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[احلجرات]12-11 :

«ال َت َ�ز ُال َطائِ َف ٌة ِم ْن ُأ َّمتِ�ي َظ ِ
ين َع ٰىل
اه ِر َ

َ
احل ِّق ال َي رُ ُّ
ض ُه ْم َم ْن َخ َذل ُهَـ ْم َح ّت ٰى َي يِ َ
أت َأ ْم ُر
وه ْم َكذلِ َك»
ٕاهللِ ُ

رواه البخاري ومسلم

«ي ِم ُل هَ ـٰ ذا ِ
الع ْل َم ِم ْن ُك ِّل َخ َل ٍ
حَ ْ
ف
ُعدُ و ُل ُهَ ،ي ْن ُفونَ َع ْن ُه حَ ْت ِر َ
يف َ
الغالِ َ
ني
ٕ
يل َ
وان ْتِ َح َ
اجل ِ
ني و َت ْأ ِو َ
اه ِل َ
ال ا ُمل ْب ِط ِل َ
ني»

رواه البيهقي

اع ُ
إىل ال َب ِ
الس َ
ني َع ْن ُأن ُْم ُ
ٰ
احثِ َ
األ َّم ِة
ال َم ِة يف مَ ْ
ح َأ ِة رِ َ
ص ِ
وذ ِج َم ْن َه ِج َّ
وإِ ْح َب َ
اط هِاتَا ا ُمل َتلاَ ِح َق ِة،

الر ِ
ني يف َم ْع ِر َف ِة َو َسائِلِ ال َّتشْ ِخ ِ
اغبِ َ
إىل َش َب ِ
يص
اب املَ ْر َح َل ِة ّ
وض اَم ِن ُ
ا ُملؤَ ِّدي إىل َس َ
احل ُل ِ
ال َم ِة ا ُمل َعالجَ َ ِة َ
ول ا ِ
إل َجيابِ َّي ِة،

واحل ْك َم ِة ال َي اَـمنِ َّي ِة ِ
يامن ال َيامنِ ِّي ِ
إل ِ
إىل ِجيلِ ا ِ
والف ْق ِه ال َي اَـمنِ ِّي يف
يد َعا َّم ًة َ
الس ِع ِ
اع َمدْ َر َس ِة َح رْ َ
ض َم ْو َت
وأ ْت َب ِ
ُر ْق َع ِة ال َي َم ِن َّ
اص ًة،
َخ ّ

إِ َل ْي ُك ْم ُأن ُْم ُ
وذج ًا َع َم ِل ّي ًا ِع ْل ِم َي ًا ُم ْسنَد ًا إِىل ُج ُذو ِر ِه ال َّتا ِر ِ
خي َّي ِة
الو ِ
ِ
لل َّت َأ ُّملِ
اع َي ِة
وللق َر َاء ِة َ
ُدونَ إِ ْلزَ ا ٍم وال ٕا ْحتِ ٍ
واء وال َت ْسيِ ٍ
يس وال ٕا ْلتِ َو ٍاء
هلل ِم ْن َو َر ِاء ال َق ْص ِد،
وا ُ

املؤلف

املقدمة

املقدمة
( ﭑ ﭒ ﭓ)
ورس مكتوم ،برز منه يف عوامل املعرفة
احلمد هلل الذي خلق العباد ألمر معلومٍّ ،

م�ا أحاط به البعض دون البع�ض ( ،ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ )
والصالة والسلام على النبي حممد بن عبداهلل ال�ذي ُبعث بالدعوة
[البق�رةَّ ،]255 :
اجلامعة الش�املة حاملة احلل�ول األخرية؛ ملعاجلة كافة م�ا انرصف عنه الناس،
واحتنكهم من أجله الوس�واس اخلنّاس ،وعىل آله األطهار وصحابته األخيار،

وعىل من تبعهم يف حتقيق مفهوم السلام ،القائم عىل الصدق واإليامن واألمان

واالطمئنان إىل يوم لقاء امللك الديان.

حاولت بذل جهدي مع مجلة من أقراين وإخواين
وبعدُ فإين حسب علمي قد
ُ

يف اهلل وفق ما لدينا من إمكانيات وطاقات وقدرات عىل خدمة اهلدف األسمى
السلامة ،وهذا ما أدركناه
يف هذا الدين ،وهو إحياء ما أمات الناس من منهج ّ

وبى لِ ْل ُغ َر ِ
بفهمنا القارص واملحدود من قول املعلم األعظمُ :
ين حُ ْي ُيونَ
باء ،ا ّل ِذ َ
«فط ٰ
اس ِم ْن ُس� َّنتِي» حي�ث إن نص احلديث جيمع بني مرحلتني :مرحلة
َما َأ َم َ
ات ال ّن ُ
( ) 11
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«ب�دء الديان�ة» ،ومرحلة «م�وت الضامئر والعق�ول والديانة يف آخ�ر األزمان»
حيث يقول صىل اهلل عليه وآله وس�لمَ « :ب َد َأ ِّ
وس�يعود َغريب ًا كام َب َد َأ
الد ُ
ين غريب ًا َ
ُ
فطوب�ى ُ
للغ َر َب�اء الذين حُ ْي ُيون َما َأ َمات ال َّناس من ُس� َّنتِي»((( وب�دء الدين غريب ًا

كان يف مكة والرس�ول صىل اهلل عليه وآله وس�لم بني ظهراين الناس ،ومع هذه
الغربة فقد كان رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله وس�لم حام ً
ال «منهج السالمة»؛

ليقي نفسه وأتباعه رش الشيطان ورشكائه من بني اإلنسان ،واستطاع يف مرحلة

الغربة األوىل أن ينقذ ما يمكن إنقاذه من طوفان اهليمنة اجلاهلية بمكة املكرمة،
وهي مرحلة جديرة بالدراس�ة عىل أس�اس إبراز مهماّ ت العمل بمنهج السالمة
مع األعداء من الكفار واملساملني منهم ،ومع ِضعاف النفوس من املسلمني .
فمقياس سلوكه صىل اهلل عليه وآله وسلم مع املحاربني له واملعادين لدعوته

م�ن الكفار يع�د منهج ًا مه ًام ،وكذلك مع الكفار املس�املني الذين ال يشتركون
يف األذى وال يامل�ؤون الع�دو ضد الدعوة ،وهذا يف مرحل�ة الغربة األوىل قبل

اجتماع الرشوط المتالك القرار ،ثم ت�أيت املرحلة املدن ّية وقد اجتمع فيها رشط
((( أخرجه بقريب من هذا اللفظ الرتمذي يف سننه ( )129/3من طريق كثري بن عبداهلل بن
عمرو بن عوف بن زيد بن ملعة عن أبيه عن جده أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وسلم ،قال« :إن الدين ليأرز إىل احلجاز كام تأرز احلية إىل جحرها ،وليعقلن الدين يف
احلجاز معقل األدوية من رأس اجلبل ،إن الدين بدأ غريب ًا ويرجع غريب ًا فطوبى للغرباء
الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي يف سنتي» قال الرتمذي :هذا احلديث
حسن.
( ) 12
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الق�رار وأولي�ات االس�تقرار ،ونجده صىل اهلل عليه وآله وس�لم ق�د ط ّبق أيض ًا

منهج السالمة بأسلوب يتناسب مع القرار ومع بدء رسم عوامل االستقرار ممّا
يستحق أيض ًا نصيب ًا من الدراسة الواعية.

والعزة
فمنهج السالمة ال يعني االستسالم واخلمول أو تعطيل وظيفة اجلهاد
ّ

-كما يصف�ه البعض -وإنام يعترب هذا املنهج أس�اس املعامل�ة يف كافة الظروف

س�واء ظروف الس�لم أو ظ�روف احل�رب ،وما عدا ذل�ك فمواق�ف ناجتة عن
عوامل اإلفراط أو التفريط التي ختالف منهج السالمة الذي خاطب النبي صىل

اهلل عليه وآله وسلم به ُ
الغرباء يف املراحل ك ّلها ،وأشدّ مها مرحلة اإلسالم بمكة
واملدينة ثم مرحلة االنحس�ار يف عرص الغثاء ،وهي الغربة الثانية مع شمول أثر
الكفر والكافر وامتالكه قرار احلرب ِ
بالوسائط ّ
املنظمة ألمره
والس�لم يف العامل
َ
وهنيه ،وقد ورث العمل بمنهج السلامة سلسلة من اخللفاء الذين مجع اهلل هلم
بني رشف الديانة ورشف املحافظة عىل األمانة ،وهم الذين تتحدث عنهم هذه

املنظومة ورشحها ،وكال العملني -املنظومة الشعرية والرشح النثري -يعمالن

عىل حتقيق هدف واحد وهو «إحياء ما أمات الناس من سنته صىل اهلل عليه وآله
وسلم» ،الس ّنة التي حتمل معنى املواقف األخالقية ،وهي أساس العلم اخلاص
«باالقتداء واالهتداء».

ال ثقي ً
أسقطت مح ً
ال عن كاهيل ليقرأه ويدرسه
وهبذا العمل أعتقد أنني قد
ُ

املوافق واملعارض ،واملحب واملبغض ،ورجل الديانة ورجل السياسة،
( ) 13
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واألبوي واألنوي ،ولست ُبملز ٍم أحد ًا االلتزام بام قلت أو كتبت ،وإنام هو من

باب عرض البضاعة التي يعنيني تسويقها؛ ألهنا جزء من شخصيتي وحيايت،
وهي وسيلة إىل اهلل يف يوم ممايت ،بعد أن تأكد بالتجربة الواعية ال بالعاطفة وال
باالنتامء العرقي أنّ منهج السالمة النبوي قد أخذ األئمة العقالء منه نصيبهم

املوروث واملكتسب ،ورسموا به لوحة االطمئنان األبوي القائم عىل النصح هلل

ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم من غري إفراط وال تفريط ،وبه ال
بغريه نرشوا العدل واالستقرار يف الشعوب عىل اختالف أنظمتها وحكوماهتا

وتوجهاهتا السياسية ،وأرغموا أنف الشيطان بانتشار كلمة احلق داخل األوعية

الكافرة وغري الكافرة.

وهب�ذا اجته�دوا يف نصرة قرار العل�م والدع�وة إىل اهلل واملحافظ�ة عليه بعد

أن انتق�ض ق�رار احلكم الواحد ،وجتزأ املس�لمون ق�رار ًا وأرض� ًا وهوي ًة وعل ًام
وتعلي ً
ما واقتص�اد ًا ،وبلغ هبم الش�أن واحليرة والتحريش إىل التف�رق يف الدين
وش� ّن احلمالت املتنوعة ضد بعضهم البعض ،منترصين للفشل الذي عرب عنه
احلق س�بحانه قائ ً
ال فيهم( :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ) [األنفال.]46 :

وأعتقد يقين ًا أن التجربة الواعية تدعونا إىل إعادة ترتيب أتباع مدرستنا أنفسهم

عىل هذا املنهج السليم ،فقد حصل فينا مع التحوالت والتغريات اهنزام واضح
وانح�راف واض�ح عن منهج السلامة الواع�ي ،وخري لنا أن نرتب أنفس�نا من
( ) 14
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تلوح لنا به مدراس
داخ�ل خيمتنا املباركة ودون احلاجة للهدم والنق�ض الذي ّ
الرصاع والنـزاع والبرت واإلقصاء واالجتثاث ،فهذا أس�لوب ال يصنع السالمة
وال يداف�ع عنه�ا بقدر ما يعمق اجلراح ويفتح أب�واب التحريش عىل مرصاعيه،

وقد فعلوها ،وأمثلة ذلك ماثلة للعيان يف حياتنا املعارصة.

وبما أننا اآلن على أبواب مرحلة جديدة ومن مهامهتا احتواء منهج السلامة

وإضاعة ضوابطه بتش�تيت أهله وزيادة عنرص الرصاع بني املسلمني يف عاداهتم
وعباداهت�م ووالئه�م ،فاألمان�ة العلمي�ة تقتضي إع�ادة ترتيب مس�ألة الوعي

الرشع�ي ل�دى املس�لمني (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ) [األنفال.]42 :

وال نق�ول ألحد من محلة املذاهب احلركية املخالفة ملنهج السلامة :إننا بديل

عن أس�لوبه ودعوته أو منافس�ون هل�ا ،وإنام نحن نضع فهمن�ا ومدركاتنا فيمن

وعاها ورغبها ،وأش�كلت عليه منافذ التوجهات املعارصة وثوابت التوجهات
الغاب�رة( ،ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ) [البق�رة،]148 :حي�ث إنن�ا ال

نرتضي لألم�ة بعمومه�ا وألجيالن�ا بخصوصها إال ما تأس�س على الوضوح
والص�دق واألمان�ة ،وقد ملس�ناه ورأين�اه يف ثوابت منهج السلامة وإن كان ال

خيلو يف بعض األفراد واملذاهب من إفراط وتفريط ،ولكن السالمة هي أساس
التوجه ،ومقياس املنطلق ،وهلذا وجهنا األنظار إىل جزئية معينة برزت يف أرض

اليمن املبارك ،وبالتحديد يف وادي حرضموت ،ومنه انترشت يف العاملني العريب
( ) 15
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واإلسلامي كنم�وذج عاملي لنرش السلام واملحبة والرمحة بني الش�عوب دون
احلاج�ة للسلاح والبرت والقت�ل واألذى ،وه�ذا أيض ًا ما نحن بص�دده يف هذه
املرحلة التي يشير حديث املصطفى إىل معناه�اَ :
جل ِ
«أ ْف َض ُل ا ِ
هاد َك ِل َم ُة َح ٍّق ِع ْن َد

ُس ْل ٍ
طان َجـائِ ٍر»(((.

واهلل ويل التوفيق،

((( أخرجه أبو داود ( )59/5والرتمذي ( )318/3وابن ماجه ( )1329/2من حديث
أيب سعيد اخلدري.
( ) 16
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العرض األول

ﭑﭒﭓ

�ه وبِال�ر ٰ
بِ َف ْض ِل ِ
ىض َح َبا َن�ا
ِّ

حل��م��دُ لهلِ ِ ا ّل� ِ
��ذي َهدا َنا
ا َ ْ

ابت�دأ الناظم بام دعا النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم لالبتداء به من البس�ملة

عن�د كل أم�ر ذي بال ،وثنى باحلم�د هلل تعاىل باعتبار احلمد لغ�ة الثناء عىل اهلل

تع�اىل مع كل نعمة يناهلا احلامد ،وأش�ار إىل ك�ون احلمد من احلامد عىل ما وفق
اهلل له من اهلداية ،وهي أصل ومنبع التوفيق (ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ )[األنعام،]90:
يم ْن َهدَ ْي َت»((( .
وهي مطلب الصاحلني يف كل عرص وزمان ٕ«ا ْل َّل ُه َّم ٕا ْه ِدنَا ِف َ

((( أخرجه النس�ائي ( )248/3من طريق ابن وهب ،عن حييى بن عبداهلل بن س�امل ،عن
موس�ى بن عقبة ،عن عبداهلل بن عيل ،عن احلس�ن بن عيل ،قال :علمني رس�ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وس�لم هؤالء الكلمات يف الوتر ،قال« :قل :الله�م اهدين فيمن
هدي�ت» ،ويف رواي�ة « :وعافني فيمن عافي�ت ،وتولني فيمن تولي�ت ،وبارك يل فيام
أعطيت ،وقني رش ما قضيت ،إنك تقيض وال يقىض عليك ،وإنه ال يذل من واليت،
تبارك�ت ربن�ا وتعالي�ت ،وصىل اهلل على النبي حمم�د» وأخرجه أب�و داود ()63/2
والرتم�ذي ( )328/2وابن ماجه ( )372/11وابن حبان ( )225/3وهو حديث
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وأش�ار الناظم إىل كون هذه اهلداية جاءت من املوىل بفضله وكرمه وإحسانه،

فلا ش�أن للعبد يف األمر غري طل�ب التوفيق من اهلل فاألمر كل�ه منه وإليه ،هيدي

إليه من يشاء.

ثم يشير الناظم إىل رتب�ة الرىض التي هي إحدى رتب اإلحس�ان يف ترتيب

املقام�ات ألهل اهلل تع�اىل من رجال الصديقي�ة الكربى ،وهي رتب�ة العارفني،

وه�ي أيض ًا مطمح الس�الكني املريدين الذين يرغبون البل�وغ إليها ،والناظم يف
ه�ذا املج�ال يتحدث عن هذه الرغب�ة التي يتمنى أن يصل إليه�ا مع الواصلني
الذين كان هلم كامل االرتباط من الشيوخ واألئمة األكابر ،ولذلك عرب بصيغة

اجلمع.

والب ِ
عد َع اَّم ُيو ِر ُث املَ َ
الس َ
َو َج َع َ
ال َم ْة
لا َم ْة
ُ
�ل ال َّن َج�ا َة يف َّ
يرب�ط الناظم بين مرتبة الرىض والت�درج يف الوصول إليها بمفه�وم النَّجاة

وهي األمان من الغرق والفتنة عند اشتباك األمور.

ويؤك�د الناظم أن النجاة يف أساس�ها قائم ٌة عىل طلب السلامة ،والسلامة

مش�تقة من السلام ،وهو يف أحد معانيه األمان ،وهو أيض ًا اس�م من أسماء اهلل

تع�اىل أنزله اهلل يف العامل إلقامة العدل بني الناس ،وفيه يقول املصطفى صىل اهلل
عليه وآله وس�لمٕ :
«واهللِ ال ت ُْؤ ِم ُنوا َح ّت ٰى حَ َت ُّابو ْاَ ،أ َال َأ ُد ُّل ُك ْم َعلىَ ٰ يَ ْ
ش ٍء إِ َذا َف َع ْل ُت ُمو ُه
صحيح.
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َ
الس َ
ال َم َب ْي َن ُك ْم»(((.
حَ َتا َب ْب ُت ْم؟ أ ْف ُشو ْا َّ

والسلامة التي أش�ار إليه�ا الناظم حتمل ه�ذا املعنى ال�ذي ورد يف احلديث

أص َلته الديانة اإلسلامية ملعاجلة ش�ؤون األمة يف
الرشيف ،وهو منهج رشعي َّ
حياهتا.

وكما أن النجاة احلقيقية يف هذا املبدأ العظيم «السلامة» فهي أيض ًا منوطة يف

م�ن تحَلىَّ هبا أن يبعد عن كل ما يوجب ا َملالمة ،واملالمة من اللوم وهو العتب،
وحامل منهج السلامة البد أن يتجنب مواطن الريب والشك والعيب « َد ْع َما

َي ِر ُيب َك إِ ٰىل ما ال َي ِر ُيب َك»(((.

والس َ
الص َ
الدائِ ُم
لا ُم َّ
ُث َّم َّ
لا ُة َّ
الصلاة من اهلل رمح�ة ،ومن املالئكة اس�تغفار ،ومن اآلدميني تضرع ودعاء،
�ن َل� ُه املَ َ
�كا ِر ُم
�ي َم ْ
َعَل�ىَ ٰ ال َنبِ ِّ

واملقص�ود هنا الصالة باملعنى املش�ار إلي�ه يف قوله( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ) [األح�زاب ، ]65 :وكذلك السلام املأخوذ من قوله( :ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)[األحزاب.]65 :

فاآلي�ة حتم�ل معنى الديمومة هل�ذا الفصل املبارك ،وهو ما أش�ار إليه الناظم

((( أخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه ( )24/1والرتمذي يف س�ننه ( )156/4م�ن حديث أيب
هريرة ريض اهلل عنه.
((( أخرج�ه عبدال�رزاق يف املصن�ف ( )4894وأمح�د يف املس�ند ( )002/1والرتم�ذي
( )8152والنسائي ( )723/8من حديث احلسن بن عيل ريض اهلل عنهام.
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يف الصدر األول من البيت ،ثم أش�ار يف عجز البيت إىل من ُأمرنا بالصالة عليه
وهو النبي حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم .والنبي مشتق من النبأ والنبوة والتنبؤ

باليشء قبل وقوعه ،والنبوة مرتبة األنبياء والرسل يف مجلة ترتيب مراتب العباد
يف قرهب�م من اهلل تعاىل كما هو مبني يف قوله تع�اىل( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)

[النساء.]69:

ث�م أش�ار الناظم إىل صف�ة من صفات النب�ي :من له امل�كارم وهي فضائل

األعامل يف شؤون الدين والدنيا.

لن َْس ِ
الص َ
لا ِح لِ إْ ِ
�ان
و َم ْن َه َ
�ج َّ

الع ْد ِل َ
َ
واأل َم ِ
ان
س َط ِريقَ َ
أ َّ

يشري الناظم إىل ما وضعه الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم يف العامل اإلنساين

س أي :أس�س طريق العدل  ،وهو
س�اعة ب�روز دعوته من غار ح�راء ،فقد َأ َّ

ِ
واألمان أي :معاجلة كافة
اإلنصاف واالنتصاف والوسطية الرشعية يف األمور

ش�ؤون احلياة بمبدأ األمان ،وهو أحد معاين السلام ،وأحد وس�ائط السالمة،
واملقص�ود بمبدأ األمان :ص�دق املعاملة مع اآلخرين دون زيف وال كذب وال
مراوغة وال ِخداع.

فه�ذه عيوب تقدح يف مفهوم األمان س�اعة املعاملة بين الناس ،والنبي صىل
اهلل علي�ه وآله وس�لم يق�ول« :الدِّ ين ال َّن ِصيح�ة»(((  ،وكما ورد يف األثر «الدِّ ين
((( أخرجه مسلم يف صحيحه (396/2نووي) من حديث متيم الداري.
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ا ُمل َعاملة» ،فال َّ
ش�ك أن مثله صىل اهلل عليه وآله وس�لم يرس�م للعامل كله وسائل
األم�ان واالطمئن�ان بمنهج�ه الذي اتبعه ووصف�ه عىل طريق نشر الدعوة إىل

اهلل يف مك�ة واملدينة مع كافة األجناس ونماذج البرش والناس ،وقوله :ومنهج
الصالح لإلنس�ان يشري إىل وظيفة الرس�الة املحمدية يف احلياة اإلنسانية فهي

رس�الة صلاح بما حتمله م�ن ِقيم ومب�ادئ وثواب�ت ،وفيها خري الدني�ا ونعيم
اآلخرة لو علم الناس ذلك وآمنوا به حق اإليامن.

ين َر يِّب َق ِ
َعن ِع َل ٍل يف ِد ِ
اد َح ْة

َك اَم َد َعا لحِ ِ ْف ِظ ُك ِّل َجا ِر َح ْة

يشير الناظم إىل أس�س وثوابت الطريق اإليامين الذي جاء به النبي صىل اهلل

علي�ه وآله وس�لم لصالح اإلنس�انية بعمومها ومن أسس�ه «حف�ظ اجلوارح»،

وس�ميت كذلك ألهنا جترح الغري وتكون س�ببا يف جرح اإلنسان لنفسه بام سامه

الناظ�م علل  ،وهي مجع ع ّلة ،وهي األمراض القلبية واخلُلقية التي جاء الدين
ِ ِ
والس� ُب ِع َّي ِة ،ومنها احلقد واحلس�د والعجب
لضبطه�ا وخف�ض ثورهتا ال َّط ْبع َّي�ة َّ
ّ
وتظل
وحب الذات وغريه�ا كثري مما ال ختلو منها نفس برشية،
والكبر والرياء
ّ

يف س�لوك اإلنس�ان املس�لم نقص ًا فيه ويف تدين�ه إن مل يكب�ح مجاحها باألخالق
واآلداب اإلسلامية ،وقول�ه :قادح�ة أي :هتم�ة مفضي�ة إىل االس�تنقاص إذا

كان�ت من فعل املتدين ،فالذي يرى أحد املرتس�مني بالديانة يقع يف هذه العلل
أو بعضها يلمز الدين ويقع يف عرض حامله.

وق�د أش�ار القرآن إىل نماذج من هذه العل�ل القادح�ة يف قوله( :ﯨ ﯩ
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ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ) [احلجرات.]12-11 :

إل ْف ِ
نابا ِ
َم َع ٕا ْجتِ ِ
والدعا ِو ْي
ك َّ

السام ِو ْي
َث َّم ٕات ِ
ِّباع املَ ْن َه ِج َ

ِ
ِ
بحفظ اجلوارح وجت�او ِز جمموع
السلامة القائم�ة
منهج
يشير الناظ�م إىل أن َ

ملزم لإلنسان حتى يسلم من العلل كلها أن يتبع
العلل القادحة يف ديانة املتدين ٌ

اموي ،وهو الثالثي الرشعي:
الس ْ
املَ ْنهج َ
• •الكتاب

• •السنة		
• •أخالق النبوة

واملقصود بالكتاب تفهم مراد القرآن املنـزل عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله

وسلم يف إقامة منهج السالمة يف احلياة كمثل اآليات السالفة الذكر وغريها.

واملقص�ود بالس�نة ما ورد عنه صىل اهلل عليه وآله وس�لم م�ن قول أو فعل أو

تقرير يف حتديد منهج السالمة من خالل املعاملة بني الناس.

وأم�ا األخلاق فهي املواق�ف الذاتية له صىل اهلل عليه وآله وس�لم من الناس

كله�م ومن أق�رب الناس إليه يف ش�ؤونه العام�ة واخلاص�ة يف املرحلتني املكية
( ) 22
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واملدنية وما تفرع عنهام.
وق�د أمه�ل الكثري من املس�لمني هذا الثالث�ي الرشعي إلقام�ة منهج الدعوة

اإلسلامية عىل مبدأ السلامة ،وهنجوا بأنفس�هم منهج الع�دو ،وهو ما ُيعرف

بـ«فر ْق تس�دْ » ،وقد
بمنه�ج «التحريش بني املس�لمني» ،وه�و املبدأ املع�روف ِّ

تبن�اه العدي�د من محلة األفكار احلزبية والفئوية ومارس�وا به أش�د نامذج العداء

واالعت�داء يف األلف�اظ واألحكام عىل غريهم ممن هم عىل ش�اكلتهم يف الدين،
وه�ذا ه�و ما أش�ار إليه الناظ�م يف قوله :م�ع اجتناب اإلف�ك والدعاوي،
فاحلقيقة املرة أن منهج السلامة واإلسالم يأبى اإلفك وينأى باملسلم احلق عن

الدع�اوي الت�ي هي نوع من أن�واع اجلُنوح إىل اإلف�راط والتفريط ،واإلفك هو
الك�ذب والتُّهم التي تركب من غري بينات ،والدع�اوي هي االدعاء باملقامات
واألحوال والسالمة عىل غري صدق وتعيني.

ين َعلىَ ٰ ال َّت ْح ِق ِ
َأئِ َّم ِة الدِّ ِ
يق

الط ِر ِ
ي َخ ْل َف َسا َد ِة َّ
والس رْ ِ
يق
َّ

السلف ،والرىض
يشري الناظم إىل أن منهج السالمة يف حقيقته اتباع عىل قدم َّ

بام كانوا عليه ،والسير هو امليش وااللتزام من خالل دراسة ما عرفوا به دينهم

جلنوح والتفريط.
وعاجلوا به أمور دنياهم بعيد ًا عن الغلو واإلفراط أو ا ُ

واملقصود بـ «س�ادة الطريق» رجال املنهج األبوي الس�ليم ،الذين ارتبطت

أس�انيدهم العلمية والعملية باألئمة اهلداة واخللفاء الراشدين املهديني إىل عهد

الرسالة صىل اهلل عليه وآله وسلم.
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فهؤالء هم كام يشري الناظم أئمة الدين عىل التحقيق  ،واملقصود بالتحقيق

عمق الدراسة الرشعية لسري اجلامعات والفئات ،وما يتميز به ويتفرد به كل ذي
دع�وة ورؤية يف الواقع امل�ايض واحلارض ،وبروز الدالئل القطعية عىل سلامة
منه�ج األب�وة الذي هنجته األمة اإلسلامية على أيدي علامئه�ا األثبات كأهل
السنة واجلامعة ومن سلك يف دائرهتم ومل يشذ عنهم أو جيانبهم.

َش ْي َخ ًا َ
الع َم ِل
بش ْيخٍ ُم ْس َن ٍد يف َ

إل ْس َ
َم ْن َأ َخ ُذو ْاا ِ
ال َمبال َّت َس ْل ُس ِل

حي�دد الناظ�م صفات رج�ال منهج السلامة الرشع�ي بأهنم الرج�ال الذين

ِ
أخذوا هذا اإلسلام عل ًام وعم ً
بشيخ مسند أي:
التسلسل ش�يخ ًا
ال برشط
ٍ

مع�روف الس�ند والش�يوخ الذين ارتب�ط هبم وأخ�ذ عنهم ،وعبرّ ع�ن علمهم

وآرائهم وأعامهلم.

َمو ُثو َق ٌة َأسبابم يف ٕ ِ
اال ّتِ ْ
صال
ْ
ْ َ هُ ُ ْ

ُم ْؤ مَت ُن�ونَ يف ِ
الف َع ِ
�ال واملَ َق ْ
ال

يشير الناظم إىل مفه�وم «التوثيق والثقة يف االتصال باألس�باب» وهو أصل

من أصول منهج السلامة ،وهل�ذا املنهج صفتان صفة ظاه�رة :وهي ما يعرف
لدى أهل العلم بعلم اجلرح والتعديل ،وله مكانة يف توثيق النقل الصحيح عن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ثم كون الناقل واملعرب عن العلم يف مواقفه

وتوجهاته ثق ًة ،والثقة من اجتمع أهل عرصه من أهل العلم والديانة عىل اعتبار

وحس�ن السيرة والس�لوك الرشع�ي ،وأما الصفة
قوله وفعله حجة يف االتّباع ُ
الباطن�ة :فه�ي ما َيتحدث به ُ
أه�ل الوالية والتُّقى ع�ن الرجل وضبطه وصدق
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عالقت�ه بأمان�ة العل�م والعم�ل ،وضابط هذه األم�ور قوله صلى اهلل عليه وآله
اس َة ا ُمل ْؤ ِم ِن فإِ َّن ُه َي ْن ُظ ُر ب ُنو ِر ٕاهللِ»((( إضافة إىل ما تواتر من مكنون
وسلم«ٕ :ات َُّقو ْا َف َر َ
عل�م التحوالت وعالمات النفاق ،وه�و علم خاص غري مبثوث وال يتكلم به
إال أهل�ه فق�ط ،وهم املعنيون بقوله :مؤمتنون يف الفعال واملقال  ،فالكالم يف

الن�اس أمان�ة س�واء كان من جهة العل�م الظاهر أو من جهة عل�م الباطن ومن
يلغو فيام ينبغي له.
استخف بأحد العلمني فعليه الرتيث وحسن املتابعة حتى ال َ
وقد َز َّل يف هذا األمر كثريون ،وأخذ هبم االندفاع وسطحية املعرفة إىل االنتقاد

واملجادلة ،وكانت العاقبة وخيمة والعياذ باهلل.

الد ِ
وال يخَ ُ
ول
اع ُّ
وضوا يف رِص ِ

ه�ج ال َّت َح ُّو ِل
ال َي ْن َه ُج�ونَ َم ْن َ

يشري الناظم إىل عالمات رجال منهج السالمة الذين جيب االلتزام بمنهجهم

يف كل عصر ومصر ،فم�ن عالماهت�م أهنم ال يتحول�ون من منه�ج إىل آخر أو
م�ن ح�زب إىل آخر أو من فئة إىل أخرى كما حيصل ذلك يف بعض األفراد ،ألن
مثل هؤالء العلامء قد رضعوا الثبات يف التلقي واألخذ منذ بدايات املعرفة عن
ش�يوخ ال يعرفون التحول وال التأقلم وفق الظروف وال الزج بالعلم والديانة

يف سوق العرض والطلب.

((( رواه البخاري يف «التاريخ الكبري» ( )354/1/4والرتمذي ( )360/3من حديث أيب
سعيد اخلدري ،وملحمود سعيد ممدوح جزء يف صحته ،وقد حسنه احلافظ نور الدين
اهليثمي.
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كما أن م�ن عالماهتم ع�دم اخلوض فيام خي�وض فيه الكثري م�ن التكتل

يف اجلامع�ات املتصارعة عىل أعراض الدنيا وأغراض احلطام ومنافس�ات
ال�دول ،وإن ل�زم ألح�د منه�م يشء فدوره�م املناصحة ال غير ،كام قال

الناظم:

اس بالدِّ ِ
الع ْ
يل
ين َ
ويخَ ِد ُمونَ ال ّن َ

ُي َن ِ
الك َّل باحلقِّ ا َ
اص ُحونَ ُ
جل ْ
يل

أي :إن م�ن وظائفهم يف املجتمعات املتصارع�ة مناصحة الكل ومجعهم عىل

قواس�م الدين املشتركة من غري إف�راط وال تفريط ،وينشرون العلم والدعوة
إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة والصفات املستحسنة؛ ألن غرضهم األسمى

مجع قلوب األمة عىل اهلل وحتقيق مفهوم «الدين املعاملة».

يق ِ
َن َجا وأن َْج ٰى ِم ْن َط ِر ِ
الع َو ِج

هبـ َ
ُ
�ذا املَ ْن َه ِج
�ار ٰ
ف�ك ُّل َم ْن َس َ

يشري الناظم إىل مرحلتنا املعارصة وأن من سار فيها من العلامء الذين َو ْص ُف ُه ُم
السلام ُة فقد نجا بنفس�ه من الغرق يف طوفان التناقضات واملتناقضات ،كام أنه

يسهم أيض ًا يف مد يد املساعدة والعون لغريه ممن يتخبطون يف هذا الطوفان بعلم
أو بغري علم.

ِ
وف َت ٍ
ـن َق َّل ا ّل ِ�ذي ِم ْن َها ُع ِص ْم

ص حَ ْم ُف ٌ
وف رَ ّ ٍ
بش َق ْد ُر ِس ْم
فالع رْ ُ
َ

يشير الناظم إىل العرص والزمان ،ويصفه بأنه محُ ٌ
اط بس�ياج من الرش رس�مته
ٍ
ٍ
وحكامها يف
ق�وى خفي ٌة،
ْ
وعملت بدقة وحنكة عىل إغراق الش�عوب وعلامئها ُ
ً

أتون النار املستعرة خدم ًة للرش ومستثمريه.
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وكذل�ك فتـن وهي مج�ع فتنة ،واملقصود هبا االبتلاء واالختبار الذي جيريه
ٍ
اهلل يف العب�اد ،أو مظاهر احلياة من ٍ
وجاه ونزغات وش�هوات وغريها ،وما
مال
يرتكس فيه البعض من استتباع هلذه الفتن املض ّلة نتيجة االندفاع أو االنتفاع أو

اجلهالة أو غري ذلك.

احلق ِ
وكثْ�ر ِة ِ
�ي ا َ
ْ�د َ
جلدَ ِل
َ َ
وغ ِّ

َق ْد َأ َخ َذ ْتبال ّن ِ
اس َن ْح َوال َف َش ِل

يشير الناظ�م إىل أن أعامل الشر املنفذة والفتن املض ّلة ق�د أخذت بالناس
عموم� ًا وبالق�رار وأهل�ه خصوص� ًا إىل ظاهرة الفش�ل أي :ع�دم القدرة عىل
إجياد احللول اجلذرية لألزمات املفتعلة ،وأدى ذلك إىل كثرة األحقاد واحلس�د
والتطاول بني الناس من جهة ،وكثرة اجلدال وقلة األعامل وإنفاق األوقات يف
القيل والقال لدى العلامء ومحلة املعرفة والثقافة.

ِ
ـ�ن وإِ َح ٍ
بفـ َت ٍ
ـ�ن
ـ�ن تُـ َقـ َّن ُ

َ
ي�ن وال َّتدَ ُّي ُن
وض َ
�اع ِفيها الدِّ ُ

ِ
ضالت
يشير الناظ�م إىل أزم�ة العرص التي أخ�ذت باجلميع نحو الفش�ل و ُم

الفت�ن ،الت�ي أدت بالرضورة إىل ضي�اع مفهوم الدين كحقيق�ة عملية يف واقع

احلياة ،وبقائه صورة خمتفية يف الكُتب والنصوص أو يف بعض األفراد والقالئل

الذي�ن ال موق�ع هلم يف زحام احلي�اة املفتعل ،كام أضاعت أيض� ًا مفهوم التدين

لدى الراغبني فيه أو املرتبطني بأهله ،حيث تلزمهم احلياة االجتامعية أن يلتزموا

بام ال حيتاجه غريهم ،فيصري التدين بالنسبة هلم وألمثاهلم مشكلة وليست حالً،
ٍ
ِ
ِ
كس�لوك ٌ
حماط بأزم�ات الفتن
التدي�ن
بالديان�ة كمب�دأٍ أو
ألن كال االرتباطين
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واإلش�كاالت املبثوثة كالفخاخ واألرشاك يف طريق اجليل األوسع من الناس،

أس�لوب الصراع ضد غريه من املصلين ،بحيث جيد
ش�اب تَدَ ُّينَه
فاملتدين قد
ُ
َ

نفس�ه ضم�ن كتل�ة دينية ضد أخ�رى ،واملرأة ق�د تضطر إىل التخلي عن بعض
الضوابط واحلشمة جمارا ًة للوظيفة والدراسة وعوامل احلياة ومطالبها ،والرجل
يتخىل عن مجلة من الثوابت ِ
والقيم لكثرة احتكاكه باجلنس اآلخر وبالش�بهات
يف الوظائ�ف واألس�واق ودور العلم وغريه�ا ،باعتبارها يف العرص إحدى بؤر
الرشوة واملحس�وبية واالختالط غري املرشوع واالبتزاز بكل معانيه ،وكل هذه
الظواهر السلبية هلا محاية مبطنة حتت مطاطية القوانني احلضارية اجلديدة.

وف َبأ ْص َن ِ
وا َ
حل ُّق َم ْو ُص ٌ
اف الغَ با

ود يف َع رْ ِ
الربا
َه ٰـذا ا َّلذي َي ُس ُ
ص ِّ

يشري الناظم إىل أن بروز هذه الظواهر السلبية يف احلياة املعارصة كانت ثمرة

من ثمرات شمول الربا ومدارسه الربوية املنترشة يف األمة ،باعتبارها معامالت

خارجة عن منهج الديانة الرشعية بكل صورها وأوجهها املعروفة اليوم ،وقد

أشار إىل شمول تأثريها من ال ينطق عن اهلوى صىل اهلل عليه وآله وسلم يف
ٍ
قولهَ « :ي ْأيت َع ٰىل ال ّن ِ
الر َبا َد َخ َل إِ َل ْي ِه
الربا ُك َّل َب ْيت ،و َم ْن مَ ْل َي ْد ُخ ْل ُه ِّ
اس زَ َمانٌ َي ْد ُخ ُل ِّ
فاحلق ـ وهو التفسري الصحيح هلذه الظواهر
ِم ْن ُغبا ِر ِه»(((  ،ومع هذا وذاك
ُّ
ٌ
ومكبل خلف
من داخل الترشيع اإلسالمي ـ مهزو ٌم يف معركة الواقع أو مقيدٌ
األسوار ،و ُيوصف رجاالت املرحلة وشيوخ املؤسسات بالتقليدية والعصبية

((( رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي.
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املروجة.
والتحجر والتخلف وغريها من األلقاب والصفات اإلعالمية َّ

َت َنا ُف�س يف ِخ ْد ِ
م�ة ا ُمل ْن َط َل ِ
�ق
ٌ

ين َحر ٌب َبينْ َ َأ ْه ِل ِ
الف َر ِق
والدِّ ُ ْ

يشير الناظم إىل حالة األمة وما برز فيها من ظواهر الرصاع عىل الدين ( ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ) [املؤمن�ون ]53:وأن ه�ذا الصراع قد خرج عن احلدّ املألوف

إىل كون�ه حال�ة تناف�س أ ّدت إىل خدمة االنح�راف وحتقيق أطامع أع�داء األمة
يف اجلس�د املتداع�ي ،وهذا ه�و عني اخلطر املد ّم�ر ،فالعدو املرتبص باإلسلام

اس�تطاع أن يس�تفيد من حالة االس�تعالء واالس�تعداء لدى املس�لم ضد أخيه
املس�لم ،فما كان منه إال أن هيأ أس�باب الرتجيح هلذا ضد اآلخ�ر ليتم االنتقام
والبرت واإلقصاء بني األمة من داخلها ،وقد حصل هذا الربنامج خالل الرصاع
الس�يايس واالجتامع�ي يف العهد القبيل ُبعيد س�قوط قرار الدول�ة العلية ،وكان

من آثاره حصول التمزق الس�يايس وبروز الرصاع االعتقادي وش�مول الفساد
االقتصادي والرتبوي والتعليمي يف بالد املسلمني عموم ًا.

