 -6أن ينرش الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة بني طوائف املسلمني

عىل خمتلف أجناسهم وطبقاهتم واختالف مفاهيمهم ،وال خيوض يف مذاهب

الناس أو يسفه آراء علامئهم علنا إال إن كان األمر قد وجب إلمخاد فتنة أو

إظهار حجة فال بأس أن يكون ذلك باحلسنى (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)

[النحل.]125:

 -7أن ال ينتظر من السامعني شكرا وال مدحيا وال ثناء حسنا ،بل جيعل

مهه رضاء ربه ونرش دعوة نبيه ،بل وجيب عليه الصرب إذا سمع ما يغضبه أو
يشوش عليه من عموم الناس ،وال يطلب منهم ماال وال مساعدة يف شأن من

الشؤون الدنيوية ،فإن يف ذلك إنقاصا لقيمة الدعوة إىل اهلل ،وخاصة مع بدء

تفاعل الداعي يف مهمته الربانية .

 -8أن حيافظ ما استطاع عىل معاين القدوة احلسنة يف القول والفعل

واللباس واحلركة والكالم والسكوت ،فالناس أدعى للتأثر بالسلوك أكثر من

تأثرها بالكالم واملواعظ .

 -9أن يضع الدعوة حيث جيد هبا عنرص القبول ،ويكون الطرح مناسبا
( ) 48

الدالئل النبوية املعربة عن �شرف املدر�سة الأبوية

للمناسبة ذاهتا .
وهذه وسائل عمل هلل يمكن أن يبدأ هبا الراغب يف تغيري الواقع املحبط ..مع

ما حيتاج إليه من وسائل أخرى كنرش الكتاب والرشيط ومتابعة املحارضات
ومواقع اخلري يف األجهزة ويف الواقع.

ومما جتدر اإلشارة إليه أن الراغب يف سلوك العلم األبوي عليه أن يقطع طريق

حياته يف االستفادة من أسباب ما ذكر ،ويبتعد ما استطاع عن مواقع الضدية
ومنازعات املذهبية والتيارية والفئوية والرصاع السيايس ،ويتجاوز هذا كله إىل

لب الدعوة واإلسالم إن أراد الفائدة واألثر السليم ،ومن مل يستسغ ذلك وألزم

نفسه الرغبات ومالحقة البيانات ورصاع الفئات واجلمعيات والتكتالت
فالبد أن يعيش هائام يف إعالمياهتا إىل أن يقيض اهلل أمرا كان مفعوال.

إن طوفان املرحلة أبرز لنا جتربة غنية بالفشل ،كام أظهر لنا معاناة مفعمة

باألمل ،وبينهام خيط رقيق ،والتوفيق من اهلل تعاىل  .وأصل النجاح كله يف تقوى

اهلل

( ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ )[البقرة]282:

 .ويف البعد عن الشبهات

واحلرام واملعايص واآلثام (ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) [األنعام .]120:ومن

بدأ بنفسه فسعى يف إصالحها جعل اهلل قوله وفعله وحركته وسكونه ونطقه
وصمته دعوة ونفعا .ومن بدأ باملنازعة واملقارعة واملناظرة ومتابعة رصاع
املراحل وما يدور فيها عاش يف دوامة املتناقضات وقىض لب حياته منقبضا

مهموما  .وهلل يف خلقه شؤون ،إنام أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون .
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وسائل الرتبية يف املدرسة األبوية
تؤمن املدرسة األبوية بمبدأ الرتبية قبل التعليم ،وتضع اهتامماهتا منذ بداية

احلياة األرسية لتعويد الطالب عىل الفضائل واألعامل الصاحلة ،وحجزه عن
اآلثام والرشور وجلساء السوء.

�وده أب�و ُه
ناش�ئ الفتي�ان م ّن�ا
وينش�أ
ُ
على م�ا كان َع َّ
وهلذا الغرض واهلدف اهلام يبدأ توجيه االستعدادات األولية ،جلعل الناشئ

يتهيأ ملسؤولياته العلمية والعملية من مراحل حياته األوىل يف األرسة ،ليحمل

هوية املدرسة األوىل ..املدرسة األبوية املتصلة بأسانيد الصاحلني إىل الرسول
صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ويرتكز التوجيه الرتبوي عىل ما ييل :

 -1تكثيف املواد التعليمية وخاصة مواد احلفظ كحفظ سور القرآن ومتون

األحاديث ومتون الفقه والنحو والفرائض وغريها ،وخاصة املتون الشعرية،

وذلك قبل مرحلة البلوغ .حيث يبدأ العمر العلمي للطالب يف املدرسة األبوية
من سن التمييز ،وهو سن التلقي الشفوي وتلقني املادة والتدرب األويل عىل

املهارات الكتابية.

وسن التمييز يكون مظهرا ملسؤولية الناشئ عرب التوجيه األبوي خالل
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مرحلة اإلدراك ،وإال فاألصل أن الناشئ قد اكتسب مهارات تعليمية وتربوية
وأخالقية قبل هذا السن يف حميط العالقة األبوية اخلاصة .

 -2ترتيب أوقات الناشئ بحيث ال يذهب وقت عىل حساب آخر،

وخاصة أوقات الصالة  -أوقات التعليم  -أوقات النوم .

 -3عزل الناشئ عن األضداد ،وهذه قاعدة عامة لدى اآلباء واملربني يف

املدرسة األبوية ،حيث جيعلون قنوات التلقي العلمي واخللقي منحرصا عىل

جمموعة أفراد ال يتجاوزون األب واألم واملعلم ،وقد يتعدد املعلمون ولكن

يف نمط متشابه ،ويكون غالب الرفقة يف املدرسة األبوية األوىل من نمط بيئي
متشابه ،وال تتجاوز العالقة بني الناشئة موقع املدرسة والبيئة .

 -4عزل الناشئة عن األسواق واألماكن العامة ،حيث كان التعليم

األبوي حمدود املكان واألبعاد ،ويركز اآلباء والشيوخ عىل أن يظل الناشئة
بعيدين متاما عن األسواق وما يلحقها من أماكن التجمع البرشي ؛ إال إن كان

الناشئ مصاحبا لوالده أو معلمه .

 -5إسدال الستار متاما أمام الناشئ عن اجلنس اآلخر وما يدور من

عالقات أو مميزات ،بحيث ال يدرك الناشئ عن هذا األمر شيئا غري ما متليه

غريزته ،حتى ينضج متاما ويصل إىل مرحلة البلوغ ،وكانت املراحل األوىل
مساعدة كل املساعدة ،النعدام الوسائل اإلعالمية ،والوسائل اإلعالمية
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ليست مصدر االنحراف وإنام هي جمرد وسيلة فقط ،وهلذا فإن هذه الوسائل إذا
ُأحسن استخدامها فإن هلا دورا إجيابيا يف حتسني تنشئة الطفل وقوة معلوماته.
 -6تعظيم شأن الشيوخ والعلامء واملآثر يف عني الناشئ ،وهذه من أهم

قواعد بناء املواقف وقوة العزائم لدى الناشئة ،حيث تقدم هلم شخصيات

العلامء واألولياء والصحابة والتابعني بصورة تتناسب مع حقيقة املقامات
والبطوالت التي يعكسوهنا يف الواقع ،وال يوقفون الناشئ عىل يشء من
اخلالفات والتناقضات التي تسبب اهتزاز املثال الروحي والرتبوي يف ذهن

الناشئ .

 -7إدخال الناشئة عىل كبار العلامء والصلحاء وطلب الدعاء هلم وحتنيك

األطفال وإلباسهم ،وهذا تقليد إسالمي هام يف حياة الناشئة عرفه املسلمون

قديام عىل عهد صاحب الرسالة صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وفيه من النفع
الرتبوي والروحي ما يربط قلب الناشئة بعباد اهلل الصاحلني حتى بعد نضجهم
واكتامل أعامرهم ،حيث يذكر اآلباء واألمهات للطفل بعض الشيوخ الذين

ألقموه أو ألبسوه أو دعوا له مما حيقق معاين االرتباط املرجو ظاهرا وباطنا .

 -8ربط الناشئة بمناسبات اإلسالم وعاداته النافعة ،وكذلك باملناسبات
 يقابل هذا احلال يف املدرسة احلديثة ما يشاهده املسلم من احتضان املربيات والدايات
غري املسلامت أو األعجميات للطفل منذ والدته ،وربام مل يؤذن يف أذنه ومل ُيدعى له ،ومل
حي ّنك عىل يد شيخ صالح.
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املحلية ذات العالقة باملدرسة األبوية ،وذلك من خالل تعظيم املناسبة وإلباس

الناشئة املالبس اجلديدة وتلقينهم بعض األهازيج اإلسالمية وغري ذلك ،كام
هو يف بعض البالد خالل عرش ذي احلجة ورمضان وشعبان واملحرم وغريه،
لتظل املناسبة مربوطة باحلياة االجتامعية.

هذه الوسائل يف الغالب هي وسائل املدرسة األبوية مع الناشئة ،ومثلها

وسائل أخرى كرتبية الشباب والفتيات وتنشئتهم عىل الفضائل واألدب
والتواضع وحب احلجاب للفتاة وحسن اخلدمة يف البيوت.

وبانعدام هذه الوسائل أو ختلخلها بام ورد عىل التعليم يف خارج املدرسة

األبوية افتقدت الرتبية أهم عنارصها اإلسالمية ،وبدا الواقع اإلسالمي

حامال مفاهيم وتطبيقات ختتلف متاما عن مطلب املدرسة التي ينتمي إليها
املسلم  .وهذا ما يشهده املعارصون من انعكاسات اآلثار التعليمية واإلعالمية

املعارصة.

إن عودة األسلوب التعليمي الرتبوي األبوي إىل الواقع املعارص بنمطه

التقليدي أمر مستحيل وال شك؛ ولكنا نعتقد أن الرتبية األبوية بمرونتها

وسعة ثوابتها قادرة عىل التكيف النسبي مع ظروف احلياة املعارصة ،إذا وجد
املعلم واألب واألم الواعي مهمة الدور املناط به.

ويف ذات الوقت يمكن للشاب والفتاة املعارصة أن تضطلع بدورها األديب
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والعلمي املناط عليها يف املدرسة األبوية ،من خالل التزامها بقواعد السلوك
واملحافظة عىل ثوابت اآلداب املرعية ،مع اهتاممها بالعلم واملعرفة وسعة اإلطالع.

إن من حماسن املدرسة األبوية كوهنا صاحلة لكل زمان ومكان ،من خالل

قدرهتا عىل التوازن الرشعي مع نامذج السلوكيات األخرى ،بل وقادرة  -عند
األخذ هبا من مبدأ الصدق واالجتهاد -أن تعيد رسم االستعدادات النفسية

والرتبوية لدى اآلخذ هبا وامللتزم برشوطها .

واملدرسة األبوية هي مدرسة الفطرة ( ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ )

[الروم ،]30:والفطرة تكاد أن تكون ناطقة باحلق حيثام نـزلت بصاحبها ،وخاصة
إذا وجدت املريب الصادق واملعلم الصادق والتضافر املسؤول .

وبحكم توفر العديد من الوسائل احلديثة يصبح منهج املدرسة األبوية يف

اجلانب التعليمي واملعريف ممكن الوصول إىل الراغبني فيه أو املتأثرين به أو
املحبطني عنه ،الذين انقطعت هبم السبل يف رحلة احلياة اآللية املعارصة  .كام

حيظى منهج املدرسة األبوية رغم تفرق مواده يف بقية الكتب واملراجع التقليدية
بسهولة اجلمع والرتتيب .

ويبقى األمر الصعب يف منهج هذه املدرسة :مسألة االقتداء والعمل التطبيقي،

ومها الغاية الكربى يف منهج اإلسالم كله ،نسأل اهلل التوفيق والسداد آمني .
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اآلثار الباقية من املدرسة األبوية
ظلت شعوب البالد العربية واإلسالمية حمافظة عىل وسائل املدرسة األبوية

ذات االرتباط باملذهبية والتصوف وآل البيت عىل مدى تارخيها املتالحق .

وبدأ العد التنازيل هلذه اآلثار األبوية مع بداية مرحلة الغثاء ،وكان مع هذا

معاكس يف ظهور املدرسة
العد التنازيل يف جانب آثار املدرسة األبوية َتنا ٍم
ٌ
احلديثة ذات الصلة بربنامج الثورة الصناعية وبمصالح قوى االستعامر

والتطبيع يف العامل .

وهلذا ظلت املدرسة األبوية قوية األثر والتأثري يف املراحل األوىل من ظهور

املنافسة ،حيث كانت سياسة االستعامر والتطبيع تقوم عىل املرونة وإطالة

ال َّن َفس السيايس واالجتامعي يف احتواء الثوابت األبوية .

واملتأمل يف البالد العربية واإلسالمية بعمومها منذ احلروب الكونية وتقاسم

تركة الرجل املريض يرى التدرج اخلطري الذي انتهجته مدارس االستعامر
وسياسة التطبيع خطوة خطوة ،وما فعله اإلعالم الغريب يف الواقع العريب

واملسلم من تأثري دعائي الستتباع وسائل احلضارة ،وذم األساليب التقليدية،
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واهتامها بالتخلف والتحجر وما شابه ذلك ،حتى نشأ جيل الرفض للقديم من

داخل اجلسد اإلسالمي املتهالك .

وكأين باآلية الكريمة تعرب عن نفسها أمام هذا التضافر السلبي فتقول:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [التوبة ،]32:ومن هذا
اإلباء بقي دور املدرسة األبوية املسندة يصارع أمواج التجديد بحفظ اهلل،

وحيافظ عىل توازنه الرشعي يف قلوب رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه.

وعىل مدى القرن املايض وما تاله نرى املعارك الصامتة داخل املجتمعات

املشحونة بالصخب وأسباب احلضارة ،ويف األرياف املشهود هلا عرب القرون
باجلدارة ،وجنود اهلل يعملون يف صمت وهدوء ،غري عابئني بام يدور أو ُيدار من

تطبيع وتطويع ،مستلهمني العهد ،ومنتظرين صدق الوعد الذي ال ُخيلف.

ففي احلجاز وما حوهلا كانت هذه األبوة الرشعية منطلق ًة عىل شكل دروس

علمية شعبية يف املنازل ،ولقاءات دعوية واحتفاالت باملناسبات التقليدية،
وزيارات للعلامء واملشايخ املنتمني ملدرسة األبوة املباركة  .وبني احلني واآلخر

يتناولون فيها اإلجازات والدعاء والنظر املبارك إىل أتباع هذه املدرسة املظلومة،
كي تظل متزنة السري يف أتون املنازعة الضدية واملقارعة الندية .

وعىل غفلة من عيون الرقباء حافظ العديد من صاحلي هذه املدرسة عىل

رعاية األفراد الراغبني يف محل أمانة العلم الرشعي املتوارث ومتعلقاته ،بام تقر
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به العني وحيفظ رشف امللة عىل ثوابت أهل التمكني ،وهلل احلمد واملنة.
ويف بالد اهلل الواسعة من مرص وشام وهند وسند وخليج وسودان ومغرب

وغريها نرى املدرسة األبوية املرتبطة بالثوابت الثالثة (املذهبية ،التصوف ،آل

البيت) حافظت عىل كثري من قواعدها األبوية ،وحرصت عىل ثوابت منهجها
الرشعي داخل األقبية واملنازل والتكايا والزوايا واخللوات واملدارس األهلية،

بام يؤكد سالمة احلالة ولو يف حدها األدنى وبقاء املنهج وإن مل يكن مشاعا
بنفس الدرجة والطريقة القديمة الواسعة ،فأسهم األزهر الرشيف بمرص

إسهاما واسعا يف حفظ النمط العلمي التقليدي للمدرسة األبوية ،وارتبطت

به مدارس احلجاز واليمن والشام وغريها وقتا طويال من الزمن ،حيث كان
األزهريون ينترشون يف كثري من أفجاج العامل العريب واإلسالمي ،يمثلون شامة
متفردة يف الواقع املعارص ،والزال حتى اليوم بعض هوالء العلامء املرتبطني

باملدرسة األبوية يؤدون دورا هاما يف كثري من بالد العامل.

كام أسهم الشاميون الفضالء يف توطيد ثوابت املدرسة األبوية بحفظهم

لألسانيد ورعايتهم لكثري من علوم الرشيعة ،برغم ما تعرضوا له من شتات
وأذى وترشيد وتنكيل ،كام أسهم العلامء املغاربة من محلة العلم األبوي يف

تثبيت دعائم هذه املدرسة وخدمة تراثها العلمي الرشعي ورعاية أسانيدها

العالية وربطها بأسانيد احلجاز ومرص واليمن والشام و يف اليمن حافظت
املدرسة األبوية الزيدية يف األعايل كصنعاء وصعدة وحجة وإب وذمار وجبلة
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وغريها عىل املنهج األبوي املتوارث ،مع أسلوب خيتلف قليال عن أسلوب

مدرسة حرضموت والتهائم.

بل رأينا الرجال العقالء يف مدرسة حرضموت قد شمروا عن سواعدهم عشية

بروز املدارس احلديثة بعدن وأنحاء من بالد اليمن ،وأنشأوا املدارس واألربطة
ودور العلم مع بداية مظاهر االستعامر وبدء احتوائه للمسألة التعليمية ،وهناك

يف إندونيسيا ورشق إفريقيا حيث كان للمدرسة األبوية وجود واسع انطلق

العلامء والوجهاء يف إنشاء املدارس األهلية ذات املناهج األبوية للمحافظة عىل
األجيال ،وربطهم األكيد بمدارس السلف يف كل جمال.

وعاد عائد هذا كله بالنفع العميم عىل املرحلة الالحقة ..مرحلة ظهور مدرسة

اإلحلاد واملادية ..حيث صمدت مدارس األبوة أمام هذا التيار اآلثم ،وحققت

يف املستوى الشعبي تأثريا ملحوظا وهاما رغم التضييق الشديد واملوقف العنيد

ضد مظاهر املدرسة بكاملها .

ومل تربز املرحلة اجلديدة املعارصة التي شملت العامل اإلنساين كله بعيد

سقوط الشيوعية العاملية إال واالحتياطي الشعبي للمدرسة األبوية يمتلك

قسطا من التوازن مع جديد املرحلة وبرناجمها الفكري املطروح ،مما أسهم يف
تاليف الرشخ العلمي الذي أحدثته التحوالت ،وتنفست شعوب امللة الصعداء

يف كثري من البلدان وهي تشهد إحياء الثوابت العلمية للمدرسة األبوية فقه ًا
وقرآن ًا وحديث ًا وعقائدَ ولغ ًة وآداب ًا وسري ًة إىل جانب مسرية التعليم احلديث.
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وانطلق العامل كله يتحدث عن اإلسالم وأمهية ثوابته يف هذه املرحلة بام مل

يشهد له العامل مثيال يف املراحل السابقة ،ونشطت العديد من الرشائح األبوية

وغري األبوية لتحريك الشعوب يف العامل كله نحو اإلسالم ،بل كان لألجهزة
العاملية املبثوثة دور هام يف إحياء ثقافة اإلنسانية وإبراز دور اإلسالم العظيم

يف املايض واحلارض مما جعل الكافر يستشعر خطر املرحلة ومواجهته احلقيقية

لإلسالم العمالق ،فبدأ يكيد لإلسالم واملسلمني ويعيد حساباته يف عالقته
بكافة األنظمة والشعوب املسلمة ليرضب بعضها ببعض بإثارة تناقضاهتا

الدينية والفئوية ،ويشتت قواها وجهودها من داخلها ،كي ال متتلك القرار،

وال تعرف لذة االستقرار( ،ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)

[األنفال.]30:
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أمهية أسانيد املدرسة األبوية
املقصود باألسانيد أثبات النسب املتسلسل بالعلم املأخوذ عن العلامء عرب

األزمنة املتالحقة إىل عرص الرسالة ،والعلم من حيث هذه احليثية قسامن:

 -1علم دراية ،وهو العلم املأخوذ من مصادره الرشعية دراسة وقراءة دون

االرتباط املسند ،ويدخل فيه االعتكاف عىل الكتب واملؤلفات والدراسة
األكاديمية احلديثة بكافة أشكاهلا .

 -2علم رواية ،وهو العلم املتلقى عن علامء مدارس اإلسالم املرتبط

بسالسل أخذهم املوثقة يف األثبات واملشيخات ،وتندرج حتته كافة أشكال

العلم التقليدي التي تشرتك كلها يف إجازة القراءة والسامع ،وإجازة املراسلة،
وإجازة التربك ،ونحوها ،عن مجهور العلامء والشيوخ ،بحصول االنتامء

الرشعي للعلم املسند .

والقسم األول من العلم باألسانيد قسم مشاع يبلغ إليه بالطلب والتفقه كل

من درسه وتعلمه؛ ألنه مبثوث يف كتب العلم ،ويكاد أن حيسن دراسته الرب

والفاجر .
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والقسم الثاين هو املرتبط أساسا بحسن التلقي وطول األخذ عن أهل العلم

حتى يتخرج املريد أو الطالب بإجازة تربك أو خترج ،ويكون هذا القسم حاويا

لعلوم القرآن والسنة وفروعهام وعلوم اآلداب والسري وعلم الطريق إىل اهلل
وغريها من العلوم املوروثة للخشية من اهلل وصدق املراقبة له ومعرفة احلقوق

الرشعية والعمل عىل تنفيذها قدر االستطاعة وجتنب املعايص واآلثام الظاهرة
والباطنة واملجاهدة الصحيحة للرتقي يف مراتب اإلسالم واإليامن واإلحسان،
طلبا لرضاء اهلل ورغبة يف اتباع نبيه صىل اهلل عليه وآله وسلم ،والتنـزه عن

املعايب واملثالب واألمراض املعنوية التي حذر منها اإلسالم ،وهذا العلم
يتلقاه الطالب عن الشيوخ رواية ودراية وعلام ظاهرا وباطنا .

وقد توسع العلامء يف شأن االرتباط واالنتامء بالعلوم واملعارف توسعا أبرز

رشف اإلسناد وميز أهل العلم احلاملني رشوط األبوة من أهل العلم ،اآلخذين
علمهم عن الكتب واملؤلفات واملدارس املعرفية ،وهذا ما نحن بصدده يف هذا

الكتاب املخترص .

فمدرسة اإلسناد األبوية ال زالت حتتفظ يف مكتباهتا اخلاصة بعرشات

املؤلفات ذات العالقة بعلم األسانيد التي تربط األواخر باألوائل ،وإن كان
جيل املدرسة اإلعالمية احلديثة قد أغفل هذا اجلانب إغفاال خطريا واستعاض

عن اإلسناد واإلجازات فيها بالشهادات العالية ،وما حتمله من مسميات
أجنبية ،تلك الشهادات املرتبطة أساسا بالغثاء وقواعده العلمية والتعليمية،
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والتي ال تدفع حلاملها رشفا أبويا وال رشعيا ،اللهم إن كان االرتباط العام

باإلسالم الذي ال خيتلف عليه اثنان .

ويف كتب األسانيد األبوية نرى كيف تواتر العمل عىل األخذ والتلقي

املرشوع للعلوم واملعارف الرشعية يف علوم املذاهب الفقهية واألصول احلديثية

والصحاح واملسانيد واملرويات والسنن واحلوايش واجلوامع واملستدركات
واألمهات والطرائق واملدونات والرسائل واملقدمات وامللخصات واملعاجم
وغريها ،وكيف دونت طرائق التلقي بالتواتر معنعنة إىل مصادرها األوىل،

بحيث يظل العلم الرشعي حمفوظا يف صدور أهله ،ال يصل إليه الطالب إال
باالنطراح وحسن التلقي والتتلمذ عىل الشيوخ ،مع األدب واالنطواء ،وهذا
ما يميز املدرسة األبوية عن غريها من مدارس التعليم املعارص .

إن أسانيد العلم التي حيملها املحدث واملفتي والقايض والداعي واملعلم هي

حجة هوية علمه الرشعي ،ومن خالل النظر يف تسلسل األخذ والسند تعرف
حقيقة االرتباط بتاريخ املعرفة وتسلسلها ،وفيها يقول أهل العلم ( :اإلسناد

من الدين ،ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء) ،واعترب أهل العلم أن أهل
هـذا ِ
اإلسناد هم محلة األمانة لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم  :حَ
الع ْل َم ِم ْن
«ي ِْم ُل ٰ
ُك ِّل َخ َل ٍ
ف ُعدُ و ُل ُه» ،والعدول يف هذا املعنى هم العلامء األثبات الذين تلقوا
علمهم باإلسناد ،وانتهجوا منهج االعتدال :ال إفراط وال تفريط .

 جممع الزوائد .
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وهذه امليزة العلية هي خصوصية هذه األمة عرب تاريخ التسلسل املعريف

للمدرسة األبوية ،وهبذه الرشوط ظلت حمافظة عىل نمط العلم املسند والتلقي
املرشوط ،كام كان لبعض أتباع العلم املسند بعض اخلروقات املخالفة لسري
املنهج األبوي ،وقد توىل أهل العلم أنفسهم الرد والتبيني ملثل هذه اخلروقات،

حتى سقوط دولة اخلالفة اإلسالمية يف القرن التاسع عرش امليالدي وظهور

مرحلة الغثاء املعرب عنها يف أحاديث الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم .

ومع حلول هذه املرحلة بدأت املزامحة املفتعلة من أعداء اإلسالم ،وهتيأت

الظروف املالئمة ملدارس القبض والنقض كي هتيمن عىل كافة شؤون العلم
واملعرفة ،وتسيطر عىل منافذ التأثري وامتالك سلطة القرار يف احلكم والعلم،

وبصورة مسيسة يصعب التعرف عىل خطورهتا إال ملن تتبع عالمات الساعة،

وأدرك معنى الدجل والدجاجلة الذي حذر منهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله

وسلم وأبرز سامهتم وعالماهتم ومظاهر حياهتم يف مرحلة الغثاء والوهن .

وربام احتج طالب علم متخرج من مدارس اخلدمات أو حائز منها عىل أعىل

الشهادات أن باإلمكان معرفة اإلسالم واإليامن واإلحسان والعلم بعالمات

الساعة واحرتام املدرسة األبوية وحسن االرتباط برجاهلا من داخل مدارس
اخلدمات املشار إليها هنا بالوهن والغثاء ،حيث إن بعض علامء هذه املدرسة له

ارتباط وثيق من خالل االنتامء املذهبي باملدرسة األبوية .

واإلجابة السديدة أن وجود مثل هذا العنرص ضمن مدرسة الغثاء يعترب حالة
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شاذة ،ومل يرد إليه ما ورد إال ألن له ارتباطا أبويا من جهة أرسته أو طريقته أو

تربيته الذاتية ،وأما اجلمهور األوسع من متخرجي مدارس الوهن فهم ضحايا
الربامج املقبوضة شاؤوا أم أبوا.