األ ْص َو َ ِ
تي َ
و َيشْ رَ ِ
لسيا َد ْة
ات ل ِّ

ِ
ُك ٌّل ُي ِريدُ ا ُ
والقيا َد ْة
حل ْك َم

أي :ص�ار الق�رار يف احلكم والعلم عرض� ًا مادي ًا يف س�وق ال َعرض والطلب

ال عالق�ة له باجلدارة العلمي�ة أو الرشعية أو حتى بمفهوم الرجل املناس�ب يف
واحليلة ِ
املكان املناسب ،وإنام يصل املرء إىل هذا املطلب باملال ِ
واخلداع واملكاثرة
واخليانات؛ بل يتعدى األمر مستوى احلكم السيايس إىل مراتب العلم والفتوى

والقضاء حيث تصبح موقع ًا لالمتالك واهليمنة والس�يادة عىل اآلخرين ،وهذا
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ما تعيش�ه األمة يف واقعها املعارص بصور متنوع�ة ،وربام ترى حياكة املؤامرات

بين الناس للوصول إىل ه�ذه الرتب واحلرص عليها ولو بالقتل أو االشتراك
في�ه ،وهذه الظاهرة ليس�ت جدي�دة يف حياة األمة إالّ أهن�ا يف مرحلتنا املعارصة
اخت�ذت ش�ك ً
ال جديد ًا باعتبار املس�تثمر الفعلي وهو مالك ق�رار املرحلة الذي
تعود ملصلحته كافة آثار الرصاع بني املسلمني وغري املسلمني((( .

((( عند التأمل الواعي يف املرحلة نجد أن مالك القرار قد هيأ الرصاع طوي ً
ال بني املس�لمني
عىل صفة التدين من خالل االشتباك بني املدرسة األبوية التقليدية واملدرسة اإلسالمية
احلزبية والفئوية الوليدة خالل مرحلة االس�تعامر ،حتى سادت هذه املدرسة حتت اسم
أهل الس�نة والس�لفية وزحزحت كافة عنارص املدرس�ة األبوية عن احلرك�ة الفاعلة يف
كثير م�ن مواقع التأثير  ،ومرت هذه اللعبة حت�ى ظهور مرحلة العوملة وإذا بنا نش�هد
أس�لوب التحري�ش اجلديد ال�ذي يدفع بالرصاع بني الس� ّنة املص ّنعة والش�يعة املق ّنعة ،
واملقص�ود باملقنعة التي مل تفصح بعد عن هويتها احلقيقية يف سير املعركة املذهبية حتى
اآلن؛ ليصبح هذا الرصاع اس�تمرار ًا للحرب ضد املدرس�ة األبوي�ة التقليدية وإجهاز ًا
عىل ما تبقى من رموزها وآثارها وأس�اليبها ووالءاهتا ،ولسنا نقصد هنا غري متطرفيهم
وغالهتم.
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ـه ْم ِع ْل ٌم َك َذا َأ ْع اَم ُل
يف َم ْن َل ُ

ت َ
لأِ َ ْج ِل َه ٰـذا َضا َق ِ
األ ْح ُ
وال
يشير الناظ�م يف قوله :ألجل هذا أي :ملا س�بق ذكره م�ن حصول املحذور

وكثرة الرشور وانتشار أسباب البغي والفجور ،ووقوع املسلمني يف ما هنوا عنه

وح�رم عليهم ،وش�مول هذه الفتن�ة إىل العموم واملجاهرة هب�ا بني الناس حتى

ص�ارت مطلب ًا ومكس�ب ًا ،ضاقت األحوال من العلماء الصادقني وانزعجت
أرواحهم ،وش�عروا بأن الديانة التي حيملوهنا والرشيعة التي يقرروهنا صارت

جمرد غرض وإثارة ،ووسيلة لتحصيل الرزق واإلمارة ،وال ينتفع بالعلم للعمل
وإنام لألذى واملغالبة واجلدل ،وقد وصف الناظم هذه احلالة حيث قال:

والو َه ْن
�ب َبينْ َ ا ُمل ْس ِ�لمنيَ َ
ت َُش ُّ

�ار ِ
ت�ن
الف ْ
َّلمَـ�ا َر َأ ْوا َأ َما َم ُه ْ�م َن َ

أي :إن العلماء العاملين م�ن أه�ل منه�ج السلامة رأوا يف حياة املس�لمني

الوهن وهو ما سماه
اضطرام نريان الفتنة يف املال والولد واألهل ،ورأوا بروز َ
«حب الدُ نْيا َ ِ
اهي ُ�ة املَو ِ
ت»((( وهذه إحدى
النب�ي صىل اهلل عليه وآله وس�لم ُ ُّ
ْ
وك َر َ
((( رواه أبو داود والطرباين يف «الكبري» عن ثوبان ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل صىل
اهلل عليه وآله وسلمُ « :يوشك أن َتداعَ ى عَ ُ
ليك ُم األمم كام َتداعَ ى َ
األك َل ُة عىل قصعتها»،
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الظواهر املشيرة إىل عالمات الس�اعة ،فكان هلم هبذا االبتعا ُد عن موقع احلركة
املؤدية إىل اإلثم.

ي ا َهل َر ْب
ـم َي َر ْوا ِم ْن َم ْل َجأٍ َغ رْ َ
و َل ْ

رص الغُ ِ
ثاء َّ
لهلِ ِ يف َع ْ ِ
والط َر ْب

يشير الناظ�م إىل حص�ول احل�رج بكام�ل معانيه ل�دى العلماء الصاحلني يف

املرحل�ة ،فلم جيدوا أمامهم متنفس� ًا غري اهلروب م�ن الناس إىل اهلل (ﰃ ﰄ

ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ) [الذاريات ، ]50:وهذا اهلرب أو العودة إىل حظرية االلتزام
بام جيب إنام هو جتس�يد لتامم الوعي لدى العقالء ،وحمافظتهم عىل أنفس�هم من

ُمضلات الفت�ن التي وعد النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم بش�موهلا يف الواقع
الغثائ�ي ،و«الغثاء» كلمة مش�تقة م�ن قوله صلى اهلل عليه وآله وس�لمَ :
«أ ْن ُت ْم
ِ
الس ْ�ي ِل»  ،وهي إحدى ظواهر املرحلة ،ومن سامهتا الطرب
َي ْو َمئِ ٍذ ُغ ٌ
ثاء كغُ ثاء َّ
أو م�ا يس�مى يف عرصن�ا بالفن والفنانين ،وقد بلغ يف انتش�ار أث�ره وتأثريه إىل
أس�فل درجات اإلسفاف س�واء يف الكلمة أو التعبري عنها أو احلركة والوسائل
الح ٍ
خاف عىل كل م ِ
املوس�يقية املس�تخدمة ،وهذا غري ٍ
ٍ
وناظر ،فكان البد من
ظ
ُ

اختاذ موقف أمام مثل هذا.

ين والدُ نْيا ويف ِ
يف الدِّ ِ
الق َيا َم ْة

ِ
الس َ
لا َم ْة
َ
والب ْحث َع اَّم ُيو ِر ُث َّ

يشير الناظم إىل أن ش�يوخ منه�ج السلامة وأتباعهم إنام يش�غلهم يف احلياة
قالوا ِ :
أمن ق ّلة نحن يا رسول اهلل؟ قال« :الَ ،أنْـت ُْم َي ْو َمئِ ٍذ َكثِ ٌري؛ ِ
كغ ِ
ثاء ُ
ثاء
ولك َّن ُك ْم ُغ ٌ
الوهَ ُن ،و ُتنْزَ عُ املَ َها َب ُة ِم ْن ُصدُ و ِر عَ دُ ِّو ُك ْم» ،قالوا :ما الوهن يا رسول
الس ْيلِ ُي ْلقى عَ َل ْي ُك ُم َ
َّ
َ
ِ
ِ
َ
ُ
«ح ُّب الدُّ نيا وك َراه َية امل ْوت».
اهلل؟ قالُ :
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حصوهلم عىل ما يورثهم السلامة يف الدارين ،ال عىل ما حيرجهم أو يوقعهم يف
اإلثم ،وهلذا واحلال عىل الصفة املشاهدة ،فقد قال عنهم الناظم:

اه ِ
الز ِ
ـد
ـسـ َنـدَ ٍة إِ ٰىل ال َّنبِ ِّي َّ
ُم ْ

ي�ق ِ
�ر ْوا َغْي�رْ َ َط ِر ٍ
واح ِد
�م َي َ
َف َل ْ

أي :إهنم اس�تخلصوا ألنفس�هم وملن رغب يف اتباعهم مخَ رج ًا واحد ًا وطريق ًا

خاص ًا يس�هم يف صوهنم وحفظهم من تقلبات املراحل ،وهذه الطريق قد سبق
ّ

ذكرها عىل لسان من ال ينطق عن اهلوى ،وقد عبرّ عن ذلك الناظم بقوله:

��ت يف َبـنِـي اإلن َْس ِ
ان
إذا َر َأ ْي َ
يـ�ه ُمـ ْن ِ
بـرأ ِ
َ
ـدف َع�ا
ـج َـب� ًا
وم ْع َ
ُ
وجانِب َأ ْنت َُشا ِر ْكيف ِ
ٕ
احل َي ْل
فا ْح َذ ْر َ ْ

األك ِ
َي ُق ُ
ْ
�وان
�ول ِفيه�ا َس ِّ�يدُ
�وى ُم َّت َب َع�ا
�ح ًا ُم َطاع� ًاَ ،
وه ً
ُش ّ
َأ ْو ُمؤثِ�ر ًا ُدنْي�ا ُه يف ُس ِ
الع َم ْل
�وق َ

ودنْيا
وى ُم َّت َبع ًاُ ،
يشري الناظم إىل احلديث الصحيح« :إذا َر َأ ْي َت ُش ّح ًا ُم َطاع ًا ،وهَ ً
اب ِّ
كل ِذي َر ْأ ٍي َبر ْأيِ ِه؛ َفع َل ْي َك بِ ُخ َو ْي َص ِة َن ْف ِس َك ..احلديث»(((.
ُمؤْ َث َر ًة ،وإِ ْع َج َ
وهذا احلديث أحد قواعد منهج السلامة املسند إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآله وس�لم ،فقد وضع به قواعد العمل يف مث�ل هذه املراحل املضطربة بحيث

يك�ون املس�لم الواعي كائن ًا مع الن�اس بائن ًا عنهم يف ما ال حيت�اج إليه بعيد ًا عن
اإلفراط املشني والتفريط املهني؛ وألن هذا األمر فقه مواقف ،فهو مقيدٌ بالعلم

ولي�س جمرد اختيارات ذاتية كام يفعله الكثريون ،وهلذا يشير الناظم إىل ما ورد
((( أخرجه أبو داود يف «سننه» ( )57،58/5والرتمذي يف سننه ( )323/4من حديث أيب
ثعلبة ،قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب.
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معناه يف احلديث بقوله:

�وا ِّم ٕ
وا جَّ ِ
و َد ْع َ
ت ْه
�ك ِم ْن َأ ْم ِر َ
الع َ
ٌ
ملحظ ه�ام لق�راءة املرحلة وما ي�دور فيها
قول�ه :دع�ك م�ن أمر الع�وام
واص بالبِ ِ
ناء ٕ
َن ْح َو َ
وا ْن َتبِ ْه
الـخ ِّ

عىل مس�توى اإلعالم واجلامعات والرصاعات املفضية إىل اإلحراج ،وش�مول

االرتب�اك وبي�ع الدي�ن بالدني�ا ،وكيف الرج�وع عن ه�ذا كله إىل مفه�وم بناء
«فع َل ْي َك ُ
بخ َو ْي َص ِة
اخلواص ودالالت اخلاصة يف قوله صىل اهلل عليه وآله وسلمَ :
َن ْف ِس َك» ،فقد أ ّدى ضيق الفهم يف هذا األمر إىل العزلة املطلقة واالنزواء التام يف
كافة الش�ؤون لدى البعض ،مما نتج عنه فساد آخر ورضر أشد يف حميط اخلاصة

أنفسهم ،وهلذا أشار الناظم بقوله:

فف ِ
ِ
ي�ه زَ َّل َب ْع ُض ُه�م َ
وأ ْف َس�دَ ا
ْ

وا ْج َع ْل ل ٰهِـذا َ
ٕ
ْياس ُهدَ ٰى
األ ْم ِر ِمق َ

والـ «مقياس» املش�ار إليه هو العلم بفقه التحوالت ،وجمريات علم الساعة

وعالماهتا عىل النح�و الرشعي املدروس املنبثق عن اإليامن التام برباعية أركان

الديان�ة ،حي�ث أ ّدى انع�دام املعرفة هبذا العلم إىل اخلمول املشين أو املش�اركة
املس ّيس�ة ،وكال النقيضني يمثالن صورة من صور اإلف�راط والتفريط ،والزلل
واإلفساد املشار إليه يف البيت ُب ْل َغ ُة النَّ َظ ِر إىل ما وقع فيه البعض من شمول اليأس

واإلحب�اط م�ن املرحلة ،وما ي�دور فيها نتيجة ما فهمه ع�ن «العزلة واخلُمول»
جمرد ًة عن فقه التحوالت والعلم بعالمات الساعة ،حتى بلغ بالبعض أيض ًا إىل
التش�كك يف كل يشء يتحرك باس�م الدعوة إىل اهلل وربطه بالسياسة والتسييس
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عىل غري توثق وال دراسة واعية للفوارق والتباين بني هذا وذاك.
كام أن من الزلل واإلفس�اد يف اجلانب اآلخر االنطالق التام والتفاؤل املطلق

يف املرحلة وشعور املرء بالنجاح املؤزر ملجرد وجوده يف مواقع احلركة والنشاط
املع�ريف املع�ارص ،واعتقاد البعض بوجوب اكتس�اح كل مواقع احلياة املعارصة

والتفاع�ل م�ع رموزه�ا يف دائ�ريت احلكم والعلم كوس�يلة من وس�ائل النرصة
للدين واإلسلام يف املرحلة ،مما يسبب خل ً
ال واضح ًا يف املعادلة ،ويوقع الكثري
م�ن محل�ة املنهج اإلسلامي يف التنازل امل�ذل والتناول املخل بام ورد عن س�يد

الربية صىل اهلل عليه وآله وسلم.

ه�ذا التن�ازل املذل والتن�اول املخل حيدث غالب ًا لدى محلة املنهج اإلسلامي

لع�دم تفقه�م يف متعلق�ات «فق�ه التح�والت» املرتبط�ة يقين� ًا بـ «راب�ع أركان
الدي�ن» ،وهو «العلم بعالمات الس�اعة» ،فرتاهم ينطلقون م�ن ثوابت املعرفة

الت�ي تتصوره�ا أذهاهن�م عن املرحل�ة وجمريات احلركة فيها وأساس�ها ُحس�ن

الظن العام باملس�لمني ُحكام ًا ورعايا ،وهذه املسألة عند عرضها عىل أسس فقه
التحوالت وس�نن املواقف نجده�ا ال ترضخ للمفهوم املطل�ق لدى العامل وال
الداعي ،وإنام مقيدة بثوابت املعرفة اخلاصة هبذا الفقه اهلام ،وهلذا فإن دراس�تنا

ملواقف علامء منهج السلامة يف املراحل الس�ابقة س�يربز لنا مس�توى إدراكهم
العلمي بثوابت «فقه التحوالت وس�نن املواقف» وإن مل يتحدثوا عنها تفصي ً
ال
وحتليلاً ،وهل�ذا فإن أتباع منهج السلامة الذين نحن بصدده�م وبصدد تقرير
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منهج التسلس�ل الرشعي ال�ذي اعتمدوه يقتيض أن نضع هل�م أنموذج ًا مثالي ًا،
كثري من كثري ،وخاصة يف األزمان السالفة منذ
حيث إن عددهم يف أمة اإلسالم ٌ
بدء حتوالت املراحل بعد موت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وحتى ال
ِنز َّل يف هذا التناول فقد جعلنا من مدرسة حرضموت خاصة نموذجنا املنهجي
يف هذا املبدأ اإلسلامي اهلام؛ ولكثرة متابعتنا وقراءتنا لثوابتها وثوابت رجاهلا

م�ن جه�ة؛ وألننا خضنا من خالهل�ا معركة التثبيت ملنهج السلامة يف مرحلتنا
املع�ارصة م�ع أعتى نامذج التحول وعنات�رة التمول ،يف احلك�م والعلم والغاية
واملصري ،وهلذا قال الناظم:

بح رْ َ
ض َم ْو ْت
و َق ْد َأ َق�ا َم َأ ْه ُل َن�ا َ

زت هَ ْن ً
وت
ج�ا و ُق ْ
َم ْد َرس� ًة مَت َّي ْ

يشري الناظم إىل ما أسسه أهله من آبائه وأسالفه الكرام الذين يصح االفتخار

هب�م عىل طريق منهج السلامة حتت ش�اهد قوله تع�اىل( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ) [يوسف ، ]38:وهذا االتّباع لآلباء

تروجه بعض األلس�ن اإلعالمية عند
حمم�ود يف ذات�ه وصفاته وال عالق�ة له بام ّ
احتجاجها ضد منهج االتّب�اع الرشعي لآلباء ،بقوهلم( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) [البق�رة ، ]170 :فهذا االستدالل محُ ّرف عن
موقعه الصحيح من القرآن ،وهو أيض ًا نموذج من نامذج األلسنة التي جتاوزت

العمل بمنهج السلامة مع املس�لمني عموم ًا ومع آل البي�ت النبوي خصوص ًا،
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ومنها مدرس�ة حرضموت املش�ار إليها وهي مدرس�ة أسس�ها اإلمام املهاجر

أمح�د بن عيس�ى يف أوائ�ل القرن الرابع اهلج�ري اس�تخلص مواقفها من طول

جتربت�ه العلمي�ة والعملية بني أس�اطني املعرف�ة والعلم واحلكم خلال وجوده
بالعراق ،ثم طبقها ووضع ثوابتها العملية لدى وصوله إىل حرضموت ،وتقوم

عىل:

• •مجع أشتات األ ّمة عىل مبدأ القواسم املشرتكة يف الدين.
• •األخذ بمبدأ الوسطية الرشعية واالعتدال الواعي.
• •ترسيخ مبدأ التعايش السلمي يف احلياة.

• •حتقيق مبدأ االكتفاء الذايت بالعمل اليدوي.

اإلمام األستاذ الفقيه املقدم
وهذه املدرسة أتم هلا الرتسيخ والنجاح من بعده
ُ

يف القرن السابع اهلجري عندما أضاف إليها مبادئ الطريقة العلوية:

• •األخذ بمبدأ التصوف كموقف ذوقي ملفهوم اإلحسان.

• •معاجلة األمور باحلوار وكرس السيف واالستعاضة عنه بالعلم
واألخالق.

• •نرش الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة.
وجعل أساس هذه املبادئ الثوابت اخلمسة:
• •العلم

• •العمل
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• •اخلوف من اهلل		
• •الورع

• •اإلخالص

ـه�ا ُي ِ
الـز َمـان�ا
�ـب َ
ِم َثا ُل َ
ـناس ُ

وي َف ُظ َ
تـبـاع وا ِ
إل ْخ َوانا
األ
حَ ْ
َ

يشري الناظم إىل مفهوم «املثال» حتى ال يعتقد البعض إلزامه بام ال يلزمه؛ ألن
َ
العرض ال ُيلز ُم أحد ًا من غري أتباع مدرسة حرضموت باألخذ بام ُأشري إليه
هذا
السلامة» ،فقد يكون هناك من حيمل فه ًام للسالمة غري ما أرشنا إليه يف
بـ «مبدأ ّ

ٍ
منهج سلي ٍم.
اعرتاض عىل
هذا العرض الشعري والنثري ،فال
َ

وقول الناظم يناس�ب الزمان�ا أي :إن الزمان وقد َك ُث َر في�ه اللغط واهل َ َذيان
ٍ
رصف
ضابط وال ميزان ،وصار َه ُّم الكثري
وتوس�عت أسباب الصرِ اع عىل غري
َ
ّ
الناس عن منهج السالمة العام واخلاص إىل بؤرة املعارك السياسية واالجتامعية
�ل واملبادئ ِ
املدم�رة للحر ِ
ث والن َّْس ِ
والقيم وال�والءات واالرتباطات الرشعية؛
َْ
فال َضيرْ َ علينا أن نبس�ط للراغب من أهل الزم�ان عموم ًا وللحائرين من أتباع

مدرس�ة حرضموت خصوص ًا ما يعيد هلم رشف االنتامء الرشعي باملدرسة عىل
أساس معاجلة األزمات ووضع احللول بعيد ًا عن اإلفراط أو التفريط.

ألنّـهـ�ا َطـ ِريـ َق ٌ
ـهـج� ْة
ـ�ة مُم ْن َ

ُمصا َن ٌ�ة َع ِن ا َهل ٰ
والب ْه َرج ْة
�وى َ

أي :إن ثواب�ت وأس�س ه�ذه املدرس�ة املبارك�ة إذا أعدنا الق�راءة الواعية هلا

ولثوابتها س�نجدها طريق ًة أي :وس�يلة ممنهج ًة أي :حمكمة الرتتيب ،وليست
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عش�وائية الرؤي�ة ،وه�ي أيض� ًا هب�ذا الرتتي�ب للوظائ�ف الروحي�ة والعلم ّي�ة

وللمواق�ف أيض� ًا مصانة عن اهلوى أي :االندفاع�ات واالنفعاالت الطارئة
عن�د التحوالت ،وكذلك حمفوظة عن البهرج�ة أي :التزيني الفاتن والرتويج
التج�اري للقضايا واملبادئ؛ ألهنا ال تدع�و إىل االمتالك أو النفوذ بل تدعو إىل

السالمة وحسن االرتباط بالواحد املعبود.

ِّـصال ٕ
ٍ
وا ْقتِدَ ا
س ٕات
مِ َّم ْن َل ُ
ـه ْم رِ ُّ

�ياخ ا ُهلدَ ٰى
ِّباع َأشْ ِ
اس�ها ٕات ُ
َأ َس ُ

أي :إن ضاب�ط العالقة بني أهل منهج السلامة ُحس�ن االتباع مل�ا َد َرج عليه

األش�ياخ املوصوفون باهلداية ،والسري عىل ما ساروا عليه كام قال شيخنا اإلمام

َصب عينيك
السلف الصالح ن َ
أمحد بن حس�ن العطاس يف مجلة كالمه« :اجعل َّ

واقتد هبم يف حركاتك وس�كناتك ،وإذا أردت فع�ل يشء فاعرضه عىل الرشع
وعلى أحوال الس�لف وأفعاهلم املقيدة بالرشع ،والذي�ن هم عىل بصرية من اهلل

يف مجيع أحواهلم»((( .

َن َأ ْوا َع ْن األرشا ِر َع ُ
اشوا ُح َنفا

�ن ُك ِّل َب�ر َو ٍ
ارث ُ
للخ َلف�ا
ِم ْ
ٍّ

ال�وراث ،وهم كل م�ن وصل إليه
يشير الناظم إىل وصف هؤالء األش�ياخ ّ

العلم باإلرث املتصل س�ند ًا وإجاز ًة وتس�ليك ًا وحتقيق ًا بس�نده املرتقي وضوح ًا

ال َل ْب�س في�ه وال غموض إىل النب�ي صىل اهلل عليه وآله وس�لم ،وقوله :وارث
للخلف�ا إش�ار ٌة واضح�ة م�ن الناظم إىل مفه�وم اخلالف�ة العلمية املش�تقة من
((( «تنوير األغالس» ( )101 :2خمطوط.
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اهلداي�ة والرش�د ،والت�ي حيمله�ا املعنى اخلاص بفق�ه التحوالت حول مس�ألة
«اخلالف�ة» الت�ي ال حترص املعنى عند اخللفاء الراش�دين األربع�ة ،بل تتعداه إىل
كل م�ن اجتمعت في�ه رشوط اخلالفة األبوي�ة النبو ّية ،ممن دع�ا النبي صىل اهلل

علي�ه وآله وس�لم إىل االقتداء واالهتداء هب�م وبمواقفهم يف قوله صىل اهلل عليه
اء الر ِ
وس َّن ِة ا ُ ِ
ني ِم ْن َب ْع ِدي َع ُّضوا
ين املَ ْه ِد ِّي َ
وآله وسلمَ :
اش ِد َ
بس� َّنتِي ُ
«ع َل ْي ُك ْم ُ
خل َل َف ّ
اج ِ
َع َل ْيه�ا بال َّن َو ِ
�ذ ..احلديث»((( وه�ؤالء اخللفاء من أوصافه�م ال ُبعد عن الرش
وأهل�ه (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [احل�ج ،]31:ال يش�تغلون إالّ بام يقرهبم إىل اهلل
وما ينفع اخلليقة من اخلري والرب قدر االستطاعة.

ِ
َ
�م
�م
بالع ْل ِ
وأ َّص ُل�وا َطري َق ُه ْ

حلـ ْت ِ
وبالسـال ِم ا َ
ـمي
قى
وبال ُّت ٰ
َّ

أي :إن هذا املنهج املبارك له ثوابته املأخوذة ِ
بالعلم مدرسة وطريقة ،واملقصود

ِ
بالعل�م أي :الداللة الصحيحة من الكتاب والس�نة وف�ق مفهومهم االجتهادي
املرشوع بالتسلسل ،فمنذ حلول اإلمام املهاجر ومن جاء من بعده إىل عهد الفقيه
املق�دم وما ترتب عىل مواقفه اإلجيابية ،واملذهب الس�ائد يف حرضموت املذهب
الش�افعي يف الفقه واملذهب األشعري يف العقائد ومذهب أهل التصوف املعتدل

يف الزه�د والذوق واملشرب ،وهلم يف هذه املذاهب واملش�ارب تفردات وأقوال

ختفف حدة التوتر املذهبي والعقائدي والصويف التي ما تطرأ غالب ًا يف سير العلم
وس�فهاء األحالم،
والتعلي�م بين األتباع واملواف�ق واملعارض من محل�ة األقالم ُ

((( أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد من حديث العرباض بن سارية.
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ويزيد عىل هذا ما قد محلوا أنفسهم عليه من االلتزام بمنهج التقوى الذي تفردوا

به وجعلوه نصب أعينهم ،وفيه يقول اإلمام احلداد:
ِ
َع َل ْي َ
الر ْج ِ
والع َل ْن
والد َرنْ
س َّ
�ك ب َتق ٰ
ْوى ا�هللِ يف السرِّ ِّ َ
و َق ْل َب َك ن َِّظ ْف ُه م َن ِّ
وق�د أبلغهم هذا االلتزام بحقيقة التقوى حس�ب االس�تطاعة إىل ما عبرّ عنه

الناظم بـ«السالم احلتمي» وهو األمان واالطمئنان اخلالص مظهر ًا وجوهر ًا،
حتى صاروا هبذا العمل الذي َألِ ُفوه يرغبون يف نرش الدعوة إىل اهلل من باب «ال
يب لأِ َ ِخ ِ
ِ
يه ما حُ ِ
ي ُّب لِ َن ْف ِس ِه»((( ،وهبذا عبرّ الناظم فقال:
ُي ْؤم ُن َأ َحدُ ُك ْم َح ّت ٰى حُ ِ َّ

ريما ِح ْر ٍ
ِم ْن َغ ِ
عىل َب ِ
اب ٕا ْعتِال
ص ٰ

�و َة َطــ َه يف املَال
و َن�َُش�رَ وا دع�
َْ َ ٰ

أي :صار ديدهنم وش�غلهم الش�اغل إفادة املس�لمني وعوام األمة وموقعهم

الدائ�م املس�اجد واملناس�بات اإلسلامية وجمالس اخلير التي جتمعه�م بعموم
الناس وتربط الناس هبم وبنهجهم املبارك ،فهم عىل هذا األمر قد دأبوا وتر ّبوا
دون أدنى حرص أو اهتامم بشأن االعتالء وطلب اجلاه والسلطان.

ِ
ْ�ر ِة ا ُ
�ر ِ
اس
و َم�ا هَ َل�ا م�ن َكث َ
حل ّ

�اوزُ وا ُمشْ ِ
�ك َل َة َ
�راس
جَت َ
الك يِ ْ

أي :إن هذه املدرس�ة قد جتاوزت تارخيي ًا مسألة احلكم وامتالك القرار وعدم

االشتغال هبذا األمر أو البحث عنه أو اخلوض فيه ،وقد سامها الناظم « ُمشكلة
الكَ�رايس» ،وهي الق�رار وامتالكه وما يرتتب عىل ذلك من مدافعة وحراس�ة
وحشد طاقات وجهود ربام أدت إىل إسالة الدماء ورصاعات االنتامء كام حدث

((( أخرجه البخاري ومسلم عن حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه.
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وحيدث يف التاريخ املعارص والقديم.

ٕ
وا ْس َت ْل َه ُموا َم ْو ِق َف َم ْن َق ْد َس َب َقا

ِ ِ
�و َم ُ
الط َل َقا
َك َم ْوق�ف ا ُمل ْخ َت�ا ِر َي ْ

يشير الناظ�م إىل موقف «مدرس�ة حرضم�وت» وأهنا متصلة االس�تلهام يف

موقفه�ا ا ُملعل�ن بمبادئه�ا املعروفة إىل من س�بق من خلفاء الديان�ة ومحلة منهج
ٍ
ٍ
متصل إىل رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله وس�لم ..الذي أش�ار
بس�ند
السلامة

الناظم إىل موقفه يوم فتح مكة وقد متكن من خصومه وأعدائه وامتلك ِر َقاهبم؛
ولكنه قال هلم صىل اهلل عليه وآله وس�لم«ٕ :ا ْذ َه ُبوا َفأ ْن ُت ُم ُ
الط َل َق ُاء»((( فصار لدى
فو عمن َظل�م والنظر فيام جيمع اهلل
أه�ل هذا املنهج العايل س�نة متّبعة ،وهو ال َع ُ
ب�ه األم�ة ولو كان فيه إجح�اف آلل البيت رج�اء ثواب اهلل املعبر عنه يف قوله

تعاىل( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ) [الشورى ،]40:وهذا
املوقف هو املوقف الثاين يف ترتيب اآلية ،فبعض املسلمني سواء من محلة القرار

أو م�ن رعاياهم جعلوا م�ن االنتقام واالنتقاد املفيض إىل اخلص�ام وكثرة ا َملالم
منهج� ًا ألخذ احلق والنيل من املظامل واملعت�دي ،فمنهم من أصاب ،ومنهم من
جت�اوز اإلصابة ،ومنهم من التزم بحدود األخذ باإلس�اءة ،ومنهم من ضاعف

((( ع�زاه الصاحلي يف «س�بل اهل�دى» ( )242/5إىل اإلم�ام أمحد ،وأبو داود ،والنس�ائي،
واب�ن ماجه عن عبداهلل ب�ن عمر بن اخلطاب ،والبخاري يف صحيحه ،وابن أيب ش�يبة،
واب�ن إس�حاق عن صفي�ة بنت ش�يبة ،والبيهقي يف «الس�نن الكبرى» ( )200/9عن
عبداهلل بن عمر ،وابن أيب شيبة عن عبداهلل بن عبيدة يف خطبته صىل اهلل عليه وآله وسلم
يوم الفتح.
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اجل�زاء حتى خرج عن ح�د العدل ،أما محلة منهج السلامة فقد ارتضوا الفهم

الثاين يف اآلية وصار أسلوبهَ م يف غالب املعاملة مع اخلصوم.

و َمو ِق ِ
فا ِ
رار
إلما ِم ِم ْن مَ ْ
ح ِل ال َق ْ
ْ

ض َ
لمَ َّا َر يِ ْ
�ار
باأل ْم ِر َص َ
ار ا ُمل ْس َت َش ْ

وإضافة إىل ما س�بق ذكره من دليل منهج السلامة عىل عهد رسول اهلل صىل

اهلل علي�ه وآله وس�لم وموقفه م�ن «ال ُطلقاء» ّ
ف�إن هذا املوقف قد ب�رز جل ّي ًا يف

اإلم�ام عيل ريض اهلل عنه وأرض�اه ،والذي اختذه املغرضون هدف ًا يزعزعون به
استقرار األمة إىل اليوم.

فاإلم�ام عيل ريض اهلل عن�ه أول من ط ّبق مفهوم األخذ بمنهج السلامة بعد

رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،فلو اعتربنا قول القائلني باألحقية لإلمام
علي ريض اهلل عن�ه يف اخلالفة بالوصية أو بغريها ،فاألم�ر يقتيض من اإلمام أن

ال يقب�ل األدنى يف األمر الرشعي الواجب؛ بل عليه املقاتلة حتى يرجع القرار
إىل أهل�ه ،أو أن يم�وت يف س�بيل ذل�ك؛ ألمهية املرحل�ة ذاهتا ،فانتقال س�لطة
اإلسلام من عهد الرس�الة إىل عهد اخلالفة الراش�دة جيب أن تنتقل عىل قاعدة

من السلامة واألمان واحلق ا ُملطلق؛ ألن سلامة اخلالفة الراش�دة هي سلامة
اإلسلام ك ّل�ه ،وهلذا نج�د أن اإلمام عيل ريض اهلل عنه وه�و أحد خلفاء منهج
السلامة يوق�ف العم�ل بالنصوص التي يتخ�رص هبا اآلخرون ويضع س�يفه
حيث وضع املس�لمون س�يوفهم ويصمت عندما ال جيد للقول ُأذن ًا صاغية إذا

اعتربنا موقفه من البيعة حتى موت س�يدتنا فاطمة ريض اهلل عنها ،ويرجع بعد
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ذلك لوضع يده يف يد اخلليفة أيب بكر ويصبح مستش�ار ًا وقاضي ًا وإمام املرحلة
يف العل�م األبوي النبوي ،وهكذا يف س�ائر مرحلة اخلالف�ة من أيب بكر إىل عمر

تعترب مواق ُفه التي
إىل عثامن حتى جاء عهد خالفته ريض اهلل عنه وأرضاه ،وهبذا ُ

منهج اتّبا ٍع بصرف النظر عن النصوص التي
وقفه�ا إىل جانب اخللف�اء الثالثة
َ
َ
َأ ْو َق َ
العمل هبا ،وجتاوز املطالبة بام فيها ،إن كانت هناك نصوص مع ّينة متسك
ف
هبا أش�ياعه وكفروا هبا صاحلي األمة ،وجت�اوزوا مواقف اإلمام ذاته يف موافقته

ومواقفه.

وهل�ذا فمنه�ج السلامة الصحيح أن نأخ�ذ بمواق�ف اإلمام ذات�ه وننرش يف

املرحلة السلام ونش�ارك يف صنعه كام أخذ به اإلمام عيل وشارك يف صنعه عىل
عهد أيب بكر وعمر وعثامن؛ بل وكان له مع الثالثة ريض اهلل عنهم أمجعني أعظم
املواقف يف التامس�ك واخلدمة املشتركة وبناء منهج السلامة يف األمة أمجعني،

ب�ل إن مرحل�ة خالفة اإلمام عيل ريض اهلل عنه ق�د أفرزت حقيقة املواقف التي

تنوعت واختلفت عن رأيه وعن رأي آل بيته ،فمعركة صفني نجدها قد ميزت

بني ثالثة قوى متعارضة الفهم:

• •اإلمام عيل وأهل بيته واملندرجني من الناس حتت رأيه ،ومل يلزموه
التحكيم ومل خيرجوا عليه.

• •الشيعة الذين قبلوا التحكيم وألزموه قبول ذلك.

• •اخلوارج الذين رفضوا موقف الشيعة وخرجوا عليهم وعىل
اإلمام عيل.
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وهلذا فاعتبار أهل منهج السالمة أساس املحبة والتشيع ليس عىل من تس ّيس بعد

هذه املعركة ،وإنام عىل الذين قبلوا رأي اإلمام وأهل بيته وانطووا فيهم ومل يتمردوا

أو يتخذوا هلم موقف ًا ُيرغمون أهل البيت عىل قبوله مقابل حمبتهم املزيفة(((.

ِ
َ
وا َ
س ال َقرا ِر ُدونَ َأ ْن ُي ْد ِمي ا ِ
جلبا ْه
البغَ ا ْة
ُك ْر يِ ْ
حل َس ِن ِّ
الس ْبطا ّلذيأ ْع َط ٰى ُ
من أدلة منهج السلامة بس�نده املتصل موقف اإلمام احلس�ن بن عيل ريض
اهلل عن�ه ،وهو املوقف املؤكد آلل البيت وللمس�لمني أمجعين أن قضية امتالك

الق�رار م�ع الفتنة ليس�ت ح ّ
لا وال خمرج� ًا وال مطلب� ًا رشعي ًا ،وأن السلامة يف

التنازل ملصلحة األمة واإلسالم ولو عىل حساب آل البيت وموقعهم من القرار
ضحى
وخاصة عند احتدام األمر وبلوغه إىل حدّ اخلطورة عىل املس�لمني ،وقد ّ

اإلمام احلس�ن بالقرار بعد البيعة خالف ًا ألبيه الذي مل يبا َيع إالّ بعد عثامن ريض
أم�ر عظيم لو أنا نظرن�ا إىل جمرد العقل
اهلل عن�ه ،وت�رك الق�رار بعد أخذ البيعة ٌ

والن�ص ،لك� ّن احلقيقة التي أيدها رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله وس�لم كانت

يف «السلامة ،وترك الق�رار ،ومجع كلمة األمة ،وحق�ن دمائها ،واملحافظة عىل

ق�رار العلم واألخالق ولو عىل حس�اب ذهاب الك�ريس ومصاحله الرشعية»،
هلل بِ ِه
ويف هذا يقول صىل اهلل عليه وآله وسلم« :إِ ّن ٕا ْبنِـي ٰ
وسي ْص ِل ُح ٕا ُ
هـذا َس ِّيدٌ ُ ،
املسيس�ة حرب ًا ضد آل
((( وه�ذا ما نش�هده من غالهتم حت�ى اآلن ،فهم جيعلون من املحبة ّ
البيت من الس�نة ألهن�م ال يتبعون آراءهم ،وهلذا فاملحبة ليس�ت ل�ذات الصلة العرقية
سيسوا هبا املحبة ..ولألسف.
برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم وإنام للفكرة التي َّ
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فس�مى النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم التخيل عن
َبينْ ِ ِف َئتَينْ ِ ِم َن ا ُمل ْس ِ�ل ِمنيَ»(((.
ّ
البيعة وتس�ليم القرار الرشعي إىل البغاة إصالح ًا ،وسماهم مسلمني واعرتف

بإسلاميتهم أكث�ر م�ن اعرتافنا بذلك ،حيث نس�ميهم نح�ن «البغ�اة» والنبي
اعتربهم يف النص مسلمني؛ وألننا لسنا بصدد فلسفة التعاريف نرتك هذا األمر

ملن رغب يف فلسفته ومناقشته((( (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ) [البقرة.]148 :

َبل َق َ
ال َط ٰــ َهَ :س ِّ�يدٌ َك َس� َل ِف ْه

مَ ْ
ول َي ِع ْب ُ�ه َأح�دٌ يف َم ْو ِق ِف� ْه

يشير الناظ�م إىل موافق�ة الصحاب�ة ومحل�ة القرآن وأه�ل ِ
احل�ل وال َعقد عىل

موق�ف اإلمام احلس�ن ورضاهم بام ريض ب�ه ،ومل يعرتض عليه أح�د ممن يؤبه
لرأهيم ،ووضع هبذا خمرج ًا مالئ ًام اقتضاه الظرف القائم آنذاك وبه هدأت الفتنة

((( أخرجه البخاري يف صحيحه (384/5فتح) (780 ،779/6فتح) (118/7فتح)
(76/13فتح) وأبو داود يف سننه ( )211/5والرتمذي يف سننه ( )323/5والنسائي
( )107/3وأمحد يف املسند ( )38 ،37/5من غري وجه عن احلسن يقول  :سمعت
أبابكرة يقول :لقد رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم عىل املنرب واحلسن معه
وهو يقبل عىل الناس مرة وعليه مرة ،ويقول« :إِنَّ ابني هذا سيد ولعل اهلل أن يصلح به
بني فئتني من املسلمني عظيمتني».
((( أخذ العلامء لفظة «البغاة» ملن حارب اإلمام علي ًا ريض اهلل عنه من حديث رسول اهلل
صىل اهلل عليه وآله وسلم« :عامر تقتله الفئة الباغية» وانسحب هذا االسم بعد ذلك
عىل املخالفني خلالفة اإلمام احلسن من بعده ومن جرى جمراهم فيام بعد؛ ألن املشكلة
يف جذورها واضحة ،واجلهة التي واجهت اإلمام احلسن حتى استعاض عنها بالتنازل
بدي ً
علي ًا ريض اهلل عنه وأرضاه،
واجهت من قبل والدَ ه
ال عن احلرب هي التي
ْ
َ
اإلمام ّ
املسيس.
حتى آل األمر إىل ما آل إليه يف عهد والده من اخللع ّ
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وس�لمت الرؤوس برغم انشطار قرار العلم األبوي الرشعي بني علامء اخلالفة
َ
األبوية النبوية وبني علامء السلطان(((.