ومن أبرز هذه السامت املقبوضة :نقل العلم الرشعي من اإلسناد إىل ما
ِ
ساء  -أو ُرؤُ وس ًا ُ -ج ّها ًال
اس ُر َؤ ُ
سامه الرسول (بالرؤساء اجلهال) «ا خَّ َت َذ ال ّن ُ
ي ِع ْل ٍم َف َض ُّلوا َ
فسئِ ُلوا َفأ ْف َت ْوا بِغَ رْ ِ
وأ َض ُّلوا» ،وال حيصل هذا األمر يف أمة تواتر
ُ
فيها اإلسناد وكامل التلقي إال إذا وسد األمر إىل غري أهله ،فيحصل القبض
وحياربون أو يحُ َ َّج ُمون يف منازهلم ،فال يربز
واالنقباض لدى علامء اإلسناد،
َ

منهم للناس أحد ،وال يمكن التلقي عنهم بالصورة التامة العامة ،ويظهر يف هذه
ثاء َ
األ ْس ِ
هاء
املرحلة من سامهم الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم ُ :
نان ُس َف ُ
«حدَ ُ
َ
القرآنَ ال جيُا ِوزُ َح َن ِ
األحال ِمَ ،ي ُقو ُلونَ ِم ْن َق ْو ِل َخ رْ ِ
ي رَ ِ
الب َّي ِةَ ،يق َْرؤُ ونَ ُ
اج َر ُه ْم».
فهؤالء السفهاء احلدثاء هم مسلمون يستدلون بالكتاب والسنة ويقرؤون

القرآن ويقرئونه؛ ولكنهم ال يقيمون وزنا لإلسناد وال لعلامئه ،بل ال يرغبون
يف االنتامء إىل تسلسل السند األبوي ،بقدر ما يقفزون إىل االحتجاج بالكتاب
والسنة ،ف َيدَّ ُعون االحتكام إليه وهم ال يمكلون سند االنتامء وال يعرتفون
أتباعهم
بتسلسل األخذ عن العلامء واألولياء ،ويستخلصون األدلة املض ِّللة َ

 صحيح البخاري .
 صحيح مسلم .
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وأشياعهم عن مسألة االنتامء األبوي ،فيقولون ( :كل قول يؤخذ منه ويرد
إال قول صاحب السنة ) ويقولون  ( :الحكم إال هلل ولرسوله ) كام كان يقول

أسالفهم الذين رفعوا املصاحف يف وجه اإلمام عيل كرم اهلل وجهه للكسب
السيايس فقالوا :ال حكم إال هلل  .و َي ُغ ُّشون هبذا الفهم اخلاطئ أجيال املسلمني

املنقطعني عن أسانيد العلم وإجازات العلامء ،فيوجهوهنم إىل نقد مدارس
السلف األبوية ومدح مدارس اخللف َ
األ َن ِو ّية .
واملقصود بمدارس اخللف األنوية مدارس (األنا) املتشبهة بإبليس يف قوله:

(ﯭ ﯮ ﯯ ) [ص ،]76:فهم يعتقدون اخلريية يف أنفسهم واإلثم يف غريهم
والعياذ باهلل ،وقد برزت هذه املدرسة كتيار مؤثر مع سقوط قرار األمة وبروز

قرار الكافر يف العاملني العريب واإلسالمي ،ومن أخطر مظاهرها أهنا مدارس

تنبع من واقع سيايس ال من واقع شعبي ،واملدارس النابعة من الواقع السيايس
غالبا ما تكون مدارس نقض وقبض ،خالفا للمدارس اآلتية من عمق الشعوب
املنبثقة من داخلها مع إمجاع األمة عىل سالمتها وصحة توجهها ،فإهنا مدارس

احلق املعربة عن شواهده وثوابته ،وال مزيد عىل ما ذكرناه.
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مدرسة حرضموت نموذج للمدرسة األبوية
مل يكن حلرضموت اسم يطلق عليه بني أهل الزمان كاسم (مدرسة) ،وإنام

كان األمر املتعارف عليه يف مايض الزمان هو ( :الطريقة العلوية احلرضمية)

أو (طريقة السادة بني علوي) ،و ُتنمى إىل اإلمام علوي بن عبيدالاله بن أمحد
املهاجر ،الذي بقي أبناؤه وأحفاده حيملون اسمه بعد انقراض أخويه آل برصي
وآل جديد أبناء عبيدالاله بن أمحد املهاجر عىل رأس املئة السادسة للهجرة .

وأصل الطريقة بدأت جذورها هبجرة اإلمام املهاجر يف القرن الرابع،

وترسخت قواعدها عىل يد الفقيه املقدم يف القرن السابع وانترشت يف اآلفاق
عىل عهد اإلمام العيدروس يف القرن العارش وما بعده ،حتى عرص سقوط دولة
اخلالفة ومتزق الدولة اإلسالمية .

وعىل هذا املسمى جاءت عبارات املؤرخني واملصنفني والشعراء وأهل

الرتاجم والسري ،وقد أفاض التناول عىل الطريقة وثوابتها عدد من الشيوخ
األكابر ،ومنهم اإلمام الشيخ عيل بن أيب بكر السكران باعلوي يف كتابه

((الربقة املشيقة)) ،والشيخ اخلطيب يف ((اجلوهر الشفاف)) ،والشيخ حممد
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علوي خرد يف ((غرر البهاء الضوي)) ،والشيخ الشّ ليّ يف ((املرشع الروي))،
وعدد من املؤلفات املبسوطة التي ال غنى عنها لكل راغب يف معرفة طريق

القوم من آل أيب علوي ،وزاد البيان عنها عدد من الشيوخ املتأخرين كالشيخ
عبداهلل بن أمحد باسودان يف كتابه ((فيض األرسار)) ،واحلبيب عيدروس بن

عمر احلبيش يف ((عقد اليواقيت اجلوهرية)) ،واحلبيب أمحد بن زين احلبيش يف

رشحه للعينية وغريهم .

وأما احلبيب اإلمام عبداهلل بن علوي احلداد فقد خدم كافة سبل الطريق

وربطها بالكتاب والسنة ،وأبرز دورها يف مهمة التسليك ونرش الدعوة إىل

اهلل.

وتكاد مؤلفات الطريقة العلوية يف شتى وظائفها تزيد عىل املئة كتاب منها

ما طبع ومنها مازال خمطوطا ،وقد وثقت يف هذه الكتب وسائل الطريقة
ومقاصدها وقواعد البناء األديب والرشعي ووسائل التعبد واألوراد وبعض

األسانيد ذات الصلة باإلجازات يف العلوم واألذكار وأخذ الطريق ،كام أن تواتر

الوراث من أئمة الرجال كان له
سري الطريقة عرب األزمنة واملراحل يف سلوك ّ
أعظم الدور واألثر يف حفظها عمليا واجتامعيا ،ويكاد عرشات املنتمني إىل هذه

الطريقة يعرفون شيوخ الطريق عىل مدى األعوام املئة املاضية من خالل األخذ
عنهم واالرتباط هبم واالنتامء إليهم والتربك هبم وحضور جمالسهم وروحاهتم

وزيارهتم والنظر إليهم والتعرض لنظرهم ودعائهم ،حتت شاهد احلديث
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ِ
يس ُه ْم» .
«ه ُم ال َق ْو ُم ال َيشْ ٰ
النبويُ :
قى هِبِ ْم َجل ُ

ونحن وهلل احلمد وكثري من أهل عرصنا قد عرفنا منهم العرشات ممن حدونا

هبدهيم وسلوكهم وحرضنا جمالسهم وقرأنا عليهم واستفدنا من توجيهاهتم
ونظراهتم وأحسسنا بمعنى احلياة احلقيقية يف االنتامء إليهم واالنطواء فيهم،
وهلذا وبعد أن ذقنا هذا النعيم املعجل وأدركنا رشفه وفائدته حرصنا كل

احلرص أن نخدم آثاره وتراثه املحفوظ ونرشح ونوجه أهل زماننا إىل رس هذا
املنهج امللحوظ ؛ ألننا قد عرفنا من خالل سرية احلياة وتقلباهتا وما يدور فيها
من دعوات ومناهج ومجاعات ورؤى وأفكار أن اإلسالم يعيش أزمة يف أهله،

وأن هذا الزحام املفتعل له خطره عىل حياة األجيال ،وأننا نحن أمة القرآن

بالعموم وكل املنتمني آلل البيت باخلصوص قد دخلنا دوامة جتهيل وتدجيل
واسعة اخلطر ،وال يسلم منها إال من كتب اهلل له احلفظ والسالمة يف قوله تعاىل:

(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) ِ
[احلجر ..]42:اللهم اجعلنا منهم .

وإال فالغالبية العظمى قد اندرجت هبم الظروف حتت مضالت الفتن

والعياذ باهلل ،وخاصة من أبناء املدارس واجلامعات واملؤسسات الدنيوية،
ومنهم أرتال واسعة من آل البيت أنفسهم ممن شملهم املسخ والنسخ وأخذت

هبم دنيا الضياع والنـزاع إىل نسيان تاريخ اآلباء وإمهال آداهبم وأخالقياهتم،

واشتغلوا بام أثمرته هلم وسائل اإلعالم ومطبوعات األزالم واألفالم .
 صحيح مسلم .
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وهذه حقيقة زماننا الذي أخذنا عىل عاتقنا النظر يف شأنه وربطه بتاريخ

وطريقة السلف ،واملهمة شاقة وشاقة جدا ،ولكن (اللهم ال سهل إال ما جعلته

سهال) .

ومما سهله اهلل لنا واحلمد له واملنة تناول احلديث والكتابة عن طريق سادتنا

األكارم ،وهم رجالنا وأئمتنا ،وال بديل عن منهجهم وطريقتهم ذات الصلة

الوثيقة باألصول الثابتة ،وهلذا استخرنا اهلل وسألناه التوفيق خلدمة هذه الطريق
عىل أساس ربطها وربط أتباعها وأبنائها باملنهج األساس منهج سيد الناس،
حيث إن الطريقة بال شك معربة عن معنى االقتداء باملتبوع األعظم صىل اهلل

عليه وآله وسلم ومسندة إليه؛ ولكن أهل زماننا قد حشيت أذهاهنم بمفاهيم
أخرى زعزعت ثوابت الكثرة الكاثرة ،وفتحت هلم بابا واسعا من الشك يف
الطريقة ،حيث نـزعوا هبم إىل الكالم املبارش عن الكتاب والسنة واألخذ هبام،

ومل يميز األحداث شأن ارتباط الطريقة ذاهتا بالكتاب والسنة ؛ ألهنم قد فصلوا

عنها بالتعليم املدريس ،وابتعدوا عنها يف املنـزل واملسجد واإلعالم ،ويف بعض
األحوال سمعوا من بعض املنسوبني للعلم ما يفكك عرى االرتباط بني األبناء

ومنهج أسالفهم ،فعميت عليهم األمور ،وانطلقوا يف الواقع املسعور ،يقذفون

آباءهم وأسالفهم بام مل ينـزل به اهلل من سلطان ،ووصل األمر إىل حرق مؤلفات

السلف التي سبقت اإلشارة إىل بعضها ،ونظر العرشات إليها بأهنا كتب غري

معتربة عند أهل العلم الرشعي.
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ومثل هذا البهتان كثري يف الواقع املستطري ،وقد عايشنا وجالسنا عرشات

القائلني هبذا اإلفك ،وطال األخذ والرد ،فمنهم من هدى اهلل ومنهم من ظل

متشبثا برأيه.

ووجدنا أنفسنا يف عرصنا هذا نواجه مسؤولية اإلفصاح عن جلية األمر

وحقيقته ،فكان أن وجدنا اإلشارة من شيوخنا األفاضل ،ونـزلنا ساحة

اخلدمة لإلسالم كله ونحن عىل غاية اخلوف من اهلل والوجل ،آملني السداد

والتوفيق ،وراغبني يف الوئام والرشاد ،ال مبدلني وال حمرفني ؛ ولكنا جمددون

لوسائل اإلفهام ،وراغبون يف بسط ثوابت هذه الطريق بني طرق اإلسالم،
بمدلول يتناسب مع حتوالت األزمنة ،ويتجاوز حمدوديات األمكنة ،كام هو
حقيقة حال الطريقة بعد انتشارها وانتقال أثرها إىل بالد العامل عىل أيدي أئمتها

ورجاهلا ،فوجدناها قد صارت هبذا االنتشار مدرسة مع كوهنا أيضا طريقة،

ولكل كلمة مدلول ،ومن مدلوالت الطريقة أخذ وسائل الطريق إىل اهلل من
أوراد وأذكار وصلوات عىل الرسول وأوليات األسانيد يف العلوم الرشعية
وسالمة االرتباط بني املريد والشيخ ،واالنطواء الروحي املفيض إىل حقائق
التسليم والرتقي ،وهذا هو أول مدلول الطريقة .

أما لفظة املدرسة فهو حصول ما تقدم من ثوابت الطريقة مع كثرة االعتناء

بالعلم والدعوة إىل اهلل واتساع األخذ والتلقي يف العلوم املتنوعة ،ونقل حصيلة
هذه املعرفة والسلوك كرؤية رشعية علمية عملية تعالج شؤون الذات واحلياة،
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وخترج من طور بناء الفرد لنفسه إىل بناء املجتمع ،وتلبية حاجة الناس لنصاعة

اإلسالم وآدابه ،وخوض معركة التصحيح باألمر باملعروف والنهي عن املنكر،
ونرش الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة .

ويتسع مدلول املدرسة باتساع وعي الفرد ذاته ومستوى إدراكه ملسميات

املدرسة ووظائفها .

وهذا املسمى ليس جديدا يف حقيقته بل كانت مدرسة حرضموت قائمة به

ضمن ًا حتت مسمى «الطريقة» ،وكان هلا صفة االنتشار كمدرسة يف أنحاء كثرية
من العامل من خالل األفراد الذين كان أحدهم يمثل معنى «مدرسة» كام هو يف

مدلول كلمة «أمة» (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) [النحل. ]120:

وهلذا بدأنا نتناول احلديث عن مدرسة حرضموت ،خماطبني اجليل املعارص

فقط ،آملني أن نوصل إليهم رشف االنتامء الرشعي بوعي وثبات ،بديال عن

اهلمس اخلفي والبهت والتزييف حلقائق الرجولة يف الرجال ،وتأكيدا واعيا

بتفرد مدرسة حرضموت املسندة عن كافة املدارس املعارصة وغري املعارصة،
سواء كانت صوفية أو مذهبية أو منتمية آلل البيت كاإلمامية والزيدية

وغريها.