ُ
وك ُّل َم ْن فيِ َع رْ ِ
ص ِه َق ْد َأ َّيدُ و ْه

صاع ًا َأ مْ َ
خدُ و ْه
َفام ا َّلذي حُ ْييِي رِ َ

يشير الناظ�م إىل غياب ص�وت العن�ارص املتحذلقة باس�م آل البيت يف تلك

املرحلة؛ ألن القرار الفعيل كان بأيدهيم وكان األش�ياع واألتباع يلتزمون منهج

السلا َمة كام التزم به احلس�ن ومن َس�بقه ومن عارصه ،س�واء كان هذا االلتزام
َ
نات�ج ع�ن الظرف الس�يايس أو عن املوقف اإلسلامي األس�ايس ال�ذي وقفه
اإلمام احلس�ن ومن حوله ،فاملواقف هي أس�اس االتباع يف اضطراب األحوال

وتقلبات املراحل ،وإىل هذا يشري الناظم إىل ما ُيثار من جديد حول هذه القضايا

فام ال�ذي حييي رصاع ًا أمخدوه أي :فام الذي يؤج�ج نار العداوة ألصحاب

وتو َجها بتزويج عمر
رس�ول اهلل وقد أطفأها اإلمام عيل ريض اهلل عنه بمواقفه ّ
ريض اهلل عنه البنته أم كلثوم ،إالّ أن تكون هذه العداوة قرينة السياسة الفكرية
رصاع
طبق�ي ثم
فصراع
الت�ي أنـزهل�ا البلش�فيون يف الواق�ع املحلي والعريب،
ٌ
ٌ
ٌّ
الرصاع مس ِّيسو املراحل
اعتقادي عىل أيدي املندفعني واملنتفعني ،ليس�تثمر هذا
َ
ٌّ

ومحلة القرار العاملي اجلاهل املاحل.

((( ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن اإلمام احلسن ريض اهلل عنه يعد آخر خلفاء مرحلة
اخلالفة الراشدة ،أي:إنه اخلليفة اخلامس واألخري فيام سامه النبي صىل اهلل عليه وآله
وسلمِ :
«اخل َ
ال َف ُة َثال ُثونَ عام ًا» ،فقد ثبت أن هناية هذه املرحلة انتهت بتوقيع اإلمام
احلسن ريض اهلل عنه اتفاقية التنازل ،فهو آخر خلفائها.
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لآلل َكيال َي ْن َه ُجواال َّن ْه َجا َ ِ
الدر َ َ ِ
ِ
َكذا ا ُ
ري
ري
خلط ْ
س األخ ْ
حلسنيُ َق َّد َم َّ ْ
ْ
يشير الناظ�م إىل موقف اإلم�ام احلسين ريض اهلل عنه وه�و املوقف الذي

أ ّدى إىل تدعيم وجهة منهج السلامة ،وأكد بالدليل القاطع أن املطالبة بالقرار
واالستقرار ال تؤدي إالّ إىل الدماء والدمار وخاصة فيمن حتتاجهم األمة أحيا َء

يرزقون ولو كانوا مظلومني جمردين عن احلقوق ،فوجودهم بني اخللق نعمة من
نعم اهلل ملن أدركها وعرف أمهيتها ،وأما من عرف آل البيت كحكام ومحلة قرار
جمرد ،فقد ع ّلمنا اإلمام احلسين ـ وبمشاركته الفعلية يف توطيد اخلالفة والقيام

بأمرها ـ كيف يكون املصري املحتوم ألهل احلق ،وكيف يس�تثمره النفعيون من
بعدهم؛ ليكون مطية الرصاع وبؤرة اهلَتْك والنـزاع.

وال َّ
ش�ك أننا معنيون مجيع ًا بدراس�ة املواقف التارخيية وم�ا يرتتب عليها من

حتول؛ ولكن هذه الدراس�ة جي�ب أن تنطلق من الق�راءة الواعية ملواقف األئمة
فاملعني هبذا األمر من بعد
الذي�ن يعنيهم األمر وليس من مواقف املس�تثمرين،
ّ
اإلمام احلسين أهل بيته ال غري ،وهم القدوة واألسوة إذا هنجوا منهج السالمة
ال�ذي هنجه جدهم وآبائهم األطهار ..فتعالوا بن�ا ننظر إىل مواقفهم عىل منهج

السالمة:

اإلمام ا ُمل ْج َت َب ٰى
س
ُ
َف َأ َخ َذ الدَ ْر َ
مَ ْ
ول ُي َن�ا ِز ْع أو ُيقاتِ ْ
�ن َبغَ ا
�ل َم ْ

َع ُّ
ابدي�ن ُذو اإلبا
الع َ
يل زَ ُي�ن َ
ش َم ْن ُي َع ِ
مَ ْ
الوزَ َغا
ول يجُ َ ِّي ْ
ادي َ

يشري الناظم إىل تسلسل منهج السالمة يف أئمة آل البيت بعد مقتل اإلمام
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الشهيد احلسني بن عيل ريض اهلل عنه ،وأن اإلمام عيل زين العابدين اختذ

من هذه املعركة مدرسة تضاف إىل مدارس منهج السالمة ونحى بنفسه وآل
ٍ
مشارك يف منازعة،
غري ُمناز ٍع وال
بيته ومن اتبع هديه طريق العلم والعملَ ،
ومل ينازع أو يقاتل من سلب عليه األمر أو سلبه عن آبائه ،ومل جييش أتباعه
وأصحابه ضدّ معاريض آبائه وأسالفه.

وقد أشار الناظم بقوله :الوزغا وهو االسم الذي أطلقه رسول اهلل صىل اهلل

عليه وآله وس�لم عىل رجل منهم فصارت التس�مية داللة عىل املنهج الس�فياين
األم�وي املس� ّيس ،أما من مل ينطو م�ن «بني أمية» حتت ه�ذه الداللة فال عالقة

ل�ه هبذا التعريف؛ بل وال جيوز أساس� ًا نبز أحد منهم هب�ذا ،لقوله تعاىل( :ﰂ

ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ)

[احلجرات ، ]11 :وقد أش�ار الناظم إىل طريق السلامة التي رس�مها اإلمام عيل زين
العابدين ملن بعده من أهل هذا املنهج السديد.

نار ْت َد ْر هَ ُب ْم
َط ِريقَ ِص ْد ٍق َق ْد َأ َ

َ
�ن َأ َح َّب ُه ْم
س ِل�آِل� ْ ِل و َم� ْ
وأ َّ

أي :إن الطريق�ة الت�ي هنجه�ا اإلمام عيل زي�ن العابدين يف حيات�ه حتى مماته

ص�ارت مدرس�ة آل البي�ت األثب�ات ،ومنهجه�م امل�ؤدي إىل ش�مول نفعه�م
واطمئن�ان خواطر الناس من حوهلم وابتعاد العيوب ونقلة الفتن عن حميطهم،
وهذه الش�ؤون كانت وال زالت أهم أس�باب إزالة فتيل الفتنة وراحة آل البيت

وغريهم من أهل منهج السالمة إىل اليوم ،كام قال الناظم:
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�م َم ْ ِ
�ب
َبر ِغ ِ
بالس ِّ
�ن هَ ْيد ُم َه�ا َ
احل ْف ِ
ي�ق ِ
لى َط ِر ِ
�ظ لِ ِ
إلما َم ِة
َع ٰ

اس َأ ْه ِل ا ُ
مَ ْ
ول ت ْ
حل ِّب
َزل نِ رْب َ
السلا َم ِة
بم ْن َه ِ
َقائِ َم� ًة َ
�ج َّ

يشير الناظ�م إىل اس�تمرار هذا املنهج املب�ارك يف العامل حتى الي�وم برغم من
خيال�ف ،ويعم�ل على نشر الش�تائم ِ
والس�باب واللعن م�ن م�دارس أخرى.
فاملدرس�ة املعن ّي�ة بمنهج السلامة قائمة برشوطه�ا ودائمة ب�دوام أخالقها

عرف لدى أهل
وآداهبا على طريق احلفظ ملفهوم اإلمامة الرشعي ،وهو ما ُي ّ

العلم «بام يوازي رتبة االجتهاد» وهي رتبة األئمة من آل البيت ريض اهلل عنهم،
ورتبة غريهم حتت مس�مى «االجتهاد املجتمعة فيه الرشوط» ،ومنهج السالمة

جز ٌء من اجتهادهم املعرب عن سلامة ارتباطه�م باملتبوع األعظم صىل اهلل عليه
يتفردون عن غريهم
وآله وسلم عىل هذا الطريق منذ العهود األوىل ،وهم هبذا ّ

ممن رغب املنازعة.

فالس�ب عنوان انفع�ال قد ُعرف أصحابه عرب الزم�ان املنرصف ،أي :إن من
ّ

حي�رص يف ه�ذه املرحلة عىل جتدي�د ثارة الش�تم واللعن وخاص�ة يف أصحاب
مرحل�ة اخلالف�ة الراش�دة إنام ه�و عنوان مدرس�ة معروف�ة معلومة التسلس�ل

واجل�ذور ،وال عالقة هلا بمنهج السلامة الذي نحن بصدده بل وال يمكن وال

لغريه�ا إع�ادة األمر إىل نصاب�ه ال عىل الص�ورة التي يرغبوهن�ا وال عىل الصفة

الت�ي حي�ب أن تك�ون عليها األمة عند غريهم؛ ألن أس�اس الق�رار الواحد بني
األمة منعدم كل ّي ًا ،فكافة املس�ميات التي تعيشها األمة يف قرارها األعىل إنام هي
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جز ٌء ال يتجزأ من القرار العاملي الغثائي ،هذا من حيث إعادة القرار يف مستوى

احلكم ،وأما فيام يتعلق بمستوى العلم واخلالف املذهبي فحامل القرار الغثائي

م�ن مصلحته تفعيل مث�ل هذا الرصاع بين املصلني والدفع ب�ه ومتويله ومتهيد
والوهن يف شعوب امل ّلة وجمموعاهتا،
أسباب نجاحه؛ ألن به يطول عمر الغثائية َ
الرسمية والشعبية ،وه ّلم جرا.

وف ْت َن ٍ
ِ
اع
�ة ِم ْن َخ ْل ِف َها َعقْدُ ٕانتِ َف ْ

ي َد ْف ٍع ٕ
اع
وان ِْد َف ْ
وال َج ِديدٌ َغ رْ َ

يؤكد الناظم أن ما تش�هده الس�احة من بؤر الرصاع باس�م آل البيت أو باسم

احلزبية أو التعددية إنام هو حتصيل حاصل مرسوم لتسيري املرحلة وفق الربنامج

املطروح وهي التي عبرّ عنها الناظم بالدفع واالندفاع أي :مصالح مشتركة

بني محلة القرار والربنامج العاملي املشرتك.

جل ْه ِل أو ِ
با َ
بالع ْل ِم ِع ْل ِم الث َّْر َث َر ْة

�وال َ
الك َف َر ْة
�ن َيوالِ َيه�ا ُي يِ
َف َم ْ

أي :إن كل م�ن عمل بعلم أو بغري عل�م يف تنفيذ برنامج الرصاع والتحريش

بين املصلين على أي مس�توى كان (مذهبي� ًا أو صوفي� ًا أو س�لفي ًا أو حزبي ًا أو
السير
حكومي ًا أو فئوي ًا) فإنام خيدم العدو األصيل هلذه األمة ،ويقرب مس�احة َ
الضب املنتظر.
اإلجباري نحو ُجحر
ّ

ين َخ َر ُجوا َع ٰىل ٕا ْجتِها ْد
إِ ّال ا ّل ِذ َ

�م لهلِ ِ َي ْ�د ِري با ُمل�را ْد
َفأ ْم ُر ُه ْ

يستثني الناظم من خرج ضد الظلم عىل اجتهاد صحيح ولديه من اهلل برهان.

فهذا أمره إىل اهلل ،وال ُيقاس فعله وال اجتهاده عىل غريه كام هو يف خروج اإلمام
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احلسين ريض اهلل عن�ه أو خ�روج اإلمام زيد بن عيل ريض اهلل عنه أو من س�ار
هدى وسنّة ،فهؤالء كام قال الناظم:
بسريهم عىل ً

�ه ْم لِ ْل َحقِّ ٰلـ ِك ْن ُبدِّ ُدوا
َأن ُْف َس ُ

�م َق ِل ٌ
�ن َق ٍ
ليل َج َّندُ وا
يل ِم ْ
َو ُه ْ

أي :إن مثل هؤالء ا ُملجتهدين قد قدموا أرواحهم الزكية يف سبيل نرصة احلق

كام علموه؛ ولكنهم ذهبوا وانتهى أمرهم باستشهادهم ،وصار أساس ما وقعوا

فيه درس ًا عملي ًا لغريهم من أهل احلق من بعدهم.

لخِ ِ ْد َم ِ�ة الي ُه ِ
�ود واملَ ُج ِ
�وس
َ

واس َتث َْمر َ
ٕ
األ ْم َر ُأو ُلو ال َت ْسيِ ِ
يس
ْ َ

أي :إن قتل األئمة املجتهدين وذهاهبم من ساحة احلركة أبرز بعض العنارص

املس�تفيدة من استمرار فحوى الرصاع واس�تثامره؛ ليصب يف جمرى السياسات
املعادية بصورة وبأخرى ،ويؤكد هذا وذاك أسلوب الرصاع وجمريات األحداث

ومواقف اجلامعات والكُتل ،وليس إعالمهم وال كالمهم املعسول املسيس.

لِ ُي ْصبِ َح ا ُ
صاع ًا ُم ْس َت ِم ْر
حل ُّب رِ َ

نع ِ
احلقْدَ َ
األشرِ ْ
يف ا ُمل ْس ِلمنيَ َي ْص ُ

يلف�ت الناظم كل متأمل إىل سير الرصاع املفتعل ومترحل�ه يف األمة ،وكيف

يسير من حال�ة إىل أخرى ،فق�د كان يف مرحل�ة معينة رصاع ًا يف س�بيل احلرية

والتقدم والتحرر من األفكار املتحجرة.

ث�م ما لبث هذا الصراع أن صار حرب ًا ضد ما يس�مى بالكهنوت وآل البيت

واإلسلام ،ومن هن�ج منهجهم من علماء املذاهب ،ثم انتقل ه�ذا الرصاع إىل
حماربة ذات املدارس التقليدية حتت مسمى حرب القبورية والرشك.
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يكون هذه البؤر حتى برز الرصاع األخري باس�م آل البيت
ث�م م�ا لبث الزمن ّ

والتشيع ومتناقضات هذه القضايا عرب التاريخ ،ونجد كل مدرسة جديدة حتت

أي مسمى ديني أو اجتامعي إنام حتارب «بقايا املدرسة األبوية التقليدية» وتعمل
عىل اجتثاث ثوابتها وقواعدها ببث املتناقضات والشائعات.

فنحن عىل سبيل املثال ال احلرص نجد أن مدرسة حرضموت تنتمي آلل البيت

من�ذ بروزه�ا وحاربتها الفئات املتنوع�ة هلذا الغرض ،ولكنا م�ع بزوغ املرحلة
اجلدي�دة مرحلة العوملة نش�هد بؤر الرصاع املفتعل احلام�ل مفهوم النرصة آلل

البيت املظلومني إنام حيارب منهج مدرس�ة حرضموت ذاته ،ويضع الش�ائعات

والتهم ونقائض الفكر ليمس�خ عالقة آل البيت أنفسهم ،وكأنام كان هؤالء من
أعداء البيت الطاهر وليسوا من أصله وفصله ،وهذه ِشن ِْشنَ ٌة َأ ْع ِر ُفها ِمن َأ ْخ َز ِم..

وال جديد ..وإنام كام قال الناظم:

ِ
إل ِف�ك ا َ
واآلل با ِ
حل ِق ِ
الش ُع ِ
و َف َّر ُقوا َبينْ َ ُ
وب ا ُمل ْس ِل َم ْة
ري َمغْ َن َم ْه
أي :إن أهل هذه البؤر الفكرية املس�تجدة إنام يعملون عىل تفريق الش�عوب
املس�لمة كام يفرقون بني آل البيت أنفس�هم ،وال يعتربون صحة النس�ب بقدر
م�ا يعتربون املنهج واملذهب ..واملنهج واملذهب حمصور يف مدرس�ة بعينها عىل

صفة من صفات االحتكار السيايس ال غري.

ٰلـك َّنن�ا إذا َد َر ْس� َنا املَ ْس َ�أ َل ْة
اب َه ٰــذا املَ ْك ِر
ُ
وع ِر َف ْت َأ ْس َب ُ

ِمن ا ُ
جلذو ِر زَ َ
ين ا ُملشْ ِك َل ْة
ال َر ُ
ْىل بِغَ رْ ِ
ي ِف ْك ِر
فاملَ ْك ُر ال يجُ ٰ
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يشير الناظ�م إىل رضورة دراس�ة ظواه�ر الفك�ر وال َعود إىل ج�ذور التاريخ
ِ
بح َم َل�ة األقنعة وربام كان�ت هذه األقنعة
حت�ى ال َن ْظل�م ،فالعامل املع�ارص ملئ َ
ذات ش�كل مقبول ورمز معقول ،ولكنا إذا كشفنا عن حقيقة تكوينها وجذور
ف
تأصيلها برز احلق جل ّي ًا ،وانكش�فت عورات اإلفك والزيف وال ُب ْهتَان ،و ُع ِر َ
املكر وس�وء التدبري لدى محلة األفكار املس ّيس�ة س�واء يف التاريخ القديم أو يف
التاريخ املعارص؛ وألن منهج السلامة ال يس�مح لنا باللجاج ،فاخلري كل اخلري

يف متابعة من سلف وااللتزام بام كانوا عليه من التلميح دون الترصيح( ،ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ) [املائدة.]41:

ال�و ِ
الء ِع ْن َ�د َم ْن ُي َش�ايِ ْع
س َ
رِ َّ
اس لِدُ نْيا َنا ِ
ُه ْم ُق ْد َو ُة ال َّن ِ
ين
ود ْ

م�ن َأ َرا َد ا َ
�ع
حل َّ
َف ْ
�ق ف ْل ُي َتابِ ْ
َ
ين
فاأل َّو ُلونَ ِمث ُْل زَ ْي ِن َ
العابِ ِد ْ

يعيد الناظم القارئ إىل ما س�بقت اإلشارة إليه من رضورة االهتامم باالقتداء

ُ
فضابط
حب آل البيت أو يف حتديد مفهوم التشيع هلم،
التام بمن سبق ،سواء يف ّ

األمر دراس�ة منهج األئمة كعلي زين العابدين ومواقفه م�ن حمبيه ومعارضيه،
وأم�ا ُركام املراحل ووقائ�ع األحداث وروايات ا ُمل َف ْرطِني وا ُمل ْف ِّرطِني .فليس�ت
ق�دوة وال منهج� ًا لألتباع وال لألش�ياع؛ ب�ل هي أقاويل ترض بمنهج السلامة
وت�ورث املالم�ة والندام�ة يف الدنيا وي�وم القيام�ة ،ومنهج السلامة قائم عىل
االقتداء وحس�ن االهتداء ،فاإلمام عيل زين العابدين كام أس�لفنا وضع قواعد

منهج السالمة خلف ًا آلبائه الكرام.
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و َباقر ِ
الع ْل ِم َك َ
الص ُ
ادق
�ذاك َ
ُ
ِ
�ن َع ْ
يل
�م
اإلم�ام زَ يدُ ْب ُ
ُ
وم ْن ُه ُ

اه ُم يف َك ِ
ون َر يِّب َش�ا ِر ُق
َس� َن ُ
آل البي ِ
َشهيدُ ِ
ت با َ
حل ِ
رب ْابتُليِ ْ
َْ

يشير الناظم إىل تسلس�ل املنهج املبارك الداعي إىل السالمة من الفتن ،وكان

لإلمام حممد الباقر نصيب وافر يف محله ونرشه حتى وفاته باملدينة س�نة 117هـ

وقي�ل119 :هـ ،وج�اء من بعده اإلمام جعف�ر الصادق وكان جريئ� ًا صدّ اع ًا
باحلق ،كانت له مواقف مع بني العباس ،تويف باملدينة س�نة 148هـ وروى عنه
األئم�ة مال�ك وأبوحنيفة وغريه�م ،وأما اإلمام زيد بن علي فقد هنج منهج

جده احلسين بن عيل وخرج عىل هشام بن عبدامللك سنة 120هـ حماوالً إعادة
األم�ر إىل نصابه فذهب ش�هيد املطالبة بالق�رار ،وإليه تنتمي املدرس�ة الزيدية

باليمن.

َذ َ
ض ا ّلذي ِفيها زَ ِه ْد
الع َر ْي يِ ُّ
اك ُ
َ ٍ ِ
س
فيما َع َل ْيه ال َّن ُ
اس م�ن أ ْمر َدن ْ

�ار َب ْع�دَ ُه ا ِ
�د
�ام ا ُمل ْجت ِه ْ
إل َم ُ
َ
وس َ
ِ
الع َ
س
َق ْد َس َك َن ُ
ريض َك ْيال َي ْرتَك ْ
ِ
والتعلي�م
بالدعـ�وة
و َقـــ�ا َم
ِ

ِ
أخلاق النب�ي َ
و َن ِ
ري�م
شر
الك ِ
ْ

يشير الناظم إىل التزام اإلمام عيل العرييض ابن اإلمام جعفر الصادق بمنهج

السلامة ،وه�و يف هذا املنهج من أكثر إخوانه ب�روز ًا وظهور ًا ،ويكاد أن يكون
يف تسلسل «مدرسة حرضموت» ثاين الرجال احلاملني لواء منهج السالمة بعد
اإلمام عيل زين العابدين .س�كن العريض باملدينة عىل نحو أربعة أميال فنُسب

إليها ،وكان مشتغ ً
ال بالعلم والدعوة والعبادة حتى وفاته سنة  120هـ.
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�ح��دِّ ُث
�م��دُ ا ُمل� َ
و َب ْ
��ع��دَ ُه حُ َم� َّ
�ك َن ِ
َأ َّو ُل َم ْ�ن َق�د َس َ
الع َرا َقا

َع ّ
وللعلو ِم َو ُ
ارث
ال َم ٌة
ُ
�ن ِ
آل َطــ� َه مَ ْل َي ْ
�زل َس ّ�با َقا
ِم ْ
ٰ

أي :إن اإلم�ام حمم�د ب�ن عيل العرييض ج�اء وارث ًا ألبي�ه ،وكان حمدث ًا بارع ًا

وعامل ًا جلي ً
ال  ،وهو وارث للخالفة الرشعية وإمام ًا عل ًام ،وهو أول من سكن
البرصة من أرض العراق كام ورد يف «املرشع»((( ومات هبا.
إل َم ُام ا َ
وه َو ا ِ
باح َأ َغ ْر
يب ا ُملش َت َه ْر
ُث َّم َأتَى ِع ٰ
ْ
ب ِم ْص ٌ
يسى ال َّن ِق ُ
حل رْ ُ
وكان ُيع�رف باألزرق الرومي ،فاق عىل أقران�ه و ُلقب بـ «النقيب» ألنه كان

نقيب ًا عىل األرشاف ،وكانت سريته وعقيدته سنية عىل ما ذكره املؤرخ السيد عمر
ب�ن علوي ال�كاف يف «الفرائد اجلوهرية» ص  65وبه دخ�ل آل البيت من بعده
من ذريته مرحلة جديدة عىل طريق ترس�يخ منهج السلامة ،وبه وبوالده وجدّ ه

العرييض باخلصوص كان املتنفس األول ملفهوم التصوف يف أبنائه كموقف ضد
الظلم واالس�تبداد ،وخروج عىل املألوف من مواقف الساسة وعلامء السلطان،

ويف ه�ذه املرحلة مرحلة القرن الثالث بدأت األنف�اس الذوقية الصوفية خترتق

الواقع اإلسلامي كلغة بديلة عن لغة القرار املنحرف وأنفاس�ه الظاملة وبرز من

((( «املرشع الروي يف سرية السادة بني علوي» للعالمة حممد بن أيب بكر الشيل.
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كبار رجاهلا اإلمام أبو احلارث املحاسبي((( واجلنيد((( وبرش احلايف (((.
كام برز رجال املذهبية السنية التي جاءت من واقع منهج السالمة كأيب حنيفة

ومال�ك والش�افعي وأمحد ومن أخذ عنه�م وارتبط هبم ،وه�م الذين مل حيملوا

سلاح ًا لرتس�يخ مذاهبهم ومل ينازعوا حاك ًام ومل جي ّيش�وا أحد ًا ضد قرار ،وإنام

ناصح�وا األم�ة حاك ًام وحمكوم� ًا  ،واختذوا ألنفس�هم موقف ًا وس�ط ًا حيفظون به
العلم الرشعي واألدب املرعي دون إفراط وال تفريط.

العرض الثاين

ت ُ
وازْ دا َد ِ
ٕ
�ور ت َْع ِقيدَ ًا َوبِ ْ
يل
األ ُم ُ
ِ
لى َ ِ
وف َت ٍ
�ر ْار
�ن َع ٰ
ال�والء وال َق َ

ت َ
تَوا َل ِ
اث ِجي ً
ال َبعدَ ِج ْ
األ ْحدَ ُ
يل
ت َ
و َمر ِ
وام يف َح ْر ٍ
ار
األ ْع ُ
ب و َن ْ
َّ

يشير الناظ�م إىل مرحلة أواخر الق�رن الثالث وبداية الق�رن اهلجري الرابع،

((( هو احلارث بن أسد البغدادي املحاسبي تويف سنة 243هـ.
((( اجلنيد بن حممد تويف سنة 298هـ.
((( تويف برش احلايف سنة 227هـ.
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وفيهام كانت الظروف السياسية مضطربة غاية االضطراب وخاصة يف العواصم
كالعراق ومكة واملدينة والشام.

�ك ِح ْف ُظ ٕاهللِ
إل ْف ِ
�م ا ِ
َي ْرع�ا ُه َر ْغ َ
«الس َ
ـج
ـه ِ
َن ِ
لا َم ِة» ا ُمل َمـ ْن َ
ماذج َّ

�ل ٕاهللِ
مَ ْ
�ج َأ ْه ِ
ول َي َ�ز ْل َم ْن َه ُ
بم ْن َب ِقي ِم ْن َأ ْه ِل َه ٰــذا املَ ْن َه ِج
َ

يشير الناظم إىل أن املرحلة ما بني مرحلة اخلالفة الراش�دة حتى هناية مرحلة

اإلم�ام احلس�ن ب�ن علي ريض اهلل عنه وم�ا جرى بع�د ذلك من مرحل�ة امللك
العضوض ،وانقس�م القرار ذاته كام انفص�ل الدين عن الدولة ،بقي قرار العلم

الرشع�ي على منهج السلامة حمفوظ ًا بحف�ظ اهلل تعاىل وبم�ن حباهم اهلل من

أه�ل ه�ذا املنهج خالل القرنين الثاين والثالث الذين أسس�وا ثواب�ت املذهبية
وأص�ول علم الذوق (التصوف) مربوط ًا بس�نده إىل الكتاب والس�نة ،كاإلمام
أيب حنيف�ة ،ومال�ك ،والش�افعي ،وأمح�د بن حنب�ل ،وهم محلة املنه�ج الفقهي
املعت�دل ،واحل�ارث املحاس�بي واجلني�د وبرش احل�ايف يف محل منه�ج التصوف

الذوقي الس�ليم ،وكانت أنفاس�هم تنترش يف الواقع العريب واإلسلامي جماورة

ألنفاس احلكم العضوض وعلامء السلطان اجلائر ،إالَّ أن الشعوب ذاهتا تقبلت
لغة احلكمة واملوعظة احلس�نة ولغة اإلحس�ان اخلالص َ
«أ ْن ت َْع ُبدَ ٕا َ
هلل َك َأن ََّك ت ََرا ُه
فإِ ْن مَ ْل ت َُك ْن ت ََرا ُه َفإِ َّن ُه َي َر َ
اك» ،فكان هبذا ثقل ميزان منهج السلامة يف سير الواقع

الشعبي يف العامل كله.

ِ
ُ
حدُ ا ُمل َصابِ ُر
يس�ى َأ مْ َ
َن ْسل ْاب ِن ع ٰ

�رزَ ا ُمل َه ِ
�ر
َأ ْث َن َ
�اء َهـٰ�ذا َب َ
اج ُ
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أي :أثن�اء ه�ذه االضطراب�ات كان اإلمام املهاج�ر بالبرصة وق�د أحاطت به

ظروف احلرب والفتن والقالقل ،فال يكاد يس�تقر األمن وال يستتب ،فقد استبد

أصح�اب القوة من األم�راء واملامليك مما اضطر بعض الناس أن يقيم عىل نفس�ه

وبيت�ه حارس� ًا أو خفير ًا ،وبل�غ الضعف باخلليف�ة وعامله حد العج�ز عن ضبط
األم�ور فانتشرت الفوىض ،وطم�ع يف الس�لطان كل طامع كالقرامط�ة والزنج

وغريهم.

عز
وكان اإلم�ام املهاج�ر قد أخذ العلوم وتربى تربي ًة حس�ن ًة يف بيت أبيه عىل ٍّ
وسلامة وحس�ن ٍ
أدب وحفظ القرآن وعلوم�ه((( وأخذ العربي�ة وعلومها(((،
وتف ّق�ه أوالً على مذه�ب اإلمامي�ة ث�م نب�ذ التقلي�د واجته�د ومال أخير ًا إىل

املذهب الش�افعي يف االستدالل واس�تقر عىل ذلك ،صحب أبا العباس الكبري
اب�ن برش بن احلارث احلايف وغريه ،وت�وىل النقابة بالبرصة بعد وفاة أخيه حممد،
ثم توىل إدارة األوقاف عىل األرشاف قاطبة ،ثم لزم السلوك وصحب الصوفية

وحب�ب إليه اخلالء س�يام بعد ما رأى م�ن احلوادث املفجعة ودخ�ول القرامطة

إىل البصرة ،وكان اإلمام أمحد أثناءها خمتفي ًا يف بئر له هو وأهله -أي :بس�تان-
واحتجب عن الناس ،وترك االختالط باخللق.

((( عىل اإلمام القاسم بن أمحد اخلياط.
((( عىل يد احلسني داود بن احلسن بن عون بن منذر بن صبيح املقرئ املعروف بالنفار .اهـ
ترمجة أمحد بن عيسى  ،عن مقدمة السيد ابن جندان عىل مسند املهاجر.
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لآلل ِم ْن ُس ِ
وما َج َر ٰى ِ
�وء ٕا ْبتِال
ٕ
�ن ا ُهل ٰ
وان َْش�غَ ُلوا َع ِ
دى بِما َبدَ ا

َ
�د َح َص َ
ال
�ر ا ّلذي َق ْ
َف َها َل� ُه األ ْم ُ
�د َر ٰ
�د َدا
�م ت ََب ّ
َف َق ْ
أى َم ْن َه َج ُه ْ
�ن ِف ْت َن ِ
اع وال َّت َك ُّت ِ�ل
�ة
الصر ِ
ِّ
ِم ْ

ال�و ِ
الء وال َق�را ِر امل ُْع ِض ِل
َع ٰ
لى َ

يشير الناظم إىل ما ش�هده اإلمام املهاج�ر يف آل البيت وم�ن حوهلم من آثار

الفت�ن واحل�روب واملنازع�ة حتى قيل :إن�ه تَرك التزيـي ب�زي األرشاف خالل

بروز فتنة القرامطة((( واستخار اهلل يف اهلجرة من أرض العراق.

بِ ُجم َل ٍ
�ن َأ ْه ِل ِ
لى ٕات ْ
ِّفاق
�ه َع ٰ
�ة ِم ْ
ْ

ض ِ
قر َر ا ُ
وج ِم ْن َأ ْر ِ
الع ْ
راق
خل ُر َ
َف َ

هاج�ر اإلم�ام أمح�د ب�ن عيس�ى على أص�ح م�ا نق�ل يف م�ا بين الع�ام

 316ـ  317هـ إىل احلجاز  ،وهتيأ بالزاد وصحب معه زوجته زينب بنت عبداهلل بن
احلسن بن عيل العرييض ابن جعفر الصادق وولده عبيداهلل وهو يف سن العرشين

من عمره((( ،وخدمه جعفر بن عبداهلل األزدي الطويس ـ وهو جد املش�ايخ آل
باخمدم ـ ومواله ش�ويه بن فرج اهلل األصبهاين ـ وهو جد آل ش�وهيـ وخمتار بن

عبيد بن سعد ـ وهو جد املشايخ آل باخمتار ـ ومجاعة من بني عمه.

�و الب َل ِ
�د ا َ
حل�را ِم
َ
وع�ا َد َن ْح َ َ

ٕ
وا خَّ َت َ
��ذ َّ
الشا ِم
الط ِريقَ َن ْح َو َّ

مر صاحب الرتمجة يف رحلته
قال السيد ابن جندان يف ترمجته بمقدمة املسندّ :

((( ذكر ذلك ابن جندان يف ترمجته يف مقدمة املسند.
((( ذكر يف حتقيق «شمس الظهرية» ص 51ج :1أن لإلمام املهاجر أربعة أوالد ،هم :عيل
وحسني وعبيداهلل وحممد ،وكلهم يف العراق إ ّ
ال عبيداهلل املشار إليه يف املتن.
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إىل احلجاز ببلدان الش�ام واملوصل وفلسطني ولقي فيها مجلة من احلفاظ وأخذ

عنهم وسمع منهم وحدث عنهم ،ثم قدم املدينة فاستقبله أهلها بالرتحيب.

ِم ْ ٍ لمِ ِ ِ
الس� َن ْن
�ن َب َل�د ثْل َه�ا حُ ْييِ�ي ُّ

�ار يف َأ ْر ِ
الي َم ْن
َ
وح َّج ُث َّم َس َ
ض َ

وكان حج�ه ع�ام  317هـ بعد مكوث�ه يف املدينة قرابة الع�ام ،وقد حصل أن

دخل القرامطة ويف العام الذي س�بقه إىل احل�رم الرشيف وأهلكوا من احلجاج
الكثير ،وبع�د احل�ج توجه املهاجر ومن مع�ه إىل أرض اليمن .ذكر الس�يد ابن
جن�دان :إن م�ن أكاب�ر م�ن اس�تقبله يف اليمن العارف باهلل موس�ى ب�ن ميمون

احلرضمي ودعاه إىل اإلقامة بتهامة فأبى.

ٕ
ار َق ْو ٌم ِم�ن َبنِـي ُع ُمو َمتِ ْه
وا ْخ َت َ

ـهم ِم ْن ُد ِ
ون َأ ْق ىَ ٰ
ص ِو ْج َهتِ ْه
ن ُُزو َل ُ

يشير الناظم إىل اختيار بعض الركب مم�ن كان مع اإلمام املهاجر النـزول يف

أرض اليمن ـ كام س�بقت اإلش�ارة إليه ـ ونفع اهلل هبم يف تلك النواحي وكانوا

هبا مثاالً حقيقي ًا لنرش منهج السلامة بني الناس ،مما يؤيد خروج هؤالء األئمة
من أرض العراق حاملني هذا املنهج وقائمني به ،واهلل أعلم.

س ُد ٍد ويف ِسها ِم ا ُمل رْ ِ
ش َق ْة
يف رُ ْ
وو َّج � َه ا ُمل ِ
إىل
الر ْك َب ٰ
َ
هاج ُر َّ

(((

والي تِ َ
لك املَ ْن ِطق ْة
َأ َحيا هِبِ ْم َم َ
شرَ ْ ِق البِ ِ
لاد يف ِج ٍ
ب�ال َ
وخلا
()1

القدَ يمي ،وسهامٍ :
((( سرُ ْ ُدد  :واد من أودية التهائم بناحية املراوعة سكنه جد آل ُ
واد بناحية
زبيد سكنه جد األهادلة.
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�ن يف البِ ِ
�ن َ
األ ْي َم ِ
�ن َد ْو َع ِ
لاد
ِم ْ

ت�ى َ
حل رْ َ
الو ِاد ْي
ض َ
َح َت ٰى َأ ٰ
موت َ

يشري الناظم إىل رحلة املهاجر جهة الرشق حتى نزل بوادي دوعن مبتدئ ًا بقرية

جلبيل ،واختلف الرواة يف شأن دخوله إىل هذه القرية ،فقد قيل :إن هبا مجلة من
ا ُ
حمبيه وشيعته وكان هلم فضل استضافته خالل التقائهم به يف احلج ،وقد بقي يف
ٌ
مدفون هبا ،ثم انتقل إىل اهلجرين،
هذه القرية سنوات وتزوج هبا و ُأنجب له اب ٌن

حل َس ْي َسة» ،وقد ذكر بعض الرواة أنه تردد
ثم إىل قارة بني جشري ،ثم استقر يف «ا ُ
عىل تريم ونواحيها والتقى بعلامئها وأخذوا عنه وارتبطوا به(((.

وك� َّ ِ
ُ
�ر با ُهل ٰ
اإلي اَمنِ ْي
دى ْ
�ل غ� ٍّ
وأ ْذ َع ُن�وا لِر ْأيِ ِ
َ
لى ال�دَ وا ْم
�ه َع ٰ
َ

ف َق�ا َم َي ْد ُع�و ُك َّل ِذي َش� ْنئ ِ
َان
َح َت ٰى ٕارتَضا ُه ُ
الك ُّل َش ْيخ ًا وإِما ْم

أي :إن املهاج�ر منذ حلوله بحرضموت ومهمته إصالح ذات البني ومعاجلة

شؤون األمة باحلسنى واحلكمة ومجع الكلمة بني أهل الفرق واالختالف حتى

أذعن اجلميع لرأيه ،وقبلوا مشورته ورغبوا يف االجتامع حتت رأيته.

�ف ِ
�ن يخُ َ الِ ْ
باحلوا ِر ُأ ْر ِش�دَ ا
و َم ْ
�ال والس ِ
�ذ ِل َم ٍ
و َب ْ
�لوك األ ْم ِ
ثل
ُّ

مَ ْ
ول يخُ َ الِ ْف َأ َحدٌ َرأ َي ًا َبدَ ا
ـعـقُّ ِ
ـل
َ
وعـا َل َ
ــور بال َّت َ
ـج ُ
األم َ

أي :إن املهاج�ر اجتمع عليه الكل ،ومل خيالفوا له رأي ًا وال مش�ورة ،ومل يثبت

استخدامه للسالح ضد أحد ومل جييش عسكر ًا ،ومل خيض حرب ًا حتت أي سبب
((( أشار إىل ذلك املؤرخ الشاطري يف «األدوار» ص.159
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كان ،ب�ل كام قال الناظم :عالج األم�ور بالتعقل واحلوار وببذل املال يف حمله
وبحسن األخالق.

ـع املَ ِ
ـواق َ
َ
الس ِديدَ ْة
ـج َ
وش َّ
ـف َ
�ان َق�ر ِ
وباأل َم ِ
ت
العي�ونُ
ُ
َّ

���ع ال�� ِز َراع�� َة ا ُمل ِفيدَ ْة
َو َّو َس َ
ادي املَ ْي ُمونُ
الو ُ
َح َت ٰى ٕا ْس� َت َكانَ َ

كان م�ن مش�اريع اخلري التي ق�ام هبا املهاجر يف حرضموت ،وكانت س�بب ًا يف

اس�تتباب األمن وكثرة اخلري واألرزاق رشاء األرايض الزراعية واس�تصالحها

وهبتها لألتباع لتشجيعهم عىل االستيطان والعمل الزراعي وكثرة اإلنتاج.

ِ
َ
ِ
واألخلاق َر يِّب َم ّي َ�ز ْه
ل�م
ميز ْة
��س املَ ْ
��د َرس�� َة ا ُمل َ
بالع ِ
وأ َّس� َ
يشري الناظم إىل مسمى «مدرسة حرضموت» وهي املدرسة اجلامعة ألشتات

الفئات والرشائ�ح االجتامعية املتنوعة بالوادي ،وهي املدرس�ة الواعية القائمة

عىل القواس�م املشرتكة بني الناس يف الديانة وحس�ن التعايش يف احلياة من غري
إفراط وال تفريط.

ت ََوس َ�ع ْت َم ِ
�ب َ
األ َوائِ ِ
�ل
ذاه ُ
َّ
ِ
َ
الس َ
امي
َحام َل ًة رِ َّ
س َّ
ال ِم احل ْ

�ن َم ِ
ِ
راح ِ
�ل
يف َه ٰـ ِ�ذ ِه
األثن�اء ِم ْ
ٕ
إل ْس َ
الع مَال ِ ا ِ
وا ْن َت رَ َ
مي
ش ْت يف َ
لا ْ

يشير الناظم إىل ش�مول التأثر يف العاملني العريب واإلسالمي بمنهج السالمة

الرشع�ي ال�ذي قام عليه هنج األئمة الكرام وهو ما ُيعرف بمذهب أهل الس�نة
واجلامعة التي انترشت يف بالد املس�لمني بأس�لوب احلكمة واملوعظة احلس�نة،

وكانت اختيار ًا مصريي ًا آلل البيت ولغريهم من علامء األ ّمة.
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ِ
وم ْث ُل ُه ْم ِر ُ
جال ِع ْل ِم َّ
الذ ْو ِق

وس�اد ُة ال َّت َص ِ
�وف املَ ْر ُم ِ
�وق
َ

يشير الناظ�م إىل تضاف�ر انتش�ار مذهب الس�نة واجلامعة مع انتش�ار مذهب

التصوف اإلسلامي ،ففي املرشق كانت املدرس�ة القادرية للشيخ عبدالقادر
اجليالين ،ويف املغرب كانت املدرس�ة الش�عيبية املغربية وهبام انترش التصوف يف

العامل.

الص َاع َحو َل ِ
َم ْن ت ُ
الق َّم ِة
َركوا رِّ
ْ
احل ْك َم ِ
�و ِة ِ
ي�م
�ة وال َّت ْف ِه ِ
و َد ْع َ

ـل ا ُهلـدَ ٰى يف ُ
ُق ْد َو هُ ُت ْم َأ ْه ُ
األ َّم ِة
واشْ � َتغَ ُلوا ِ
ٕ
ي�م
�م وال َّت َع ِل ِ
بالع ْل ِ

أي :إن ه�ذه املدرس�ة األخالقي�ة مل ِ
ت�أت من ف�راغ؛ بل انطلق�ت عىل هدى

أئم�ة اهلدى الذين تركوا زهد ًا وتعفف ًا مس�ألة الصراع حول املطالبة باحلكم
والق�رار ،واجته�وا هلداي�ة الش�عوب بالعل�م ونشره والتعليم وفت�ح أربطته

وزواياه ومدارسه.

ُ
وب وا ِ
اع لِ ْل ُح ُر ِ
إل َح ْن
وك َّل َد ٍ

اع ِ
ٕ
وا ْع َت َز ُلوا َأ ْه َ
والف َت ْن
ـز ِ
�ل ال ِّن َ

أي :اختذت هذه املدارس موقف ًا عملي ًا من كافة اجلامعات والفئات التي تنازع

وتصارع مثرية الفتنة والفرقة واحلرب املذهبية الطائفية أو القبلية.

اس هَ ْن َج َ
ٕ
وا ْس َت ْخ َل ُصوا لل َّن ِ
األ ْت ِقيا

�اة والغُ ِ
�ن البغَ ِ
ِ
لاة األ ْد ِعي�ا
م َ ُ

يلم�ح الناظ�م إىل املوقف الت�ي وقفها أه�ل املذهبية والتصوف م�ن املناهج

والدعوات األخرى ،وتشير إىل مس�ميات البغاة والغالة حيث يعتقد بعض
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املغرضني أن أهل الس�نّة والتصوف قد ساوموا مراحل الظلم ،وتعاونوا معهم
ورض�وا بما فعلوه ،ويدللون عىل ه�ذه األقاويل ببعض النص�وص التي ُيطعن
فيها ملساس�ها برشف آل البيت أو عصمة صاحب الرس�الة ،وهذه جزئيات ال

تنخر يف منهج السالمة وال تؤثر عىل مواقف األئمة من آل البيت الراغبني نهَ ْج
االطمئنان واألمان واملقتدين بسيد ولد عدنان.
فالبغ�اة الذين نصت عىل خروجهم أحاديث املصطفى أو ثبت جتاوزهم حدّ

األدب مع األمة والرس�الة ،فمنهج السلامة ال يامليه�م وال يرىض عنهم وإنام

يعرض عن ذلك كله اقتداء بقوله تعاىل( :ﭹﭺﭻ) [األعراف،]199:

كام أهنم ال يميلون إىل ما يميل إليه الغالة يف كل مذهب ومنهج ،فكال األمرين
خطأ من وجهة نظر أهل «منهج السلامة» وهو ما يس�مى باإلفراط والتفريط،
استخلصوا ألنفسهم وأتباعهم هنج األتقيا وهو املنهج الذي رسمه صىل اهلل

علي�ه وآله وس�لم عام الفتح م�ع قريش عندما أطلقهم ،وقال�وا :أنت ٌ
أخ كريم
وابن أخٍ كريم ،قال«ٕ :ا ْذ َه ُبوا َفأ ْن ُت ُم ُّ
قاء».
الط َل ُ
وه�ذا الدليل عىل العفو بعد القدرة على العقاب ،وهو موقف اإلمام عيل يف

صاحبي�ه يف مس�ألة اخلالفة وقبوله االنط�واء حتت إمرهتم مستش�ار ًا طيلة عمر
اخلليفة األول والثاين والثالث ومل حيمل س�يف ًا ومل جييش حمب ًا وال مبغض ًَا ،ومثله

موق�ف اإلمام احلس�ن يف تركه القرار وموقعه ألجل سلامة دم�اء األمة ،وكم
م�ن ه�ذا النمط يف أئمة الدي�ن اخللفاء نامذج وصور وأمثل�ة ،وقد تقدم الكالم
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يف ذلك.

ِ
�ن يف َح رْ َ
ض َم ْو َت َن َز َال
كمث ِْل َم ْ
الع َشائِ ِر
الس َّن َة فيِ َ
َق ْد َر َّس ُخوا ُّ

�م ا ُملؤَ َّص َ
ال
�ن َن َح�ا َم ْن َح ُ
و َم ْ
اه ُ
ِم ْن َبع ِ
الس ِّ�ي ِد ا ُمل ِ
�د َع رْ ِ
هاج ِر
ْ
ص َ

يشير الناظم إىل تسلسل منهج السلامة يف هذه املراحل بني أتباع أهل السنة

واجلامعة يف س�ائر بالد املس�لمني ،ومنها بالد حرضموت التي هاجر إليها ابن

عيس�ى مؤسس� ًا هلذا املنهج وراعي ًا له ومن بعده أوالده وأحفاده وأتباعه ،وقد
انتشر العلامء م�ن أهل البيت وغريهم يف س�ائر بقاع األرض على ذات املنهج

املش�ار إلي�ه يف املذهبية والتص�وف ،إالّ أن بعض املذاهب الفقيه�ة كالزيدية يف
اليم�ن مل ت ِ
ُ�ول التصوف باالً وخاص�ة يف جوانبه املعرفية بعد توس�ع العمل به،
إالّ ّ
أن مذهبه�م الفقه�ي من أقدم مذاهب اإلسلام وله مكانته بني أهل الس�نة

العتداله وسلامة منتهجه األصويل ما عدا بع�ض اجلوانب التي ال تعني عوام
ٍ
بوجه أو بآخر وهلا ضوابطها لدهيم والتحفظ عليها لدى غريهم.
األمة
الس�نة يف العش�ائر إش�ار ٌة إىل دور املهاجر
ويف قول الناظم :قد رس�خوا ُ

ومدرس�ة أبنائه وأحفاده يف اختيار املذهب السني بحرضموت وتأييده باعتباره

مذهب ًا ش�عبي ًا وليس مذهب ًا سياس�ي ًا أو مس ّيس� ًا ،وقد اختلف بعض الباحثني يف

ه�ذه املس�ألة؛ ولكن بع�د املتابعة والتقيص وحتقيق املس�ألة تبين اعتناء املهاجر
ذات�ه يف الع�راق وما بع�د مرحلة العراق باملنهجية الس�نية وبالتص�وف وإنام يف
بداية بروزه وظهوره آنذاك ،أش�ار إىل ذلك عدد من الباحثني أمثال الش�اطري
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واحلام�د ،وأم�ا ابن جن�دان يف ترمجته للمهاجر يف مقدمة املس�ند فقد أكد بأخذ
املهاجر ملذهب الس�نة والتصوف وهو يف العراق ،وكان ألبنائه وأحفاده وأتباع
مدرس�ة الدور التام يف االعتناء باملذهب الس�ني وحس�ن األدب مع غريه دون

إفراط وال تفريط.

ِ
�ز ا َ
حل َضا ِر َم� ْة
�ن ُه َن�ا مَ َت َّي َ
وم ْ

�ر ِ
َعْب�رْ َ ُ
ائم� ْة
ون باملَ َزا َي�ا الدَ َ
الق ُ

يشير الناظم إىل متيز احلضارمة إىل اليوم بمميزات خاصة نشأت يف جمتمعهم

احلرضمي كثمرة من ثمرات منهج السالمة ،وقد قال اليافعي:
رضموت ُمس ِّلام
مررت بوادي َح
َ
ُ

فألفي ُته بالبِشرْ ِ مبتس ًام َر ْح َبا

ِ
ىل
وألفيت فيه من َج
ُ
هابذة ُ
الع ٰ
وصف�ة ه�ذا التفرد املوص�وف عن ه�ؤالء كوهنم أخ�ذوا بمنهج السلامة،
أكابر ال ُيل َق َ
ون شرَ ْ َق ًا وال َغ ْر َبا
َ

فص�اروا على ه�ذا النمط الفري�د الذي يصع�ب احلصول عىل مثل�ه يف الرشق

والغرب ،وقال اآلخر:

فت َيوم ًا َحضرْ َ مي ًا
ولو َث ّق َ

جلا َء َك آي ًة يف النَابغينا

ويف هذا إشارة إىل الرتبة املعنوية اخلصبة التي صنعتها مدرسة حرضموت يف

األجيال فصاروا عىل هذا الوصف.

مَ ْ
ول َيزا ُل�وا َبع�دَ ُه يف الاِ ٕ ْرتِ َق�ا
�اف لِ ْل َمدَ َر َس ِ
�ة َ
َأ َض َ
الطري َق� ْة

ص ال َف ِق ِ
َ
يه ا ُمل ْن َت َق ٰى
َى َع رْ ُ
َح َت ٰى أت ٰ
الس ْي َف َع ٰىل ا َ
َ
حل ِقي َق ْة
وك� َ رَ
َس� َّ

أي :إن مدرسة حرضموت منذ عهد املهاجر وهي َتبرْ ُ ُز يف كافة نواحي احلياة
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العلمية والعملية حتى مرحلة القرن السابع اهلجري مع ظهور املدرسة الصوفية
يف العامل ،وأخذ الفقيه املقدم حممد بن عيل باعلوي هبذا املبدأ الذوقي فزاد عىل
محلت مسمى «الطريقة» ،وقد أرشنا إليها يف سابق
هنج املدرسة ثوابت جديدة
ْ

الرشح عىل املنظومة.

بال�ذ ِ
َّ
وق يف َب ْو َت َق ٍ�ة َر ِف َيع� ْة
�ؤون ٕ
الش ِ
وا ْلتِزا ْم
و َب ْذ َل ُج ْه ٍد يف ُّ

�ت رَّ ِ
الش َيع� ْة
�ت َث َوابِ ُ
ٕفا ْج َت َم َع ْ
وازْ دا َد ِ
ٕ
وسال ْم
اس ُهدُ وء ًا َ
ت ال َّن ُ

أي :إن مرحلة الفقيه املقدم قد أحدثت جتديد ًا عملي ًا لسري املدرسة ،وأبرزت

مفهوم التصوف الذوقي املعتدل الذي ال غلو فيه وال إفراط وال تفريط.

�ح َأ ْب ِ
�و ِة
و َف ْت ِ
�واب ٕانْتِش�ا ِر َّ
الد ْع َ
��ن َغ ِ
�ي�ر ِه مُ َم ْن َهجا
َ��ي��ز ًا َع ْ
مُم َّ

ٕ
الش ُ�ي ُ
التبِ َي ِ�ة
وخ يف رَ ْ
وا ْج َت َه�دَ ُّ
موت َم ْن َه َجا
َح َت ٰى َغدَ ا يف َح رْض َ

يشري الناظم إىل شمول التأثر بواسطة الفقيه املقدم وحليفه يف املرحلة الشيخ

سعيد بن عيسى العمودي بمنهج السلوك والرتبية الروحية ونرش الدعوة إىل
َ
رجال حرضموت حيثام
اهلل باحلكمة واملوعظة احلس�نة حتى صارت َشام ًة مم ِّيز ًة

نزلوا من بالد اهلل.

ات ِ
وت َْص َن ُع َ
األ ْج َ
احل َج ْ
ال
يال َر ّب ُ

�ار ِ
الر ْ
جال
َ
ت ُّ
وص� َ
�ر ُج ِّ
األم خُ َت� ِّ

حول�ت العل�م والعمل م�ن كونه وظيفة املس�جد
أي :إن ه�ذه املرحل�ة ق�د ّ

واملعالم�ة وحلق�ات العلامء إىل املنازل والبيوت ،فقد انعكس�ت الرغبة اجلاحمة
لطل�ب العلم ونشر اآلداب عىل قطاع امل�رأة فتحولت إىل مربي�ة أجيال داخل
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املنـ�زل ،وقام�ت الزوج�ة واألم ب�دور املربية واملس�لمة ،حتولت املس�اكن إىل

مؤسسات تربية وتعليم.

للع ِ ِ ِ
و َمع َه�دٌ ِ
الرا ِو َي� ْة
ْ
ل�م في�ه َّ
ي�ن وال َّتو ِح ِ
ِ
�ل الدِّ ِ
�م َأ ْص ِ
يد
وع ْل ُ
ْ

ُ
��ت َأ ْربِ
ٌ
��ط��ة وزَ اوي��� ْة
��س ْ
وأ َّس َ
رآن وال َّت ْج ِو ِ
ِ
للق ِ
ُ
يد
واحل ْف ُظ

يشير الناظ�م إىل تعدد مواق�ع التعليم والتلقي يف هذه املرحلة ،وتعدد مس�مياهتا

مم�ا يعكس حصول هنضة علمي�ة تربوية دعوية عظيمة يف أكن�اف الوادي عرف هبا
اخلاص والعام أساس الدين وآدابه ،وقد امتدت هذه املرحلة من القرن السابع حتى

القرن التاسع اهلجري ،ومن ثم بدأ االنتشار والرحلة من حرضموت إىل العامل.

ل ِ
َي ْد ُع�ونَ ُك َّل ال َّن ِ
�اس لِ إْ ِ
يمان
للج ِاه ُع ْن ِ
أو َط َل ٍ
�وان املَ َر ْ
ض
�ب َ

ٕ
الع مَ
�ال ِ اإلن َْس�انِي
وا ْن َتَش�رَ ُ وا يف َ
ِ
ي َسي ٍ
ف أو ِسالحٍ أو َغ َر ْ
ض
م ْن َغ رْ ِ ْ

أي :إن ه�ذه املدرس�ة املبارك�ة ق�د قدم�ت للعامل الع�ريب واإلسلامي مثاالً

متفرد ًا يف نرش الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلس�نة ،واس�تطاع العديد من

خترجوا عىل ش�يوخ منهج السلامة إدخال املئات بل اآلالف من
رجاهلا الذين ّ

شعوب العامل يف اإلسالم دون احلاجة للسالح أو املال أو السلطات أو اجليوش
اجلرارة.
َ

مم�ا يؤكد أن اإلسلام ق�د انترش بالقل�م والعلم واحلكمة يف كثير من أفجاج

األرض؛ لوجود الرجال احلاملني منهج السلامة الرشعي ،وقد أش�ار الناظم

إىل خطورة اجلاه والرغبة يف السلطان وأطلق عليها مفهوم عنوان املرض أي:
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ِ
�متُه وعالمتُ�ه ،فكثري من األمراض التي ح ّلت باملس�لمني خصوص ًا إنام كان
س َ

س�ببها الرغبة يف اجلاه والس�لطان ،وملا نزعت مدرس�ة حرضموت هذه الرغبة
ع�ن قل�وب أتباعها صارت لدهي�م الرغبة البديل�ة ،وهي نف�ع اجلميع وخدمة

الكل هلل ويف اهلل طلب ًا لثوابه ورغب ًة يف رضاه.

ٕفان ُْظ ُ
ـ�م
ج َل� َة املَـعـالِ ِ
�ي مُ ْ
ْ
�ر أ َخ َّ

ٕ
الع مَ
�ال ِ
وا ْن َت َف َع ْ
�ع ُ
وب َ
�م ُش ُ
�ت هِبِ ْ

يشير الناظ�م إىل م�ا تقرر ل�دى أهل التاري�خ والسير والرتاجم م�ن انتفاع

كثير من البلاد التي دخلها رجال مدرس�ة حرضم�وت وبقيت هل�م إىل اليوم
اآلث�ار واملع�امل والذكريات؛ بل بقي إىل اآلن يف بلدان أخرى نامذج واس�عة من

مدارس�هم وأربطتهم وأبنائه�م ومريدهيم كام هو يف اندونيس�يا وماليزيا واهلند
وس�يالن ورشق إفريقي�ا وغريه�ا ،وقد تناول هذا االنتش�ار املحم�ود مجلة من

الكُّتاب واملؤرخني مثل الس�يد صالح بن علي احلامد يف «تاريخ حرضموت»،

والش�اطري يف «األدوار»  ،وحممد ضياء ش�هاب يف حتقيق «ش�مس الظهرية» ،

وتوس�ع كثري ًا يف هذا اجلانب ،والسيد علوي بن طاهر احلداد يف «تاريخ دخول
اإلسالم إىل الرشق األقىص» وغريها.

يف َد ِ
األو َط ِ
ان أو يف ا َ
خلا ِر ِج
اخ ِل ْ

ت ََر ٰى ٕا ْختِ َ
الف ال َق ْو ِم عن َخوا ِر ِج

يشير الناظم إىل انتشار تالميذ وأتباع هذه املدرسة يف داخل الوطن بدء ًا من

وادي حرضم�وت ونواحي�ه ،ثم إىل أفج�اج بالد اليمن شماهلا وجنوهبا ،ومن

ث�م إىل خ�ارج بالد اليمن كما هم يف احلبش�ة والصومال واحلرمين الرشيفني،
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ويتميز هذا االنتش�ار منذ بدايته إىل عرصنا باحلكمة واملوعظة احلسنة والتلطف

باخل�اص والع�ام واملناصح�ة للحاك�م واملحك�وم خالف� ًا ملا ب�رز يف الدعوات
األخيرة التي محلت على ظهرها نقض أعمال الدعاة املتقدمين وتتبع آثارهم

وقبوره�م وتالميذه�م وعاداهتم وعباداهت�م ،ووصم هذا املظاهر بمس�ميات
الرشك والبدعة والضاللة ،ثم ما برز من داخل هذه البؤر من مجاعات انفعالية

تدَّ ع�ي احلرص عىل الدين ولكنّه�ا متارس العنف والبرت والقتل يف املصلني عىل

حجة ،وقد ش�مل رضرها العالمَ ك ّله ،مع أن اإلسلام قد
غري متييز وال بيان وال ّ
سبق نرشه وتعليمه للناس بغري هذا العنف واالندفاع.

وقصدن�ا من هذا اإليضاح تأكي�د العمل بمنهج السلامة ،وأن النامذج التي

أخذت هذا العلم وتشبعت به ،ومتكنت من تغيري وجه العامل باحلكمة واملوعظة
احلس�نة .وأما الذين أخذوا علمهم عىل غري منهج السالمة ونظروا إىل اإلسالم
م�ن خلال ما فهموه من القت�ل والبرت والرصاع فهذا الش�أن جدير هبم كام قال

الشاعر:

 وك ُُّل ٍإناء بالذي فيه َين َْض ُح -

وال عالق�ة هل�ذا األمر بش�أن اجلهاد يف س�بيل اهلل ،فاجلهاد يف س�بيل اهلل أمره

كل م�ن وجب عليه اجلهاد من غري َل ْب ٍ
معل�وم وهو واجب برشوطه عىل ّ
س وال
تسييس وال تدنيس.

وق�د أرشن�ا إىل ه�ذا يف الشرح لعلمن�ا أن البع�ض يتخ�ذ من مفه�وم منهج
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السلامة الذي أرشنا إليه تعطي ً
ال للجهاد ودعو ًة للخمول والعزلة واستسلام ًا
لذوي السلطان واحلكم ومماال ًة هلم ،واألمر ليس كذلك ولكن لكل مقام ٍ
مقال

ولكل ظرف حكم وحال.

َ
ش ٍء َق ْد َب ِ
خل َل ِ
ـقـي يف ا َ
فـأ ُّي يَ ْ
ف

زم�ان الس� َّل ِ
َه�ذا ِم ٌ
ف
ث�ال َع ْن
ِ َ

يشير الناظم إىل ا ُملقابلة َبني ما َسبقت اإلش�ارة إليه من نجاح منهج السالمة
ُ

فأي
يف خدمة اإلسالم يف الداخل واخلارج برشوطه املذكورة يف هذه املنظومةُّ ،
يشء ق�د حقق�ه اخللف الذي�ن عزفوا عن منه�ج السلامة ،واندرجوا ضمن
الدع�وات واملن ّظامت واألحزاب واحلكومات والفئ�ات واجلمعيات ،زهد ًا يف
املدرسة األبو ّية ومعاداة هلا ونكاية برجاهلا.

فاملقابل�ة مطلوب� ٌة على مس�توى الداخل واخل�ارج ،ومع ه�ذا وذاك فاملقابلة

م�ن وجه�ة نظرنا ال تعني الع�ودة إىل املايض بحذافريه ،وإنما النظر يف الثوابت
واألس�س واالعرتاف بنج�اح األوائل رغ�م ظروفهم وإمكاناهت�م املحدودة،

ومن ثم النظر إىل ظروفنا وإمكانياتنا ووسائلنا املعارصة ،ومع هذا فنحن نعاين
غزو األعداء ومتكنهم من الس�يطرة عىل كافة ش�ؤون حياتنا ومصرينا وانقطاع

تأثرينا عليهم واس�تمرار تأثريهم علينا بنجاح ،وهلذا نجد الناظم يشري إىل هذه

احلال�ة التي طرأت عىل األمة ويفرسها تفسير ًا تارخيي ًا مقرون ًا بسير األحداث
والتغريات.
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�ن َب ِ
ٕ ِ
عد َما
س�ار َق ْ
�د َبدَ ا ِم ْ
َفالاِ نْح ُ

ض ِ
رار يف َأ ْر ِ
احل َم ٰى
مَ َت َّز َق ال َق ُ

يشري الناظم إىل أن بداية العد التنازيل الذي حصل يف العامل العريب واإلسالمي

كان مقرون ًا بس�قوط قرار الدولة اإلسلامية الواحد ،وهذا السقوط كان نتيجة
للمؤام�رات اخلارجي�ة والغفلة الداخلية لدى املس�لمني ،حتى متكن العدو من

استغفاهلم وسحب قرار احلكم اإلسلامي العام واستبداله بالقرارات القومية
املتع�ددة  ،وجتزئة الوطن الواحد؛ ليصب�ح عدة كيانات وجمموعات متفرقة من
احل�دود والقوميات والقبائل مع إثارة الفتن والرصاعات واحلروب ،وإش�غال

بالضغوط السياس� ّية واالقتصادية،
كل بلدة من داخلها بالرصاع ومن خارجها ُ

يتجزأ من علم الدين ،وال عالقة
وهذا التعليل الذي يضعه الناظم يعدُّ جزء ًا ال ّ
له بالتدخالت يف السياسة كام يعرب عن هذا بعض القراء أو بعض املشرتكني يف
ِخداع األمة وتغريبها عن حقائق املصري س�واء عىل املستوى اإلسالمي والعريب
العام أو حتى عىل مس�توى جمريات األحداث التي حصلت يف الوطن امليمون.

قال الناظم:

�د ُه يف َح رْ َ
ال�و ِاد ْي
وح ُّ
َ
ض َم ْ�و َت َ

ال�وا ِر ِ
ثا َ
َع ْه�دُ ا ِ
�د ِاد
حل َّ
إل َم�ا ِم َ

يشري الناظم إىل بدء انحسار منهج السالمة ،وتأثر املدرسة والطريقة بام يدور

من األحداث والوقائع ،وإىل أن بدء ذلك كان عىل عهد اإلمام احلداد باعتبار
املرحل�ة والزمن وهو القرن احلادي عرش وما يليه ،حيث بدأ الرصاع اخلارجي

ينال من القرار اإلسلامي ،وبدأت أطماع الغزاة كالربتغال من قبل واإلنجليز
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من بعد تؤثر عىل أطراف البالد العربية واإلسلامية ،كام بدأ الضغط الس�يايس
على دولة اخلالف�ة العثامنية يف تركي�ا باعتبارها دولة القرار اإلسلامي الواحد

آنذاك.

ومع هذا االنحس�ار من هذه احليثية العاملية فإن منهج السلامة مل ينحرس ومل

دب إليه الضعف
يضعف يف داخل املدرسة أو مواقعها العلمية والعملية؛ ولكنه َّ
واالنحسار من حيث التواصل مع العامل اخلارجي من جهة ،وانعكاس احلروب

والفقر واحلاجة عىل محلة املنهج يف الداخل مما أ ّدى إىل األس�فار واهلجرة وختلىّ

الكثير من أهل العل�م عن مراكز التأثري والتعليم طلب ًا لل�رزق ودفع ًا للحاجة،

وبع�ده َدا َم الوئام س�نوات ،ثم ارتدى العرص انحطاط ًا وش�تات ًا ،أيُ :بعيد هذه
املرحل�ة مرت س�نوات متامس�كة وخاص�ة بظهور الش�يخ أيب بكر بن س�امل ثم

ظه�ور اإلمام احل�داد بحرضم�وت؛ ولكنّها برغم ذل�ك فقد بدأ فيه�ا العهد

القبلي((( وال�ذي نخر يف الواقع وأثر عىل مواقع املدرس�ة ورجاهل�ا ،خاصة إذا

((( كتب الشاطري يف «األدوار» ( :)377 ، 341أعظم ظاهرة يف هذا الدور الظاهرة القبلية
الفوضوية ،فال دولة راسخة وال سلطنة مستقرة فيه ،فقد اسرتسلت القبائل املسلحة
يف احلروب والفوىض ،وجتد كل قبيلة منقسمة عىل نفسها إىل فخائذ وأرس تتطاحن
العزل من املواطنني الذين يقيمون بينهم ظل ًام يبلغ بالبعض منهم إىل
وتتصارع وتظلم ّ
درجة ترويع النساء واألطفال وبيع األحرار واختطافهم وهنب األموال وقطع الطرق
العزل
وإتالف النخيل وقتل األبرياء ،وكل ينتقم من رعية اآلخر فيذوق أولئك الرعايا ّ
الوباء من االضطهاد والضغط واالستبداد الذي مل ينقطع طيلة هذا الدور ،وال يكاد
يصفو موضع فيها إال لتنتقل إىل املواضع األخرى ،فالطرق املوصلة بني القرى واملدن
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نظرنا إىل حجم التأثري الس�ابق هلذه املرحل�ة ،وقد عرب اإلمام احلداد يف قصائده
عن هذه احلالة ،فقال :

(((( )1

ق�د كن�ت ي�ا وادي األن�وار
ٍ
خ�ال عن الش�وش واألكدار

حت�ى دهان�ا زم�ان الع�ار
وكل مفت�ون باألس�باب

ه�م شوش�وا عي�ش وادين�ا
وك�دروا صف�وا نادين�ا

مش�حون باخلير واألخي�ار
م�ا حت�وي الشر واألرشار
ٍ
بخل�ف س�وء م�ن األعمار
خ�ال ع�ن احل�ق والصبر
بالظل�م والبغ�ي والع�دوان

باحل�رص والش�ح والطغيان

وحتدث اإلمام احلداد وهو رجل املرحلة وإمامها عن لوعته وشجونه لرجال

هذا املنهج منهج السلامة الذي برز فيه عل ًام ،وعرب عن هذه اللوعة يف قصيدته

العينية ،بقوله:

ٍ
جيرة بين ال ُعذي�ب ولعل� ِع
ع�ن

هديت والتكن يب عاذالً
فاس�مع
ُ
ْ

وأس�مع ما َي ُروق ملس�معي
ألرى
َ
ٰ

ق�د طامل�ا طوف�ت بين خيامه�م

واألودية ال جتد فيها ذا زاد إال وبجانبه خفري ،ومالك النخيل والزرع األعزل ال يتمتع
بالرطب وال يأكل من احلب إال إذا شاركه القبيل املسلح ،وكل من حدثته نفسه منهم
بالسطو أو الغزو نفذ إرادته بدون أن حيسب لغري القوي أي حساب ،وال ينجو من
جرائمهم إال من اعتصم بإحدى احلوط أو بوجاهة أحد املعتقدين ،أو يأوي إىل ركن
شديد من القبائل فيحميه بخفارة «سيارة» أو بقرابة أو بصهارة أو ألي مصلحة .
((( «الدر املنظوم» ص.250
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مرحلة ح�رضموت

ي�ذوب َمهجتِي
ُ
فرأي�ت لكن م�ا ّ
ٍ
م�ن ُف ٍ
ألحب�ة
رق�ة وتش�تت

وس�معت لكن ما يف ّيض مدمعي
ٍ
واد بلق� ِع
وتب�دد يف كل

فصدعت
حل ْت هبم نُ�وب الزمان
ْ
َّ

م�ن مجعه�م م�ا مل يك�ن بمص�د ِع

وتنكرت
ش�ت من بعده�م
ْ
َوح ْ
َفت َ

ب�ى واملرب ِع
الر ٰ
م�ن ُبعده�م ح�ال ُّ
()1
م�ن ٍ
خمرب أو من جيي�ب إذا دعي

م�ن ش�أنه تفري�ق كل جمم� ِع

وج�رى عليهم ذل�ك األمر الذي
ٰ
يب�ق يف تل�ك الرب�وع وأهله�ا
مل َ

(((وأف�اض اإلم�ام احل�داد يف قصيدت�ه ع�ن أهل ه�ذا املنهج وبكاه�م بأحر

الدم�وع ،وق�د رشح العالمة الس�يد أمحد بن زين احلبيش ه�ذه القصيدة رشح ًا
وافي ًا سامه «رشح العينية» أحسن فيه وأجاد.

م�دركات اإلمام احل�داد يف هذه القصيدة أن ب�دأ نظمه عن رجال
وكان م�ن َ

منهج السلامة مبتدئ� ًا باإلمام عيل زين العابدي�ن ريض اهلل عنه ثم ارتفع بذكر
نخبة منهم كالباقر والصادق وابن عبدالعزيز وأويس القرين وغريهم من رجال
الزهد ،ثم عاد إىل ذكر رجال مدرس�ة حرضموت مبتدئ ًا باإلمام العرييض وهو
أول من هنج منهج السلامة من آباء املهاجر وجتاوز مش�كلة املطالبة بالقرار أو

املشاركة فيه ،فقال:
ٍ
ِ
س�ادة
وش�يوخنا من
وأصولِنا

ٍ
ٍ
س�مع و ِع
نبوي�ة ف �ا
علوي�ة
ْ
عيس�ى ذو ِّ
املحل األرف ِع
ويليه
ٰ

ن�ور الدّ ي�ن ث�م محُ ٍ
الش�يخ ِ
ِ
م�د

((( «الدر املنظوم» ص .366-356
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عرج عىل الش�يوخ الذين
وتناول العديد من سلس�لة الرجال بحرضموت ثم ّ

ارتبط منهجه هبم ،فقال:

ِ
ِ
نصتو �اسمع
الطريق
علم
القصدف �ا ْ
َ

عنه�م
ومجاع� ٌة منه�م أخذن�ا
ُ

وذكر مجلة من شيوخه األكارم أهل الفضل واملكارم.
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العرض الثالث

الش ِ
َد ُاء الغُ ِ
الع مَ َ
ث�اء َ
اإلعالم�ي
�ام ِل
اإلسلامي
ال
ـمـ�ا َأ َص َ
اب َ
َل ّ
ْ
ْ
وس� َق َط ال َق�رار ِم�ن ِرجالِ ِ
َ
ي�ن ا�هللِ يف َأ ْج َيالِ ِ�ه
�ه
وض َ
�اع ِد ُ
َ
ُ
يشري الناظم إىل مرحلة العهد القبيل وبروزها مرافق ًة وثمر ًة ملا أصاب العامل
اإلسالمي بعمومه ،والعريب بخصوصه ،من بدء ظهور مرحلة الغثاء والوهن
الت�ي أخرب النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم عن بروزه�ا يف األمة ،وهي املرحلة

التي سقط فيها قرار اإلسالم املوحد ،واستوىل عىل القرار نخبة من اليهود ومن

�ف َل َّف ُهم يف مقر احلكم العثامين باآلس�تانة((( ،فصاروا يتآمرون عىل اإلسلام
َل َّ
واملسلمني من موقع القرار ذاته ،قال الناظم مشري ًا إىل ما تآمروا عليه:

ْ�ض ُك ِّل َثابِ ٍ
ب َنق ِ
�ج
�ت و َم ْن َه ِ

�ج
�م م�ا َي ْبغُ و َن� ُه يف ا ُمل َه ِ
ور ْس ِ
َ

َ
أيّ :
العمل يف املقاطعات
إن من أهم ما اتفقوا عليه منذ إس�قاط قرار اخلالفة

اإلسالمية والبلدان العربية ضد اإلسالم وثوابته:

((( اآلستانة  :اسم يطلق عىل مقر احلكم يف إسطنبول أيام احلكم العثامين.
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• •إلغاء القوانني الرشعية وإقامة الدستور املدين.

• •تعميق مفهوم القوميات وترتيك الوظائف واالمتيازات.
• •تقسيم وجتزئة دولة اخلالفة.

• •إعطاء اليهود أرض قومية يف فلسطني.
• •تثبيت السياسة العلامنية يف تركيا.
• •إلغاء حجاب املرأة.

• •حتويل األذان من العربية إىل الرتكية.
• •حتويل العطلة من اجلمعة إىل األحد.

• •منع التعامل باللغة العربية واستبداهلا باللغة اإلنجليزية.
• •منع استعامل الطربوش الرتكي «رمز اخلالفة»(((.

وا ُملس ِل ُمونَ حَت َت َق ْه ِر َ
األ ْج َنبِ ْي
ْ
إلن ِ
يف َع� مَ
ُ
�ال ِ ا ِ
بالكـ ِّل َّـيـ ْة
ْسان

الع َر ِ
ب
وم ِّز َق ْت بِ ُ
الد ُك ِّل َ
ُ
وس�ا َد ِ
ّ
الذاتِ َّي� ْة
ت ال َق ْو ِم َّي� ُة
َ

مزقت بالد
يشير الناظ�م إىل ه�ذه املرحلة وخطورهت�ا يف العامل كله ،ففيه�ا ّ
العرب إىل دويالت مشتتة يوكل أمرها إىل القرار االستعامري والدول الكربى،
وش�جع املستعمرون القضايا القومية متهيد ًا لقبول الشعوب بالقومية اليهودية
ّ
فحركوا القوميات املتنوعة يف العامل اإلسالمي حتت شعار «الترتيك
يف املنطقةَّ ،

((( «التليد والطارف» يف رشح «منظومة فقه التحوالت وسنة املواقف» للمؤلف ص-180
 181بترصف ،الطبعة األوىل.
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والتعريب» ،الرتك لألتراك والبالد العربية للعرب ،وأوعد املس�تعمرون زعامء

الع�رب بإقامة الوطن العريب الكبري مقابل الث�ورة العربية ضد األتراك (احلكم
العثماين) ،فقب�ل العدي�د من الزعامء وانط�وت اللعبة عليهم حت�ى فات الزمن
والوق�ت وبس�ط االس�تعامر يده على البالد ،ثم كُش�ف القناع وخل�ف الوعد

وضغط عىل الزعامء لقبول األمر الواقع فقبلوا.

وس�ا َد ِ
�ر ٌ
وف َق ِل َق� ْة
ت ُّ
َ
الدنْي�ا ُظ ُ

�ز َع َ
�ن بِ ُ
�ك ِّل ِم ْن َط َق� ْة
ت ََز ْع َ
األ ْم ُ

أي :إن األم�ر عاد إىل اخل�وف والقلق منذ بداية هذه املرحلة ،فاملس�تعمرون

يعمل�ون على غ�زو الس�واحل ويبطش�ون بالن�اس وخيطفوهنم ،والسلاطني
واحلكام عىل غاية من الفقر والعوز وجور القبائل ،والرعايا أكثر قلق ًا وضعف ًا،

وبدأ ش�بح احل�رب العاملية األوىل ثم احل�رب الثانية يف الع�امل ،وكان هلام أعظم

األثر يف إشاعة القلق واالضطراب عىل كافة املستويات ،كام كان هلام دور إعادة
خريطة الوطن العريب واإلسالمي وفق املصالح االستعامرية.

فع�ا َد ِ
�و ا َ
جل ْه ِ
�ل
ت البِ ُ
َ
لاد َن ْح َ
�اس لأِ َ ْج ِ
ال�رزْ ِق
َ
وه َ
�ر ال َّن ُ
اج َ
�ل ِّ
وا ْ�س َت ْع َم َر ُ
الك ّف ُار َأ ْر َ
ني
ض ا ُمل ْس ِل ِم ْ

والثَّ�أ ِر وا ُ
�ب ال َق ْت ِ
�ل
جل ِ
�وع ُ
وح ِّ

والش ِق
يف ُك ّ ِل َف ٍّج َغ ْر هَبا
رَّ ْ
ِ
َ
ني
ي�م ِفيه�ا بِ َي ِق ْ
وأ ْض َع ُف�وا ال َّت ْعل َ

يشير الناظ�م إىل مرحل�ة االس�تعامر الت�ي انتشر فيها نّي�رّ االحتلال للبالد

العربية واإلسلامية وتغلغلت فيه�ا القوى األجنبية إىل عم�ق األرض العربية

واإلسلامية عىل صفة احلامية أو الوصاية ،وكان هلذه الظروف آثار س�لبية عىل
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«منهج السالمة األبوي».

بِ َب ْع ِ
الد َس ْم
ض ما َجاؤُ وا بِ ِه ِم َن َّ
لل�دا ِر ِ
س
و َم ْن َه ُج�وا ُع ُلو َمه�ا َّ

ِ
َ
والق َي ْم
الع ُلو ِم
ـروا هَ ْن َج ُ
وغ ُّي ُ
وزَ يـ ُنـوا ال َّت ِ
ـيـم يف املَدا ِر ِ
س
َّ
ْ
ـعـل َ

أي :إن قوى االستعامر بكافة أشكاله عملت يف األوطان املستعمرة عىل تغيري

املناه�ج وتغييب عل�وم األخالق والقيم ،مقابل ما حس�نوه للعقول من علوم
حديثه وأس�اليب تعليمية جديدة ومرتبات وش�هادات ،انخدع هبا الغالبية من

الناس وطمعوا يف ثمراهتا الوظيفية وعائداهتا املالية ،وهبا خت ّلوا عن العلم النافع
واألدب اجلامع.

�وت ا�هللِ
َغيـ�ر ُبي ِ
َ
والكرا َم� ْة
ْ َ ُ
وغالِ ُب ال َّن ِ
َ
اس َس َع ْوا لِ ْل َب ْه َر َج ْة
وعائِ ِ
�ن املَ َص�ا ِر ِ
ِ
ف
�د
َ
امل�ال ِم َ

مَ ْ
الـسـال َمـ ْة
ـه ِ
ـع ْ
ـد لمِ َـ ْن َ
ول َي ُ
ـج َّ
ُي َع ِّل ُمونَ فيِ ُظ��ر ٍ
وف حُ ْم ِر َج ْة
ُ
وأ ْع ِجب�وا ب ُلغَ ِ
الو َظ ِ
ُ
ائ�ف
�ة َ
ُ

عوق�ت كافة وس�ائله ومل يعد ل�ه من معلم
أي :إن منه�ج السلامة األب�وي ّ

أو طال�ب عل�م ُيذك�ر؛ إالَّ القلي�ل من بع�ض الش�يوخ الصاحلني الذي�ن َر َبت
نفوس�هم على االلت�زام بام ألفوه وعاش�وا علي�ه من أم�ر التعلي�م والدعوة إىل

اهلل ،فص�اروا حيرص�ون عىل فت�ح بعض حلقات ال�دروس املح�دودة ،وإقامة
ٍ
ٍ
واضح
ضعف
ما يس�مى بالروحات املعهودة يف بعض املس�اجد واملن�ازل ،مع
وقلة املش�اركني من الناس ،بينام أسفر اآلخرون من أتباع احلكومات و ُم َس ِّي يِس
ِ
املرحل�ة عن رغبتهم اجلاحمة يف التغيري ،فأنش�ؤوا امل�دارس وإداراهتا ووزاراهتا
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واس�تجلبوا هل�ا املوظفني واملتخصصني حتى إهنم اس�تقطبوا بعض ًا من ش�يوخ
املدرس�ة التقليدي�ة ،مما حجب أس�لوب املدرس�ة األبوية متام ًا ،واش�تغل الكل

بعل�م اخلدم�ات والوظائف وعائد املرتب�ات والبعثات إىل اخل�ارج وإطالق
احلريات املقيدة.

يف ُك ِّل َأ ْر ٍ
ض ِخ ْد َع ٌ�ة َل ِطي َف ْ�ة
ِ
لم رَ ِ
الش ُ
ات
يفكاملَ َو ْ
َح َّت ٰى َغدَ االع ُ

َو ِظي َف� ْة

�ب
َش�ها َد ٌة
ُم َر َّت ٌ
هَتا َف َت ُ
وات
الك ُّل َع َل ْيها َس َن ْ

أي :إن التف�ات الن�اس إىل األس�لوب اجلدي�د امل�ؤدي إىل رب�ط الطلاب

واملدرسين باملرتبات املس�تمرة وضامن بعض مطالب احلي�اة؛ كان َ
عامل إغراء

قوي يف رصفهم مجيع ًا عن أس�لوب املدرسة األبوية ،القائم عىل االكتفاء الذايت
واالعتماد على النفس؛ بل وجعل بعض أبناء هذه املدرس�ة ذاهت�ا يرغبون عن

نكس� ًة واضح ًة يف تلق�ي العلم الرشعي،
أس�لوب آبائه�م التقليدي ،مما س�بب َ

وبقي علامء اإلسالم واملذاهب يف تناقص ونضوب.