فمدرسة حرضموت املشار إليها جتمعها مع مدارس اإلسالم قواسم

مشرتكة؛ ولكنها ال تذوب يف أي منها ،وال يصح بأي حال من األحوال أن
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يتجرأ أحد عىل إضافتها ألي مدرسة معينة من مدارس البالد اإلسالمية ،كام

هو احلال لدى رجال املدارس األخرى ،الذين ال يرغبون أن يذوبوا أو ينطووا
حتت أي مسمى من مسميات املدارس اإلسالمية ،ويميزون أنفسهم بمسمى

معني يفردهم عن غريهم كالزيدية واإلمامية واإلباضية واحلنبلية والشافعية
واحلنفية واملالكية وغريها من املذاهب الفقهية  ،وكذلك بالنسبة للمدارس
الذوقية ذات االرتباط بأحد املذاهب الفقهية املشار إليها ،فمدرسة حرضموت

اختذت هلا طريقا واضحا يف كافة سريها الفقهي والعقائدي والصويف ،ومع
هذا وذاك فهي تلتقي كام أرشنا سلفا مع كافة املدارس اإلسالمية من خالل

قواسم اإلسالم املشرتكة عىل غري إفراط وال تفريط ،وتتفرد أيضا يف بعض

خصوصياهتا حتى عن ذات املناهج املرتبطة هبا عامليا ،وخاصة يف السكوت عام
جرى بني الصحابة وعدم سب أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم

وكرس السيف وجتاوز بعض التقاليد الصوفية املعتادة لدى الطرق األخرى،
واالعتناء الكامل بمنهج الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وبناء
األربطة ودور العلم الرشعي إىل غري ذلك من تفردات وخصوصيات مدرسة

حرضموت التي توجد تفاصيلها يف مؤلفات السلف وترامجهم .
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عاملية مدرسة حرضموت
املدرسة العاملية يف التعريف هي  :الثوابت العلمية والعملية الصاحلة فكرا

وتطبيقا ألكثر من مرحلة ،وال تنحرص يف بلد أو عائلة أو أتباع جيمعهم زمان

معني أو مكان معني ،وعاملية مدرسة حرضموت نابعة من قواعد تكوينها
ومواقف رجاهلا األثبات عرب املراحل املتكونة:
املرحلة األوىل :

قرار اإلمام املهاجر باهلجرة من أرض الرافدين حامال رؤية املدرسة

األساسية ،وهي االرتقاء فوق التعصب الطائفي واملذهبي ،واألخذ يف معاجلة
املتناقضات بمبدأ القواسم املشرتكة ،وهلذا انتقل املهاجر هبذا املبدأ من بلد إىل
بلد باحثا عن املنطقة األقل تأثرا بالرصاع املذهبي والطائفي والسيايس ،وكان
أول حتركه يف حوايش املنطقة لتحايش التصادم املبارش مع مواقع القرار ،وجلس

نبض الفئات املتنازعة ،واختاذ قرار حاسم جيمع الكل  .وكان أول أسباب

نجاحه إقامة مبدأ التوازن الفكري بني اجلميع ،وتنفيذ سياسة التعايش السلمي
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مع فتح املشاريع االقتصادية ومعاجلة مشكلة الفاقة والفقر من خالل احتواء

العدد األوسع من الناس يف خدمة املشاريع ،واستخدام مميزات اخللق احلسن،
واالرتقاء بمسألة الصالت العرقية عن سيادة العائلة إىل سيادة املدرسة التي

انطوى حتتها كافة العنارص.
املرحلة الثانية :

قرار الفقيه املقدم القايض بكرس السيف كشعار دائم للتعايش مع كافة

قبائل املنطقة بالعلم ونرشه ،ومعاجلة األمور باحلكمة واملوعظة احلسنة.

وكان القرار يف بداية أمره ال يتجاوز الفقيه املقدم وآل بيته فقط ،ولكن الفئات

االجتامعية َر ّحبت بالقرار وانطوت فيه وسارت خالل سنوات قلة عىل منهج

الفقيه املقدم ،الذي انترش بوادي حرضموت ،وأ ّيده الشيخ سعيد بن عيسى
العمودي كمعاجلة مناسبة للزمان آنذاك .

قرار الفقيه املقدم باختاذ طريق الفقر إىل اهلل واالرتباط بالسند العاملي للطريقة

الشعيبية املغربية ،كمعادل قوي أمام بقية الطرائق املنترشة يف اليمن والعامل،

وكموقف وقائي حلفظ التوازن الفكري واالجتامعي ملدرسة حرضموت ذات
التفرد النوعي حتى عن الطريقة الشعيبية املغربية ،مما يؤكد أن ارتباط الفقيه

بالطريقة الشعيبية كان موقفا وليست انطواء يف مدرسة معينة ،واملقصود
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باملوقف اختاذ سند عاملي يدافع عن هوية املدرسة إعالميا أمام منافسيها وأمام
رافيض فكرة األخذ بمبدأ التصوف ،حيث نجد أن الشيخ عيل بامروان شيخ

الفقيه املقدم كان أول املعارضني لفكرة األخذ بالتصوف ،واعرتض بقوة عىل

تلميذه الفقيه إال أن الفقيه الذي كان موقفه رضورة فكرية البد منها قال له :
الفقر فخري وبه أفتخر ،وبه عىل النفس والشيطان أنترص ،وال أتباعد عنكم

إعراضا ،وال تبدلت بكم معتاضا  .اهـ .

وخالل سنوات قالئل حتولت حرضموت كلها إىل منهج الفقيه املقدم ،وأخذ

دور املدرسة األبوية يتنامى ويزداد يف داخل جمتمع حرضموت .
املرحلة الثالثة :

وهي مرحلة االنتشار واالنتقال من حرضموت إىل أفجاج املعمورة ،حاملة

معها ثوابتها الروحية والعلمية والرتبوية ،ويف هذه املرحلة اختذت املدرسة

قالبني أساسني :

 -1بروز املظاهر الصوفية ،واالهتامم بقواعد السلوك واملجاهدة يف التعبد،

واالستفادة من مصنفات اإلمام الغزايل وغريه ،وانتشار السامع واالنفعال

الذوقي .

 املرشع الروي .
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 -2ظهور املريدين واألتباع املتأثرين باملدرسة ،وبدء انتقال آثارها إىل

أفجاج اليمن ثم العامل .

وقد سارت هذه املدرسة األبوية بعد هذه املرحلة سريا حثيثا يف مبدأ نرش

وتكون هلا وهبا مكان مرموق يف املراحل املاضية والالحقة.
الدعوة إىل اهلل،
ّ

ومل تزل كذلك حتى عهد سقوط دولة اخلالفة وبدء مرحلة االستعامر ،وهنا

بدأت مرحلة الغثاء التي أ َّثرت عىل املدرسة اإلسالمية العاملية ،كام أثرت عىل
سري املدارس األبوية املتنوعة ،وبدأت مرحلة الضعف واالهنيار واالنطواء..
مرحلة بروز عالمات الساعة يف مظاهر احلياة السياسية واالجتامعية والعلمية

والرتبوية والثقافية واإلعالمية ..وبقي بصيص من أمل يف نامذج معينة كان

منها كام ذكرنا سلفا مدرسة حرضموت يف داخل املنطقة ويف املهاجر والبالد

التي انتقلت إليها بواسطة األشياخ والعلامء .
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موقع املناقب يف املدرسة األبوية
مل تكن قضيتنا يف أساسها خالل مرحلتنا املعارصة هي مسألة املناقب واحلديث

عنها ،بل وال حتى نرى أن االشتغال هبا سلبا أو إجيابا سيعالج مهمتنا الصعبة

يف الواقع اإلسالمي؛ ولكن هناك عوامل معينة ألزمت القلم أن يعرج عىل هذه
املسألة لسد ثغرة خطرية ،أراد البعض أن ينفذ من خالهلا لرضب املكاسب

الدعوية والفكرية والرتبوية والتعليمية ،التي عنيت هبا املدرسة األبوية عرب

تارخيها .

ونعتقد أن وقوفنا أمام هذه الثغرة وسدّ مالبساهتا سيسهم إىل حد كبري يف حتديد

مها ّمنا املستقبلية مجيعا ،وإعطاء العقول املضطربة موقعها الثابت من مساحة
احلركة الفكرية املعارصة سواء داخل مدرستنا اإلقليمية أو ضمن مدرسة اإلسالم

العاملية ،ألننا نشعر بيقني أن عرشات العقول املفيدة ال زالت خارج دائرة احلركة

اإلجيابية النافعة ..وذلك عائد ألسباب متنوعة ،جزء منها ذايت خيص أصحاب
هذه العقول والسياجات النفسية واالجتامعية املحيطة هبا ،وبعض هذه األسباب

كثافات وإفرازات وتصورات طرحتها مفاهيم الواقع املتناقض عن مسائل معينة،

صنعت منها الظروف الفكرية املعارصة مسأل َة نقد وثلب ونقائص .
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ويعتقد العقالء وطالب العلم اخلارجون عن دائرة احلركة أهنا عني املشكلة

املؤدية إىل الفشل الذريع يف معاجلة الواقع وعدم االرتقاء إىل مستوى اإلسالم

الصحيح ،حتى صارت هذه القضايا يف عديد من املجالس واللقاءات مادة
اهلوان الفكري التي يراها البعض أو وسيلة التفجريات املعرفية لكل من
يتحدث عن املدرسة األبوية املتوارثة يف مرحلتنا املعارصة بعمومها ،ولطول

مدة الصمت عن هذه املسألة ظن املتكلمون ضدها واملتحدثون عن سلبياهتا

أهنا ُّأم املسائل التي جيب معاجلتها والوقوف عندها ،وهي من وجهة نظرنا جمرد
سوء فهم وترسب فكري معني تعمق بفعل ظروف نفسية وسياسية واجتامعية
حتى صار عقدة مركبة هذه العقدة ليس من الصعوبة جتاوزها وفك حزمها
املتداخلة ،بل هي سهلة املأتى وقريبة املعاجلة ،وهلذا رغبنا هنا أن نتناوهلا بيشء

من التمهيد املطول ،لنصل إىل اهلدف برتيث ومتهل.

إن حرصنا عىل االستفادة من ّ
كل عقل مفيد ونافع ،ووضعه يف موقعه

الصحيح من حماور احلركة الفكرية حملية وعاملية ؛ هو أكرب همَ ّ ًا وانشغا ً
ال من

مسألة املقارعة واملحاججة حول مسائل فرعية ،وقضايا جانبية يطول فيها
األخذ والرد ،ويتحوصل حوهلا وخالهلا السلبيون واإلجيابيون ليقيموا معارك
ال منترص فيها؛ ولكنا كام ذكرنا سلفا أننا ربام توقفنا يف مؤخرة احلركة عند ثغرة

معينة وإن كانت صغرية وبسيطة ،لئال ينفذ من خالهلا املرتبصون بمسرية العمل
الدعوي والرتبوي والتعليمي والروحي املعارص يف مدرستنا األبوية املباركة.
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فمدرستنا يف حاجة ماسة إىل جهود متضافرة إلعطائها موقع احلركة املناسبة،

وإخراجها من دائرة األسالك الشائكة التي نسجتها املراحل املتالحقة حوهلا

وحول أتباعها.

وموقع احلركة الذي نتحدث عنه هو ما يسمى بإعادة ترتيب الواقع املعريف،

ووسائل تربية األجيال املعارصة الغارقة يف أتون االنحرافات واخلرافات،

والتصورات العلامنية والشيوعية ،والتهيؤات التوليفية اآلتية من هذه املنابر،

حيث إن الواقع املعريف قد استولت عىل منافذ التأثري فيه تشكيالت جديدة
عملت من خالل هذه املنافذ عىل تعتيم الرؤية ضد مناهج املدارس التقليدية،
حتى صار التحدث عنها أو بلساهنا ظالما وإظالما ،مما زاد الطني بلة كام

يقولون.

ولسنا نحن املعنيني أدبيا هبذه املسألة ،ولكنا نشعر أننا نحمل جزءا من

املسؤولية ،ونتحرك من داخل هذه اجلزئية ،ونعيد ترتيب أنفسنا وترتيب

مفاهيم غرينا ليفهمنا الناس َلبِ َن ًة يف البناء القاعدي لإلسالم العاملي ،وعمودا يف
سقف املعرفة اإلسالمية عموما وخصوصا ،برغم ما يفعله ويدفع به اآلخرون
لنـزع بساط أثر التسلسل التارخيي والسند األبوي املرشوع ،وذلك من خالل
التشويه املتعمد ،والرتكيز املقصود عىل السلبيات واملتناقضات الداخلة حتت
طريف اإلفراط أو التفريط ،للوصول من خالهلا إىل هدم بنيان املدرسة األبوية،

وشل فاعليتها متاما .
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وإذا كان يف مدرستنا األبوية وما شاهبها من مدارس املسلمني القديمة من

ريض لنفسه اخلمول واالهنزامية ،وتقوقع عىل نفسه راضيا بتحمل رصخات
األضداد ورضبات املطارق ،معتقد ًا أن العرص قد انقطع منه األمل يف االنتصار،
فإننا نعتقد واهلل أعلم أن اإلحباط لدى البعض ال يفسد األمل لدى آخرين،

وأن اآلية القرآنية ( ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) [آل عمران ]140:تؤكد

عودة الدورة الكونية مرة بعد مرة إذا اجتمعت الرشوط ،والبد هلا أن جتتمع،
املتكون ..بال شك وال ريب .
أمر
ِّ
فاألمر أمر ا ُمل ِّ
كون ..ال ُ

إن املدرسة التي حيكم عليها البعض بالفشل ،تستطيع من خالل إعادة

ترتيب ثوابتها الرشعية وحتديث وسائلها أن حتيا من جديد ،وتستلهم مواقع
احلركة والتأثري من داخلها ،برشط إحياء ثوابتها الرشعية ذات االتصال املسند

باإلسالم ذاته لتربز حقيقة الفشل لدى اآلخرين .

وهذا ما خيص (العقول املعارصة) التي اشتغل الكثريون منهم بالبحث عن

املعايب واهلفوات وحتويلها إىل لبانة يومية يمضغوهنا يف املجالس واللقاءات
يستهدفون هبا بعضهم البعض ،وال خيرجون عنها إىل دائرة التضافر املشرتك

لعمل ما يمكن عمله إلصالح هذه النواقض وسد ثغراهتا يف الواقع املعارص .

ونرغب هنا أن نبدأ معاجلتنا هلذه السلبيات بالزج هبذه العقول إىل موقع

بدأت هبذه املقدمة ،ومنها إىل عناوين حمددة
احلركة من خالل مناقشات متنوعة ْ
يصعب احلديث عنها يف املجالس العامة ويمكن تناوهلا داخل هذه املالحظات
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الذاتية ،لنرى من خالهلا أين يقف اجلميع من املعاجلات ،و َمن هو الباحث عن
البناء من خالل سد الثغرات ،ومن هم الباحثون عن اهلدم من خالل التحوصل
عند املتناقضات ،وحتويلها إىل قضايا ومهامت ؟..