حَ ْي� ِ
ِ
�م � ُل � ُه ا ِ
ث��ن��ان وال�ثّ�لا َث� ْة
إل
ضاع َم�ا َم َع ْه
�و ُت َعـالِ ٍ
ـ�م َأ َ
َ
فم ْ

�م يف ال َّن ِ
�اس م�ن ِو َرا َث� ْة
و َم�ا هَ ُل ْ
و َليس يف ِ
ص َي ْت َب َع ْه
الواق ِع َش ْ�خ ٌ
ْ َ

هذه هي الصورة احلقيقية ملا حصل يف واقعنا العريب واإلسلامي عموم ًا ويف

واقع مدرس�ة حرضموت خصوص ًا ،فالسياسة االستعامرية كان هلا دور واضح

يف رصف العقول املسلمة عن دراسة دينها بالصورة األبوية التقليدية ،ومل يكن
لدى رجال املدرسة األبوية القدرة املادية واالجتامعية عىل جماراة الواقع بمثله،
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ومع هذا فقد بذلوا ما استطاعوا يف سبيل إجياد نسبة من التوازن.

ي�ث يف َ
�و ِة ال َّت ْح ِد ِ
األ ْم َصا ِر
و َد ْع َ
ُم َع ِ
اد ًال للدِّ ِ
ض
ين فال َف ْص ُل ُم رِ ْ

�ع ا ْ�س�تِعام ِر
و َق ْ
�د َب�دَ ا َه�ذا َم َ
و َليس يف ال َّت ْح ِد ِ
يث َع ْي ٌب َل ْو ُنرشْ
ْ َ

�د َس َّي ُس�وا ا َ
حلدا َث� ْة
ٰلـك ّنه�م َق ْ
يشير الناظم إىل دور الـ «استعامر» ورموزه يف إضعاف دور املدرسة األبوية
القائم�ة على تربية األجي�ال بمنهج السلامة ،حيث كانت دع�وة التحديث
َ�أت َب ً
�ن ُه ٰ
ت يِ
�دى الو ِرا َث ْة
ديلا َع ْ

يف أساس�ها انتص�ار ًا للحضارة املادي�ة ،وجمارا ًة لسياس�اهتا ،وحرب ًا ضد املايض
اإلسالمي وعلومه؛ ولكن بصورة متدرجة وغري معلنة.

ولفت الناظم النظر إىل أن التحديث يف أساسه مطلب للشعوب ،وأسلوب

ناف�ع ومفيد ل�و ُجعل معادالً لدروس العلم الرشعي األبوي؛ ولكن املش�كلة
ب�رزت عند وض�ع العلم احلديث بدي ً
لا وناقض ًا لإلسلام وعلومه عىل طريق

الت�درج حتى بلغت األمة بعمومها واملنهج الذوقي منهج السلامة بخصوصه
إىل ما بلغ إليه من الضعف واالنحسار.

مَ ْ
عد للدِّ ِ
ري َم ْن َب ِقي
ول َي ْ
ين َغ ُ

اه ٍ
�ل أو زَ ِ
�ن ِ
خام ٍ
�د ُم ْس� َتو َث ِق
ِم ْ

أي :إن احلالة الباقية ُبعيد حتول األجيال عن مدرس�ة السلف األبوية إنام هي

حمصورة يف رجل خامل ال يرغب يف احلركة وال يشارك فيها أو زاهد يف احلياة
ومطامعها بعد أن ش�عر باإلحباط ومل حيد يف املجتمع من هيتم بام معه من علوم

ومعارف.
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اخ ِل البغْ ِي ا ُهل ِ
ِم ْن َد ِ
الش ِق ْي
الم ِّي َّ
َ

اع َ
الط َب ِق ْي
الص ِ
ص رِّ
وج َاء َنا َع رْ ُ
َ

يشير الناظم إىل احلصيلة التي اكتس�بها الواقع ُبعيد تأثر املجتمع بالتحوالت

والتط�ورات احلديثة ،ومنها بروز جيل املدرس�ة احلديثة الذي احتك بعرشات
ال�رؤى واملفاهيم املتنوعة؛ لكنه يبعد عن ديانت�ه ودعوة رشيعته ،حتى كان من

ه�ذا االحتكاك ظهور املدرس�ة اإلحلادية التي تبنت الصراع الطبقي يف الواقع
املتناقض ،وشنت محلتها الرشسة عىل املدرسة األبوية برغم ما قد بلغت إليه من

العدو املاكر يعلم موقع التأثري الرشعي يف
الضع�ف واخلمول والتقوقع؛ ولكن
ّ
احلياة ،ولذلك ظل يركز اجلهود تلو اجلهود ويشغل عقول املندفعني واملنتفعني
ليدم�ر هبم دينه�م وارتباطهم الرشعي باإلسلام ،وكام أش�ار الناظم فالرصاع

إنما انبث�ق من داخل امل�ادة املعرفية اهلالمية التي احتضنها املس�تعمر يف الواقع
املنهوك.

ـاد َد ْو َر ال َّن ِ
َف َأ ْك َم َل ا ِ
اس ِخ
ـح ُ
إل ْل َ

ار َب الر ُموزَ َحر َب املَ ِ
اس ِخ
َ
وح َ
ُّ
ْ

أي :إن املرحلة الش�يوعية التي كان لبالدنا نصيب وافر منها قد أكملت دور

النس�خ واملس�خ ،فالنس�خ إبراز رجال من داخل هذه البؤر اإلحلادية يتكلمون

عن اإلسالم وعدالته وسامحته بأسلوب ماكر وخدّ اع ،وهيدؤون روع الضحايا

كي ال خيش�وا التغيير وال التجذير ،وأما املس�خ فهو التوجه اجل�اد إىل إخراس
وخطف وقتل وتشتيت كافة الرموز املنتمية إىل املدرسة األبوية الرشعية.
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الد َع�ا َة واملَ َش�ا َخيا
�ب ُّ
َف َأ ْر َع َ
يل َ
و َم ْن َد َعا لِ ْل ِع ْل ِم ِق َ
وت»
«الك َه ُن ْ

والش ِ
وح َّ
ـوام َ
ـخا
وح َّ
ـم رُّ ُ
َ
الص َ
ـط َ
وت
ال ُب َّد َأ ْن َيـ ْفـ َن ٰى وال ُب َّد َي ُم ْ

وس ِ
الش ُ�ي ُ
الش�وا ِر ِع
وخ يف َّ
�ح َل ُّ
ُ

��ز ٍر بِ��دُ ِ
ون َوا ِز ِع
يف َم ْظ َه ٍر ُم ْ

هذه هي الصورة احلقيقية التي عاشتها املدرسة األبوية وعاشها املجتمع املسلم

يف إقلي�م جنوب اليمن إبان مرحلة الش�يوعية ،وخاصة مع ح�رارة التغريات،

والدعوة إىل االنتفاضات ،وكانت أيام ًا مفعمة بالدم واهلَتك والعنف ،وال تنفع
فيها غري لغة املزايدة وبيع ضامئر الش�عوب والرعايا ،وقد وقع ذلك عىل أوسع

صورة ومساحة.

ِ
ِ
الر َص ْد
وم ْن ُه ُم َم ْن َف َّر م ْن َعينْ ِ َّ

ِ
�ات َق ْه�ر ًا َ
وك َم ْد
�ن َم َ
�م َم ْ
وم ْن ُه ُ

أي :إن م�ن العلماء ومحلة منهج السلامة من مات يف منـزله أو يف الس�جن

قه�ر ًا وكم�د ،ومنهم من هتيأت له أس�باب اهلروب من الوطن فانس�حب إىل
دول اجلوار.

�اق� ِ
حل� ِ
اح ِ
الو ِ
إل ٰلـ ِ
لِ ِدينِ ِه َب ٍ
�م ا َ
ول َي َ�ز ْل ِح ْف ُ
مَ ْ
�ظ ا ِ
�د
�د
�ر ْغ� ِ
�ه َ
��اق ب� َ
ٍ
أي :إن احلف�ظ اإلهل�ي للدين بعمومه ٍ
صور ش�تى ونماذج متعددة،
باق عىل

ففي الوقت الذي حوربت فيه املدرس�ة األبوية أبرز اهلل مجاعات إسلامية ٍ
بلغة
ُ
إسالمية أخرى حترك املاء الراكد ،وتدفع باألمور نحو األمل والتفاؤل برصف
النظر عن الدوافع املحركة واألسباب املتحركة ،أما بالنسبة ملنهج السالمة فقد
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هيأ اهلل له ولرجاله اإلعادة الواعية بصورة أخرى.

وه� َّ�ي� َ�أ ا� ُ
هلل
َ
َف ْ
أظ َه َر ا� ُ
هلل
وفيِ ا َ
يج
خل ِل ِ

اجروا َخوف ًا ِم َنا َهل ْت ِ
ني
كاملَ ِش ْ
ْ
َق ْد َه َ ُ
يف ا َ
حل َر َم ِ
يق
الع ِر ْ
ني َج َّد ُدوا ال َّن ْه َج َ
الش ِ
ِم ْن َو ِ
اس ِع ُ
ام ِل
اليامنِ ْي َّ
الق ْط ِر َ

ني
ِر َج���ا ًال خُ ْم ِل ِص ْ
ُور َّ
يق
الط ِر ْ
هِبِ ْم ن َ
الد ِ
َ
اخ ِل
وكذا يف َّ

يشير الناظم إىل هتيئة احلق س�بحانه وتع�اىل الظروف املناس�بة إلعادة منهج

ـمـا اجتم�ع يف أرض احلرمني الرشيفني
السلامة موقعه من التنفس النس�بي َل ّ
مجل� ٌة من علامء وش�يوخ هذا املنهج ممن أجربهتم ظ�روف التحوالت اجلارية يف

جنوب اليمن س�ابق ًا أن ينفذوا بجلودهم طلب ًا لألمان ،وحمافظ ًة عىل ما حيملوه
من رشف علم اإلسلام واإليامن واإلحس�ان ،وآخرون منهم نزحوا إىل أرض
اخللي�ج ،وآخرون بقوا يف داخل اليمن يعملون بصرب وحتمل يف س�بيل إنقاذ ما
يمكن إنقاذه من طوفان املرحلة اجلائرة.

الو ْح�دَ ِة ا َ
وم ْن ُ
جل ِدي�دَ ْة
ُ
�ذ َف ْج� ِر َ
إلس ِ
الم ْي
َ
وع��ا َد رِ ُّ
س املَ ْن َه ِج ا ِ ْ

خليـر َيـبـدُ و ُمـع ِ
ـلـنـ ًا ت َْأيِيدَ ْه
ْ
وا َ ُ ْ
�ل� ِ
يف َأ ْه� ِ
��ع َ
األ ّي���ا ِم
�ه حَ َي� َ�ي� ٰ
�ى َم َ

أي :إن مرحل�ة إعالن الوحدة اليمنية التي أهنت مرحلة التش�طري قد كان هلا

ٌ
مبارك يف حتريك الظروف ل َعودة منهج السلامة متمث ً
ال برجاله وشيوخه،
دور
ٌ

وما هت ّيأ من إعادة فتح األربطة ودور العلم الرشعي األبوي يف حرضموت وما
حوهلا من البالد كعدن وتعز وزبيد وأحور وشبوة وغريها.
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وه ْج َم ٍ
ي�م َ
األ َب ِو ْي
�ة ِض َّ
َ
�د ال َق ِد ِ

ـ�زاع َ
األ َن ِو ْي
اع وال ِّن ِ
الص ِ
َر ْغ َم رِّ

يشير الناظ�م إىل أن عودة النش�اط ملدرس�ة حرضم�وت مع بداي�ات مرحلة

الصح�وة إب�ان الوحدة املباركة مل يكن صافي ًا دون نزاع؛ بل إن هناك بؤر رصاع
ون�زاع أقحمتها الظروف يف الواقع املضطرب لتش�غل نفس�ها وتش�غل الناس
بنقض ثوابت املدرس�ة األبوية التقليدية وحتجيم عيوهبا وإش�كاالهتا ،وكان هلا

واسع األثر يف شق صف املجتمع املجزأ وزيادة تناقضاته حتت ما يس َّيس للواقع
من املسميات املتنوعة التي ال ختفى عىل أحد ،ومع هذا وذاك:

بالس َب ْب
ْ
وه َوا ّلذي ُي ْب ِديال َّن َج َ
اح َّ
بال�ذ َو ِ
َ
َّ
ات
اإلس� َنا َد
�ر
ْ
وأ ْظ َه َ

ُّ
هلل َأ ْولىَ ٰ
فا� ُ
بالظ ُهو ِر ا ُمل ْر َت َق ْب
�ن املَ ِ
َق ْ َ
َ
�وات
�ي ِم َ
�د أ ْخ َ
�ر َج احل َّ

حيمد الناظم اهلل تعاىل عىل ما أوىل هذه املدرس�ة املباركة من إعادة ترتيبها عىل

م�راده ،فالظهور املفيد هل�ا إنام هو بأمر اهلل ،وهو الذي أجرى األس�باب بأمره،
وهو الذي خيرج احلي من امليت.

�اج َو ْقت� ًا وا ْ�هتِ اَمم� ًا و َنَمَ
حَ ْي َت ُ
ِ
ُ
الع رْ ِ
ور
يف َ
ص َح ّت ٰى َن َّتقي شرَ َّ األ ُم ْ

ِ
مَ ْ
�د ُهدِّ م�ا
ي�م َم�ا َق ْ
ول َي َ�ز ْل ت َْرم ُ
ِ
ِ
لمِ
ور
وخ ْد َم� ًة َواع َي� ًة َ�ا َي�دُ ْ

أي :إن إع�ادة منهج السلامة على وضعه الصحيح ليس باألم�ر اهلينّ  ،وإنام

حيتاج م�ن كافة املعنيني باألمر إىل التكاتف واالهتامم والبذل الس�خي ،ليمكن
هلذا املنهج شق طريقه التام يف املرحلة دون تعثر وال افتئات عىل أحد.
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كام أنه حيتاج إىل رفع درجة الوعي لدى كافة احلاملني هلذا املنهج أو املرتبطني

به حتى نخدم املرحلة والطريق خدمة واعية حمافظني عىل رشف االنتامء قائمني
باحلقوق الواجبة دون إفراط وال تفريط.

�واب ِ
�ق َ
تن
و ُنغْ ِل ُ
واب َأ ْب َ
األ ْب َ
الف ْ

�ن ِري�احٍ و َد َخ ْن
و َم�ا َس َ�ي ْأ يِت ِم ْ

ويشير الناظ�م أن من مهامت ارتفاع وعي أتباع ه�ذا املنهج ويف هذه املرحلة

بال�ذات وج�وب إغلاق أب�واب الفتن الت�ي حتركها ري�اح التس�ييس يف العامل
إلش�غال املس�لمني ض�د بعضه�م البع�ض ،وع�دم االلتف�ات إىل الرتوجي�ات
واإلش�اعات املدسوسة باسم اإلسالم وباس�م آل البيت وغريها من األحابيل

املدروسة واملدسوسة القادرة عىل زعزعة عقول الناشئة وأنصاف املثقفني.

الض َحايا بامل َف ِ
يم ا َ
ُيغْ � ِري َ
خل َوا
اه ِ
�ض الس ِ
�ز َر ُع ال َن ِ
واق َ
�قيم ْة
و َي ْ
َّ
�ى َي ُكونُ�وا َش�ا َم ًة يف َق ْو َق َع ْة
َح ّت ٰ

ـصـ ٍر ِف ِ
ُ
يه َد ْج ٌل وا ْ�حتِوا
فك ُّل َع ْ
ـت ال َق ِ
يـمـ ْة
يخُ ْل ِخ ُل الـثَّـوابِ َ
ـد َ
ويخَ ْ َ�د ُع َ
�ن ُك ِّل ِفئَ� ْة
�رار ِم ْ
األغ َ

يشري الناظم إىل شمول الـ «دجل» واالحتواء املسيس يف كل مرحلة وعرص
ومل تسلم من هذا الدجل والـ «احتوا» حتى مراحل الصحابة ريض اهلل عنهم،

وهلذا فإن رضورة االنتباه الدائم إليقاف هذا الفريوس النازف يسهم يف تضييق

مس�افة االنفج�ار والصراع ألن غال�ب ه�ذه الدع�وات إنام تنق�ض الثوابت
القديمة وتزرع النواقض السقيمة كام عرب عنها الناظم.

وهبا خيدع األغرار ـ مجع ِغ ٍّر ـ وهو اجلاهل الذي مل جيرب األمور ،فينطوي
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يف هذه البؤر املس ّيس�ة فيش�عر بعظمة ذاته وأمهية ش�خصيته ،وهو يف حقيقته ال

يتع�دى كون�ه كالـ «ش�امة يف قوقع�ة» أي :كالعالمة املمي�زة يف دائرة صغرية
جد ًا ،تس�تنـزف جهده ومهته ،ثم يذهب معه�ا يف طوفان الرصاع املفتعل نادم ًا

مع كل تغيري وحتول.

َي ْص َط ُاد ُهم إِب ِليس يف ِ
الع ِك ْر
املاء َ
ْ ُ

كالض ِم ِ
ت
�م َدوا َم� ًا
ري ا ُمل ْس َ�ت رِ ْ
َّ
ُ
فه ْ

يشري الناظم إىل دور إبليس يف منهج التحريش الذي يرضب به أهل اإلسالم

بعضه�م ببعض حيث يس�تغل فيه�م املاء ِ
العكر  ،وهي املتناقضات واملس�ائل
اخلالفية ليش�غلهم هب�ا ،فرتى كثري ًا من محل�ة هذا الفريوس يعمل�ون يف اخلفاء
ويدب�رون املكايد واألحابيل إلثارة الفتن ودوام الرصاع ،وقد ش�بههم الناظم

بأهنم كالضمري املس�ترت الذي يربز عىل س�طح احلركة فعله وال ُيرى شخصه

وهؤالء كثريون يف الواقع املعتم.

والز َمانُ
�ى َي ُف َ
الو ْق ُ
َح ّت ٰ
�ت َّ
�وت َ
�جدَ ا
و َب ْع�دُ َت ْل َق ُ
�م ُر ُكوع ًا ُس ّ
اه ْ

نود َش ْ�ي ُخ ُه ْم َش ْ�يطانُ
ُ
�م ُج ٌ
وه ْ
للب َعدَ ا
�ن َب ْع ِد َما َق ْ
ِم ْ
�د َخدَ ُم�وا ُ

أي :إن كثري ًا ممن يعملون يف برنامج النقض والتحريش أو يف الربنامج الذي
جاء بعد اإلحلاد يعملون ٍ
بجد واجتهاد خلدمة هذه الربامج وإنجاحها يف الواقع
منتفعني ومندفعني ،حتى إذا ما أفلس الفكر املس�يس وبرزت عوامل انحساره
أو فش�له ت�رى ه�ؤالء املنتفعين أو املندفعني ب�دؤوا بتغيري جلوده�م كاحلرباء

ليواكب�وا املرحلة اجلديدة ،ويتخذوا ألنفس�هم فيها موقع ًا سياس�ي ًا أو اجتامعي ًا
( ) 89

العهد القبلي والع ّد التنازيل

لعدو
أو ديني ًا ،دون أن يش�عروا يوم ًا ما بمقدار اخلدمة التي جاءت عىل أيدهيم ّ

األمة ومس�تثمر املرحلة ،أو حتى أن يعوضوا عنها بأخذ العفو والسماح عمن
طالتهم ِ
أيدهيم وأسلحتُهم وسلطتُهم.
وترى منهم من جييء إىل املس�اجد جاع ً
مبنى جديد ًا ملحاربة املدرس�ة
ال منها ً

األبوي�ة الت�ي حارهبا من قب�ل بلغة احلزب أو بلغ�ة الفئة أو لغة االشتراكية أو
أي لغ�ة من لغ�ات املرحلة؛ ب�ل ربام بلغت ببعضه�م اجل�رأة أن يعلنوا قدرهتم
عىل الدفاع عن اإلسلام من داخل هذه البؤر املس ّيس�ة ضد مدارس اإلسلام

الصحيحة.

ِ
شا ِ
ي�س يف َن رْ ِ
�م َق ْد َأ ْد َر ُك�وا ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن
إل َح ْن
َي ُق ُ
ود ُه ْم إِ ْبل ُ
َو َل ْي َت ُه ْ
أي :إن ه�ؤالء املنتفعين أو املندفعني ليتهم اس�تفادوا م�ن أخطائهم وتابوا

وأنابوا ،ومل يولوا قيادهم إلبليس مرحلة بعد أخرى ليكونوا وقود ًا يف املجتمع
لإلثارة والرصاع واحلقد الطبقي أو االعتقادي.

�د َن َّف ُ
�را َد ُه
ٰلـ ِك َّن ُه ْ�م َق ْ
�ذوا ُم َ
َ
�و ُع��وا ا ِ
اع
ـز ِ
إل ْس�لا َم لل ِّن َ
وط� َّ

َ
�وا ِو َدا َد ْه
وخدَ ُم�و ُه وا ْ�ص َط َف ْ
اع
للص ِ
وح َّر ُفوا ال ُن ُص َ
وص رِّ
َ

أي :إن هذه املجموعات ولألس�ف قد خدمت املنهج اإلبلييس خدم ًة تام ًة يف

أمته�م ،وعملوا عىل تطويع اإلسلام يف حتريف نصوصه ،وإن�زال معاين القرآن
والس�نة عىل غري وجهها الصحيح ،حتى اس�تفاد إبليس م�ن قدراهتم يف املرحلة
وجلب عليه بخيله ورجله ،حتى جاءت النتيجة احلتمية ،كام عرب عنها الناظم:
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�اء ِ
يج ُة ا َ
حل ْت ِم َّي ْة
ت ال َّنتِ َ
َ
وج� َ
َف ِ
ه�ذه ُم ِ
الز َم ِ
�ان
ـيـب� ُة َ
ـص َ
َفأي َن ِهي «ا ْل َق ِ
واس ُم ا ُمل رَ
شتك ْة»
ْ ْ

اآلر َاء وا َهلـ ِو ّي ْ�ة
ـت
ت َُش�ـ ِّت ُ
َ
والس ْ�ل َط ِ
الش ُ�ع ِ
وم َن ُة ُ
ان
حِ ْ
وب ُّ
وو ْض ُع َها ِض ْم َن َط ِر ٍ
يق َن ْس ُل َك ْه
َ

يشري الناظم إىل ما تعيشه األمة يف كل بالد من ثمرات التسييس لألفكار الدينية
ِ
جذورها يف العالقات
الضاربة
والدنيوية ،وما بلغت إليه الش�عوب من احليرة
ُ

االجتامعي�ة بين الفئات املتصارع�ة واملتنازع�ة ،ووصفها الناظ�م بأنهّ ا ُمصيبة
الزَ مان ،وحمنة ُ
والسلطان أي :إن ع ّلة الفساد وبؤر التعفن الذي
الش�عوب ُ
تش�كو منه الشعوب وتعاين منه األنظمة واملصلحون كامنة يف (مشكلة الرصاع

عىل املفاهيم)  ،فأين هي «القواس�م املشتركة» التي ترتف�ع إليها اجلامعات
واألح�زاب واألنظم�ة واملذاهب؛ لتعالج هبا قضية االنفع�االت والتصادمات

الدينية والسياس�ية التي تستنـزف هبا اجلهود واألموال والوالءات ،وأين اجلهة

ٍ
ٍ
واضح
طريق
االعتباري�ة الت�ي تتبنّى ه�ذه القضية لتبدأ املعاجلة النس�بية على

مفهو ٍم؟!!
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العرض األخري

�ن ال َّت َ
ال ْف
َح ّت ٰ
�ى َن ِقي َأن ُْف َس� َنا ِم َ
الط ِر ِ
�م َأ ْه ٌ
َأ ْه ُ
�ل َّ
�ل َل� ُه
ي�ق َف ُه ُ

َط ِر ُيق َنا يف َع رْ ِ
ص َنا ت َْر ُجو ا�ئْتِ ْ
الف
ي َما َي ْد ُعو َل ُه
َفالاِ � ْجتِ ُ
امع َخ رْ ُ

يشري الناظم أوالً يف تبويبه هلذه املرحلة بالعرض األخري والتي يوليها اهتامم ًا

خاص ًا باعتبارها جزء ًا من املس�ؤولية املشتركة ،وك�ون الناظم وبقية معارصيه
أمر هذا املرشوع اإلسالمي املجيد،
ممن هلم ارتباط هبذا املنهج يعنيهم إىل حدٍّ ما ُ

وخاص�ة أن العصر مزدح�م باألف�كار واآلراء املوافق�ة واملعارض�ة املتحي�زة

واملحاي�دة ،وباعتب�ار املرحل�ة والعصر فاجل�دارة ه�ي ل�كل من مح�ل رشوط

االستمرار واالستقرار ،وهذه الرشوط يدّ عيها ّ
الكل؛ ولكن احلقيقة يثبتها سري
احلي�اة وتوفي�ق اهلل تعاىل ،حيث إن األمر له س�بحانه من قب�ل ومن بعد؛ وألن
منهجنا الذي نحن بصدده ال زال ُيعاين من آثار املايض وضغوط احلارض.

فالناظ�م يض�ع عىل كل الراغبين يف إحياء ه�ذا املنهج للمصلح�ة العامة أن

يتعاون�وا ٌّ
كل بام يس�تطيع من بس�ط عوامل ال�ـ ائتالف والتق�ارب والتحابب
يف اهلل على أس�اس اخلدم�ة املشتركة حتى نق�ي الطري�ق واألتب�اع واألمة ما
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يرتت�ب على الفرقة والتش�تت من الفش�ل والتل�ف واملصري النهائ�ي املحتوم،
حي�ث إن االجتامع يف ذاته خري وهو أحد وس�ائل نجاح أه�ل اهلل يف بناء األمة
اقت�داء ًا بالدعوة اإلسلامية التي ندب�ت االجتامع وجعلته أس�اس نجاح األمة

(ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ) [آل عم�ران( ]103:ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [األنف�ال(،]46:ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ) [آل عمران.]105:

�ن ِخ ْد َع ِ
ِ
�ة املَ َّ
�كا ِر
�م ِم ْ
وح ْص ُن ُه ْ
إىلٰ ِ
اخل ِ
والض ْر
ـزاع
رَ َّ
الف وال ِّن ِ
ني َم َع ال َّت ْه ِو ِ
يش
َبينْ َ ا ُمل َص ِّل َ

إِ ْذ ِف ِ
�اس َ
واأل ْف َ
�ع ال َّن ِ
�كا ِر
ي�ه مَ ْ
ج ُ
َوس َو ِ ِ
ش
الب رَ ْ
ْ
يس الذي َي ْد ُعو َ
اس إِ ْبل َ
ياس ُة ال َّت ْح ِر ِ
يش
« َف ِّر ْق ت َُس ْد» ِس َ

يشير الناظم إىل رشف االجتامع وما يعود به من مجع األمة وتقريب أفهامهم

وأفكاره�م وحتصينه�م م�ن الداخل من ُخدَ ع الش�يطان الذي يدع�و األمة إىل
اخللاف واالختالف حتت مبدأ ( َف ِّر ْق ت َُس�دْ ) أو ما سماه النب�ي صىل اهلل عليه

وآله وس�لم بـ «التحريش بني املصلني» ،فهذا هو الربنامج اخلفي للش�يطان
بني الناس ،وبه يستمر الرش وعنارصه يف ختريب أوارص الشعوب وإثارة الفتن
وافتعال احلروب والنقائض.

الـد َع ِ
وا َ
ـرفا
ـاة ُّ
ـه ِ
ـج ُّ
حل ُّق يف َن ْ
الش َ

اس َعىلٰ ِد ِ
الصفا
َم ْن مَ َ
ين َّ
ج ُعوا ال َّن َ

أي :إن حقيقة السالمة واألمان والبناء واإلعامر وسالمة احلياة واملنقلب هو

ُ
ُ
مكان ،ال
الزمان واطمأن هب�م أهل كل
ف هبم
يف هن�ج دعاة السلام الذي�ن شرَ ُ َ
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يشغلهم شاغل غري مجع الناس عىل حياض هذا الدين وآدابه وفضائله.

ري َش ْت ٍم َأ ْو لِ ٍ
ِد ِ
ِم ْن َغ ِ
والع َم ْل
عان أو َجدَ ْل
السلا ِم وال ِوئا ِم َ
ين َّ
َ
َف َه ٰـ�ؤُ ِ
واأل ِ
�د َو ُة األزْ َم ِ
م�ان
السلا ِم
�ان
الء ق ُ ْ
َ
وس�ا َد ُة َّ
يتح�دث الناظم عن حقائ�ق هذا الـ دين احلنيف وثوابت�ه الداعية إىل الوئام
والعمل  ،وال يدعو األتباع واملريدين إىل ما ال يليق من الـ شتم واللعن وإثارة
نفيس حيقق نس�ب ًة من إرضاء
اجلدل ،فالش�تم واللع�ن واإلثارة إنام هي
ٌ
مطلب ٌّ
ال�ذوات املنتقم�ة واملرتبصة ،وأما رجال منهج السلامة فقد ترك�وا ما هلم من

رىض وحمب ًة لألمة ومجع ًا ملا يمكن اجتامعه؛ ألهنم
حقوق واعتبارات وجتاوزوها ً

كام وصفهم الناظم قدوة األزمان ،وسادة السالم  ،وهؤالء القدوة تكاد أن

تشعر بفوارق سلوكهم عندما تَعرض لك فرص ُة معاملتهم أو جمالستهم.

َأ ْو ِغ ْب َت َع ْن ُه ْم َأ ْك َث ُروا ا ُمل َس َاء َل ْة
اث َي ْن ُف�ونَ َ
الو َّر ُ
األ َنا
َ
وه ٰـ َك�ذا ُ

َ
�و َك با ُمل َقا َب َل� ْة
إِ ْن زُ ْر هَ ُت ْ�م أ ْح َي ْ
رضونَ ا َ
حل َ
َي ْس َت ِع ُ
ال ِص ْدق ًا وا ْ�عتِ َنا

يشير الناظ�م إىل س�لوك ه�ؤالء الرج�ال الذين نحتاج إىل بس�ط س�لوكهم

نفس�ك وارتاح قلبك وضمريك
وآداهب�م بني الناس ،فهم إذا ما زرتهَ م
ْ
رضيت ُ

غبت عنهم س�ألوا عن�ك الصادر
بحس�ن مقابلته�م ولطي�ف أخالقهم؛ وإن َ

وال�وارد ويدع�ون لك بظه�ر الغيب؛ ألهن�م قد جت�اوزوا آثار النف�س واهلوى
والشيطان والدنيا وهي األمراض األنوية ،التي تشغل الذوات املريضة بام سامه

الناظم «األنا» ،واألنا ش�عور املرء ب�أن احلق له يف كل األحوال وال يرى ألحد
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م�ن الن�اس عليه فض ً
ال وال احرتام� ًا ،والذي ينظر لألمور م�ن داخل مصلحته
الذاتية ،ويقدمها عىل كل يشء يف احلياة.

ِ
اع� ْة
و َق ْ
�م مَج َ
�د َع َر ْفن�ا م ْن ُه ُ

اع ْة
الرح ٰ
َح َّي ُ
مْـ ُن ُك َّل َس َ
اه ُم َّ

يشري الناظم إىل أن هذا النموذج من رجال التسليك مل يذهبوا عن الناس؛ بل

ال زال�وا يف الوجود كنموذج هلذا األمر ،يضع الناظم تأكيده بمعرفة مجاعة من

أهل هذا املنهج ال زال بأيدهيم إصالح القلب اإلنس�اين ،وإذابة اآلثار النفس�ية
والشيطانية عن املريد املقبل ،وقد كان للناظم رشف األخذ عن بعض منهم ممن

هتيأت له ظروف االلتقاء معهم واالرتقاء هبم فيقول:

�اء َ
اخ
�ر ِ
�ن َش ّ�يدُ وا البِ َن َ
ِم ْ
لأل ْف َ

�د َش� ِه ْد َنا َأ ْف َض َل ْ
�ياخ
األش ِ
و َق ْ

يشير الناظم إىل معارصته عدد ًا من أش�ياخ طريق منهج السلامة ،وهم من

رج�ال العلم والدع�وة والرتبية والتعلي�م األبوي الرشعي مم�ن كان هلم كامل
التأث�ر باملنه�ج األبوي الرشع�ي ،وكان هلم فض�ل احلفظ والرعاية ملن سماهم

الناظم األفراخ  ،واملقصود صغار آل البيت وأطفاهلم الذين قال عنهم:

َوالىَ َ
بالوال ُح َّب ًا هَل ْم
وأ ْدلىَ ٰ
َ
امليِ ْ ِسـر ا ْل ِ
وح ِ
ـوا اإليِامنِ ْي
َ
ـل َ
ِّ

َ
�ى و َم ْن هَل ْم
�راخ ِ َآ ِل ا ُمل ْص َط َف ٰ
أ ْف َ
ِ
�ر ِ
اإلسلا ِم ُ
آن
ِم ْ
�ن أُ َّم�ة ْ
والق ْ

يشير الناظم إىل ما يسره اهلل هلذا العرص من نامذج هؤالء األش�ياخ األبويني

الذين اعتنوا اعتنا ًء خاص ًا بصغار وشباب وكهول آل البيت ،وأحسنوا االلتفات
هل�م ،وكذلك ل�كل املحبني واملتعلقين واملرتبطني بمنهج السلامة من رشائح
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املجتم�ع وفئ�ات األ ّم�ة يف داخل الوط�ن وخارج�ه ،ففتحوا قلوهب�م وبيوهتم
واحتضنوا احلائر واملحبط واملحب ،وكانوا خري ٍ
عون للمحتاج واملنقطع.

َ ِ
ير ُ
�ر ْب
�م َغ َ
فََم�اَ َرأ ْي َن�ا م ْن ُه ُ
الق َ
�م ِم ٌ
للر ِع ِ
ي�ل املَ يِ ْ
�اض
َف ُه ْ
ث�ال َّ

ي َ
األ َد ْب
و َما َأ َخ ْذ َنا َع ْن ُه ُم َغ رْ َ
�ال إِر ِ
ث ا ُمل ْص َط َف ٰى املَ يِ ْ
واض
مُ َّ
ح ُ ْ

أي :املجالس�ة واملصاحبة هلؤالء الش�يوخ واألخذ عنه�م واالرتباط هبم كان

له عائد إيامين كبري ،فهم ـ كام يشير الناظم ـ ما رأى منهم غري األعامل الصاحلة

و ُ
�رب مج�ع ُقرب�ة ـ بضم الق�اف ـ أي :كل ما يق�رب إىل اهلل ،وم�ا َأ َخ َذ من
الق َ

جالس�هم عنه�م إالّ اآلداب واألخالق مع اخلاص والع�ام ،ويف هذا القول ر ٌّد

ور َم ْو ُهم بام ليس فيهم
اعتباري لألشياخ العلامء بعد أن َح ّر َ
ٌّ
ف آخرون وصفهم َ
من النعوت والصفات.

َأ ْل َف ُ
ـم حَ ْم ُمو َد ٌة َأ ِمـيـ َنـ ْة
ـاظ ُ
ـه ْ

ِ
الس ِكي َن ْة
ـس ُ
جَ ْمـل ُ
ـه ْ
ـم حَ ُت ُّـفـ ُه َّ

يقارن الناظم جمالس�هم بغريه�ا من جمالس اآلخرين ،فيص�ف هذه املجالس

بأهنا حتفها الس�كينة واهليبة واخلش�ية ،وكذلك ألفاظهم وأحاديثهم حممودة
األثر والتأثري ،أمناء عىل األعراض واألديان والعالقات.

ِ
ـر با ُمل َجا َد َل ْة
الس ْ�ت َ
ال هَ ْيت ُكونَ َّ

وه ْم َب ِعيدٌ َع ْن َه َو ٰى ا ُمل َجا َم َل ْة
ُ

أي :إن م�ن صفاهت�م أهن�م ال يفضح�ون أحد ًا وال يكش�فون ستر ًا عن حي

وال مي�ت ،وال يش�تغلون باملجادل�ة ،كما أهنم بعي�دون كل البعد ع�ن األهواء
واملجامالت.
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َ
وأ ْص َل ُح�و ُه ُدو َنما َأ ْد َن ٰى َك َل ْف

الع ْي َبتَغَ َ
اض ْوايفشرَ ْف
إذا َر ُأوا َ

م�ن أخالقهم مع الناس أهن�م يتغاضون عن عيوب الناس يف صمت وأدب،

ث�م يعمل�ون بطريقة أخ�رى عىل إصالح ه�ذا العيب بام يتناس�ب م�ع املوقف
والظرف وشخصية الناس ،دون َك َلف أو جهد يرض هبم أو بغريهم.

َت َل َّط ُفوا يف َر ِّد ِه ُدونَ ُع ُج ْب
ج�ال امل ِ َّل ِ
ير َش� ْت ٍم لِ ِر ِ
�ن َغ ِ
�ة
ِم ْ

ليق يف ُ
الك ُت ْب
وإِ ْن َأت َٰى َما ال َي ُ
�ع َ
َ
وض ُح�وا ا َ
وأ َ
األ ِد َّل ِة
حل َّ
�ق َم َ

يشير الناظ�م إىل أن م�ن آداهب�م الت�ي عرفه�ا فيه�م وحتقق م�ن وجودها يف
ٍ
عب�ارات حتمل قدح ًا أو ما ال
س�لوكهم أهن�م إذا ُقرئ عليهم يف بعض الكتب
يلي�ق بمنهج السلامة تلطف�وا مع الق�ارئ والس�امع يف ر ّده  ،أي :يف رد هذا
ٍ
ألح�د من املس�لمني ،ب�ل حيرصون عىل
الق�ول الس�يئ دون خ�دش أو جرح
ٍ
ٍ
ٍ
ش�طط أو عجب أو
وتعقل دون
باتزان
إيضاح الدليل املناس�ب ويبدون رأهيم

استنقاص ألحد ،وهذه صف ٌة نادر ٌة يف عرصنا وزماننا ،وال نجد من جيسدها من
محلة املناهج الدعوية أو العلمية غريهم إال القليل ..واهلل أعلم.

ال َيقْب ُل�ونَ ِم ْن ُم ٍ
ريد َس ْف َس َ
�ط ْة
َ

بالق ُل ِ
و َي ْن َه ُضونَ ُ
�وب ا ُمل ْح َب َط ْة

أي :ال يعجبه�م مم�ن انط�وى حتت رعايته�م أن يكون ثرث�ار ًا أو متطاوالً يف
ٍ
بلطف إىل طول الصمت والتأمل وعدم
النقاش والكالم مع الغري؛ بل يدعونه

وحسن التفهم
ووجوب تقبل الرأي اآلخر ُ
االس�تعجال يف الر ّد عىل اآلخرينُ ،
للمقصود.
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ِ
الز ِ
م�ان
�م َع َر ْف َن�ا َس ِّ�يدَ َّ
م ْن ُه ْ
َ ِ ِ ()1
َنس َلا ُهل ِ
داةال َّن ْد َب َع ْبدَ القادر
ْ

الط ِر ِ
َش ْ�ي َخ َّ
الي اَمنِ ْي
يق َ
الوا ِر َث َ
الط ِري�قَ باملَ ِ
فاخ� ِر
�د َد َّ
�ن َج َّ
َم ْ

((( يذك�ر الناظ�م م�ن ش�يوخ ه�ذا املنهج ال�ذي ارتب�ط برجال�ه وعارصهم

وأخذ عنهم من عبرّ عنه بأنه س�يد الزمان ،و «الس�يد» من س�اد يف قومه وكثر
أتباع�ه ،ويطلق لفظ الس�يد عرف ًا على من انتمى إىل احلس�نني ومنهم من يطلق
عليه «رشيف» واملش�ار إليه هنا مجع بني رشف النس�ب ورشف الرتبة ،وقوله:

ش�يخ الطريق أي :الذي انتهت إليه مشيخة طريق مدرسة حرضموت يف هذا

العصر ،قوله :ال�وارث أي :العامل املرتبط باألس�انيد الرشعية املتصلة برجاهلا

إىل رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله وس�لم اليامين نس�بة إىل «اليمن السعيد» ألنه
ولد بسيؤون من وادي حرضموت ،قوله :نسل اهلداة أي :جاء من أرسة فضل

وعل�م والية من أه�ل اهلدى والتقى ال ّندب أي :الف�رد اجلامع عبدالقادر بن

أمحد بن عبدالرمحن بن عيل بن عمر السقاف.