وأيدينا مبسوطة كل البسط إلخواننا داخل املدرسة وخارجها ،لنتجاوز

املثالب واملعايب يف كافة أجنحة احلركة سلفية وصوفية وحزبية وتوليفية
ومذهبية ،والشجاعة كل الشجاعة يف نـزولنا معا إىل ميدان التغيري واحلركة

عىل غري إفراط وتفريط .
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املناقب األبوية وموقعها من كتاب اهلل وسنة رسوله
ال يكاد املتابع لكتاب اهلل تعاىل تدبرا ومتابعة للمعاين واملواضيع النصية فيه

إال وجيد للمناقب مساحة كبرية وسجال حافال باألخبار واحلكايات واملواقف

ذات الصلة املبارشة بواقع احلركة التي يعيش فيها املرء املتحدث عن أحواله

ومناقبه .

وقاعدة املناقب يف القرآن متفاوتة التناول عىل حسب الشخصية املتناولة

ذاهتا ،وقد تستغرق هذه املسألة عرشات اآليات وحينا سورة كاملة ،كام هو يف

سورة يوسف عليه السالم ،وقد تتكرر مسألة عرض املناقب يف أكثر من سورة
وتقديم املواقف املتناولة يف كل مرة بأسلوب وعرض جديد كام هو يف قصة

موسى عليه السالم ،وقد يكون العرض رسدا قصصيا لألحداث التي حتمل
مناقب اإلنسان املشار إليه ،وحينا يكون العرض بلسان اإلنسان نفسه كام هو
يف حديث عيسى عن نفسه وهو يف املهد ،وحديث إبراهيم مع أبيه ،والقرآن

قدوة وأسوة بال شك .

ونحن ال نقفز عىل احلقائق فنشابه األولياء والصاحلني يف رسد مناقبهم باألنبياء
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أو بالرسد القرآين عن األنبياء املعصومني ،وإنام نحن بصدد االستدالل عىل

مرشوعية املناقب وتناول حياة املؤ ّثرين يف الواقع العلمي والدعوي برشوط

معلومة وثابتة ،قد يلتزمها البعض وقد يتجاوزها البعض اآلخر ،والسالمة

كل السالمة يف التوسط .

وحدهم ،بل نجده يبسط احلديث
والقرآن ال يقف عند رسد مناقب األنبياء ْ

عن غري األنبياء من العلامء وأتباع الرسل ولو كان رسد املناقب غري مفيد وال

جمديا يف احلياة كقاعدة عامة ملا كان هناك حاجة لرسد املناقب يف القرآن عن

مريم وأمها ح ّنا ،وعن مؤمن آل فرعون وآسية بنت عمران ،وغري هوالء من
صاحلي األمم؛ ولكن مناقب هوالء صارت قرآنا يتعبد ويتىل ويستفاد من عربه

ومواقفه .

ومثلها أحاديث املصطفى صىل اهلل عليه وآله وسلم وكتب السنن واملسانيد

والصحاح ،ففيها تبويبات كثرية ومفردة ملناقب الرجال ،بل صارت مسألة
اجلرح والتعديل جزءا من علم احلديث وهي حتوم حول مناقب العدول

ومثالب املنقول منهم.

واملناقب بعمومها إذا ُأخذت كأصل يف السنة والترشيع نجدها أصال من

أصول العلم املسند يف حياة الترشيع اإلسالمي كله ،ومن هذا الباب اعتنى كل
أهل منهج ومدرسة بمناقب شيوخ التلقي واإلسناد يف هذه املدرسة وتلك .
( ) 83

الدالئل النبوية املعربة عن �شرف املدر�سة الأبوية

فاملناقب ورسدها من حيثيات مرشوعيتها ال خالف عليها ،وتتحوصل

املشكلة لدى املنتقدين للمناقب وعرضها يف كوهنا خترج يف الغالب عن دائرة

االعتدال إىل نامذج اإلفراط يف التناول واملديح والتقديس واالعتقاد يف الرجال
اعتقادا قد يبلغ باألمر إىل جتاوز حدود الرشيعة وضوابطها كام يتومهون .

وهذه هي مسألتنا املهمة وحمورنا ،وإن كنا قد أرشنا إىل هذا املوضوع يف كتابنا

((رشوط االتصاف ملن يريد مطالعة كتب األسالف كاملرشع والغرر واجلوهر
الشفاف )) ،ونويص الراغب يف املتابعة واملناقشة أن يقف عليه للمالحظة .

واملعلوم أن اإلفراط يف التناول ال يعني إيقاف تصنيف الكتب يف املناقب،
بل جتمع األمة عىل رضورة استمرار املناقب وذكر حماسن املوتى حلديثَ « :أ ْن ُت ْم
داء ٕاهللِ يف َ
األ ْر ِ
ض» ،ولنا وقفة مع هذا احلديث فالكالم عن الشهادة
ُش َه ُ

كانت يف مناسبة اجلنازة ،أي :الكالم عن املوتى ،واحلديث معلوم يف الصحيح،
داء ٕاهللِ يف َ
وقوله صىل اهلل عليه وآله وسلمَ :
األ ْر ِ
ض» تقتيض أمورا
«أ ْن ُت ْم ُش َه ُ
كثرية ،أمهها أن الشهادة من القوم كانت عىل قاعدة االتباع لرسول اهلل والسري
عىل ُخطى الصاحلني ،ولذلك أثنوا عليها خريا  .والثانية كون الثناء باخلري

وبالرش من أهل املعارصة واملعايشة الذين ُعرفوا باملالزمة لسلوك الرجلني،
فأثنوا عىل األول خريا وعىل الثاين رشا  .والثالثة أن الثناء باخلري وارد وأصدر

النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم معه حكام مصرييا ،وهذا ال يملكه أحد غريه
 أخرجه البخاري عن رواية أنس بن مالك .
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«و َج َب ْت» أي :اجلنة يف املشهود له باخلري،
صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وهي قولهَ :

والنار يف املشهود عليه بالرش .

وحيوم احلديث عند التقييم واالنتقاد ملسألة األسلوب والعرض والتجاوز

يف ذكر الشطحات والكرامات والغلو يف االعتقادات ،وهذه مسألة هلا حلول،
َ
ضوابط اإلفراط والتفريط من داخل الرشيعة،
ومن أهم احللول أن يتفهم املنتقد
وليست تقديرات العقل االنساين ،فهناك انفعاالت كونية ويقينيات إيامنية ال

حتكم بالفهم البرشي وال بالعقالنية وحدها ،بل وال حتى بالعلم النظري
اإلنساين ،بقدر ما تندرج حتت معاين اإليامن املطلق بقدرة اهلل تعاىل وما يمنحه

لعباده الصاحلني ،وأن الكرامة وانفعال الظواهر الكونية بأمره تعاىل ،وتصبح

هذه القضية ليست إفراطا بل جزء ًا من العلم الرشعي الذي جيب االيامن به

وبحصوله ملن اختاره اهلل تعاىل وهيأه لذلك ،وتقف املشكلة فقط عند توثيق
الكرامة وصدق حصوهلا .

واملتحرجون من ذكر املناقب عىل غري ضوابط إنام ينطلقون من إحدى عقد

النقيضني :اإلفراط أو التفريط املذمومني ،واملندفعون للمناقب عىل عالهتا
ودون ثوابت وضوابط ملا يرد فيها هم أيضا عىل نفس النمط من اإلفراط
والتفريط املذمومني وإن كان دافع البعض حسن الظن .

والواقع وختبطاته وكثرة املتقولني واملتمولني فيه حول هذه املسائل ال يفسد

قضية املناقب وتناوهلا أساسا ،فاملفرطون يف كل يشء أضاعوا ُلب الرشيعة
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واملفرطون ع ْلمنوا الدين وحرصوه يف قوانني احلركة
ومقاصدها يف العباد،
ّ
الظاهرة وعبدوا مادية العقل وفهومه القارصة  .واالعتدال بني الطرفني هو
منهج السالمة ،وملنهج السالمة أدب وحسن خلق مع النقيضني .

وإذا نحن نظرنا إىل الواقع  -وهو موقع احلركة وميزان القياس للعقول

والفهوم والوهوم املتأثرة سلبا وإجيابا بقاعديت اإلفراط والتفريط -فإننا سنجد

الوسطية منعدمة يف هياكل احلياة الدينية والدنوية حتى يف أكثر مؤسسات
املسلمني حديثا عن االعتدال والتوسط ورفض الغلو .

وهنا جيد العاقل -والعاقل فقط -نفسه يف حاجة إىل خماطبة األطراف كلها

يف املرحلة ،فال خري يف رجحان الباطل عىل مثله ،وال فائدة يف جماوزة أهل
احلق لنرصة أهل الباطل لكثرة أهله ،ولسان املرحلة وواقع احلركة وتضافر

العقول املتحركة يلزمنا مجيعا وقفة جادة ولكن ليس لتلبية مطالب الرافضني
للمناقب ،وال للراغبني يف اإلغراق الوجداين من داخلها ،وإنام لطرح قضية
املناقب كواحدة من مواضيع االعتدال وسالمة التناول ؛ لتتحول املناقب إىل

لبنة تربط بني احلارض املتفاعل واملستقبل املتفائل ،كام ربط القرآن والسنة بني
مايض التاريخ وحارض املرحلة ومستقبل التحول .

مناقب ؟ ثم هي ملن ؟ أكانت
أليست أخبار أيب زرع يف صحيح البخاري
َ

ألنبياء أو ألولياء بل هي لنسوة يصفون أزواجهن ليس إال!!!...
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ثم ألسنا يف مرحلة اإلفراط والتفريط نشهد املديح واإلفراط فيه عىل أجهزة

اإلعالم واألفالم باسم اإلسالم ملن ال يستحق ؟!

ومن ذات األلسنة واملواقع نسمع التهم والرفض ملناقب الصاحلني عمدا أو

ذكر آثارهم وأخبارهم ،وهم ممن جيب أن يوصف ويستحق.
وجيب بعد هذا كله أن نخترص املسافة ونبحث يف املهم..

واملهم من وجهة نظرنا غري هذا ،وإن كان من وجهة نظر الغارقني واملستغرقني

يف العيش عىل حساب اآلخرين مهام جدا ؛ ألن من يبحث عن اإلسالم جيب

أن يشتغل به ،وسينهج الكل منهجه طوعا أو كرها .

وأما من يتحدث عن اإلسالم ومل يشتغل به وال بنرش حماسنه والتأثري به يف

حمور الواقع تأثريا يتناسب مع اإلسالم ذاته فجدير به أن يشغل الناس بالطعن
يف فضائل وحماسن املوتى ،أو أن يشتغل بامتداح بمن يشتغل هبم من أكلة
القصعة ،وتلك فريسة سهلة لألكل يف احلياة الدنيا ،ولكن غصتها ُم ْه ِل َك ٌة جدا

يف عامل اآلخرة ..فهل من مستفيق ؟!
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املدرسة األبوية مدرسة عاملية وليست إقليمية
كانت رسالة اإلسالم يف أساسها دعوة علم عاملية ،واخرتقت بعامليتها حدود

الزمان واملكان حتى غريت كل يشء ،بدءا بمساحة العقل والذهن والوجدان
وحتى احلدود واملناطق والبلدان ،وحترك السلف الصالح منذ الوهلة

األوىل لتجسيد شعار ( ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)

[األعراف ، ]128:وهي الدعوة املضادة للمبدأ املسيلمي القائل( :األرض نصفها

يل ونصفها لك) .

ومن هذا املبدأ الذي رسمه اإلسالم برزت مسألة العاملية ،ومن املبدأ الثاين

الذي رسمه الكذاب برزت مسألة اإلقليمية .

ولو تأملنا يقينا يف مبادئ الكذاب والكافر اليوم لوجدناها قد مألت العامل

وطبقت عليه قانوهنا السلبي ،وهي التجزئة واالنقسام يف القرار ،والنظرة

اإلقليمية ملسألة املواطنة واحلصار االقتصادي وغريها ،وتسمى اليوم بالعوملة

والعلمنة .

وأما مبادئ اإلسالم من عامليته يف الفكر إىل عامليته يف القرار إىل عامليته يف
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احلدود األرضية إىل عامليته يف املعاجلة فال يوجد هلا موقع وال مدرسة وال

مؤسسة وال جهاز إعالمي وال شعب إسالمي ،اللهم إن كان هناك من األفراد
يف الشعوب من يعلم بذلك وال يمتلك اإلعالن به .

والتجزئة واملواطنة وداء العرقية وما شاهبهام من أمراض اجلاهلية األوىل

هي عني التطبيق الفعيل املعارص للجاهلية احلديثة  .وليس هذا يف مواقع
الكفر والكافر بل حتى يف أساليب املدرسة احلديثة إسالمية موجهة وإعالمية

مربجمة.

ويعزى كل انحراف َح َّل بالفكر االنساين يف عامل اإلسالم واملسلمني إىل غلبة

التأثري املربمج عىل االجيال املخدوعة حتت املظلة اجلاهلية احلديثة .

والعلامء والفقهاء واملحدثون واألصوليون وال ُّنحاة واللغويون كثريون يف

جمموع العامل اإلسالمي ،وهلم صولة وجولة يف صفوف العلم وبناء املعرفة،

ولكن كثريا منهم ال يمتلكون باسم اإلسالم قرارا وال يتخذون موقفا وال
يشاركون يف صنعه ،وإنام هم جزء من ديناميكية احلركة السياسية واالقتصادية
واالجتامعية ذات العالقة الفعلية بالعوملة والعلمنة اليوم ،وقد كانت باألمس
جزء ًا من سيادة العلامنية والشيوعية والتوليفية االستسالمية  .وداخل هذه

(البوتقات) التي يتعلمون منها وفيها يع ّلمون هم مستغرقون جدا يف قراءة
وحتقيق وحفظ ورشح النصوص العلمية املتوارثة ،وهبا يفتون وعليها يصنفون

ويكتبون ،أو ألجلها يبكون ويتباكون .
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وهم ال يرون من اجليل املعارص اهتامما وال التفاتا للعلم الذي احتضنوه

وخدموه وأبدعوا يف فرعياته ودقائقه ،ويزداد حنقهم وهم يشهدون جيال
جديدا أخرجته مرحلة الصحوة من غفلة ضاربة إىل مدارك جديدة انطلقت به

يف البحث عن الذات من خالل االنتشار األفقي والدعوة إىل اهلل واستجالب

املجموع األوسع من الناس إىل حرضة التفاهم والتقارب والتحابب ،مع
ضعف يف علم الفقه واحلديث والتفسري واللغة واألصول وغريها .

ومع علمنا أن هذه العلوم مهمة جدا جدا إذا نحن نظرنا إليها من حيثيات

(ما هو واجب علمه ومعرفته ) ؛ ولكن ال يراها اجليل ذاته من حيث إهنا واجبة
العلم واملعرفة ؛ ألنه جيل يرى نقيضني يف الواقع :

األول  :هجمة رشسة عىل اإلسالم والتاريخ واملدرسة األبوية ،ملحاولة

تصويرها بالتخلف واجلهل ،مع سحب البساط من حتتها بوسائل حديثة

ومتطورة .

الثاين  :برود مصطنع يف منسويب املدرسة األبوية فقها وحديثا وأصوال

وتفسريا ..إلخ ،وتقوقعهم داخل املدن والعواصم ،ورضاهم بالتحلق عىل

مدى الساعة والساعتني ملطالعة الكتب وقراءهتا يف جمالس عامة ال يتخرج منها

فقيه وال طالب علم بإجازة.

ومن هذه العقدة برزت حاجة الواقع امللحة إىل نامذج أكثر حركية وتأثريا
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لقراءة الفقه واحلديث واألصول ،ولكن إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من طوفان
املعركة املعرفية املعارصة يف مرحلة اجلاهلية احلديثة.

واالهتامم بالعلوم وتفصيلها ودقائقها البد أن يربز يف مرحلة الحقة ،وقد

برز ،وظواهر هذا الربوز واضح يف خترج العديد من شباب العلم عىل مستوى
جيد من التعليم الرشعي والنظري ،وخاصة يف حرضموت واليمن.

إن االنفعاالت بني أتباع املدرسة الواحدة ال تفيد سوى األضداد ،وخري

لألتباع أن يتعلموا ما هو معنى ال ّندية ومعنى ّ
الضدية ومعنى العدو ..فقد
خلط املتأخرون بني هذه التعاريف وأقاموا عليها املواقف واألحكام فتخبطوا

خبط عشواء ..فالنِّدِّ َّية معناها التساوي يف اهلدف والغاية واملصري ،كام هي أيضا
التساوي يف املقام واملرتبة واملنفعة ،واألنداد يف مدرسة حرضموت ال يعاجلون
القضية العاملية وال املحلية من هذه الندية أبدا .

واألنداد يف مدارس اإلعالم املحلية والعاملية هم حصيلة تراكامت كمية

صنعتها ظروف الواقع ،وصارت جزءا منه ومعربة عنه ومتفاعلة فيه ومعه،

فهم ال يدركون حقيقة ما هم فيه وال ما جيب أن يكونوا عليه.

وأما ِّ
الضدِّ َّية فهي العمل املعاكس داخل إطار خارجي واحد ..فاملعلوم أن

املسلمني جتمعهم داخل إطار اإلسالم قواعد إسالمية مشرتكة تسمى القواسم،
ِّ
وإذا سقطت دائرة العمل ضمن القواسم بدأت ِّ
والضدِّ َّية رصاع يف
الضدِّ َّية،
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هذا املعنى بني أهل القواسم املشرتكة ،والرصاع طمع وبغي يخُ رج أهل امللة عن
مدلوالت أصول دعوهتم العاملية ،التي جتمع بني األضداد ،وتوحد األنداد .

رأيت ِّ
الطبع رائد
الضدِّ َّية قد برزت بني مذهبني أو مدرستني فاعلم أن
وحيثام َ
َ

والدمار هناية األتباع ،وكالمها مطية العدو لتعميق الرصاع .
هاتني الدعوتني
َ

وأما العدو فهو املخالف للرؤية أساسا يف االعتقاد والرؤية واهلدف واملصري

واملبادئ ،وعدونا مجيعا هو الكافر والكفر ،والكافر له مع املسلمني ضوابط يتم

من خالهلا التعامل معه ،وأما الكفر فال .

وإذا كان الكفر بمبادئه هو رائد احلركة يف سياسة العدو الكافر ؛ فإن العداوة

بارزة كل الربوز بني العنرصين املسلم والكافر .

أما إذا كان اإلسالم بمبادئه هو رائد احلركة يف سياسة املسلم ومن يليه من

الكفار ؛ فإن العدل والقسط يف طريف اإلفراط والتفريط َيظالن مها األساس.
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مدرسة حرضموت األبوية بني الدعوة إىل الذات
ومرحلة املؤسسات

لسنا يف حتديد الكالم عن مدرسة حرضموت بالذات ،وإنام نحن يف سبيبل

النظر من خالل حاجة املرحلة إىل مدرسة حرضموت ،ومدرسة حرضموت

مل ختدم فكريا من هذه احليثية كمدرسة أصال؛ ولكنها خدمت عرب األجيال
والتقلبات من حيث الطريقة.

وهلذا يتلعثم كثري من املنتمني إىل هذه الطريقة عندما يتناولون املواقف

الفكرية أو ما يسمعونه من األضداد عن تراث الطريقة ورجاهلا.

والطريقة كانت وال زالت ناجحة يف اخرتاق الواقع والتأثري عىل رشائح كثرية

فيه ؛ ألهنا خماطبة للروح والوجدان ؛ ولكن كثريا من محلة األقالم وضحايا
اإلعالم هم أيضا يف حاجة للطريقة ؛ ولكنهم متوقفون عند إشكاالهتا وما

يسمعونه من أضدادها .

واألضداد لو حرصنا هوياهتم بتمعن لوجدنا أن األسلحة املستخدمة ضد

الطريقة أو حتى ضد الطرق كلها هي أسلحة مؤسسات ال أسلحة أفراد ،وهذا
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هو رس نجاح اهلجمة املعارصة ،وخاصة أن املؤسسات هي كتل ومهية تتحدث
دائام باسم الكل وتنطلق بسياسة روح الفريق الواحد ،فيجد أتباع الطريقة أهنم

أفراد أمام مجاعات أو كتل فكرية ،وجيدون أن نشاط هذه املؤسسات يتغلغل

بواسطة الوسائل إىل البيوت واملخادع واملدارس واملساجد ،وهييئ كتال جديدة
يف الواقع ضد سلوك األفراد .

وقد فطن السلف إىل هذه املسألة ومل يقفوا عندها أو حذاءها مكتويف األيدي،

بل وضعوا قواعد عمل املؤسسات ،وقعدوا هلا قواعد احلركة يف الواقع ،ونجحت
هذه البادرة يف حتويل الطريقة إىل مدرسة تتحدث بلسان املجموعة ال بلسان الفرد

الواحد ؛ ولكنها خمتلفة متاما عن مؤسسات املدارس الضدية املسيسة.

وكان بدء هذا التحول وخاصة يف حرضموت قديام جدا ؛ ولكنه اتسع وأخذ

طابع الرتتيب والتنسيق مع بدء ظهور مؤسسات التعليم احلديثة ،فاملدارس

احلكومية يف أساسها مؤسسات رسمية وضعت لتدريس التعليم اخلدمايت،
واملرشف األسايس ملكونات املؤسسات التعليمية يف مرحلتها اجلديدة آنذاك

هو االستعامر ،وأما املدرسون واإلدارات وموظفو العملية التعليمية فام هم
إال عامل يف مؤسسة ،إذن فاملستثمر األصيل هلذه املؤسسة هو االستعامر وليس

الشعوب ،وإن كانت يف وجهة نظر العوام واملغرورين واملخدوعني بالسياسات
الغربية أهنا مدارس تقدمية ضد التخلف واجلهل  .والتخلف واجلهل لدى

االستعامر هو اإلسالم ذاته ،ولدى املسلمني املخدوعني كان ما يعتقدونه من
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حتجر العلامء وتزمت اآلباء وركاكة املناهج األبوية ،فاالستعامر كسب اجلولة،
واملسلمون خرسوا حقيقة اإلسالم .

وظهرت منذ تلك املرحلة سياسة املؤسسات التعليمية بديال عن التعليم

األبوي ،سواء كان ضمن الطريقة أم خارجها .

وكام ذكرنا سلفا أن حرضموت كطريقة فطنت خطورة موقف املؤسسات

اجلديدة ،فنقلت حركة الطريقة لتصبح مدرسة حتتضن املؤسسات ؛ ولكن

هذه املؤسسات كانت عىل غري النمط االستعامري املربمج ،بل كانت نقلة

تسمح بيشء من التوازن يف معركة احلياة العلمية والعملية ،وأول من وضع
نظام املؤسسة التعليمية قديام وقبل مراحل االستعامر بحرضموت هو اإلمام
املهاجر ،ثم الفقيه املقدم ومن تاله  .أما يف القرن املايض فكان رائد هذه احلركة

احلبيب عيل بن حممد احلبيش ،وله فضل السبق بإعطاء األربطة األبوية موقع
املؤسسات العلمية املناهضة لالمتداد االستعامري يف التعليم.

ويليه مبارشة رباط تريم الذي اشرتك يف بنائه العديد من أبناء الطريقة،

ودرس فيه العرشات من رجال مدرسة حرضموت ،ويأيت يف مقدمتهم رجال

كتاب (( الباحث املحتاط يف تاريخ الرباط )) .فليرُ جع إليه ،وهذه النقلة
 كتاب احتوى عىل تاريخ إنشاء رباط تريم واجلهة التي قامت بتمويل هذا املرشوع
الكبري واملدرسني الذين ابتدؤوا التدريس يف حلقاته كام أشار أيضا إىل تاريخ التعليم
ومواقعه يف تلك الفرتة .
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الفكرية أعطت طريقة حرضموت دفعة منهجية واعية جعلت املدرسة تربز

مبارشة خالل سنوات قالئل لتنترش يف سائر بالد اليمن وبعض بالد العامل .

ومن املعلوم أن رجال الطريقة يف إندنوسيا ورشق إفريقيا فطنوا أيضا هلذه

املرحلة وأسهموا يف بناء املنهجية العلمية للطريقة ،فأنشؤوا أيضا مجلة من
املدارس واملعاهد واألربطة األبوية لتناهض االمتداد االستعامري .

لقد فتح مابني عام 1300هـ إىل عام  1420هـ العديد من األربطة واملدارس

ذات الصبغة األبوية يف ساحة اليمن ،وخاصة الشطر اجلنويب كام كان يسمى

حتت تأثري مدرسة حرضموت.

وحتولت أربطة حرضموت وخاصة سيؤون وتريم وقيدون وغيل باوزير

إىل مؤسسات تربوية تعليمية دعوية ملواجهة االمتداد التعليمي املستظل بظل

االستعامر ،وحلقها بسنوات عرشات بل مئات من طالب العلم من خرجيي هذه
املؤسسات ،الذين حافظوا بصالبة وحتد عىل نمط التعليم األبوي ،وعىل الطريقة

( هوي ًة وأذكار ًا وسند ًا وإجاز ًة ) ،وعىل سامت املدرسة دعوة وتربية وتعليام.

 أقدم رباط رباط احلبيش بسيؤون ،ثم رباط تريم أزهر حرضموت ،ثم رباط الغيل
1321ه��ـ ،ورباط قيدون ،ورباط عينات ،وأما امل��دارس فمدرسة مجعية احلق
1334هـ ،ثم مدرسة الكاف ،ومدرسة مجعية األخوة 1352هـ ،ومدرسة النهضة
بسيؤون ،واملدارس العيدروسية يف قرى حرضموت ،ومدارس مجعية الفضائل ،ويف
الساحل مدرسة الفالح التي أقامها الشيخ الدباغ ،ومدرسة مدحيج بالشحر ،وتسمى
مدرسة «مكارم األخالق» ،ومدرسة آل شيخان باملكال « .أدوار التاريخ» ص.425
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وملا عرفت قوى االستعامر مدى التأثري االجتامعي الذي اضطلعت به هذه

املؤسسات العلمية سعت إىل استخدام عمالئها إلضعاف هذا الدور وحتجيمه،
واستخدمت كل وسائل النفوذ يف سبيل إغالق هذه املؤسسات ،ومن ثم إيقاف

الزوايا والتعليم األبوي بكل نامذجه املؤثرة .

ومل تأت مرحلة االستهتار مرحلة الشيوعية اإلحلادية يف اليمن إال وقد

ضعف وتالشى الدور الفاعل هلذه املؤسسات من حيث استمرار العطاء ؛

ولكن برغم ذلك فقد حافظ تالميذ هذه املؤسسات عىل رشف التعليم األبوي
وعىل الطريقة حتى هناية املرحلة .

ويأيت يف مقدمة هذه الطالئع رباط البيضاء ،والذي ظلت مؤسسته األبوية

بذرة عطاء يف تربة اليمن اخلصبة ،تتحدى التحوالت االستعامرية واالستهتارية

برغم ما تعرض له من الضغوط واإلرهاصات حتى مرحلة الصحوة ،وكانت
الصحوة بمثابة الدافع اجلديد للنهوض بمسألة التعليم األبوي (املدرسة
والطريقة) ،برغم وجود املؤسسات اجلديدة املوضوعة خصيصا الكتساح
املرحلة من وجهة نظر اجلانب اآلخر بشقيه الكفر والكافر واملدرسة التنويرية
احلديثة  .ونحن اآلن قد شاهدنا آثار هذه املدرسة التي ارتقت حقيقة لتجمع

بني شقي املسؤولية :

 -1املدرسة كفكر واسرتاتيجية .

 -2الطريقة كسلوك وأوراد وتعليم .
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وترشق هذه املسألة لتفرض نفسها عىل أتباع مدرسة حرضموت ليهتموا

بإعطاء املدرسة موقعها املتكامل  ،وموقع املدرسة هذا :هو توسيع دائرة
املؤسسات احلاضنة لكافة قواعد وثوابت ومهامت العمل الدعوي والرتبوي
والتعليمي وحتى املهني ،وأيضا استيعاب كوادر العمل الفكري والرتبوي

ـ وهلم جرا ـ الذين ينترشون يف أرجاء من العامل يتقولبون من خالل هذه
املؤسسات ومشاريعها الفكرية والدعوية ،واحتضان كل منهم يف بلده

وموقعه.