وأ ْو َض َح املَ َ ِ
َ
ـد َسـ ْة
رس ْة
ـم ا ُملـ َق َّ
َأ َح َي ٰى ُر ُسو َم ال َق ْو ِم َشا َد املَ ْد َ
ـعـال َ
كان من عطاء اهلل ألهل الزمان أن ه ّيأ اهلل هلم من أحيا رسوم الطريقة وثوابت
املدرسة عىل يد إمامنا احلبيب عبدالقادر بعد أن كادت أن تضمحل وتتالشى،
وذل�ك بام عقده ألجله�ا من جمال�س ودروس واجتامعات ،وإحياء مناس�بات

((( ولد احلبيب عبدالقادر بن أمحد يف سيؤون بوادي حرضموت يف شهر مجادى اآلخر سنة
1331هـ وتربى وخترج هبا عىل يد والده ومجلة من شيوخ عرصه.
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وحلقات علمية ،وتش�جيع فِ ْعليِ ٍّ عىل طباعة املؤلفات املخطوطة وإعادة طباعة
ما قد ُطبع منها مع اإلش�ارة لتحقيقها وإحس�ان إخراجه�ا ،وبرحالته املتكررة

يف أفج�اج البالد العربية واإلسلامية ،ورعايته اخلاصة جلمل�ة من طلبة العلم

اآلخذي�ن عن�ه واملرتبطني ب�ه ،واإلذن هلم بالتص�در وإقامة ال�دروس العلمية
والربوز يف الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة.

والصدُ و ِر
ُأ ْس�تا َذ ِع ْل ِم رَّ ْ
الش ِع ُ

�د َكانَ فيِ َم ْنـزلِ ِ
�ه املَ ْع ُم�و ِر
َق ْ

أي :كان يف منـزل�ه بحرضم�وت ثم بعد انتقاله إىل احلج�از فاحت ًا باب منـزله

لطلاب العل�م وذوي احلاج�ات ،وكان يعق�د ال�دروس ويقرأ علي�ه يف كتب
احلديث والتفسير واللغة والتصوف والسير والفق�ه والرتاجم وغريها .فكان

هب�ذا أس�تاذ ًا يف عل�وم الرشيعة الظاهرة كام أنه أس�تاذ يف عل�وم الطريقة وعلوم

اإلحس�ان وهي ما عرب عنها الناظم بـ «علم الرشع والصدور» إش�ارة إىل ما

ج�اء يف كتاب اهلل تع�اىل عن هذا العل�م (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ) [العنكبوت.]49:

َيوم� ًا بي�و ٍم ال َي ِ
�ك ُّل أو َي َم ْ
�ل
َ ْ
ْ

�ى َأ َف َ
ور يف ُك ِّل حَم َْل
َح ّت ٰ
اض ال ُّن َ

العلمي يف ُجدَّ ٍة كل يوم من أيام األسبوع ما عدا
أي :كان ش�يخنا فاحت ًا َمدْ َر َس� ُه
َّ

يوم�ي اخلميس واجلمعة؛ ولكنهام ُيمآلن باملجال�س العامة األخرى التي تعقد يف
منازل أخرى ،وقد أرشنا إىل هذه املجالس والدروس يف كتابنا «جني القطاف».

وكان هبذا االس�تمرار ظهور نور العلم وتأثر اجليل الواس�ع هبذه الدعوة مع
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ارتباطات روحية برزت يف املرحلة مع كثري من العلامء والدعاة ورجال الوالية
والتقى ،ومحل هذا الفيض العرشات منهم إىل حيث انتقلوا من بالد اهلل.

ِ
وم ْث ُل� ُه

َوالِدُ َن�ا

اإلم�ام
ُ

َع ُّلينَ�ا

ور َنا
َم ْش ُ
�ه ُ

مام
ا ُهل ُ

ومثل�ه يف طريق منهج السلامة مم�ن عرفناه�م وارتبطنا هب�م وأخذنا عنهم

ثواب�ت وآداب ه�ذا املنهج والدنا اإلمام العالمة اخلفي النقي س�يدي عيل بن
أيب بكر بن علوي بن عبدالرمحن املش�هور ،ويرتفع نس�به إىل حممد املش�هور بن
أمحد «األصغر» ابن عبدالرمحن بن أمحد شهاب الدين(((.

ِ
يق الس� َّل ِ
ف
بِ�ه ا�ر َت َقي َن�ا يف َط ِر ِ َ

لم ا ُمل ْص َح ِ
َك َ
ف
س ِع ِ
�ذا َع َر ْفنا رِ َّ

أي :باألخذ عنه وحس�ن التلقي مع حس�ن مراعاته تعرفن�ا بعض اليشء فيام

يربطنا ويرقينا بواس�طته يف سري هذه الطريق التي سار عليها سلفنا الصالح من

مفه�وم األخ�ذ بمنهج السلامة يف كل األحوال ،كام عرفنا من�ه وبه رس علم
القرآن؛ ألن أول حفظنا ودراستنا للقرآن كانت عىل يده بأحور امليمونة.

ـ�ع ِ
ـ�ز ٌة يف ا�هللِ
َـو ُ
وع َّ
اض ٌ
ت َ
أي :كان م�ن صفاته التواضع مع عزة يف اهلل ،وكانت ديدنه يف غالب أوقاته
وحيات�ه ،مع حمافظة عجيبة عىل ترتيب وظائ�ف األوقات بام يندر أن يكون له
�اد ُر َ
�ت َن ِ
ي�ب َو ْق ٍ
األ ْش َ�ب ِاه
ت َْرتِ ُ

((( ولد س�يدي الوالد برتيم عام 1334هـ يف ش�هر حمرم احلرام  ،وهبا نشأ وتفقه عىل والده
ومجلة من شيوخ عرصه ،وتويف بجدة ودفن بمكة املكرمة يف  18شعبان 1402هـ ،وقد
مجعنا سريته يف كتابنا «قبسات النور».
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شبيه يف ذلك.

إىل اإلسلا ِم يف الب ِ
�واد ْي
َد َع�ا ٰ
َ

وق وال َن ِ
َ
الس ِ
واد ْي
و َبينْ َ أ ْه ِل ُّ

أيّ :
إن حيات�ه كانت مث�االً يف نرش الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلس�نة

حيثام كان ،فحين ًا يكون يف البوادي واألطراف يذكرهم باهلل وخيوفهم من عذابه
ويرجيهم يف نعيمه ،وحين ًا يرتاد بعض األماكن القريبة من األسواق وجتمعات
البادي�ة التي تكثر فيها الغفلة وإضاعة الفرائض متخذ ًا أس�لوب الرتغيب حين ًا
والرتهيب حين ًا آخر مما جاء للناس بثمرات وعائدات حسنة.

وحـالِ ِ
ـل ِ
وفـع ِ
بـ َق ِ ِ ِ
ــه
ـ�ه َ
ـولـه ْ
ْ

�اذل فيِ ا�هللِ ُك َّل مــالِ ِ
و َب� ٌ
ــه

أي :كان ق�دوة للناس يف األقوال وكذلك يف األفعال ،فال خيالف قو ُله فع َله،

ويفعل اليشء حتى يتعلمه الناس من ممارس�ته له ،وهبذا صار حاله أيض ًا قدوة

للن�اس ،واملقصود باحلال أي :نياته ومقاص�ده وتصوراته التي تنعكس للناس

م�ن خلال انفعاالته ومعاملت�ه هلم ومعاملته�م له ،كام هو ٌ
باذل يف س�بيل اهلل
م�ا يدخ�ل عليه من مال وأرزاق ترغيب ًا للناس يف صف�ات الكرم والبذل وطلب ًا

للثواب من اهلل.

بِ ِ
�و ِل
�ن َل َظ ٰ
�ه مُحي َن�ا ِم ْ
�ى ال َّت َح ِّ
اع َ
الط َب ِق ْي
الص ِ
ـمـا َأت َٰى َع ْهدُ رِّ
َل ّ
َـصـ َن�ا
َأ َق�ا َم َس ّ
�د ًا َمانِع� ًا حُم َّ

ِ
وم ْن َف ِ
الع رْ ِ
ص وال َت َح ُّل ِل
ساد َ
ِ
اجلـ ُ
ـز ْر ِع ال َق َل ِق
وج ِّندَ
يـل لِ َ
ُ
�ع ا ُمل َه َّج َن�ا
َح ّت ٰ
الو ِاق َ
�ى َو َقا َن�ا َ

يشير الناظم إىل دور تربية األبوة يف حف�ظ األرسة من نريان التحوالت التي
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ش�قت مرحل�ة التحرر وما بع�ده ،وبرغم أن حماربة االس�تعامر وط�رد التحلل

كان�ت ج�زء ًا ال يتجزأ من رغب�ة األب احلريص عىل اإلسلام وحرية األمة إال
أن جمريات التحول الطارئة بعد ذلك وما برز من تفعيل الرصاع الطبقي وبروز
احلملة الرشس�ة ضد الدين ورجاله كانت مؤرش ًا خطير ًا لدى مربينا احلريص
على عدم التصادم مع دعوة التجديد والتحول ليحدد مسيرة أبنائه وأس�لوب

مش�اركتهم يف التغيير دون الوق�وع يف احل�رج ،مع أنه كان ال يبخل باملش�اركة
الالزمة يف اإلشادة باإلصالحات واملنجزات املفيدة إذا طلب منه ذلك.

ِ
وم ْث ُل� ُه ا َ
ور ا ُهلدَ ٰى
حل ّد ُاد َمشْ ُ
�ه ُ

�ى وا ُمل ْب َتدَ ا
�اب ا ُمل ْن َت َه ٰ
َش ْ�ي ٌخ ُم َه ُ

أي :وم�ن ش�يوخ ه�ذا املنه�ج يف مرحلتن�ا املع�ارصة والذي�ن آل�ت الرتبي�ة

والتسليك إليهم وعكس�وا صفة منهج السالمة ملدرسة حرضموت يف الداخل

واخلارج الس�يد العالمة أمحد مشهور بن طه بن عيل ابن اإلمام عبداهلل احلداد

العلوي احلس�يني((( هاجر يف عنفوان ش�بابه إىل جاوه ،ثم عاد ليش�ارك يف نرش
العلم والدعوة واألدب ،ثم هاجر إىل إفريقيا الرشقية وبرز فيها ع َل ًام داعي ًا ،وه َّيأ
اهلل إدخال مئات من الكفار إىل اإلسلام عىل يديه باحلكمة واملوعظة احلس�نة،

وانبرى للنِّحل�ة القاديانية التي كانت منتشرة هناك فناظ�ر أتباعها وحاورهم

حتى انكرست شوكتهم.

((( ولد بمدينة قيدون من وادي دوعن بحرضموت عام 1329هـ وتربى وخترج بوالدته
ومجلة من شيوخ عرصه ،ترمجنا له يف «قبسات النور» ص ،178وكانت وفاته بمدينة
جدة ودفن بمكة يوم األربعاء  14رجب 1416هـ.
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ص َح ِ
ل�م وال َّت ِ
أد ِ
ي�ب
الع ْ ِ
َأ َق�ا َم رَ ْ

ببيتِ ِ
�ه املَ ْح ُف ِ
�وف بال َّت ْه ِذ ِ
ي�ب
َْ

أي :إن هذا الداعية املبارك كان حيثام نزل ـ وباخلصوص يف ُجدّ ة املحروس�ة

ول�رواد املعارف من
عندم�ا هتيأ االجتماع به يف بيته ـ رصح� ًا للعلم ولآلداب
ّ

كل األجناس واللغات ،مشارك ًا يف املجالس العامة واخلاصة املعقودة يف مدينة
ج�دة ومكة واملدينة وغريها ،صادح ًا بصوته ومفاهيمه اإلسلامية الواعية بني

اخلاص والعام.

�ج ا َ
�د ِاد
حل َّ
َأ َع�ا َد ِف ْي َن�ا َم ْن َه َ

بع ْل ِم ِ
ِ
�ه

وعق ِْل ِ
�ه
َ

الو َّق ِ
�اد
َ

أي :إن الس�يد العالم�ة أمحد مش�هور احلداد أع�اد للواقع املع�ارص كثري ًا من

صفات وعلوم مواقف اإلمام عبداهلل بن علوي احلداد ،باعتبار أن هذا الصنف
م�ن الرجال إنام يربطون الش�عوب بتاري�خ الرجولة األبوي املتصل بس�نده إىل
األب األول صىل اهلل عليه وآله وسلم غري ُم ْف ِرطِني وال ُم َف ِّرطِني.

�م َل� ُه يف َع مَ
َ
�ال ِ األ َفا ِر َق� ْة
وك ْ
ِ
َ
�ج ا ِ
إل ْسلا ِم
�م َم ْن َه َ
أ َش�ا َد في ِه ْ

�ن لمَ ْ َع ٍ
�ة َو ّق�ا َد ٍة و َبار َق� ْة
ِم ْ
وجو َه�ر َ
واألح َ
�كا ِم
األ ْف َه�ا ِم
ْ
َ ْ َ

أي :إن املش�هور احل�داد ق�د فت�ح اهلل على يديه قلوب� ًا عمياء وآذان� ًا صماّ ء يف

إفريقيا الرشقية ملا نزل هبا واشتهر صيته هناك ،وكان مفتاح تأثريه األول تعاطي

التج�ارة بقناعة وأمان�ة وزهد تام ،وكانت إقامته يف ممباس�ه وما حوهلا من بالد
كينيا وجزر القمر ،ثم امتدت دعوته إىل أعامق إفريقيا وبنَى العديد من املساجد
وأس�س حلقات حتفي�ظ القرآن وتدريس مب�ادئ العلوم الرشعية،
واملدارس،
ّ
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وخترج به العرشات من محلة العلم الرشيف هناك.

َ ِ
ِ
اس ال َّندَ ٰى
ـي َع َّط ُ
وم ْث ُل ُه احل ْبش ُّ
ِ
األوقات يف األ ْذ َكا ِر
ُم ْس َتغْ ِر َق

ِ
اإليامن َكانَ ا ُمل ْق َتدَ ٰى
يف َم َّك َة
ِ
ي�م وال َّت ْ
�ذ َكا ِر
�م وال َّت ْع ِل ِ
والع ْل ِ

وم�ن رج�ال السلامة يف مرحلتن�ا املع�ارصة والذي�ن محل�وا هن�ج مدرس�ة

حرضم�وت على وصفه�ا الراق�ي الس�يد العالم�ة أيب بك�ر ب�ن عب�داهلل ب�ن

عل�وي ب�ن زين بن عبداهلل بن زين ،ويرتفع نس�به إىل الس�يد العالمة علوي بن
أيب بكر احلبيش(((.

وق�د م�رت حيات�ه يف بداياهتا ب�وادي حرضموت على الصفاء ونشر العلم
والدعوة إىل اهلل بني اخلاص والعام ،ثم انتقل إىل احلجاز واستقر يف مكةَّ ،
وظل

رمز ًا ومثاالً حيتذى ،فتح جمالس العلم وجلس�ات الذكر بمنـزله العامر يف مكة
وجبرْ خواطر
املكرمة ،واش�تغل بام اش�تغل به أهله وس�لفه من اخلدمة للن�اس َ

أه�ل التقى والصالح مع متي�زه باخلمول وعدم حب الظه�ور؛ ولكن الطالب
املخلصني والعلامء الصاحلني كثري ًا ما يغش�ون جملس�ه ويس�تمعون إىل دروس�ه
وعلومه ومفاهيمه املباركة ويطلبون منه الدعاء وحس�ن املشورة ،وكان له ولع
بتحقي�ق كتب الس�لف وتوثيق أخبارهم وحكاياهت�م وقصائدهم ،وله يف ذلك

((( ترمجنا له يف «قبسات النور» و«جني القطاف» ،ولد بقرية (ثبي) بوادي حرضموت قريب ًا
من مدينة تريم عام 1328هـ ونشأ هبا وتربى وخترج عىل يد والده ومجلة من شيوخ
عرصه ،وتويف بمكة املكرمة ودفن هبا يوم اخلميس  28رجب 1416هـ بمقربة املعالة.
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مجلة مؤلفات وتعليقات أفادت املتأخرين.

ِ
ْ�وار ال َّت َص�افيِ الئِ َح� ْة
َع َل ْي�ه َأن ُ

َأ رْس ُار َأ ْه ِل ا�هللِ تَبدُ و َو ِ
اض َح ْة
ْ

أي :إن الزائ�ر واملتردد على ه�ذا اإلمام احلج�ة يالحظ بعني البصر لوائح

األن�وار التي تتجىل على هذا اإلمام يف جمالس�ه وصالت�ه وأذكاره ،ويكاد كافة
املرتددي�ن علي�ه أن يش�هدوا هذا التميز ويس�تمدوا منه ،وقد ُع ِ
�رف عنه الورع

والتقيص يف املأكل واملرشب وامللبس ،وربام رد الطعام أو الرشاب الذي يش�ك
يف ح ِّلـ َّيـتِه أو يس�مع عن ش�بهات صاحبه ،احتياط ًا منه يف دينه وجتنب ًا ملا يرتتب

عليه أكل الشبهة واحلرام من الكآبة والقسوة وغريها.

اط ِر ُّي َ ِ
والش ِ
ـم ال ِّن ْح ِر ُير
َّ
الـعـال ُ

ِ
ـور
وا ُمل ْـبـد ُع ال َف ّ
ـهـا َمـ ُة الغَ ُـي ُ

وم�ن أه�ل منه�ج السلامة القائ�م على احلكم�ة واملوعظ�ة احلس�نة يف

عرصن�ا األخير الس�يد العالمة احلج�ة حممد بن أمح�د بن عمر الش�اطري

(((

رح�ل إىل بلدان عديدة لنرش العل�م ،وكان له دور وباع كبري يف النهضة العلمية
بحرضم�وت إ َّب�ان مرحلة (الدولة الكثريية) ،وأس�س مجعية األخ�وة واملعاونة
برتيم ،كام س�افر إىل سنغافورة وعاد إىل حرضموت مبارش ًا مجل ًة من الوظائف،
حتى تفرع بعد ذلك متام ًا للعلم والنفع العام والتأليف ،ولدى سفره إىل احلجاز
((( ترمجنا له يف «قبسات النور» و «جني القطاف»  ،ولد برتيم عام 1331هـ ،وهبا تربى
وخترج عىل يد والده مؤلف «الياقوت النفيس يف مذهب ابن إدريس» ومجلة من شيوخ
عرصه ،وتويف بجدة ودفن بمكة املكرمة يف مقربة املعالة يف  4رمضان سنة 1422هـ.
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أق�ام بجدة ،ف�كان منـزله عامر ًا باحللقات واملناقش�ات اهلادفة ،مع أنه اش�تغل
بجدة.
بأدنى األمر كمستشار ثقايف بمدرسة الفالح الثانوية ُ

ُت َث�ار يف َم ْد َر ِس ِ
َفي ْح َت ِو هِي�ا ُث�م ال يجُ ِ
�اد ُل
�ه املَس�ائِ ُل
ُ
َ
َّ
أي :إن الس�يد الش�اطري قد يسمح يف جملس�ه بإثارة بعض املسائل اخلالفية
هب
للبحث والتحقيق ،فكان حيتوهيا أي :بعد فتح باب املش�اركة من كل من َّ
ودب كان يأخ�ذ زمام املبادرة بتناول املوضوع وحتليله بأس�لوبه اهلادئ الواعي
ّ
دون انفعال أو جدل؛ بل ربام تراه يكثر من االبتسام وهو يتناول فكرة اآلخرين

حتى يوصل املوضوع إىل اإلقناع واالقتناع.

وال ُين�ا ِز ْع َأ َح�د ًا يف َم ِ
وق ِف� ْه

برزُ ا َ
َب ْ
�ل ُي ِ
�ق َل� ُه و ُي ْن ِص ُف� ْه
حل ُّ

أي :وم�ن ِجبِ َّلتِه وطبعه الذي نش�أ عليه بحرضموت أن�ه ال يميل إىل منازعة

أح�د أو إفحام�ه أو س�لب موقف أرص عليه ،ب�ل يداريه ويربز ل�ه احلق الذي

علمه مع إنصاف وانتصاف ،وهذه املزايا َّ
قل أن نجدها يف جيل املدرسة احلديثة

س�واء املدرسة الدينية أو املدرس�ة الدنيوية الذين مل يكن هلم نصيب من دراسة
منهج السالمة أو جمالسة أهله.

تاذ ا َ
واملَالِ ِكي ا َ
ب ُأ ْس ُ
يث
حل ِد ْ
حل رْ ُ
ُّ
َش ٌ
والع َم ْل
الع ُلو ِم َ
يخ َم ِكنيٌ يف ُ

يث
ي ُه َس رْ ٌي َحثِ ْ
َب ْح ٌر َغ ِز ٌير َس رْ ُ

وم املَ َث ْل
اع ُه يف رَّ ْ
و َب ُ
الش ِع َم ْعدُ ُ

أي :ويف رج�ال منه�ج السلامة يف مرحلتن�ا املع�ارصة الذي�ن حفظ�وا عهد

احلكم�ة واملوعظ�ة احلس�نة وربط�وا األواخ�ر باألوائ�ل من غري إع�راض وال
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أم�راض وال أغ�راض الس�يد العالم�ة املحدّ ث احلجة الس�يد حمم�د بن علوي
ب�ن عباس املالكي نزي�ل مكة وعامله�ا وحمدثها املِ ْص َق�ع((( ،صاحب املؤلفات
العدي�دة واملواقف الرشعية الس�ديدة ،ع�اش رمز ًا يف مرحلتنا ل�كل صابر من
أهل البيت ومدرستهم القائمة عىل منهج السالمة ،حفظ الود لألمة ونافح عن

الس�نة واملنهج بعلمه وقلمه وقدمه ،وآل إليه إسناد احلديث األبوي املتسلسل

بمك�ة املكرم�ة واحلجاز ،بعد أن ص�ار علم احلديث جزء ًا من س�لطان املرحلة
اجلائر هناك.

واملقص�ود «بس�لطان املرحلة اجلائر» حجز اإلس�ناد عن أهله بربوز مدرس�ة

القب�ض والنقض املهيمنة ردح ًا من الزمن على مقاليد العلم والتعليم الرشعي
األبوي ،وبقي علم الرشع املس ّيس املرتبط بسياسة النظام وحده دون غريه مع

يشء م�ن الرف�ض والبرت واإلقص�اء لآلخرين ،ويف هذه املرحل�ة انتكس منهج
السالمة الذي عرفته احلجاز بسنده املتصل وحورص أتباعه ومحلته حتى انتقلوا
إىل عامل األرماس وكان من آخرهم السيد حممد بن علوي املالكي.

َر ْغم َ
األ َذ ٰى مَ ْل َي ْن ِ
رص ْف َع ْن هَ ْن ِج ِه
َ

�ام ًا يف ُبر ِج ِ
�ال َش خِ
�ل َع ٍ
َ
وظ َّ
�ه
ْ

أي :إن ه�ذا العل�م احلج�ة ظ�ل بمك�ة صابر ًا حمتس�ب ًا يف نشر العل�م وتربية
املريدين بمنـزله العامر وجملسه املألوف الفاخر لي ً
ال وهنار ًا وعىل مدار العام َي ِفدُ
((( ترمجنا له يف «قبسات النور» و «جني القطاف»  ،ولد بمكة املكرمة 1367هـ وتويف هبا
يف مفاجأة مفجعة فجر اخلامس عرش من رمضان 1425هـ.
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إلي�ه الزوار من أصقاع الع�امل ممن يرغبون يف االرتباط بالس�ند املتصل واألخذ

عن رجال املنهج األبوي النبوي املتسلس�ل مع كل ح�ج وعمرة وزيارةّ ،
وظل

منـزله مكت ّظ ًا باملئات من أفجاج األرض ،وخصوص ًا يف املواس�م ،مع أنه طيلة
العام مل يمل أو يكل عن تدريس العرشات من طلبة العلم ،سواء من أهل مكة
وما حوهلا أو من الطلبة الوافدين من اندونيس�يا وماليزيا وغريها من الساكنني

باإلقامة املحدودة للعلم والتلقي>

كما كان له الربوز التام يف بعض األجهزة اإلعالمية مقي ًام احلجة الدامغة عىل

عصره وأهل عصره ،بام يطرحه من املس�ائل واألفكار الرشعي�ة ذات العالقة

املبارشة بمسائل العلم ا ُملخ َت َلف عليها.

وع َل ْم
ــد ُار َد ٍ
ــيــدُ ا َهل ّ
اع َ
والس ِّ
َّ
م ِ
ـز ْل
جُـاهـد ًا يف ا�هللِ َح ْـيـثُـمـا َن َ

�م َمـقـا َم� ًا و َق�دَ ْم
َأ َق�ا َم لِ ْل ِع ْل ِ
ُي ِق َ
ين ِع ْل ً
�ر الدِّ ِ
وع َم ْل
ما َ
ُ
ي�م أ ْم َ

وم�ن محلة منهج السلامة القائم عىل احلكم�ة واملوعظة احلس�نة يف مرحلتنا

املعارصة الس�يد حممد بن عبداهلل اهلدار ابن ش�يخ بن أمحد بن حمس�ن بن عيل،
ويرتفع نسبه إىل اإلمام احلسني ابن الشيخ أيب بكر بن سامل «صاحب عينات»(((،

((( ترمجنا له يف «قبسات النور» و «جني القطاف»  ،وترجم له ولده احلسني بن حممد ترمجة
واسعة سامها «هداية األخيار»  ،ولد بقرية َع ّزة من أعامل البيضاء عام 1340هـ وأخذ
نصيب ًا من العلم يف بلده ،ثم رحل إىل حرضموت وأخذ عن مجلة من علامئها ،ومنهم
اإلمام عبداهلل بن عمر الشاطري وغريهم ،وتويف بمكة املكرمة ودفن هبا بعد مرض
أقعده الفراش يوم االثنني ربيع الثاين 1418هـ رمحه اهلل.
( ) 108

املرحلة الأخرية

أسس رباط البيضاء بعد خترجه من تريم وفتح به دروس العلم عىل غرار رباط
تريم ،وكان به النفع الكبري يف عموم املرحلة وخاصة بعد أن حورصت مدرسة

حرضموت يف َق ْعر داره�ا وتوقفت األربطة العلمية عن التدريس ،وبقي رباط

البيضاء ع َل ً
وينمي عليه األجيال ويثبته يف قلوب
ما حيمل ثوابت املنهج األبوي ّ
النس�اء والرجال ،حتى ب�رزت مرحلة الصح�وة والوحدة باليم�ن ،فكان هلذا
املصنع املبارك أثر كبري يف إعادة ترتيب جيل مدرس�ة احلكمة واملوعظة احلس�نة
هت محلتها
مزامنة مع بروز اهلجمة اإلعالمية ملدارس القبض والنقض التي َو ّج ْ

الرشسة ضد مدرسة األبوة الرشعية.

ث�م ب�رز الس�يد اهلدار يف بلاد احلجاز بع�د انتقاله إليه�ا كأحد أعم�دة البناء

األبوي الراسخ املمثل حقيقة ملنهج السالمة بمكة واملدينة وجدة ،والتف عليه

وحيش إيامن ًا
املريدون واآلخذون واملتعلقون فوجدوا فيه الن َفس اليامين املباركُ ،
إليَم�اَ نُ َي اَم ٍن ِ
وحكم� ًة وفقه ًا حتقيق ًا لقوله صىل اهلل عليه وآله وس�لم« :ا ِ
واحل ْك َم ُة
َي اَمنِي ٌة ِ
امين له سنده املتصل بأنفاس األشياخ
والف ْق ُه َي اَم ٍن»(((  ،فكان هذا الن َفس ال َي ّ
َّ

عبر الزم�ان إىل من ال ينطق عن اهل�وى صىل اهلل عليه وآله وس�لم ،وقد عرف
الس�يد اهل�دّ ار بمجاهداته الطويل�ة يف العب�ادات والع�ادات واألذكار واألخذ

بالعزائم يف كل أحواله ،وهبذا خترج أبناؤه من بعده وغالب تالميذه األكارم.

((( رواه البخاري ومسلم.
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الش ِ
وا َ
حل َس ُنامل ِ ْف َض ُ
ري
ال َذ َاك َّ
اط ْ
الط ِري�قَ فيِ َث ِ
�ى َّ
ب�ات
َش ْ�ي ٌخ مَح ٰ

َأن ِْع�م بِ ِ
�ج َ
األكابِ� ِر
�ه يف َم ْن َه ِ
ْ
وال َ
دى َ
واأل ْو َق ِ
األ ْح ِ
َع ٰىل َم ٰ
ات

ومن رجال منهج السالمة القائمني عىل حراسة مدرسة السلف بحرضموت

قوالً وفع ً
ال وحاالً السيد العالمة الوقور احلسن بن عبداهلل بن عمر الشاطري

(((

الذي أخذ علمه بأس�انيده عن والده ومجلة من ش�يوخ حرضموت وخترج هبم،
وبرز ع َل ًام يف منهج الدعوة تربية وتس�ليك ًا وعل ًام ودعوةًُ ،أ ِ
وكل إليه التس�ليك
والرتبية والتعليم يف رباط تريم خلف ًا لوالده وأخيه حممد املهدي ،وقام هبذا األمر

خير قيام وخترج عليه العدي�د من محلة املنهج األبوي الداع�ي إىل اهلل باحلكمة

واملوعظ�ة احلس�نة ،كام كان يف أخري�ات حياته يتنقل بين حرضموت واخلليج
الع�ريب ومكة وج�دة واملدينة ،وانتفع هب�ذا االنتقال العرشات م�ن الراغبني يف
الطلب واملتعلقني بطريقة األدب.

خَ َ
الد َعا ُة حَت َت إِ ْم َرتِ ْه
��ر َج ُّ
ت َّ

و َن َ
اخ َأ ْق ىَ ٰ
ص ُم ْن َيتِ ْه
ال بِالأْ َ ْش َي ِ

أي :إن طالب�ه ومريديه تكاثروا وانترشوا حتت ظل رعايته املباركة يف أفجاج

األرض ،كام أنه هبذا األمر وباتصاله بشيوخه األكابر قد حصل عىل ما متناه من

رشف اخلدمة لدعوة جده املصطفى صىل اهلل عليه وآله وس�لم ،وقرت عينه بام
رآه من اخلري واالنتشار املبارك يف كثري من بالد اهلل.

((( ولد برتيم سنة 1347هـ ومات باخلليج (أبوظبي) ونقل جو ًا بالطائرة إىل حرضموت
ودفن برتيم يف  12ربيع األول 1425هـ يف جنازة مهيبة.
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يوخ َ
َ
األ ْو ِفيا
وك ْم َو َك ْم ِم َن ُّ
الش ِ
مِ َّمن َع ْر َفنا َ
ـق
ـن َس َـب ْ
وكـذا مِ َّم ْ
ن�وح َأ َب�دا
َفلا ا� ْلتِ َف ٌ
�ات أو ُج ٌ

ض هَ ْن َج َ
َم ْن هَ َن ُجوايف َ
األ ْر ِ
األ ْت ِقيا

َق ْد َر َس ُموا َلنا ُخ ُط َ
وط ا ُمل ْن َط َل ْق
ِ
الب َلدا
َم ْهام مَتا َد ٰى ا ُمل ْفسدُ ونَ ُ

يشير الناظم إىل كثرة ش�يوخ منهج السالمة الذين نرشوا هذا الطريق وقاموا

ب�ه رغم الظروف احلرجة واملضايقات املحرجة ،وربام كان يف ذكرهم فرد ًا فرد ًا

القراء وخاصة أهنم من مدرس�ة حمدودة ال غري؛
ن�وع من اإلطالة املم ّلة لبعض ّ

ولكنّ�ا أردنا أن نضع النم�وذج الذي عرفناه وتيقنا أننا من خالله قد قرأنا منهج
اإلسلام دون جت�اوز أو ا ْفتِي�ات عىل الغري مم�ن هلم دور ال يس�تهان به يف األخذ
بمنهج السلامة م�ن مدارس اإلسلام املذهبية والذوقي�ة املتنوع�ة ،إالّ أننا كام

ذكرن�ا من قبل أننا لس�نا بصدد نقل أخبار املناهج وال�رؤى والطرق واملدارس
وإن احتدت مقاصدها وأهدافها ،وإنام نحن بصدد عرض نموذج خاص أسهم

بيقني مع وجود الغري بكل نامذجه يف رسم ما حتتاجه األمة من التوازن واالعتدال

والوسطية الرشعية ..ليس يف حارضنا اليوم وإنام عرب مسرية التقلبات التارخيية
والتحوالت املرحلية.

فهذه املدرسة التي نحن نعبرّ عنها رسمت لنا باخلصوص وملن رغب يف قراءة

النماذج الناجحة بالعموم ما س�مي يف النظم بخطوط املنطلق أي :مس�ارب

النجاة والسلامة أمام املتغريات كلها ،وهلذا فإن واقع ما أرشنا إليه يلزمنا عدم
االلتفات كام قال تعاىل( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ)[احلجر، ]65:
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مرجوة ـ ول�و حتى من وجهة
فاحل�رج واق�ع يف األمة ال حمالة ،والسلامة غري
ّ

نظرنا القارصة ـ بام تسير علي�ه األمة اليوم ،ومع هذا القل�ق فاملعاجلة مطلوبة،

ومنه�ا ّ
ريصون عىل َسلامة األمة يف أش�د مراحل احلرج
حل ُ
ب�ث ما ق�د صنع�ه ا َ
التارخيي املتحول ،ليستفاد منه ،وليس إلجبار أحد عليه أو إلزامه به.

أما بالنس�بة ألمثالنا ممن تَيقنوا سلامة املنهج فال التفات وال جنوح أبدا،

ب�ل إنن�ا كام عبرَّ الناظ�م نلح عىل اآلخذ هب�ذا املنهج ،ونحذر أتباع�ه من أبواق
املفسدين املتامدين يف تشويه احلقائق أو العيش عىل حساب اآلخرين.

املـر ُسـو ِم
ـه ِ
َأن ِْع ْم ب ٰهَـذا امل َن ْ
ـج ْ
ِ
ْ�ر ِة
َنماذ ٌج َأ ْو َر ْد هُت�ا ِم ْ
�ن َكث َ
فه ٰـ�ؤُ ِ
الر ِ
ج�ال
َ
الء َص ْف َ
�و ُة ِّ

َكانُوا َع ٰىل ال َن ْه ِج الس ِو ِّي َ
األ ْم َث ِل
َّ

اع َو ِ
لِ ُ
�ح ُ
الف ُه�و ِم
اض ِ
�ك ِّل َو ٍ
�ود ِم ْن َم ْن ُظو َمتِ ْي
ْص ُ
لِ ُي ْف َه َم املَق ُ
ُأن ُْم�و َُذ ٌج للر ِ
اغ ِ
�ب امل ِ َث�ايل
َّ
ني ُ
الر ِ
األ َو ِل
الصالحِ ِ َ
جال َّ
هَ ْن ِج ِّ

يشري الناظم إىل رشف هذا املنهج وأنه منهج خري لكل من وعى واتضح

لديه الفهم متجرد ًا عن األنا والذاتية ،وأن هذه النامذج املذكورة إنام هي قليل
من كثري عاشوا ُسعداء وماتوا بإذن اهلل عىل منهج السالمة شهداء ،وإن مل

عدو ًا ،فاجلهاد الذي أقاموا أساسه
حيملوا سالح ًا ومل يقاتلوا يف معارك اجلهاد ّ
ونرشوا أنفاسه قد حفظ ألسنتهم وأقالمهم وأيدهيم من دماء أمثاهلم وإخواهنم

من أهل اإلسالم ،وحققوا ما أشار إليه سيد األمة من معاين اجلهاد عند جور
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املراحل يف مثل قوله صىل اهلل عليه وآله وسلمَ :
جل ِ
«أ ْف َض ُل ا ِ
هاد َك ِل َم ُة َح ٍّق ِع ْن َد

ُس ْل ٍ
طان َجائِ ٍر»(((.

وهذه الكلمة كان هلا من األثر س�اعة االنطالق أكثر من أثر الس�يف والرمح

باعتب�ار املرحل�ة ال باعتبار الدعوة إىل تعطيل اجله�اد الرشعي ،فهؤالء النخبة
احلاملين هلذا املنه�ج هم صفوة الرجال أي :رج�ال املرحلة ،وليس املقصود

عموم املعنى للرجولة عرب تاريخ الرسالة ،ويأيت ختصيصهم هبذا املعنى ملا أشار
إلي�ه الناظم من سيرهم عىل النهج الس�وي األمثل وهو النه�ج الذي حفظ
دمائه�م وصان دماء غريهم وحفظ الزمان من عش�وائية الرصاع واملنازعة ،مع

أنن�ا لو تأملنا سير رجال املنهج عرب التسلس�ل الزمني لوجدنا أن اإلش�ارة إىل
مفهوم الصفوة يشمل العدّ التصاعدي حتى عهد الصدور من رجال املنهج يف
العرص اإلسالمي األول.

ـصـ ٍر زَ ِ
اهـ ٍر � ِ
باالت َِّص ْ
ال
ُغ َّر ُة َع ْ
مِ َّمن ْ تَرب ٰى بس ُل ِ
وك السل َ ِ
ف
َ َّ
ُ
َّ

ِ
َ
َ
الر َج ْ
ال
َبق ّي� ُة األ ْخيا ِر أ ْش�ياخ ِ ِّ
ض َمو َت ِ
بالش ِ
آخذ ًا رَّ َ
ف
يف َح رْ َ ْ

يشري الناظم إىل نامذج منهج السالمة الذين أدرجهم يف هذا النظم ،وأهنم كانوا

غرة العرص ملا كانوا عليه من رشف االتصال منهج ًا وسند ًا وانتامء ًا ،وهم قوم

تفردوا بعلم الـ «سلوك» الذي كان عليه السلف يف وادي حرضموت.
((( سبق خترجيه.
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ُ
وصا َب ُروا
اج ُروا
وأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ُدو ِر ِه ْم َ
بروا َ
وه َ
يف ا�هللِ ُث َّ�م ا َ�ص َط ُ
أي :إن ه�ذه النامذج املختارة يف ه�ذا النظم ممن أُخرجوا من ديارهم؛ ألهنم

كان�وا محلة علم ومرياث أبوي رشعي ،فلم يكن منهم غري الصرب واالصطبار،
حيث مل يثريوا أحد ًا ومل يطالبوا برد اعتبار من أي جهة أو جاه أو سلطان.

مَ ْل َي ْع ِر ُف�وا ِح ْز َب� ًا وال ُح ُكو َم� ْة

�ن ر ْتب ٍ
و َم�ا هَ ُل ِ
�ة َم ْع ُلو َم� ْة
�م م ْ ُ َ
ْ

أي :إن م�ن صف�ات حياهت�م ع�دم االنخ�راط يف األح�زاب وال يف الق�رار

احلكومي؛ بل إهنم ال هيتمون بتحصيل الرتب واالمتيازات ،وهذا ليس مطعن ًا

يف حاملي احلكم واحلزبية ،وإنما إبراز نموذج التميز لدى هؤالء املش�ار إليهم
بمنهج السالمة.

�ن أو َط ِ
اع ُن
َم�ا َكانَ ِفي ِه ْم َال ِع ٌ

َأ ْو َم ْن ُي َش�ـر ْك َم ْن َل ُه ُيس ِ
�اك ُن
َ
َِّ

أي :إن م�ن صفاهت�م املميزة أنه ال يوجد فيه�م ذو حقد أو ضغينة عىل وقائع

التاريخ املؤملة ،ويرغبون يف الس�كوت ع�ن كل ما جرى يف تاريخ األوائل طلب ًا

للسلامة م�ع اهتاممهم الت�ام ببناء احلارض عىل م�ا تيرس هلم من حس�ن اإلتباع
باملتبوع األعظم صىل اهلل عليه وآله وسلم ،خالف ًا ملا عليه الدعوات املس ّيسة التي

ول�ع أتباعها باللعن والطعن والتبديع والترشي�ك ،وإثارة الضغائن واألحقاد،
َ
َ
األجيال بمحاكمة التاريخ مع عدم قدرهت�م عىل إعادة رجاله ال ظامل ًا
وش� َغلوا
وال مظلوم ًا ،فصارت مناهجهم هدم ًا للتاريخ وعيش� ًا اس�تثامري ًا عىل حس�اب

أخط�اء اآلخري�ن ،مع انعدام احل�ل األمثل والعلاج األش�مل حلقيقة مواطن
( ) 114

املرحلة الأخرية

التعفن واالنحراف يف الواقع.

و َلي�س ِفي ِه�م ِ
لش َ�ب ِه
آك ٌل لِ ُّ
ْ َ
ْ

َأ ْو ت ِ
�ر بالدِّ ِ
ي�ن َع يِ ْ
�ال رَ َ
الش ِه
َاج ٌ

أي :وأن أه�ل ه�ذا املنهج الرش�يد ال يتناولون الش�به يف امل�ال واملعاملة وال

يتاج�رون بالدين يف س�وق الع�رض والطلب ،وإن حص�ل يشء من اخللل يف
حتروا يف التناول ما استطاعوا إىل ذلك سبي ً
ال حتى ال يصيبهم
احلياة االقتصادية ّ

من الشبهة واحلرام يشء يعلمونه أو يعرفون حقائق مصدره.