إن النظر اجلاد إىل إعطاء مدرسة حرضموت منذ اآلن موقعها املناسب من

بناء املؤسسات املتعددة سيسهم إىل حد كبري يف سالمة بقاء أنشطة هذه املدرسة
داخليا رغم أي تغري أو حتول ال قدر اهلل .

وال ننسى دور املدرسة الزيدية باليمن وما حققته خالل القرون الطويلة يف

املحافظة عىل سامهتا األساسية للتعليم األبوي حتى مرحلة االحتواء للمدرسة
كحكم ؛ ولكنها بقيت عىل شكلها اآلن كمذهب شعبي وتعليم أبوي يف املسجد
والزاوية واملكتبة ،ويبدو أن فكرة املؤسسة قد برزت أخريا يف املدرسة الزيدية من
خالل جهود بعض العلامء املدركني سامت املرحلة وحتوالهتا ،ويتمثل ذلك يف بعض

املؤسسات التعليمية األهلية ذات الصبغة الشعبية ؛ ولكن هذه املؤسسات مهددة
باخلطر أكثر من مدرسة حرضموت ؛ ألن املدرسة الزيدية تؤمن بقضية األخذ باحلكم

والسلطة كأصل يف إسرتاتيجية املدرسة ،خالفا ملا هو يف مدرسة حرضموت.
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مدرسة حرضموت األبوية نموذج صالح لالستدالل
إن تركيزنا هنا عىل مدرسة حرضموت ال يعني فقدان املدارس األبوية

األخرى يف العامل اإلسالمي ؛ ولكنا نعتقد أن املراحل املتقلبة ساعدت مدرسة
حرضموت عىل البقاء يف حدها األدنى لتحافظ عىل الطريقة ذاهتا سواء يف
الداخل أو اخلارج .

أما غريها من املدارس التقليدية فقد هدمت أسباهبا كطريقة ذات استقاللية

معينة ،بل حتى أوقفت غالب مؤسساهتا التعليمية كمدرسة احلجاز ومرص
والشام وصنعاء وزبيد واملراوعة والتهائم مجيعا .

وكان السبب األول لنجاح استمرار هذه املدرسة أساس االسرتاتيجية

الفكرية التي رسمها أوائل رجاهلا ،وهذه االسرتاتيجة مل تدرس حتى اليوم
كظاهرة فكرية هامة حتى من أبناء الطريقة أنفسهم ،ألن غالب أتباع هذه
الطريقة ال يولون املسألة الفكرية موقعا من الطريق ،وألن شيوخ هذه الطريقة

أيضا ال يميلون إىل العقالنية وال إىل إشغال االتباع بالتعمق يف التعليالت
والتحليالت ،مستغنني عن ذلك بصب جهود اجلميع يف معرفة وسائل الطريق
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إىل اهلل ،ومستفيدين من انعدام وجود الضد املناوئ سابقا .
واليوم ونحن نرى العرشات بل املئات من أبناء هذه الطريق وأتباع هذه

املدرسة وقد جنحوا إىل املدارس الضدية وصاروا جزءا منها ولبنة من لبناهتا

أمام طريقة أهلهم وآبائهم ،مفذلكني هذا اجلنوح بأنه حمافظة عىل اإلسالم
ورفض لألبوية املنحرفة وخروج من دائرة اجلاهلية القائلة( :ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ) [لقامن ]21:؛ اليوم نجد أن
عودتنا من داخل املدرسة ذاهتا إلعادة الرتتيب الواعي ملبادئ الطريق ودحض
الشبهات التي رسمتها املدارس الضدية مسألة واجبة كل الوجوب ،ورشط

الزم من رشوط املحافظة عىل رشف اإلسالم كله .

فاملنتمي املعارص للطريق املتوارث إنام يراه أكثر املثقفني وخرجيي مدرسة

الضدية جاهال مقيتا أو قبوريا متعصبا ،واملثقفون املعارصون وخاصة ممن

ينتسب تارخي ًا وسالل ًة للمدرسة األبوية إنام كان سبب جنوحهم إىل األفكار
والرؤى املعاكسة عدم معرفتهم الكاملة لسالمة املنهج األبوي وعالقته

وحتوهلم بفعل التحوالت السياسية
السندية بأرقى مراتب السالمة يف اإلسالمّ ،
والفكرية واالجتامعية إىل مؤسسات املدارس املسيسة التي دأبت منذ تأسيسها
عىل تعتيم الرؤية والعالقة بني املثقفني واملدارس األبوية .

ومن وسائل التعتيم الرتكيز عىل املتناقضات ،ولفت نظر املثقف إىل ما

يتحدث به الناس عن الكرامات واملقامات واألحوال واالنفعاالت والشطح
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واجلذب ،وغريها من وسائل احلجز املبارش بني املفكر واملثقف وبني مدرسة

إسالمية وأبوية .

ومن هنا حدث االنفصام بني األتباع وبني املدارس التقليدية ملحوها ،وزاد

األمر تعقيدا انطواء العلامء والدعاة وسكوهتم ألسباب متنوعة ،مما جعل

الطريق التقليدية ال تتجاوز احلرضات واألذكار واملوالد وشيئا من املجالس
اإلنشادية ،وهذه ال تقنع تلميذ املدرسة احلديثة دينية وال دنيوية بنجاح دور

اآلباء واألتباع يف املجتمع املعارص ،وال جيدون غري البديل اجلاهز ،وهي

الفكرة الضدية املعارضة ،فيتخبطون فيها وهيلكون عقوهلم وقلوهبم داخل

أتوهنا املسيس وهم يعلمون أو ال يعلمون .

إن الربامج التي قامت عليها املدارس الضدية حتتاج منا إىل وقفة جادة وطول

نظر ،فاإلسالم من حيث هو فال غبار عليه أينام كان ولدى أي مجاعة أو فرقة
أو مذهب ؛ ولكن اإلشكال يف االسرتاتيجية الفكرية الضابطة هلذه املدارس
واملنطلقات والثوابت التي تنبع منها ،والغايات التي هتدف إليها  .وهذه مسألة

بالغة التعقيد إذا تركناها دون تعليل علمي وتفصيل تارخيي .

وغالب املخدوعني باملؤسسات العلمية احلديثة دينية وغري دينية إنام خدعوا

لكوهنم مل يتعمقوا يف االسرتاتيجيات والثوابت ،بل نظروا يف الشعارات
والدعايات واحلد األدنى من الرشوط  .فالذين ُخدعوا يف أوطاننا بالشيوعية

واإلحلاد َ
وخدَ موها من داخل املساجد وفوق املنابر إنام كان مستوى علمهم
( ) 101

الدالئل النبوية املعربة عن �شرف املدر�سة الأبوية

النظر إىل شعارات السياسات املكتوبة عىل الالئحات واجلدران (ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ) [األح���زابُ ،]23:
وخدعوا من خالل قدرة
عنارص التسييس الذين عرفوا كيف جييدون متثيل األدوار املزدوجة :دور يمثل
اخلداع للشعوب املسلمة ودور يوايل سياسات الكفر ومشاريع األنظمة .

وقد تتابع اخلداع تلو اخلداع منذ املرحلة الغثائية مرحلة سلب القرار اإلسالمي

وبدء دور التجزئة اإلعالمي ،وهذه مرحلة جيدر بكافة أتباع املدارس التقليدية

دراستها بتمعن والوقوف عندها باهتامم.

وهذه املرحلة ممتزجة التحليل بني الدين والتاريخ والسياسة ،وبدراستها

تتجدد عالقة األجيال باإلسالم املتوارث عقائديا وسلوكا وأصوال وفقها،
أو ما يسمى بالتعليم األبوي ،والدراسة هلذه املرحلة جيب أن تتخذ املحاور

التالية:

 -1دراسة متأنية يف عالمات الساعة .

 -2دراسة متأنية يف تاريخ التحوالت السياسية .

 -3دراسة متأنية يف مناهج الدعوات الرشعية مذهبية وصوفية وسلفية

وعالقتها بمراحل االستعامر وانتشاره .

وهبذه الدراسات -التي أرجو أن يقيض اهلل هلا من احلريصني عىل إجالء

احلق وخدمته من يربزها عىل ظاهر الواقع االجتامعي -يكون إجالء الغشاوة

الضاربة عىل عقول طلبة العلم ومثقفي املراحل الغثائية .
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إن الذين يسخرون من تاريخ آبائهم وتاريخ أسالفهم هم أولئك الذين ال

يدركون مدى االنخداع الطوعي النطوائهم حتت مضالت الفتن ،والشجاعة

العلمية واألدبية إنام تلزمهم وتلزمنا العمل بجد واجتهاد ألجل ترسيخ مبدأ

التوسط( :الإفراط وال تفريط) ،وليس الكالم عنه يف املجالس واللقاءات
وبناء الذوات عىل حساب اآلخرين .

إننا أمام حتدٍّ قاتل ،وال جيدي مع هذي التحدي أن نغمض أعيننا لنقطع

طريق اخلطر ونحن ال ندري أو ال نرى ..

فاملندفع إىل أدبيات األضداد واملتأثر بمقاالهتم جيب عليه أن يغوص أيضا

يف إجالء الغموض عن أدبيات مدرسته التي ينتمي إليها وإن كانت معرفته
العقالنية املجردة ال تستسيغ ذلك .

ومن هنا نتحدث مع أشباهنا وأمثالنا ممن يعنيهم شأن أدبيات هذه املدرسة

أنه جيب النظر يف فقه املرحلة ،لنبدأ نشاط املؤسسات أمام ضدية املؤسسات

األخرى باتزان ومسؤولية ،ومن خالل االتزان واملسؤولية يمكن أن يصل
اجلميع إىل قواسم مشرتكة تلتقي عنارص اإلحباط عليها وتسعى إليها ،خروجا

عن سياسة التعمية والتجزئة واألنانية الضاربة عىل أمة االسالم يف كل مكان .
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مشكلة املشاكل
انعدام ضوابط املعرفة وفقدان الرغبة يف التعرف كالمها طرفا نقيض ،يدمران

املنهج املستقيم ويأتيان عىل ثوابته  .وأشد ما يقع فيه أتباع املدارس اإلسالمية

مثل هذا االنفصام اخلطري  .ويكون ضابط هذين النقيضني يف األتباع هو غلبة

العاطفة وافتقاد القدرة الكافية لدى الشيوخ عىل تسيري دفة سري العالقات بني
رشائح احلركة .

هذا إذا كان هناك شيوخ باملعنى املتعارف عليه ،وأما عند انعدام الشيوخ

فانتقال فجاجة الترصف واالندفاع يف اختاذ القرار واجلنوح بسفينة املنهج

سيبدو واضحا بني العلتني ،ومها انعدام ضوابط املعرفة وفقدان الرغبة يف
التعرف ؛ ألن قيادة احلركة ذاهتا انتقلت إىل موقع الفجاجة.

واألغرار يف جتربة املناهج اإلسالمية واملدارس العاملية يستلهمون ضوابط

علم َبينِّ ٍ بذلك ،وتربز هذه الفجاجة
احلركة من رغبات ناشئة عن النفوس دون ٍ
يف شكل العالقات واملواقف ،فمثال نجد يف مدرستنا العاملية مدرسة حرضموت

أن أتباعها يمثلون نامذج كثرية من حيثيات فهمهم ملدلول وظيفة هذه املدرسة
وأبعادها العلمية والعملية والفكرية ،وعىل كثرة هذه النامذج نجد أن طريف
اإلفراط والتفريط يف هذا الزمام يمثالن احلد األعىل يف النقيضني .
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هناك املندفعون عاطف ًة وهمِ ّ ًة حلركة التغيري ومحل هم االنتشار واالنتقال من

ركود املدرسة إىل موقعها املؤثر ،وهؤالء عىل قوة حرصهم وسالمة مقصدهم
إال أن التجاوزات التي يضطرون إليها بفجاجة التجربة تكلفهم وتكلف
املدرسة من داخلها رضائب خطرية جدا ال يستشعروهنا حالة االنطالق ؛

ولكنها ِّ
حمطمة وال ختدم الوظيفة املشرتكة .

واملغامر الذي يشهد مكاسب املغامرة يف سوق احلركة ربام استصغر مواقف

العقالء أنفسهم إذا خاطبوه بمنطق االتزان ،فاملكاسب ذاهتا تفرض نفسها
عىل املغامر وعىل طوائف املنتفعني واملتحركني ،ومثل هذا يصعب ترشيد ما
ينطلقون به أو يعتمدون عليه يف انطالقتهم( ،ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ) [األنفال.]42:

ويقابل هوالء أيضا املندفعون عاطفة و ّ
مهة عكسية إليقاف احلركة كلها،

والنظر إليها بمناظري السلبية والفشل ،وهوالء قوم أو أفراد انتزعت من

فهومهم املركبة مسألة مدرسة حرضموت كدعوة ومنهج وثوابت ،وبقي يف
معلوماهتم ما يشهدونه يف واقع املعارصة من انفعاالت وجتاوزات ،سواء من

أتباع املدرسة ذاهتا أو من عموم املنتسبني للمدرسة األبوية بالعرق والنسب
املخالفني ملنهج اإلسالم كله يف املعامالت واألدب .

وهذا الصنف األخري هم الذين يرفعون عقريهتم ضد التغني بأجماد اآلباء

وذكر مناقبهم ولو كانوا صاحلني كام يذكر عنهم ،فالتاريخ املكتوب والواقع
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املالحظ يفرز لدى املخرضمني ثقافة وفكرا وعقيدة إشكاالت خطرية عن هذه

املدرسة وثوابتها ،أو بمعنى أدق سلوك رجاهلا وتوجهاهتم الفكرية وعاداهتم
االجتامعية ،وخاصة بعد انتشار املدرسة التنويرية التي برزت مع املرحلة

الغثائية ،وهي املدرسة احلاملة لواء النقض لكافة موروثات املدرسة الصوفية

وآل البيت يف العامل اإلسالمي بعمومه  ..وهنا تكمن مشكلة املشاكل!!!...