�هلل بِ َأنَّ�ا ال َن ٰ
�رى
و ُنشْ � ِهدُ ا َ

�د ًا وال ِم ْث ً
الو ٰ
رى
نِ َّ
ال هَ ُل ْ�م َب ْيـ َن َ

يؤكد الناظم و ُيشهد اهلل عىل ما ملسه ووجده يف هؤالء الرجال ،وأهنم عديمي

املث�ال بين الناس يف املرحل�ة التي عارصناها ،ملا متيزوا به م�ن املعاملة التي قال

فيها من ال ينطق عن اهلوىِّ :
ين ا ُمل َعا َم َل ُة».
«الد ُ

ُهم َع َّل ُمو َنا ّ ِ
الشها َد ْة
الص ْد َق يف َّ
ْ
الس َ�ندَ ا ُمل َّت ِصلا
َ
وع َّل ُمو َن�ا َّ

َ
�م
َكَم�اَ أ َخ ْذ َن�ا َع ْن ُه ُ
�ن َأ َث� ٍر َبْي�نْ
و َم�ا َل� ُه ِم ْ

ا ِ
إل َرا َد ْة
َ املَلا

يؤك�د الناظ�م أن ه�ؤالء الرج�ال ه�م أه�ل الص�دق ،وق�د كان م�ن فوائد

جمالس�تهم أن تع ّلم ُّ
الكل منهم مفهوم الصدق عىل وجهه الرشعي ،كام ُأخذت

عنهم مفاهيم بناء اإلرادة يف اإلنس�ان املؤمن ،وهي سالمة العزم والتصميم يف
خدمة الطريق وبناء الذوات ألجل اهلل ويف اهلل.

كام أن من خصائصهم تعليم األتباع واملرتبطني بمنهج السالمة رس األسانيد

املتصل�ة ،وم�ا هلا من أثر ومظهر وجوهر يف الدراس�ة الرشعي�ة والعالقات بني
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ورس االرتباط اجلامع بني أهل
أهل العلم النافع ،وكوهنا فيام بينهم لغة التفاهم ّ
هذه امل ّلة وأمنائها.

ِ
يس َم ْو ُص َ
الس َن ْد
َف ُك ُّل ع ْل ٍم َل َ
ول َّ

بالش ِ
ـرط َحـ ْت ً
ـام َف ْه َو َر ْد
ُم َو َّثق ًا َّ

أي :إن كل صاح�ب رؤي�ة أو فك�رة ذات عالق�ة هبذا الدين جي�ب أن تُعرف

و ُيعرف صاح ُبها بأمرين:

األول :سند األشياخ الذين أخذ عنهم هذا األمر.

والثاين :صيغة املفهوم ذاته وعالقته بأمر الرشيعة من حيث القبول والرد عند

أهل املعرفة والعلم أنفس�هم ،وهلذا فإن من رشطنا ملعرفة كل منهج ورواده أن

نق�رأ تراجم حياهتم وبدايات تكوينهم املعريف وهبذا األمر يربز رس االتصال أو

عكسه.

َ ِ
إلسـ َن ِ
ـم الـدِّ ِ
اد
لأِ َّن عـ ْل َ
يـن با ِ ْ
و َف�و َق إس ِ
الع ُل�و ِم األ َد ُب
�ناد ُ
ْ
ْ
ت�ى يف َن ِّص َن�ا ُ ِ
�ي
َكَم�اَ َأ ٰ
الق ْرآن ْ

األ جْم ِ
�ن ُأويل َ
َش ْ�ي َخ ًا َ
َ�اد
بش ْ�يخٍ ِم ْ
والص رْ ُب ا َجل ِم ُ
يل األن َْس ُب
والص ْم ُت َ
َ
األص ِل يف امل ِ َيز ِ
ان
َع ِن الثُّالثِ ْي
ْ

يشير الناظ�م إىل أمهية علم اإلس�ناد املأخوذ عن األش�ياخ بالس�ند إىل أهل

املعرفة املجتمعة فيهم رشوط األدب واخللق احلس�ن ،حيث يرتبط هذا الرشط

باملعن�ى الرشع�ي املنصوص علي�ه يف ثالثي الدع�وة الذي ج�اء يف قوله تعاىل:
(ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [األنع�ام ،]89:فالكت�اب ه�و القرآن ،واحلكم

هو السنة الرشيفة ،والنبوة هي املعادل الثالث «أخالق النبوة» ،فالذين َّ
سخروا
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نص الكتاب والسنة جمردة عن أخالق النبوة ركبوا الشطط يف املايض واحلارض
ّ
وأخرجوا النصوص عن وعائها الرشعي ،وهي األخالق.

تى ِم ْن ُك ِّل ِغ ْر
وال ُي اَم ُروا َم ْن َأ ٰ

جلدَ ِ
َم ْه اَم مَ َتا َد ٰى يف ا ِ
ال ا ُمل ْس َ�ت ِع ْر

أي :إن من وصف رجال منهج السالمة عدم الدخول يف املراء واجلدال مهام

كان أمر القضايا املختلف عليها ،عم ً
ال بقوله صىل اهلل عليه وآله وس�لمَ « :د ُعوا
نى ا ُ
�هلل َل ُه َب ْيت ًا يف َأ ْع ٰىل َ
اجل َّن ِة ،و َم ْن َت َر َك
وه َو محُ ِ ٌّق َب ٰ
راء ُ
امل ِ َ
�ن َت َر َك امل ِ َ
�راء» ،وقولهَ « :م ْ
نى ا ُ
ض َ
�هلل َل ُه َب ْيت ًا يف َر َب ِ
اجل َّن ِة»((( .اهـ بمعناه.
وه َو ُم ْب ِط ٌل َب ٰ
راء ُ
امل ِ َ

مَ ْ
ول ُيوا ُل�وا َظالمِ ً�ا َش ْ�ي َطا َنا
�زوا إِنْس�انا
مَ ْل َي ْك ِذ ُب�وا أو َي ْل ِم ُ
أي :إن أه�ل ه�ذا املنهج كام عرفناهم مل يكذبوا يف ح�ال الرضا وال يف حال
الغض�ب ،ومل يلمزوا إنس�ان ًا بام فيه ،فكيف بام ليس في�ه؟ كام أهنم ال يوالون

أعوان الشيطان من الظلمة وأهل الفجور والفساد.

الد ُر ِ
وس
�ن َح ْيث اَُم َكانُوا َع ٰىل ُّ
ِم ْ

أو يف جَم ِ
الب ْس ِط لل ُّن ُف ِ
وس
ال َ

أي :إن حفظهم هلذه اآلداب كان يف كل أحواهلم سواء ساعة اجلد يف حلقات

العلم والدرس أو يف حالة البسط واملامزحة.

ح ٰـ ُن َع َّنا ما َج َز ٰى
الر مَ َ
َج ْز ُاه ُم َّ
َ
جَمالِس َ
باألنْوا ِر
األ ْخ��ي��ا ِر
َ

َ
لام َط َّرزَ ا
الس ُ
السلا ِم َما َّ
أ ْه َل َّ
ضال َ
إل ْف ِ
ُه ْم َمعدَ نُ ا ِ
واأل رْسا ِر

يسأل الناظم املوىل عز وجل أن جيزي هذه الطائفة اخلرية ما جزاه أهل السالم
((( أخرجه أبو داود ( )276/4من حديث أيب أمامة.
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يف كل زمان بتعداد جتليّ احلق باس�مه السالم عىل جمالس الصاحلني األخيار،

والرس النابع من ُحسن السلوك.
فـ هم معدن هذا اخلري وأهل الفضل
ّ

ِ
�ؤالء َم ْط َلبِ�ي َ
وغا َيتِ ْي
�م َهـ
ُه ْ
ٰ

هِبِ ْم َع َر ْف ُت َم ْن َه ِجي و ُبغْ َيتِ ْي

يشري الناظم إىل هذه الطائفة التي انتفع هبا بعد رحلته الطويلة يف عامل اإلفادة

واالستفادة ،سواء يف رساديب املدارس احلديثة واجلامعات والفئات واألحزاب

السياس�ية واجلمعيات والنوادي وكافة نامذج التش�كيالت االجتامعية احلديثة،
أو يف نامذج املدارس األبوية التقليدية مذهبية وصوفية ،فاألنموذج األعىل لدى

الناظم هي مدرس�ة السلامة التي عرفه�ا متمثلة باليقين واملصاحبة يف رجال
عرفت َمنهجي و ُبغ َيتِي.
مدرسة حرضموت ،وهلذا يقول عنهم :هبم
ُ

ِ
َ
السال َم ْة
أل ْج ِل َه ٰـذا ن ُْعل ُن َّ

األ َم�انَ يف ِ
�ب َ
القيا َم� ْه
و َن ْط ُل ُ

أي :إن الناظ�م بعد رحلته الطويلة يف دراس�ة املناهج والدعوات يف عرصه وما

قبل عرصه يعلن أنه قد رغب واطمأن ملنهج السلامة ،وأنه هو املنهج األنس�ب
ٍ
مس�ؤوليات
يف الدراس�ة والتطبيق يف املرحلة التي هو جزء منها ويش�عر أن عليه
عديد ًة فيها ،كام أنه يرجو هبذا املنهج اآلمن أن يس ّلمه اهلل يف الدنيا وأيض ًا يوم لقاء
املوىل سبحانه ّ
جل وعال.

األي ِ
و َنبس ُ َ
َفهم
�ن ت َّ
ـم ْ
�دي َل َ
�ط ْ
ُْ
ول املَ ِ
ذاه ِ
ب
�ن ُأ يِ
�ن ُي يِ
وال ِم ْ
و َم ْ

آل َبي ِ
ِم ْ ِ
�ى لِ َي ْع َلام
ت ا ُمل ْص َط َف ٰ
�ن ْ
�ن َأ َح�ب َص ِ
�اد َق املَطالِ ِ
ب
و َم ْ
َّ
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إِنّا هِب ٰـ ِذ ْي ال ِّنـسـب ِ
بار َك ْة
ـة ا ُمل َ
َ
ْ َ
ـج السـال َم ِ
ـة ا ُمل َو َّث ِق
يف َمـ ْن َ
ـه ِ َّ

ن َُع ِ
جل ِ
اه�دُ ا َ
ش�ار َك ْة
ـم َ
ـي�ع با ُمل َ
ٍ
ـحـاف وال مَ َتـ ُّل ِ
ِم ْن َغ رْ ِ
ـق
ي إِ ْج

يشري الناظم يف أبياته إىل بسط اليد لكل من رغب يف االتباع واالنتفاع،

للخروج من األزمات واإلشكاالت من كافة املذاهب والرؤى املتنوعة

ـ وخاصة ممن ينتمي إىل آل البيت النبوي ـ إىل حتكيم منهج السالمة ،وأن

للجميع احلق يف هذا القاسم املشرتك من غري إجحاف ـ أي :ظلم ـ أو احتقار
ألحد من عوام أو رعايا املسلمني وال متلق أي :تز ّلف ألويل السلطان أو اجلاه

أو املال ،فالكل يف املطلب الرشعي سواء.

ِ
ـجـاة َ
واأل َم ْ
ـل
إِ ْذ ال َطـ ِريقَ لل َّن

يف َع رْ ِ
ص َن�ا إِ ّال عَل�ىَ ٰ هـذا املَ َث ْل

يثري الناظم هنا قضي ًة مهم ًة جدّ ًا جد ًا ويعرضها عىل كافة الباحثني عن احللول

لألزمات املعارصة فيقول :إنه ال إمكان للنجاة املؤكدة وال أمل يف االستفادة من

األعامر وأسباب احلياة يف هذا العرص إالّ بمثل هذا املنهج ولو مؤقت ًا؛ إذا اعتربنا
ٍ
ِ
مرحلة للمعاجلة ولي�س للحل ،فاحلل املنتظر إنام
فكرة
أن منه�ج السلامة جمر َد
يب�دأ باملعاجل�ات ،والناظم يؤكد أن أحد املعاجلات املناس�بة حلياتن�ا ا َمل َر ِض ّية يف
املرحلة ال يصلح هلا إالّ منهج السالمة ،ويع ّلل الناظم السبب الرئيس بقوله:

ِ
َ
لأِ َ
رار
َّن َنا يف األ ْص ِل َم ْعدُ وم ْي ال َق ْ
العدَ ا ِ
ِم ْن َبع ِد إِس� َق ِ
اط ِ
اخلال َف ْة
ْ ْ

�ك لِ ِ ِ
�س ِفي َن�ا مالِ ٌ
ار
ال ْ�خت َي ْ
و َل ْي َ
ص َنا يف َع� مَ
وح رْ ِ
َ
اإلضا َف ْة
�ال ِ
َ

ُيربز الناظم مشكلة املرحلة بالنسبة للعامل اإلسالمي كلـه كوحـدة قرار؛ ألن
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اإلسالم ال يعالج القضايا جمزأة ،وإنام يعالج أسس ورؤوس األمور ،ثم يتناول
جزئياهتا بام يناسب.

فالع�امل اإلسلامي والع�ريب فاقد الق�رار ،وليس يف األمتني كله�ا عىل طول

مس�احة العامل من يملك قرار االختيار ،أي :قرار (إعالن احلرب أو الس�لم)،
وقد بدأ هذا األمر ُبعيد انتزاع قرار األمة الواحدة بـ إس�قاط عبداحلميد الثاين

آخ�ر خلف�اء دولة اخلالفة اإلسلامية ذات الق�رار الواحد ،بصرف النظر عن
العيوب واملآخذ عىل اخلالفة وما فيها من نواقض ونواقص.

فالقضي�ة التي جتعل األ ّمة حتم�ل مفهوم األمة الواحدة إنام ه�و القرار الواحد،

ُصبح أم ًة مضافة القرار
مهد إلعادة ترتيب أوضاع األ ّمة لت َ
وهلذا فإن انتزاع القرار ّ
لغريه�ا ،من خلال التجزئ�ة السياس�ية العاملية ملا بع�د احلرب العاملي�ة األوىل ثم
الثاني�ة ،ويؤك�د هذا األمر ما أدخلت�ه قوى القرار العاملي اجلدي�د من زرع الكيان
الصهيوين داخل اجلسم اإلسالمي والعريب منذ سقوط القرار الواحد ،وتم حلملة

الق�رار اجلديد دع�م وتثبيت هذا اجلس�م الغريب ومن داخل موق�ع القرار الذي
جيمع بني املعتدي واملعتدى عليه فيام ُيطلق عليه باألمم املتحدة ومنَابرها املس ّيسة،
التي ترضخ يف النهاية بكافة صورها ونامذجها حلملة القرار العاملي الواحد.

وألن الوض�ع على ه�ذه الصفة املقيت�ة فاملعاجلة إلع�ادة الق�رار الواحد هي

إح�دى املس�تحيالت يف العامل؛ ألن كاف�ة القائمني عىل التغيير أو محُ اربة القرار

ال َعامل�ي إنما َين َط ُوون َطوع� ًا أو كره ًا حتت األُ ُطر املأذون هب�ا يف العامل ،كاحلزبية
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وغريها من املسميات التي ينادي هبا مس ّيسو العامل ملعاجلة األزمات.

وهي يف هنايتها قرار يعود إىل مؤس�س ثوابته كام قد رأينا َمن حمَ َ َل الش�يوعية

وج ّي َ
�ش الضحاي�ا للمفاهي�م الغريبة عن أمت�ه ووطنه؛ بل
ملحارب�ة الرأسمالية َ
واضطر إىل تسييس مفاهيم اإلسالم ذاهتا لتوافق مسرية الربنامج اإلحلادي من

بع�ض الص�ور والكيفيات ،حتى إذا م�ا انتهى الدور العاملي للش�يوعية برزت
احلقيقة ماثلة للعيان أن الش�يوعية مل تكن ح ً
ال للش�عوب املظلومة وال للفقراء

الكادحين ،وإنام هي تركي�ع ألمة بكاملها تتصارع ضمن ُأطر مسيس�ة؛ خلدمة
مس�تثمر يمتلك زمام الرأساملية والش�يوعية مع ًا ،وكال الرؤيتني وجهان لعملة
واحدة.

�ب ال َق�را ِر ال َي يِ
�أت َبدَ ْم
و َم ْط َل ُ
جـال ُ
الر ِ
وال َ
ـع ٍ
األ َو ِل
بط ْ
ـن يف ِّ

وب ُ
الش ُع ِ
وال بإِ ْر َه ِ
واأل َم ْم
اب ُّ
َم ْه اَم َي ُك ْن ِم ْن ُم ْع ِض ٍل َأ ْو ُمشْ ِك ِل

أي :إن ع�ودة رشف األم�ة ال يبرز إالّ بع�ودة قراره�ا ،وقراره�ا ال ي�أيت يف

مثل هذه احلالة املمزقة بإس�الة الدماء أو بإرهاب الش�عوب؛ بل يتحقق هبذا
نج�اح مرشوع الرصاع والصيد يف املاء العكر وزيادة أزمات الواقع االقتصادية

واالجتامعية كام هو مالحظ ،كام أنه ال يتحقق مطلب القرار أو إصالح األمة بام
يتبناه بعض محلة املناهج املذهبية املسيسة التي تنهج هنج اللعن والطعن يف عرص

اخلالفة الراشدة ،وتستهني ببعض املبشرَّ ين باجلنة ،أو أولئك الذين ينسفون أبنية

املس�لمني الفكرية املتوارثة كالطعن يف التصوف عموم ًا أو يف األتباع للمذاهب
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خصوص� ًا ،ويدع�ون إىل الالمذهبي�ة والع�ود إىل مفهوم األصولي�ة ،فكل هذه
الدعوات ال ختدم األمة ال يف قرارها وال يف استقرارها.

َب ْل ُر َّبام َكانَ ال َّت َحدِّ ي ُمشْ ِك َل ْة
والبال
َت ِزي�دُ يف َح ْج ِم َّ
الدم�ا ِر َ

ياس� ًة َع ْك ِس ّ�ي ًة ُم ْف َت َع َل� ْة
ِس َ
اال ْعتِ َ
العـدُ َّو ِفـيـ َنا ِ�
مَ ْ
ال
وت َن ُح َ

أي :إن مث�ل ه�ذه الدع�وات ذات االرتب�اط باملفاهي�م االنفعالية هي اجلرس

املناسب التي يشجعها أتباع الشيطان إلنجاح مفهوم التحريش يف أمة الصالة،

وق�د أك�د النبي صلى اهلل عليه وآله وس�لم هذا املشروع وخطورت�ه يف األمة؛
ب؛ ولـٰ ِك ْن يف ال َّت ْح ِر ِ
ألن َّ
الع َ�ر ِ
يش
«الش ْ�يطانَ َأيِ َ�س َأنْ َي ْع ُب َد ُه ا ُمل َص ُّلونَ يف َج ِز َير ِة َ
َب ْين َُه ْم»(((  ،وهذا املنهج اإلبلييس هو ما يرتدد عىل ألس�نة الكثري اليوم يف املقولة

(فرق تس�دْ )  ،فالتفرقة أصابت املس�لمني ،والس�يادة التي هي امتالك
املعروفة ّ
القرار بيد أعدائهم ما داموا عىل صفة التحريش والتفرق ،ثم يعرج الناظم عىل

مس�ألة اجلهاد حتى يغلق باب املتحذلقني به واملتخذين منه س� ّل ًام ووسيلة هلدم
منهج السالمة من جهة وإنجاح مرشوع التحريش من جهة أخرى.

وللِ ْل ِج َه ِ
وال َن ُق ُ
اد«:ال..وال»..
َنر ُجو بِ ِ
ص َعىل ُك ِّل َعدُ ْو
�ه ال َن رْ َ
ْ

َب ْ
�ر ٌ
ض َع َلي َن�ا وا ْ�بتِلا
�ل إنَّ� ُه َف ْ
َح َتى َن َرى بفض ْل ِه َب ْع َ
ض ا ُهلدُ ْو

يشري الناظم إىل رضورة اإليامن باجلهاد يف سبيل اهلل ،وأنه فرض عىل هذه
((( أخرجه مسلم يف صحيحه (156/17نووي) وغريه من حديث جابر.
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جل ِ
ات َع ٰىل ُش ْع َب ٍة ِم َن الن ِ
األمة «و َم ْن مَ ْل حُ َي ِّد ْث َن ْف َس ُه با ِ
ِّفاق»((( وبه ـ أي:
هاد َم َ
باجلهاد ـ تظل راية اإلسالم خفاقة يف العامل ،سواء عىل صفة العاملية أو عىل صفة

اجلزئية يف املوقع املعني ،كام هو يف فلسطني وغريها برشوطه الرشعية املعتربة؛

مطلب توازن أمام الغري ،ووضع اعتبار لرشف الديانة والشهادة
ألن يف اجلهاد
َ

التي رشفنا اهلل هبا عىل كل أمة أبت الديانة والشهادة.

ـل ِ
ٰلـ ِكـ َّنـ ُه يف َأ ْص ِ
ـه ُمـ َق َّـيـدُ
ص َنا َهدَ فا
َف َن ْح ُن يف َ
الع مَال ِ رِ ْ

جل ِ
إىل ا ِ
ه�اد ُي ْر َصدُ
�ن َد َع�ا ٰ
و َم ْ
وس� َنا َ
األ ْق اَم ُع َج ْه َ�ر ًا َ
وخ َفا
ت َُس ُ

أي :إن اجله�اد يف س�بيل اهلل يف ثوابت�ه مقي�د بشروط؛ ألن في�ه إراق�ة الدم

وتقدي�م الرقاب ،واإلسلام جعل السلام واألمان مرشوع ًا بدي ً
لا عن القتل
وإراقة الدماء ،فمتى أمكن اس�تخدام وس�ائل السلام ونرش الدعوة إىل اهلل يف
الشعوب دون سالح وال قتال فهذا هو املطلب اإلسالمي العايل ،وإذا ما تعرس

السلام إالَّ باجله�اد ،فاألمر يقتضي إقامة رشوطه ،وخاص�ة يف عرص ال متلك
األمة فيه قرار سلمها وال حرهبا.

والتج�ارب ق�د أثبتت تدخ�ل الع�دو يف صناعة اجلامعات وبع�ض املنظامت

ومتويله�ا باس�م اجلهاد لتك�ون جرس ًا هلدم األم�ة من داخلها وبأي�دي أبنائها،
الذين ال يدركون حامل القرار األصيل يف جهادهم ،كام أهنم ال يدركون حامل
القرار األصيل يف حال س�لمهم ،ومن هنا نجد أن منهج السلامة يقدر للجهاد

((( اخرجه مسلم يف صحيحه ( )158/2من حديث أيب هريرة.
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قدره برشوطه ،وال جيعل اجلهاد ورقة عمل مرحيل كام هو يف منطلقات األغرار

وبعض املنتفعني واملندفعني ،ولألسف.

للس َ
َف َ
لام ْة
كي�ف ال َن ْح َت ُ
�اج َّ
�س ِف اَيم َق ْد َر َأ ْين�ا ِم ْن نِ َح ْل
و َل ْي َ

�ار لل َّندَ ام� ْة
وحا ُل َن�ا َق ْ
َ
�د َص َ
قد َم ا ِ
وح ْل
َم ْن َّ
إصالح ًا َ
إل ْسال َم ْ

يشير الناظم إىل حاجة األمة يف هذه املرحلة القلقة إىل منهج السلامة لنتبني

م�ا أمامنا وما خلفنا وما حولنا ومن املس�تثمر جلهودنا يف جهادنا املرشوع ،وما
ه�ي أوعية اجلهاد الرشعي امل�أذون به من عند اهلل؟ فلألوعي�ة اجلهادية ثوابت

وأس�انيد ،فقد يكون الوعاء اجلهادي قومي ًا وقد يكون قبلي ًا عصبي ًا ،وقد يكون
حزبي ًا مس َّيس ًا ،وقد يكون أكثر من ذلك.

ويشير الناظ�م إىل املرحلة التي عاش�ها وعارصها وقد ش�هد م�ن خالهلا يف

العاملين الع�ريب واإلسلامي نامذج املنظمات واجلامع�ات واألف�كار واملناهج
الت�ي ملأت األرض مبادئ وقتاالً وم�اذا كان مصريها النهائ�ي ،حتى أولئك
الذين محلوا اإلسلام كرؤية فكرية ،فقد ثب�ت بالدليل أن غالب األوعية ذابت

يف األُ ُطر احلزب ّية املتصارعة ،وخرجت عن قضيتها األساس�ية اإلسلام إىل ما

دون ذل�ك؛ بل ربام أنزلت اإلسلام بثوابته إىل املداوالت السياس�ية املؤدية إىل
التنازالت املهينة أمام أطروحات القوميات والديمقراطيات واحلقوق الوضعية
يعج العامل اإلنس�اين بالرصاع حوهلا ،فكان عىل اإلسلاميني أن
واحلريات التي ُّ
يعي�دوا مفاهيم اإلسلام ذاهتا؛ ك�ي تتفق من أوجه كثرية م�ع رغبات العاملني
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ضد اإلسالم سواء يف اخلفاء أو يف العلن.

�ل ربما َح ُاموا عَل�ىَ ٰ ِ
اخل ِ
الف
َب ْ ُ َّ

وأ َّص ُل�وا َم ِ
ش�اك َل ا ْ�ختِ ِ
َ
لاف

أي :إن بع�ض الذي�ن محل�وا املنهج احلزيب املتأس�لم ض�اق برناجمهم املرحيل

ليع�ود على ش�عوب األوطان أنفس�هم بالصراع االعتق�ادي ،بحك�م ارتباط
املنهج ذاته بمفهوم وضعي ابتدعه بعض املنتمني إىل اإلسلام باس�م اإلسالم،

فع�اد هذا الربنامج املرحلي باعتباره فكرة ذاتية عىل الرعايا والش�عوب بالويل
والبلاء؛ ب�ل صار ج�زء ًا من مشروع التحريش ال�ذي أخرب عنه س�يد امل ّلة يف
جزي�رة العرب ،وهو مرشوع ال�دم ،والقتل ،والبرت ،واإلقص�اء ،واالجتثاث،

والترشي�ك ،والتبديع ،ومرشوع األنوية القائلة( :ﭚ ﭛ ﭜ)  ،وألنه مرشوع
ش�يطاين يف بعض وس�ائله فق�د تبناه مهندس�و التحري�ش العامل�ي ليكونوا منه

برنامج اإلسلام املرحيل املس� ّيس ،وهلذا فإن هؤالء املهندسين بعد استثامرهم
هلذا الربنامج وحتويله من فكر مدعوم إىل فكر جيري يف دماء الشعوب وعروق

األم�م وأس�لوب تدمري داخلي يف املس�لمني؛ رفعوا عن�ه غطاء الدع�م وتأييد
السياس�ة ،فتحول بني عش�ية وضحاها وعىل ألس�نة املهندسين ل�ه إىل برنامج

إرهاب وتطرف وضاللة.

داو ْة
الع َ
اس َع ٰىل َ
َح ّت ٰى َغ�دَ ا ال َّن ُ
الص ِ
ِ
واألذان
لاة
�ر ٌب عَل�ىَ ٰ َّ
َح ْ

ِ
واحلق ِْد والبغْ َض ِ
اء
َ
والد ِ
وال َقْب�رْ ِ
ع�اء
ُّ

داو ْة
والب َ
َ
والق ِ
ُ
�رآن

يؤكد الناظم أن هذا الربنامج املرحيل بعد أن صار منهج مجاعات وفئات فقد
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حتول من الدعم الس�يايس يف اجلزيرة إىل دماء الشعوب وهويات اجلامعات من

كل جنس ولغة ،فاألمر أخطر وأفجع ،فإن الناس به قد نش�ؤوا عىل العداوة
واحلق�د والبغضاء ،وعادوا إىل الب�داوة يف كافة ترصفاهتم االنفعالية باس�م
اإلسلام خالل مئة عام ،كام سماها رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم «قرن
الش�يطان»  ،أي :مئة سنة من تفعيل الرصاع الشيطاين يف برنامج التحريش كله

حرب أي :حرب عىل العبادات والعادات والتقاليد داخل اخليمة اإلسالمية،
ٌ
أما املرشك احلقيقي (عدو اإلسالم) فقد أمن عىل نفسه ودينه ومتكن من التغلغل
باسم االقتصاد واحلضارة إىل عمق القرار املسيس.

َ
الوال
�رونَ َح ْو َل َم ْف ُه�و ِم َ
وآخ ُ

عد ِ
والب ِاء ِم ْن َب ِ
القلىَ ٰ
وا ْل َل ْع ِن رَ

أي :إن املرشوع األسبق للتحريش يف اجلزيرة قد أعطى دوره كام ً
ال واختلط

بدماء الش�عوب فجاء آخرون عىل نفس النمط املس� َّيس وبدعم عاملي؛ ولكن

بلغ�ة أخ�رى ودماء جدي�دة ومرشوع أكثر إغ�راء وإغواء ،إنه مشروع الوالء
والرباء ،يف مس�ألة آل البيت واإلمام املنتظر ،والتش� ّيع املس َّيس ،وهذا املرشوع
ليس جديد ًا يف ذاته ،وإنام هو جديد يف إنزاله إىل سوق العرض والطلب منافس ًا

املسوقة ،وقد جاء مرافق ًا ملرحلة اقتصاد عاملية هي العوملة ،فدوره
جتاري ًا لألفكار َّ
البد أن يكون عاملي ًا مس ّيس ًا ،وهو جزء من برنامج التحريش ال غري.
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ت ِ
ول ت ََ�ز ْل َم َع�ا ِر ُك ِ
ـاس بال َّت ِ
اخل ِ
مَ ْ
ـن الـ َّن ِ
الف
لاف
ـري َب ْـي َ
َـس ُ
ياخ ِ
الفئ ِ
َ
لأِ َ َّن َأشْ َ
وأ ْف َر ُط�وا و َف َّر ُط�وا ملَّ�ا ا ْ�ع َت َل ْوا
ـوا
َات َق ْ
ـد َغـ َل ْ
أي :إن الش�ارع اإلسلامي ومؤسس�ات األمة ومس�اجدها تعيش اخلالف

وتعاين من بلوائه؛ بل ويبلغ هبا إىل التلف والرضر كام يرجوه الش�يطان ،ويعزو

الناظم س�بب ذلك إىل رؤوس اجلامعات وأش�ياخ الفئات ،فهم س�بب الفتنة

وهم مس ّيسو الرصاع يف الشعوب ،حيث وقعوا يف الغلو واإلفراط والتفريط ملا
ش�عروا باملكانة واجلاه بني أتباعهم وأشياعهم ،فاستثمروا هذا الغ ّلو واالندفاع

للتحريش واألذى ،وترجيح آرائهم وأفكارهم عىل غريهم ،وسخروا األموال
واإلعلام والوس�ائل لرصف الناس ع�ن االعتدال والتوس�ط يف األمور وعن

معاجلة اإلش�كاالت باحلكمة واملوعظة احلس�نة واملجادلة بالتي هي أحسن إىل
الطِباع والنفوس واالستتباع خلطوات الشيطان( ،ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ِ
ِ
ِ
ورؤس�اء أحزاهب�م ومجاعاهت�م
وزعامئه�م
حكامه�م
ﮔ) [الن�اس ]5:أي:

وش�يوخِ مناهجهم ومذاهبه�م ،فبانحرافهم تنحرف األمة وتتدمر الش�عوب،
وهذا هو عني ما نشهده اليوم وقبل اليوم ،ألن هؤالء الصدور حكّموا العقول

واملصال�ح ،ومل يراع�وا «ثالثي النجاة» :الكتاب والس�نة والنب�وة «األخالق»،
وقد سبقت اإلشارة إليها.

ال يف ُ
ِم ِن ا ْ�عتِدَ ٍ
والو َس ْط
األ ُمو ِر َ

يف ُك ِّل َما ِم ْن َش ْأنِ ِه َح ْس ُم الغَ َل ْط
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�هم َع ِ
الش َبينْ َ ا َ
وام ٌ
و َق ْد مَت ٰ
�ل ُم ْف َت َع َل� ْة
جل َه َل ْة
ادى رَّ ُّ
ت َُس ُ
وس ُ ْ
أي :إن ه�ؤالء الصدور (املس�ؤولني) ترك�وا التوس�ط واالعتدال املرشوع

ال�ذي دعا إلي�ه من ال ينطق عن اهلوى ،ومارس�ه صىل اهلل عليه وآله وس�لم يف
مرحلتي مكة واملدينة مع كل العنارص املسلمة وغري املسلمة باملفهوم الرشعي،
وانتق�ل ه�ذا اإلف�راط والتفري�ط والغل�و يف السياس�ة واملواق�ف والتدي�ن إىل

الش�عوب ،حتى متادى الرش بينهم باعتبار جهلهم باألمور الرشعية ،وس�يادة
العوامل ال َّطبعية ،وما متليه عليهم ظروف املراحل املس ّيس�ة يف اإلعالم والرتبية
والتعليم واالقتصاد وغريها.

مَ ْل َي ْق َتدُ وا با ُمل ْص َط َف ٰى الر ُس ِ
�ول
َّ
ُـهـ�م ُأ َغـي ِ
ـمـ ْة
وإِ ِّنما ُق ْ
ـل َ
ـد َوت ُ ْ
ْ

ُ
وال َب َأ ْه ِل البي ِ
واأل ُص ِ
ول
ت
َْ
ِ
ـسـاد ُم ْف َع َم ْة
وب بال َف
هَ ُل ْم ُقـ ُل ٌ

أي :إن الش�عوب يف غالبه�ا وم�ن يسوس�هم م�ن أه�ل احلك�م والعلم بعد

وقوعهم يف براثن التس�ييس املرحيل مل يكن لدهيم مفهوم االقتداء بـ الرس�ول
صىل اهلل عليه وآله وسلم عىل الوجه الصحيح وال بأهل البيت األثبات الذين
َس�لكوا منه�ج السلامة ،وإنام كان هل�م ق�دوة يف أغيلمة أي :بعض الش�باب
املندف�ع واملنتف�ع ممن قد س�بق أن حتدث ع�ن اندفاعهم وانتفاعهم رس�ول اهلل
صىل اهلل عليه وآله وس�لم يف قوله« :هَ َ
ال ُك ُأ َّمتِي َع ٰىل َي ِ�د ُأ َغ ْي ِل َم ٍة ِم ْن ُق َر ٍ
يش»(((،

وسياسة األغيلمة صارت منهج ًا يف حياة كثري من الناس بعد تطبيقها يف الواقع
((( أخرجه البخاري يف صحيحه (10/13فتح) من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
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العملي آنذاك ،وانتقلت إىل احلياة العلمية والعملية والسياس� ّية واالجتامعية يف

حياة الدول والش�عوب واجلامعات واألحزاب واهليئات والفئات واجلمعيات
وحتى يف النوادي وما دوهنا ،وقد حدد الناظم نامذج الفساد املؤدي إىل اإلفراط
والتفريط وإىل الدوافع يف علة منهج التحريش والتفرقة.

ِم ْن َط ِ
الع َق ْد
امـحٍ َأ ْو َم ْن َأ َصا َب ْت ُه ُ
آل َبي ِ
ِ ِ
ت ا ُمل ْص َط َف ٰى
وإِ ْن َي ُك ْن م ْن ْ

أو َع ِ
اط ِف ٍّي َأ ْو َع ِم ٍ
يل ِذي َس َ�ن ْد
َف ِع َّل ُ�ة األَ ْم ِ
�ات ا َ
�ر ا ْ�رتِ َب َ
جل َفا
اط ُ

يقس�م الناظ�م حمَ َلة منه�ج اإلفراط والتفري�ط والتحريش والتس�ييس الذين
ّ

هيدمون البناء عىل رؤوس األمة أن الواحد منهم إما أن يكون:

• •طاحم ًا ذا رغبة يف الوصول إىل قمة احلياة السياسية أو العلمية
أو الفكرية أو احلزبية أو االجتامعية ،وجيد يف مثل هذا املوقع

التحريش مناسبة ظهوره وبروزه حتت غطاء إسالمي أو إعالمي

معني.
• • ِمن َمن أصابته العقد النفسية أو العرقية أو االجتامعية ،فوجد
املجتمع ال يوليه اهتامم ًا ملا لديه من الرتكيب النفيس أو ما شاهبه،

فيجد يف هذا املنحى تلبية لالنتقام من الواقع أو املوقع الذي أدى
إىل تعقيده حتت الغطاء األشمل للجاه أو السلطان الذي جينيه من

هذا االنحراف الفكري.

• •عاطفيا ،أي :صاحب عاطفة جياشة مع يشء من اجلهل بالعلم
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والتاريخ ،فتثار عاطفته الدينية أو العرق ّية بام يسمعه من النقائض
والتحريف التارخيي ،فينطلق هبذه العاطفة باحث ًا عن جمد آبائه

وأرسته ولكن عىل حساب اآلخرين.

• •عميال مرتبطا بسياسة ُم َقنَّعة تعمل عىل استغالل األذكياء أو
أهل الطموحات والعقد والعواطف لتحقيق املآرب البعيدة ،مع

إعطاء العميل موقعه الذي يرجوه يف النيل من اآلخرين.

وهذه التقس�يامت على هذا التعريف ال يس�لم منها مصاب هب�ا ولو كان من

آل بي�ت املصطفى آل البيت ،باعتبار أن آل البيت جزء من الواقع يتأثرون بام
ي�دور فيه وما يس�معونه وما يتعلمونه يف مناهج امل�دارس واإلعالم ،فهم جزء

م�ن ضحاي�ا الواقع املس�يس؛ ألن البعض يعتق�د أن يف موافق�ة آل البيت ألي

منهج تقوي�ة ألصحابه ودعم معنوي حلملة هذه الدعوة وتلك؛ ولكن احلقيقة
تقف عند وضع هذا امليزان العدل من التقسيم.

فه ٰـ ِ
اض َن�ا ا َ
�ذه َأ ْم َر ُ
ير ْة
َ
خل ِط َ
س ِ
ِ
ِ
ِ
الف ْت َن ِة
يس َر ْأ ُ
م ْن َخ ْلف َها إِ ْبل ُ

يش يف ا َ
وسـ َّنـ ُة ال َّت ْحـ ِر ِ
جل ِز َير ْة
ُ
ُلاة األُ َّم ِ
�ن غ ِ
�ن َي ِل ِ
�ة
ي�ه ِم ْ
و َم ْ

أي :إن ه�ذا األم�ر ال�ذي تم رشح�ه وبيانه جزء م�ن أمراض األم�ة التي قد

تن�اول احلدي�ث عن وقوعها نبينا حممد صىل اهلل عليه وآله وس�لم يف ما عرب عنه

بـ«التحري�ش يف اجلزي�رة» ،وبرنام�ج التحريش يقوده إبلي�س اللعني ومن
خلفه العرشات واملئات ممن يعملون يف تنفيذ هذا الربنامج طوع ًا وكره ًا ،وهم
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الغالة.

يف ُك ِّل ِج ٍ
ري ال َف َش ْل
يل َما هَ ُل ْم َغ ُ

�م
َح ّت ٰ
�روا ُب ْن َي هَ ُ
ان ْ
�ى إذا َم�ا َد َّم ُ

بين ِ
الف ِ
ئ�ات وا َ
جلدَ ْل
حُي ُْيو َن ُ�ه َ
َذا ُبوا َ
ري ُه ْم َش َ
يط هُان ْم
وأ ْبدَ ٰى َغ َ

يشير الناظ�م إىل ظاهرة ملحوظة يف سير التحوالت وه�ي أن هؤالء الغالة

يف كل فكر ورؤية ال يقدمون غري الفش�ل أي :التخذيل واإلرجاف والبحث
عن العيوب والنواقص والنواقض ،حتى يف نامذج اإلسالم كالصحابة الفضالء
والعلامء األجالء ،فهم يتناولون كل ما يربر الفش�ل واخليانة واخلطأ ويصورون

األمن�اء باخلونة والصادقني بالكذابني ،وهكذا حتى يفرقوا بني الناس ويمنعون

األمة عن املش�اركة يف اخلير والبناء ومجع الكلمة ،فإذا ما فعلوا ذلك واس�تثمر

الش�يطان جهودهم رمى هبم وتركهم يف طغياهنم يعمه�ون فرتاهم أفراد ًا أفراد ًا
قد تابوا وأنابوا وعادوا إىل حظرية الش�عوب بينام يقوم الش�يطان بتجنيد البديل

املناسب؛ كي تستمر املخادعة ويتحقق الفشل يف كل األجيال.