وحل املشكلة األوىل من املشاكل حيتاج إىل وقفة جادة من منسويب هذه

املدرسة ،وخاصة من عقالء املدرسة وبقية شيوخها املعتدلني ،ليتفادوا بوقفتهم

فجاجة األغرار وانتقادات األغيار ،وهذا مطلب عزيز يف ذاته ،وأصعب منه

ورص أدواته .
البحث اجلاد يف ترتيب أوراقه
ّ

وهذا ما يدفع النقيضني من أطراف احلركة إىل التامدي يف االندفاع والسري

قدما باألتباع ،فكام يقال :القافلة تسري وعجلة التاريخ ال تعود إىل الوراء وال

يمكن أن تتوقف إال يف يومها .

فاجلامدون من معتديل الرؤية بني النقيضني قد فرغ من شأن االستفادة منهم

يف أسلوب الدعوة املتحركة ووسائلها ،وهلذا يرى املندفعون يف الطريق أن

الوقوف عندهم تباطؤ وتعطيل ،واالنتظار إىل قيامهم وحتركهم عرقلة وتقليل،
واخلري كل اخلري يف احلركة ال التوقف ،مهام كان الثمن.

وهذه مشكلة أخرى ..إذ الوقوف منا اآلن لدى ما نحن بصدده ال يعطل
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حركة النقيضني ،وال حيرك مجود املعتدلني وال يعالج قضية االنفعالية لدى
األضداد أو األنداد ،بل وربام ال يضيف مثقال ذرة فيام حتتاج إليه اآلن هذه

املدرسة لتبقى يف حدها األدنى ،أو إلقناع الرافضني من أهلها هلا ،ولسري
حركتها حارضا ومستقبال .

ولكن هذا الوقوف أو املوقف تقرير حالة وتشخيص هلا ،وهذا ما نملكه

داخل مساحة احلروف ،ولنا بإذن اهلل تعاىل موقف آخر يسري قدما داخل حماور

الواقع كله ،ولكنه ليس بارزا كل الربوز ،النعدام صفتي النقيضني فيه ،فال
اندفاع وجتاوز وال توقف أو متايز ،بل حتريك للجامد وفق طاقات احلركة،
وترشيد لالندفاعات واالنـزالقات بكافة اإلمكانيات ووسائل الدعوة ذات
اخلري والربكة ،وأتباع هذا املنطلق قليل جدا ؛ ولكنهم يزدادون وال ينقصون،

فرط يف االعتقادات
فمن اندفع يف جمال احلركة عىل غري ثوابت عاد إلينا ،ومن ّ
والتقديرات ثم تاب وأدرك عاد الينا ،وهذا املحور متحرك عىل مدى التاريخ

حتت قاعدة رشعية (ال إفراط وال تفريط) .
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جتربة أربطة الرتبية اإلسالمية يف إعادة الدور األبوي
حرصا من أربطة الرتبية اإلسالمية عىل اجلمع بني التعليم األبوي والتعليم

األكاديمي احلديث ،وحماول ًة لسد الثغرات التي أحدثتها التحوالت املاضية؛

فقد فتحت األربطة أبواهبا الحتضان كافة طالب املدرسة احلديثة عىل
أنامط متفاوتة لربطهم باملدرسة األبوية املسندة ،وذلك بقبول طلبة الكليات
احلكومية املتنوعة ضمن إطار األقسام الداخلية ،ليتم توزيع الوقت بني

الدراسة األكاديمية صباحا وبني الدراسة الرشعية مساء ،ويعد قسم املناهج
هلذا النموذج دروسا علمية تكمل للطالب ما ينقصه من أمر العلم الفريض

الواجب ،إضافة إىل توظيف طاقات الشباب يف األنشطة العلمية والندوات
ورحالت الدعوة والتدريس يف الدورات التعليمية والرتبوية ،مما مجع هلم بني

طريف الرتبية والتعليم.

وكذلك تتبنى األربطة حلقات العلم الرشعي للمرأة املسلمة حتت إرشاف

دار الزهراء للقرآن والعلوم الرشعية ،ولدار الزهراء أيضا جمموعة من املناهج
ذات الصلة املبارشة باملدرسة األبوية ،مما يسهم يف إكامل نقصها املعريف إن

كانت تدرس يف يشء من املدارس .
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كام تؤدي الدورات الصيفية دورا إضافيا خالل العطل واإلجازات الفصلية

والسنوية ،ويعود عائدها املعريف بال منازع لصالح الدعوة ،وهلذه الدورات

أيضا مناهج علمية مكثفة متكن صاحبها النظر يف أخذ مبادئ العلم الفريض
يعرف له أمر اإلسالم واإليامن ثم ما يلزمه من أمر
الواجب ،وهو العلم الذي ِّ
اإلحسان والعلم بعالمات الساعة كركن رابع من أركان الدين ،ويرتقى طلبة

العلم وطالباته يف هذه الدروس حسب مستويات األنساق التي يدرسون هبا،
حيث يوجد لكل نسق مقرر ومنهاج .

وترتكز دروس املقررات واملناهج يف عمومها عىل النحو التايل :

		 القرآن الكريم  :تالوة وجتويدا وتفسريا ودراسة حتليلية .
-1

 -2احلديث الرشيف  :متنا ،ومصطلحا ،ورشحا ودراسة حتليلية.
 -3األصول والعقيدة دون التعمق يف اخلالفيات .

 -4الفقه اإلسالمي  :فقه الفروع عند الشافعية ،عبادات ،معامالت ،مواريث،
أنكحة ،حدود وجنايات إلخ  ،..فقه مقارن يف األنساق العالية.

 -5اللغة العربية  :النحو ،الرصف تطبيقات نثرية وشعرية ،بيان وبديع،
منطق يف األنساق العالية .

 -6السرية النبوية والرتاجم دراسة حتليلية .

 -7الثقافة اإلسالمية  :دراسات إسالمية ،بحوث ،مستجدات فقه الدعوة.
 -8التطبيقات امليدانية  :أنشطة دعوية خميامت ،دورات ،رحالت،
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حمارضات ،ندوات .

 -9فقه املناسبات ،قراءة واعية لعالقة األمة بمناسباهتا عىل غري إفراط وال تفريط.

 -10فقه التحوالت ،قراءة علمية حتليلية للركن الرابع من أركان الدين.

 -11القراءة املكتبية ،وينطوي حتت األقسام ما يناسبها من املؤلفات واملراجع
املقررة بدءا باملتون األساسية وهناية باألمهات واملسانيد ومرورا

بالكتب العلمية والثقافية واملجالت األدبية والعلمية وغريها.

 -12توظيف طاقات الشباب الدارسني خالل السنة للمشاركة يف كافة
املناسبات اإلسالمية واملحلية التي ترشف عليها أربطة الرتبية

اإلسالمية ،ووضع البحوث والرسائل والدراسات املناسبة للمناقشة
والعرض خالل هذه الفعاليات ،وإضافة درجاهتا ألعامل السنة .

و ُترشف أربطة الرتبية اإلسالمية عىل جمموعة من املناسبات اهلامة ذات

االرتباط بالدعوة اإلسالمية وآثارها يف اليمن والعامل ،ومنها :

 -1مناسبة دخول اإلسالم إىل اليمن  :خميامت علمية ودعوية يف مسجد
الصحايب اجلليل معاذ بن جبل باجلند .

 -2مناسبة ذكرى دخول اإلمام العدين العيدروس إىل عدن «أسبوع االمام
العدين» .

 -3احللقة العلمية لإلمام احلداد خالل شهر ذي القعدة من كل عام .

 -4احللقة العلمية يف ذكرى دخول اإلمام املهاجر إىل حرضموت يف القرن الرابع.
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 -5جمموعة من احلوليات املرتبطة باألعالم اليمنية كالشيخ سعيد
العمودي بدوعن ،وسلطانة الزبيدية بحوطة سلطانة ،وعبداهلادي
السودي بتعز.

 -6ندوات علمية متخصصة كندوة «الرتبية والتعليم ..نحو مستقبل
أفضل».

 -7نشاطات اجتامعية خمتلفة كاملبادرات الدورية من خرجيي األربطة
ـ ومنهم األطباء ـ إىل األرياف والقرى للدعوة إىل اهلل مع العالج
املجانِ ّي ِ
ني.
وإعطاء الدواء ّ

إضافة إىل املشاركات اإلضافية مع شباب الدعوة بحرضموت يف املناسبات

السنوية والفصلية املعتادة .

وهيتم العديد من منسويب الدعوة إىل اهلل يف اليمن وحرضموت خالل املرحلة

املعارصة بربط املنهج العلمي الدعوي املحيل بالبالد العربية واإلسالمية ،من

خالل الرحالت الدعوية وزيارة البالد اإلسالمية ذات االرتباط التارخيي

بمدرسة حرضموت ،مما أدى إىل زيادة التفاعل العلمي واملعريف وحتريك

طاقات ومهم املنسوبني إىل هذه املدرسة ،وإىل بقية مدارس اإلسالم األبوية،
كي يستعيدوا نشاطهم الرتبوي والتعليمي ونرش الدعوة إىل اهلل باحلكمة

واملوعظة احلسنة بني عموم اخللق املتعطشني إىل سالمة الدارين ( ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) [احلديد. ]21:
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كيف نقرأ عن املدرسة األبوية ؟
املدرسة األبوية وسيلة طريق بني عرشات املدارس احلديثة ،ومدرسة

حرضموت األبوية حتمل بالنسبة ملا نحن نعلمه ونعيشه منهج ًا يتناسب يف

ثوابته اإلنسانية مع أعتى املراحل وأشدها ظلمة ،وهلذا يمكن لنا أن نقرأ عنها

ما يناسب الزمان واملكان .

أما يف شأن املعرفة العلمية والثقافة اإلسالمية واإلنسانية فاملدرسة األبوية

ومنها مدرسة حرضموت -هي أشبه ما تكون بـ(املِصفاة) أو (الفلرت) الذيينـزع عن العلوم واملعارف كثافاهتا ،وعن اإلعالميات املقبوضة راهنا ودرهنا،
فتصل املعرفة إىل باطن القلب وعمق العقل مصحوبة بأسباب اإليامن ،واحلفظ
من تقلبات األزمان ،ومن أثر النفس والدنيا واهلوى والشيطان .

وأما ما يقال أو يكتب أو يتناوله الغثائيون عن املدرسة األبوية وحتجيم عيوهبا

ترو وحسن تدبر ،فام كان يف حميط اإلفراط
وحماكمة عقائد رجاهلا فمسألة حتتاج إىل ّ
جيب تصحيحه ،وما كان يف طرف التفريط يلزمنا إعادة ترتيبه وتوضيحه.
( ) 112
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واالعتدال هو شأن الباحثني عن السالمة يف كل مدرسة ورؤية ودعوة ذات

وسطية يف األمور ،قال تعاىل( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ) [البقرة.]143:

( ) 113
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الكلمة األخرية
املدرسة األبوية طريق ومنهج وعلم وعمل وإخالص وورع ودعوة إىل اهلل

باحلكمة واملوعظة احلسنة ،فأيا كان حاملها يعيش فعليه هبا مسؤوليات وعليه
هلا مسؤليات ،فأما إن كان يف قمة احلياة االجتامعية فمسؤولياته ترتفع بارتفاع

موقعه ،وإن كان يف غامر األمة فمسؤولياته تزداد حاجة إىل مهته وصدقه وحسن
طرحه وتفهمه حالة األمة ،وان كانت امرأة فمعها حيث عاشت مسؤولياهتا
نحو هذا الطريق ،وتزداد عىل املرأة مسؤوليات التنشئة جليل املدرسة األبوية،
وهي رائدة النجاح يف هتيئة جيل الدعوة ونرش اإلسالم إن وعت مسؤوليتها،

كام أهنا أحبولة الشيطان وكأس الثاملة املدمرة عقل االنسان وهادمة رجولته إن
نكصت عن مسؤولياهتا واستتبعت دعوات الشيطان (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [فاطر.]6:

إن الشيطان رائد االنحراف وراعيه وإمامه وساعيه ،حتدى ربه فكان الطرد

والسقوط من عني اهلل (ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ) [البقرة ، ]169-168:ويف مضامر حديثنا عن املدرسة
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األبوية قال أحدهم( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [البقرة،]170:
فقال القرآن جميبا عىل مدرسة التحريف ملعاين كتاب اهلل ومناوئا عن مدرسة

اإلسالم األبوية بلسان حال يوسف عليه السالم نيابة عن تالميذ ومريدي
األبوية الرشعية يف العامل كله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ) [يوسف( ،]38:ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ )
[األنعام.]90:

( ) 115



شعار املدرسة
من سامت املرحلة املعارصة أن يضع رجال املدرسة شعارا رسميا يعرب عن ثوابت

الرؤية واملنطلق ،ومدرسة حرضموت تضع شعارها الرسمي حتت الثوابت التالية :

 -1القلم ،ويأيت عىل رأس الشعار ،وفيه إشارة ألول التنـزيل وألداة العلم الرشعية
يف هذه األمة ،وإذن إهلي باملعرفة املكتوبة ونقلها إىل األجيال.

 -2القرآن والسنة ومها مصدر الترشيع وأساس منطلق املدرسة عرب تارخيها الطويل.

 -3السيف املكسور والعصا ،ويتعانقان معا باعتبار دورمها املرتابط يف املستقبل،
فاملرحلة التي كرس فيها الفقيه املقدم سيفه هي أصل الطريق للمدرسة خالل
مرحلة التحوالت ،أما عند ارتقاء األمة إىل منطقها الرشعي يبدأ مرشوع تعانق

السيف والعصا ،والسيف رمز اجلهاد والعصا رمز السالم .

 -4املسبحة حميطة بالسيف والعصا كمظهر يؤكد شمول منهج املدرسة ملسألة الذكر
والعبادة ،وهي السور املحيط بكافة توجهات املدرسة .

 -5ينبثق من بني تعانق السيف والعصا ودائرة السبحة بالذكر مبادئ الطريق اخلمسة.

 -6يربز وعاء الطريقة واملدرسة حمور اآلية الكريمة آية التطهري ،وهو الوعاء احلافظ
ملنهج املدرسة كلها .

 -7اسم مدرسة حرضموت يربز أمام املرحلة كشارة حتمل فوقها كافة هذه املفاهيم
االعتبارية وتعرب عنها وحتتضنها وتتبناها وترسم هبا السالمة يف واقع األمة.
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