�ن َأرا َد ا َ
�ع
حل َّ
و َم ْ
�ق َف ْل ُيتابِ ْ
أي :م�ن أراد أن يع�رف حقيقة ما أرشن�ا إليه متجرد ًا ع�ن املصالح الذاتية؛
فليقرأ يف كتب التاريخ وليتابع مراحل الرصاع املس ّيس بتجرد وأمانة ،فالذين
اع يف َصدَ ٰى املَ ِ
راج ِع
الص ِ
ي رِّ
َس رْ َ

قتلوا اإلمام عيل ريض اهلل عنه مل جينوا من فعلهم غري الفشل ومل يأتوا بحل ،وال
قتلة سيدنا عثامن ،فقد أغرقوا يف الفتنة ظن ًا منهم أهنم سيعاجلون األمور فزادوا

الطني بلة ،والذين قتلوا احلسين بن عيل وزيد بن عيل والذين اس�تثمروا قضية
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قتل عيل ومقتل عثامن ومقتل احلسين كل هؤالء مل يضعوا ح ً
ال بقدر ما عمقوا
األزم�ات إىل اليوم ،وإذا ما حتدثوا عن احللول ربطوها باملس�تحيالت وبنقض

مراحل التاريخ ،الستثامر هذا النقض ملصاحلهم وسيادهتم عىل اآلخرين ..وال

َّ
تشخيص.
حل وال معاجل َة وال
َ

وه ٰـ ِ
�ذ ِه املَر َح َل� ُة َ
ير ْة
َ
األ ِخ َ
ْ
العولمَ َ ِ
ِ
�ة
�رى ِس َ
ياس� َة َ ْ
فيه�ا َن َ

اوزَ ْت ُعقْدَ هَت�ا ا َ
ري ْة
َق ْ
�د َج َ
خل ِط َ
اع َن�ا ُ
بالق َّو ِة
َق ْ
�ر ْت َأ ْو َض َ
�د َن َخ َ

ينقلنا الناظم من املراحل الس�ابقة بام فيها من تناقضات وإش�كاالت ورصاعات

يتطاح�ن عليه�ا أهل الفئ�ات والسياس�ات إىل املرحل�ة اجلديدة مرحل�ة العوملة،
وهي املرحلة التي ُتبرْ ِ ُز بيقني فش�ل كافة األطروحات الفكرية خالل مرحلة الغثاء
املمت�دة م�ن عرص س�قوط قرار دول�ة اخلالف�ة إىل أحداث س�بتمرب ،فه�ذه مرحلة

ليس�ت بالقصرية ش�هد العامل كله فيها من التحوالت واحلروب والرصاعات ما ال
مزي�د عليه ،كام ش�هد العامل العريب واإلسلامي منذ افتقاد قراره وزوال اس�تقراره

دور التحول املرحيل من االس�تعامر إىل االس�تهتار إىل االستثامر ،أو بمعنى آخر من
تابع
العلامنية إىل العلمنة إىل العوملة ،والعامل اإلسالمي والعريب يف هذه املراحل كلها ٌ

ومس�تثم ٌر يف القرار
ومسرح للتقلبات والفوىض،
مس�تقر،
متبوع ،ومس� َّي ٌس ال
ال
ٌ
ٌ
َ
ٌّ
والثروات واملواقف ،وخم َرت ٌق يف الديانة والرتبية والتعليم واالقتصاد ..وهلم جرا.

الضب ،وبدون أدنى حتفظ.
وها نحن نسري يف االجتاه اإلجباري نحو ُجحر
َّ

مَ ْ
ـد َل َنا ِس ٰ
وى ا ُملوا َف َق ْة
ـع ْ
ول َي ُ

َج ْه ً
�ن ُمنا َف َق ْة
لا لمِ َا َق ْد َس�ا َد ِم ْ
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أي :لي�س لن�ا كأمة بعمومه�ا أو كدول جم�زأة أو كأفراد أو عىل أي مس�توى

الغري عىل تنفيذ
إالّ أن نواف�ق على برامج املرحلة وما خيطط هلا ،ألننا ق�د َع َّودنا ُ
براجم�ه ،والعم�ل معه بعلم وبغري عل�م عىل نقض العرى وقب�ض الثمن ،حتى
ترب�ع عىل عرش القرار بكل نامذجه ،وحق فين�ا ما قاله املصطفى صىل اهلل عليه

وآله وس�لمَ :
وذراع ًا ِ
«ل َت َّتبِ ُع َّن َس�نَ َن َم ْن كانَ َق ْب َل ُك ْم ِش ْبـر ًا ِ
بش ْ�بـ ٍر ِ
راع َح ّت ٰى َل ْو
بذ ٍ
َد َخ ُلوا ُج ْح َر َض ٍّب َل َد َخ ْلت ُُمو ُه»  ،قالوا :يا رس�ول اهلل ،اليهود والنصارى ،قال:
« َف َم ْن؟»(((.

َوا َ
ين َعاملَ ِي
حل ُّ
ـق َأ َّن الدِّ َ
يـن ِد ٌ
ال ُج لجِ َ ِم ْي ِع ا ُملشْ ِ�ك َ
ِف ْي ِه ا ْل ِع َ
ال ْت

ُي ِ
ـع ِ
الع مَال ِ
ـع ُّ
ـوب َ
ـز َنا َبينْ َ ُش ُ
�ات
إِ َذا َأ َخ ْذ َن�ا ُه ا ْ�عتِ َ
�زازَ ًا َو َث َب ْ

يشير الناظم إىل احلقيقة املغ َّيبة عن األمة وعن مؤسساهتا الفكرية وهي كون

الدين اإلسلامي دين ًا عاملي ًا يف ذاته س�واء كنا محلة قرار أو كنا دعاة اس�تقرار
عىل منهج السلامة ،فاإلسالم يف كل نامذجه السليمة هو دين عزة ونامء ،حيمل

أسباب العزة ملعتنقيه بني شعوب العامل ،باعتباره الدين اخلاتم احلامل صفات
الديموم�ة الرشعية واحلجة القائمة عىل تلك الش�عوب الكاف�رة ،باعتبارها ُأمم ًا

وحرفت مقاصد رشائعها ،فكفرت باهلل وأنعمه،
فش�لت يف محل أمانة أنبيائهاّ ،
فحقت عليها بذلك كلمة العذاب يف اآلخرة.

وكلم�ة الع�ذاب يف اآلخرة نتيج�ة تطبيق الكف�ار للمنهج العقلاين املجرد،
((( أخرجه البخاري ( 613/6فتح ) ومسلم ( )462/2من حديث أيب سعيد اخلدري.
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ودمغهم باألمور العقالنية لتجتث عالقة اإلنس�ان بالغيبيات ومس�ائل اإليامن
بتوحي�د اخلال�ق س�بحانه ،وه�ذه هي مش�كلة املش�كالت ،أما مس�ألة العلم
واحلضارة والتقدم املعريف فهو قاس�م مشترك بني الش�عوب وال عالقة للكافر

بالتق�دم لكفره وال للمس�لم بالتأخر إلسلامه ،وإنام هذه خدعة مس َّيس�ة ُأريد
هبا احتواء املسلمني ورصفهم عن دينهم احلنيف إىل الفشل االعتقادي الكافر،
وهذا هو ما أقس�م به إبليس عىل نفسه ساعة كفره ورفضه للسجود ،فقد أقسم

أن حيتن�ك الذري�ة اإلنس�انية كله�ا إالّ القلي�ل ويورده�ا بالكف�ر واجلحود إىل
الس�عري ،والس�عري يف أحد معانيه (الرصاع والقتل والنـزاع يف الدنيا ثم جحيم

يف اآلخرة)..فهم أولئك الذين اشتركوا يف مرشوع الس�عري وإثارة نريان الفتن
واحل�روب يف األم�م والش�عوب (ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ) [الفرقان.]70:

�ن َق َل ِ
�ق
�ن َم�ا َنشْ َ
ٰلـ ِك َّ
�هدُ ُه ِم ْ
�د ُك َّنا َغ َر ْ
ض
َأل َّن َن�ا ِم ْ�ن َق ْب ُل َق ْ

حلقِّ َبينْ َ ِ
اع ا َ
الف َر ِق
ُي ْب ِد ْي َض َي َ
وس ِف ْي َنا َواملَ َر ْ
ض
تَدَ َّر َج ا ْل َف رْ ُ
ي ُ

يشير الناظ�م إىل مش�كلة الصراع والنـ�زاع والتحريش مرة أخ�رى ،وهي

الظاهرة الش�املة يف س�لوك األم�ة بعمومها ويف أهل التدي�ن املذهبي وغريهم
باخلص�وص ،وأن احل�ق الذي هو أس�اس اجتامعهم قد ض�اع يف َ
محأة الرصاع
املفتع�ل فيما بينه�م ،ويعزو الناظ�م هذا األمر إىل تس�ييس مرحلي جعل األمة

بعمومه�ا غرض ًا من أغراض الفتنة والتحريش وش�به هذا األمر بـ الفريوس
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الذي أصاب األمة ومل جتد عالج ًا بل امتد وانترش مرحلة بعد أخرى.

حل ِ
�ق ِ
ِ ِ
وط ا َ
َأ ّو ُل َفْي�رْ ُ ْو ٍ
�ع ُس ُ
العث اَْمنِ ْي
�ي
اك ِ
َم َ
�م ُ
س َب�دَ ا الع ْل اَمن ْ
يضع الناظم املرحلة التارخيية التي برز فيها فريوس التفرقة وتفعيل الرصاع

وحيدده بإعالن (العلامنية) سياسة جديدة يف الدولة الرتكية اجلديدة التي قامت

عىل أنقاض دولة اخلالفة ،وكان من رشورها يف الواقع العريب واإلسالمي
شمول سياسة التفرقة والدعوة إىل الترشيك والتعريب عىل املستوى السيايس

وإشعال نريان الفتن داخل األوطان املسلمة بام تبثه منافيخ السياسة الدونمية
املتمركزة يف قمة حزب الفتاة الرتكي احلاكم آنذاك.

ومن ثم برزت يف الوطن العريب مرحلة العهد القبيل والثورات واالنتفاضات

القبلية عىل القرار املركزي وشملت الفوىض االجتامعية والسياسة رقعة الوطن

الكبري ،ومن خالهلا بدأت الدول االستعامرية بالظهور عىل صفة الدول احلامية
ِ
واملعيدة صف َة األمن وترتيب األوضاع الداخلية باملعاهدات مع
للبالد،

السالطني واملشايخ ورؤوس القبائل ،وحلق ذلك شمول السيطرة السياسية
والثقافية عىل الدول املستعمرة ،وإعادة هيكلة وترتيب األوضاع االقتصادية

والتعليمية مرحلة بعد أخرى ،ونقل الكثري من رعايا العرب واملسلمني إىل
أوروبا للدراسة وحلصول التأثري الفكري واالجتامعي.

وهبذا بدأ اجليل املهجن يف قبول التغيري والتأثر باملفاهيم الغربية والدراسات

االسترشاقية ،والتنصل عن القيود الرشعية اإلسالمية خطوة بعد أخرى ماعدا
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الثوابت األساسية كالصالة والصوم واحلج والزكاة ،فالغالب عىل الكثري من
املسلمني عدم تفريطهم يف هذه الثوابت وإنام حصل التفريط وعدم االهتامم
وضعف الدراسة الرشعية يف املدارس احلكومية.

ُث�م ا ْن َت َق ْل َن�ا لِغُ َث ِ
�اء ا ْل َع ْل َم َن� ْة
َّ

ي ْو ُس َ�ها َأ ْبدَ ٰى زَ َمانَ املَ ْس َك َن ْة
َف رْ ُ

أي :إن مرحل�ة العلامنية امتدت يف العاملني العريب واإلسلامي بكل صورها

يف جغرافي�ة األرض وانفصام الفكر ،والتأثر املعريف بالفكر العلامين ،وكان هذا

متهيد ًا لظهور جيل الش�باب ا ُمل َغ َّرب واحلامل لواء التحديث عىل صفة الغرب،
وخاص�ة بعد أن خترج العديد من العرب واملس�لمني م�ن اجلامعة األمريكية يف
بريوت وعاد بعضهم من فرنسا وبريطانيا وأملانيا.

وانتقل العامل العريب واإلسلامي من جيل اإلسلام املتأث�ر باملدارس الفقهية

والصوفية التقليدية إىل جيل احلضارة والدراس�ات احلديثة وبدأ اللسان العريب
املس�لم يعلم�ن الفكر والثقافة اإلسلامية وفق ال�رؤى املادية الغربي�ة أو قريب ًا

ويروض الغيبيات واملسلامت اخلالية عن الربهان املادي.
منهاّ ،

وب�دأ املفك�رون يضع�ون مفاهي�م التعلي�ل للظواه�ر كظاه�رة الكس�وف

واخلس�وف ونزول األمطار وكروية األرض وغريها ،واس�تمرت هذه املرحلة

بما فيها من س�لبيات وإجيابيات متنوع�ة حتى هتيأت مراح�ل الثورات وجالء

االس�تعامر وبروز مراحل التحرر وتغيري األنظمة التقليدية إىل األنظمة الثورية
وش�به الثورية حتت غطاء الدول الرأسمالية والش�يوعية ذات الق�رار املتصارع
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عاملي ًا ودولي ًا.
وكان�ت املس�كنة أو الفكر العلم�ي املادي مس�يطر ًا عىل عقول محل�ة القرار

ومؤثر ًا عىل اجليل العريب واملس�لم يف كثري من البالد ،مما هت َّيأ معه توس�ع التعليم
املادي وضعف التعليم األبوي وانتشار املدارس وتفعيل الرصاعات من داخلها
ٍ
ديني مس� َّي ٍ
س) يعمل عىل
وم�ن داخ�ل املؤسس�ات املتنوعة ،مع بروز (مع�ادل ٍّ

إكامل اإلجهاز عىل آثار املدرس�ة اإلسلامية التقليدية مذهبية وصوفية وتفعيل
الرصاع بني أتباعها ،وأتباع املنهج التكفريي املس َّيس ،وأخذ هذا الرصاع ردح ًا

من الزمن ،حتى برزت مرحلة العوملة املشار إليها سلف ًا.

�ن بِ ِ
ِ
آخ�ر املَ َط ِ
�ه
�اف َم�ا َن ْح ُ
َو ُ
ون
لمَـ ُة ا ْل َع مَال ِ يف ُك ِّل ُّ
الشؤُ ْ
َع ْو َ

َن ْس َع ٰى َحثِ ْي َث ًا ُد ْونَ َأ ْن َن ْد ِر ْي بِ ِه
ِد ْي َن ًا َو ُدن َْيا حَ ْت َت َأ ْق َو ِ
ون
الع ُي ْ
اس ُ

يشير الناظم إىل ما نحن فيه اآلن من االندفاع املرحيل لدى الكل نحو تفعيل

مفاهيم العوملة ،أو ما تسمى بمفهوم «الرشاكة مع اآلخر» ،وهي مرحلة خطرية
جد ًا من حيث وجهة نظر اإلسلام وفقه التحوالت ،فهي مرحلة االنتقال من

القرار املس�لم املس� َّيس إىل الق�رار الكافر اخلالص ،وهي ما عّب�رّ عنها صىل اهلل
ول َأ ْمر ُ
عليه وآله وس�لم ب�ـ ِ
األ َّم ِة
الرابِ َع ُة ال َب ُ
كامء َ
الع ْمياء ّ
الصّم�اّ ُء ا ّلتِي َيؤُ ُ ُ
«الف ْتنَة ّ
ِ
الكاف ِر»((( .
ِفيها إِ ٰىل
((( رواه البغوي يف معجمه ،والبخاري يف تارخيه ،وأبو عيل بن السن من طريق الليث ،عن
حييى بن سعيد ،عن خالد بن أيب عمران أن احلكم بن مسعود حدثه أن أنيس بن أيب
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وألن ما قاله صىل اهلل عليه وآله وس�لم حق فإنا نس�أل اهلل احلفظ والسلامة،

وقد بدأ املس�لمون عموم� ًا والعرب خصوص ًا يف جتهيز أنفس�هم لقبول مرحلة
العد التنازيل التي حيتوي فيها القرار العاملي كل شؤون العامل حرب ًا وسل ًام إىل أن
يقيض اهلل أمر ًا كان مفعوال.

َف َكي َ ِ
ـ�ي ُأ َّم� ًة بِ ِدينِ َه�ا
ْ
�ف َن ْبن ْ

َوالدِّ ْي ُن َأ ْض َح ٰى ُل ْع َب ًة َن ِش ْي ُن َها

أي :كيف نستطيع أن نستعيد قرار الدين الواحد ..والقرار الواحد يف مرحلة

ُيساس فيها أمر الديانة والتدين لتكون جزء ًا من لعبة املرحلة وورقة من أوراق

استعباد الشعوب.

وس� ُه َ
الس ِ
الد ْو َال ُر
�ار
ص َف ُه ُّ
وق حَي ِْم ْي رَ ْ
َي ُس ُ
األ ْقَم�اَ ُع وال ُّت َّج ُ
فيِ ُّ
أي :إن املرحل�ة بعمومه�ا يسوس�ها األقماع أي :الذي�ن حيرك�ون األمور
دون وعي رشعي وال علمي والتجار أي سمارسة القضايا وحمركو األس�واق

املرصفية.

الس ِ�ل ْي ُم يف املَ ْر َح َل ِ�ة
َفاملَ ْخ َ�ر ُج َّ

الف ْتي ِ
�اء ِ
جل ُه ِ
�ذ ُل ا ُ
َب ْ
�ة
�ود لِبِ َن َ
َ

يض�ع الناظ�م ح ً
ال وس�ط ًا يف غمار ه�ذه االحباط�ات ،ويرى أن ه�ذا احلل

ه�و مهمة اآلب�اء واألمهات ومحلة منه�ج الديانة والتدين ،وه�و برنامج خيص
مرثد األنصاري حدثه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،قال« :ستكون فتنة
ِ
خري من القائم ..إلخ احلديث» كذا يف «اإلصابة»
صامء
عمياء
بكامء
ُ
ُ
ُ
املضطجع فيها ٌ
(.)286/1
( ) 138

املرحلة الأخرية

الشعوب املؤمنة احلريصة عىل الدين مهام تغريت األوضاع وحتولت الظروف،
إنه بناء اجليل من داخل املنازل ..مدارس البيوت.

َكي َيس َت ِعيدَ ا ُمل ِ
التبِ َي ْة
س�ل ُمونَ رَّ ْ
ْ ْ ْ
ات
البنِ َ
الب َن ْ
ين َو َ
َو َيص َن ُع�ونَ يف َ

يف َد ِ
ت َو حَ ْت َت َ
اخ ِل البي ِ
األ ْقبِ َي ْة
َْ
دى َو ُح َّب ِف ْع ِلا َ
ِد ْي َنا ُهل ٰ
ات
حل َس َن ْ

أي :إن االهتمام م�ن اآلب�اء واألمهات بم�دارس البيوت والدراس�ة األهلية

اخلاص�ة ـ إىل جانب املدارس احلكومية وش�به احلكومية ـ سيس�اعد يف ابتعاث

حب الديانة والرغبة يف فعل احلسنات واألعامل الصاحلات.

إلس ِ
لام ْي
َو ُي ْر َس ُ
�م ا ُمل ْس� َتق َْب ُل ا ِ ْ
َن ْبنِـ�ي ا َ
الع َم ْل
حل َيا َة بِا ْل ُع ُل�و ِم َو َ
ْ
�اذ َم�ا ُي ْم ِك ُن َن�ا إِ ْن َق ُ
إِ ْن َق ُ
�اذ ُه

ِم�ن َد ِ
�ل َ
اخ ِ
�اع َواآل َال ِم
وج ِ
األ َ
َو َالن ِ
ينيف َفوضىَ ٰ ا َ
جلدَ ْل
ُض ْي ُعالدِّ َ
�ن شرَ ِّ ُطو َف ٍ
�ان َب�دَ ا َر َذ ُاذ ُه
ِم َ

يشري الناظم إىل رضورة بناء احلياة بالعلوم ودراستها الرسمية وغري الرسمية

والتعود عىل حب العمل الصالح ،سواء كان العمل اليدوي الزراعي والصناعي
أو العب�ادة والقرب�ات إىل اهلل ،وإىل جت�اوز مرحل�ة الصراع عىل الديان�ة وإثارة
اجل�دل الت�ي فرضت علينا خلال املرحلة املس ّيس�ة ،واحترام كل ذي مذهب

بشرط عدم جتاوزه ح�دود العالقة مع اآلخر من املذاهب اإلسلامية ،وجتاوز
املهات�رات والرصاع واملنازع�ة عىل أعامل الطاعة ،مع حس�ن التوجيه والنصح
بني املسلمني ،ويتحقق ذلك بدراسة مرشوع القواسم املشرتكة.
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ِ ِ
لس َ
العاملِ�ي
لا ِم َ
َم َ
�ع البِ َن�اء ل َّ
َك َحا َل ٍ
�ة َم ْس ُ�بو َق ِة ا ِ
�ار ْة
إل َش َ
حَ ْم ُ
ـكـو َمـ ًة بِاملَ ْنـ َز ِع ا ِ
إليامنِي

ال�ك َّل َع ٰىل ال َق َو ِ
�ع ُ
�م
اس ِ
َو َن ْج َم ُ
ص ِ
الع ْل ِم َوا َ
َن ِع ُ
ار ْة
يش َع رْ َ
حل َض َ
�ن َس�ي ِد َ
�و ِ
ان
َكَم�اَ َأت ٰ
األ ْك َ
َ�ى َع ْ ِّ
يفت�ح الناظم مرشوع القواس�م املشتركة بني املس�لمني عىل اختلاف ما هم

عليه من املذاهب ،والقواسم املشرتكة يقصد هبا مواطن االلتقاء يف تفسري الديانة

وثوابته�ا ،وه�ي كثرية ج�د ًا ،وأما م�ا اختلف عليه فمس�ائل معين�ة أوردت كل
صاحب رؤية بواسطة الدليل إىل التعصب عىل الفهم أو االستنتاج.

وهن�اك م�ن املواق�ف ما اعتراه اهل�وى والتعص�ب ورغب�ة املس�تنبط يف عدم
الرضوخ لآلخر ولو كان احلق عىل يديه ،وقد أدت هذه احلالة إىل التناحر ِ
والعدا

قدي ً
ما وحديث ًا وربام كانت ظ�روف املايض باعتبارات املس�افة الزمنية بني العلامء
واالس�تقاللية النس�بية بين البالد واألخرى ق�د خدمت مشروع االختالف يف

الفهم واالس�تنباط من خالل الدليل؛ ولك�ن ونحن اآلن يف عرص نحتاج فيه إىل

معاجل�ة جراح امل�ايض وإن كنا أقل عل ًام وعم ً
ال وإخالص ًا م�ن أولئك ،واملعاجلة
ال تتأت�ى بنب�ش اجلراح ونبز األواخر بما فهمه األوائل ،وإنام نح�ن بصدد النظر

الواعي يف مفهوم القواس�م املشتركة وما يرتتب عليها من معاجلات ونجاحات
توحد األهداف وترفع مس�توى العالمِ قبل غيره إىل أعىل درجات مفهوم القدوة
احلسنى لصاحب امللة عليه أفضل الصالة والسالم ،وهو النبي الذي ُيوحى إليه،

ومع هذا فقد أحس�ن املعاملة مع محلة الكفر الرصيح ثم أحس�ن املعاملة مع أهل
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النفاق الرصيح ،وكأنيّ بالقواس�م املشتركة التي تربز عىل س�لوك النبي صىل اهلل
علي�ه وآله وس�لم هي الدافعة ألخلاق النبوة إذ تربز يف أصن�اف املعامالت مع

اآلخرين.

إن «القواسم الرشعية املشرتكة» ختتلف متام ًا مع مفهوم «املصالح املشرتكة»،

فالقواس�م هي القضايا الواحدة التي خيتلف يف تفسيرها وفهمها عامل عن عامل
آخ�ر؛ ولك�ن األس�اس والنهج واملصير فيها واح�د ،وأما املصال�ح فهي مجلة
املعاملات الدنيوية التي يشترك الكل يف حاجتها واالس�تفادة منها ،فضابطها

خيتلف عن الضابط األول للقواس�م املشتركة؛ ألن القواسم املشرتكة ال تكون

إال بني أهل امللة الواحدة ،وأما املصالح املشتركة فتشمل امللة الواحدة وغريها

من امللل األخرى.

واألص�ل يف االلتقاء عىل القواس�م االعرتاف باآلخ�ر ومرشوعية وجوده يف

احلياة أو الديانة أو األهداف والغايات واملصالح ،ثم تضييق مساحة االختالف
وما يرتت�ب عىل هذا االختالف من انفعاالت وتعصب مقيت وإرضار يفش�ل

نماذج العالق�ة بني الناس ،ويعط�ل وظائف األرسة واألم�ة واملجتمع ،وحيول

اجله�ود من البناء إىل اهلدم ،ومن املحبة إىل العداوة ،ومن االلتقاء إىل االفرتاق،
ومن املوافقة إىل املخالفة ،ومن التعاون إىل التنافر ..وهكذا.

وأعتق�د أن غال�ب الرصاع القائ�م يف املذاهب واجلامعات إنما هو رصاع قائم

على خطأ يف الفه�م أ ّدى إىل التعصب األعمى املدعوم بالطب�ع ،فصار التعصب
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موروث� ًا وغري خمرتق بالوعي ،ومتام العقل مربوط ًا بالرشع ،ومن هنا َح َّل البالء،

فالقواس�م املشتركة قاعدة العمل لع�ودة البناء العاملي ملفهوم السلام والرمحة

واملحبة.

والعك�س ه�و العك�س؛ فه�ي ـ م�ع املصال�ح املشتركة املرشوط�ة بالرشع

وضوابطه ـ عامل أس�ايس يف االس�تفادة من مكاس�ب احلضارة يف العامل ك ّله،
والقص�د من قولن�ا« :املصالح املشتركة املرشوطة بالرشع» إش�ارة إىل ما ذكره

الناظ�م من قوله كحالة مس�بوقة اإلش�ارة أي :باعتبار ما ق�د ذكره صىل اهلل
علي�ه وآله وس�لم ع�ن عالمات الس�اعة وجمري�ات التحول فيها حت�ى ال يزل

املسلم بزلل الكافر وينخرط يف مشاريعه األنوية الباترة.

ال َن ْن َط ِو ْي ْ
الش ْي َطانِ ْي
يف املَ ْظ َهر َّ

�ل َنرت َِق ِ
ِ
الر َّبانِ ْي
�ي ل َل َم ْس� َلك َّ
َب ْ ْ ْ

أي :ال يك�ون مفه�وم النظ�رة اإلنس�انية لآلخ�ر أو الرشاك�ة االقتصادي�ة أو

السياس�ية أو االجتامعية س�بب ًا يف التخيل عن ثوابتنا األساس�ية التي م ّيزنا اهلل هبا

ورشفنا بأن جعلنا أمناء عليها وش�هداء عىل اآلخر يف الدنيا بااللتزام الرشعي،
ويف اآلخرة بتأييد األنبياء وإثبات صدق رس�االهتم وتكذيب أممهم وأتباعهم،

وهذا ما عرب عنه الناظم بمفهوم االرتقاء بالعهد الذي قطعه اهلل علينا.

ـر يف نُـو ِر ا ُهلـدَ ٰى
ار َّ
ن ُِذ ْي ُب َن َ
الش ِّ

�ع ا ِ
جل�دَ َار َح ً
تما بِاملَ�دَ ٰى
َو َنر َف ُ

أي :إن عهدنا الرشعي مع نبينا حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم يقتيض الوفاء به

بحيث ال نذوب يف برامج الكفر األنوية النارية؛ بل نستفيد من العلوم واحلضارات
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باعتبارها قاسم مصلحة مشرتكة مع املحافظة عىل نورانية الديانة والتدين.
ونرف�ع اجلدار إش�ارة إىل ما جاء يف س�ورة الكهف وما حيفظ من اإلش�ارة

ملعن�ى املرياث الرشع�ي ورضورة املحافظة عليه وإعادة ترتيب�ه جي ً
ال بعد جيل

ومرحلة بعد مرحلة عىل الوجه الذي يريض اهلل تعاىل.

هـ َ
�م ا ِ
�ار ْة
ٰ
�ن مل َي ْف َه ِ
�ذا َو َم ْ
إل َش َ

َفالمْ َ َث ُ�ل املَ ْع ُ�ر ُ
�د َأ َط َّ
لا
وف َق ْ

�ت َأ ْعنِ ِ
�ار ْه
ي�ه َو َال مِ َ
َف َل ْس ُ
ح َ
لى ا َّل ِ
�ولىّ ٰ
َع� ٰ
��ذ ْي َع� ْ
�ن ِد ْينِ ِه َت� َ

يشير الناظم إىل رضورة فهم اإلش�ارة املقصودة يف رفع اجلدار وإعادة دور

اخلضر وموس�ى ،حيث كان اخلضر يعمل عىل علم وموس�ى ملج�رد االلتزام

بمفهوم االتباع حس�ب العهد الذي قطعه عىل نفسه مع أنه مل يكن مقتنع ًا بعمل
اخلرض نتيجة اختالف فهمه للمفهوم الدافع للعمل.

وهك�ذا يكون االس�تمرار بني حكم�ة التنفيذ مل�راد اهلل وبين رضورة التزام
الش�عوب للتنفيذ ،سواء َعر َف ِ
ت احلكم َة من الفعل أو الرتك أو مل تفهم ،فمسألة
ً َ
العم�ل بعد االقتناع مس�ألة ال تشير إىل سلامة املنهج وإنام تشير إىل حتكامت

العقل ،وهذه مسألة يطول الكالم فيها ألوىل األلباب.

وم�ن فهم العبارة ظهرت له اإلش�ارة ،ومن مل يفه�م ومل تظهر له مدلوالت

القص�د م�ن ه�ذا وذاك فالناظم يعي�د إليه م�ا ورد يف اآلي�ة ( ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ )[اجلمعة ، ]5:ونسأل اهلل تعاىل السالمة والعفو والعافية.
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هلل هَ ْي ِ�د ْي َم ْ�ن َي َش�ا َو ُي ْك ِر ُم ْه
َوا� ُ
َيا َر ُّب َأن َْت ا ُمل ْر جَت ٰى يف ُك ِّل َح ْ
ال

َو َم�ن ُي ِض ُّ
�اع َمغْ َن ُم� ْه
هلل َض َ
�ل ا� ُ
ِم ْن َك ا ُهلدَ ٰى َيا َر ُّب ْ
يف ُك ِّل جَم ْ
َال

يؤك�د الناظ�م أن اهلداي�ة بيد اهلل وليس�ت ملك أح�د (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)

[األنع�ام]125:

ث�م يس�أل الناظم مواله أن حيقق اهلداي�ة املرجوة للجمي�ع يف كل املجاالت التي

حيتاجها املسلم.

َنس َ�أ ُل َك ال َّت ِ
َ
الب َناتَ�ا
وف ْي�قَ َوالث ََّباتَ�ا
َوت ُْص ِل َ
�ح األ ْو َال َد َو َ
ْ
مطلب عايل يشير إليه الناظم ،وهو التوفيق ،وهو مش�تق من اسم اهلل تعاىل

ِ
�ق أهل ِ
للخري و َأ َعانهَ�م عليه َو ِّف ْقنَا
اخلري
هم يا من َو َّف َ
«املوف�ق»  ،ويف األث�ر «ال َّل َ
ه�م َ
للخير و َأعنَّا عليه» ،كام يس�أل م�ن اهلل صلاح األوالد والبنات؛ ألن
ال َّل َ

املجتمع كله يصلح بصالحهام.

الز َم ِ
�م مَ ِ
�ان ُظ ِل ُم ْوا
ج ْي َع� ًا يف َّ
َف ُه ْ

ِع ْل ً
ما َوت َْع ِل ْيًم�اً َوت َْسيِ ْيس� ًا َع ُم ْوا

أي :إن ه�ذه األجي�ال التي س�وقت هلا برام�ج العلامنية والعلمن�ة ثم العوملة

املع�ارصة ،ق�د ظلموا ظل ًام كبري ًا يف محلة القرار س�واء يف العلم وأصوله ،أو يف

التعلم والتعليم وبراجمه أو يف غري ذلك من الرتبية والوالء بس�بب التس�ييس
الذي ق ّلب أساليب املراحل ليصنع جيل اإلحباط والعامية.
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ِ
ات
يس َن ْح َو َّ
الش َه َو ْ
َي ُسو ُق ُه ْم إبل ُ

سا َ
ات
حل َي ْ
إِ ّال ا َّل ِذ َ
ين َع َر ُفوا رِ َّ

أي :إن نتيجة العامية يف الثقافة والتعليم والرتبية وحرصها يف علوم اخلدمات

واالس�تهانة بالديانة ق�د هيأ إبليس ليس�وق هذه األجيال نحو الش�هوات،
وصارت الش�هوات ه�ي أصل كل يشء يف حياهتم ،ويس�تثنى م�ن هذه احلالة

أولئك الذين تداركهم اهلل بلطفه فيرس هلم معرفة رس احلياة وما وراءها.

ِ
اب
الر َّج ُ
�اع َوال َّت َّ�و ُ
َفم ُنه ُ
�م َّ

وح�ا
َي�ا َر ُّب ت ُْب َن�ا تَو َب� ًة َن ُص َ
ِ
إل ِ
�م َل َن�ا ا َ
حل َي�ا َة بِا ِ
يمان
َوا ْ�خت ْ
الص ِ
َوا ْ�ج َع ْ
اط
�ل َل َنا نُور ًا َعلىَ ٰ رِّ َ

ِ
ِ
الب ِه ْي
َوا ْ�ك ِر ْم َل َن�ا بِ َن ْظ َرة ا ْل َو ْجه َ
فََم�اَ َل َن�ا يف ا ْل َع مَ
�ال ِ ا ِ
إلن َْس�انِ ْي

�ار َع َّن�ا َأ َب�دا
َو جَ ْت ِ�ز َي ا ُمل ْخ َت َ
جل ِدي�ر بِاملَ َق�ا ِم َ
األ ْف َض ِل
َف ْه َ
�و ا َ ْ ُ
هلل َما َن ْج ٌم َس َ
ـع
َصلىّ ٰ َع َل ْي ِه ا� ُ
ـط ْ

اب
َّ�و ُ
�ب َف َح ُّظ� ُه الث َ
َو َم�ن َي ُت ْ

َف َز ِّك َن�ا ِج ْسًم�اً هِ َب�ا َو ُر ْو َح�ا
َعلىَ ٰ َط ِر ِ
يق ا ُمل ْص َط َفى ا ْل َع ْد َنانِ ْي
ِ
�ي
َم َ
�ع ال َّنبِ ِّ
�ي ُدو َنَم�اَ ت ََباط ْ
الرضىَ ٰ يف َج َّن ِة ا ُ
الش ِه ْي
خل ْل ِد َّ
َم َع ِّ
الر َج�ا يف ا ْل َع ْف ِو َوا ْلغُ ْف َر ِ
ان
َغ رْ ُ
ي َّ

َأ ْج�ر ًا َو َف ْض ً
لا َدائِ ًام ل�ن َي ْن ُفدَ ا
ـو َق ُك ِّ
الر ُس ِل
َب ْدء ًا َو َخ ْت ًام َف ْ
ـل ُّ

َو َما َبدَ ْت َم ْن ُظ ْو َمتِ ْي يف ا ُمل ْج َت َم ْع
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الذ ْكر ٰى إِلىَ َ
ِ
األ اَ
سم ِع
َما َعا َدت ِّ َ

�اب َو َ
اآلل َو َ
َو ِ
األ ْص َح ِ
اع
األ ْت َب ِ

متت ومنفعتها باخلري عمت
آمني
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وم ِة
وهذا َمت ُْن َمنْ ُظ َ
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( ﭑ ﭒ ﭓ)
العرض األول

ا َ
ــمـــدُ لهلِ ِ ا ّل ِذي َهـــدانــا
حل ْ
الس َ
َو َج َع َ
لا َم ْة
�ل ال َّن َج�ا َة يف َّ

ِ
بِـ َف ْ ِ ِ
ىض َحـبانـ�ا
ال�ر ٰ
ـضـلـ�ه وبـ ِّ
والب ِ
عد َع اَّم ُيو ِر ُث املَ َ
ال َم ْة
ُ

�س� َ
�ص� َ
الدائِ ُم
لا ُم َّ
�م ال� َّ
ُث� َّ
لا ُة وال� َّ
�د ِل َ
َ
واأل َم� ِ
��ان
�ع� ْ
س َط� ِري��قَ ال� َ
أ َّ

�ن َل� ُه املَ َ
�كا ِر ُم
�ي َم ْ
َعَل�ىَ ٰ ال َنبِ ِّ
�ص� َ ِ
�س� ِ
�ان
و َم ْن َه َج ال� َّ
لا ِح ل�ْل�إْ ِ ْن� َ

�ن َأ َخ ُ
إل ْس َ
�ذو ْا ا ِ
لا َم بال َّت َس ْل ُس ِ
�ل
َم ْ
االتِ
َمو ُثو َق ٌ�ة َأس�بابم يف ٕ ِ
ْ
ّص�ال
ْ
ْ َ هُ ُ ْ
�و ِل
ال َي ْن َه ُج�ونَ َم ْن َ
ه�ج ال َّت َح ُّ

ُم ْؤ مَت ُن�ونَ يف ِ
الف َع ِ
�ال واملَ َق ْ
�ال
ال�د ِ
وال يخَ ُ
ول
اع ُّ
وض�وا يف رِص ِ

َك�َم�اَ َد َع��ا لحِ ِ ْف ِظ ُك� ِّ
�ل َجا ِر َح ْة
�س�ما ِو ْي
��م ٕات
�ه� ِ
ِ
ِّ��ب��اع املَ� ْن� َ
�ج ال� َ
َث َّ
الط ِر ِ
ي َخ ْل َف َس��ا َد ِة َّ
والس رْ ِ
يق
َّ

ُي َن ِ
ال�ك َّل باحل�قِّ ا َ
اص ُح�ونَ ُ
جل ْ
لي

�ن َر يِّب َق ِ
َعن ِع َل ٍل يف ِدي� ِ
اد َح ْة
إل ْف ِ
ناب ا ِ
َم َع ٕا ْجتِ ِ
والدعا ِو ْي
ك
َّ
َأئِ��م� ِ
�ن َع�َل�ىَٰ ال َّت ْح ِق ِ
�ة ال��دِّ ي� ِ
يق
َّ
الع َم ِ
�ل
َش ْ�ي َخ ًا بشَ ْ�يخٍ ُم ْس� َن ٍد يف َ

�اس بالدِّ ِ
الع ْ
لي
ي�ن َ
ويخَ ِد ُم�ونَ ال ّن َ
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�ار هبـ َ
ُ
�ج
�ذا املَ ْن َه ِ
ف�ك ُّل َم ْ
�ن َس َ
ٰ
ص حَ ْم ُف ٌ
وف رَ ّ ٍ
بش َق ْد ُر ِس ْم
فالع رْ ُ
َ
�د َأ َخ َذ ْت بال ّن ِ
�اس ن َْح َو ال َفشَ ِ
�ل
َق ْ

ي�ق ِ
�ن َط ِر ِ
�و ِج
ن ََج�ا وأن َْج ٰ
�ى ِم ْ
الع َ
ِ ِ
ِ
ِ
وف َت ٍ
ـ�ن َق َّ
�م
�ل ا ّل�ذي م ْن َه�ا ُعص ْ
احلق ِ
وكثْ�ر ِة ِ
�ي ا َ
ْ�د َ
جل�دَ ِل
َ َ
وغ ِّ

َ
�ن
وض َ
ي�ن وال َّتدَ ُّي ُ
�اع ِفيه�ا الدِّ ُ

ِ
ـ�ن وإِ َح ٍ
بفـ َت ٍ
ـ�ن
ـ�ن تُـ َقـ َّن ُ
وف َبأ ْص َن ِ
وا َ
حل ُّق َم ْو ُص ٌ
اف الغَ با
ـد َم ِ
ـ�ة ا ُمل ْن َط َل ِ
�ق
�س يف ِخ ْ
تَـنـا ُف ٌ

ت َ
�ل َهــذا َضا َق ِ
األ ْح� ُ
لأِ َ ْج� ِ
�وال
ٰ
ِ
َ
َ
ت�ن
الف
َ�ار
ن
�م
ه
م
ا
م
أ
ْ
َ
َّلمَـ�ا َرأ ْوا َ َ ُ ْ
�ن َم ْل َجأٍ َغْي�رْ َ ا َهل َر ْب
ـ�م َي َر ْوا ِم ْ
و َل ْ

ـه ْم ِع ْل ٌم َك� َ
�ذا َأ ْع�َم�اَ ُل
يف َم ْن َل ُ
والو َه ْ�ن
�ب َبْي�نْ َ ا ُمل ْس ِ�لمنيَ
َ
ت َُش ُّ
رص الغُ ِ
َّ
لهلِ ِ يف َع ْ ِ
والط َر ْب
ثاء
ين والدُ نْيا ويف ِ
يف الدِّ ِ
الق َيا َم ْة

الربا
َه ٰـ�ذا ا َّلذي َي ُس ُ
�ود يف َعْص�رْ ِ ِّ
ين َحر ٌب َبينْ َ َأ ْه ِل ِ
الف َر ِق
والدِّ ُ ْ
�ك��م وال� ِ
��ل ُي � ِري��دُ ا ُ
ُك ٌّ
�ق��ي��ا َد ْة
حل� ْ َ

ِ
الس َ
لا َم ْة
َ
والب ْح�ث َعَّم�اَّ ُي�و ِر ُث َّ
واح ِ
ي�ق ِ
�ر ْوا َغْي�رْ َ َط ِر ٍ
�د
�م َي َ
َف َل ْ

األك ِ
َي ُق ُ
ْ
�وان
�ول ِفيه�ا َس ِّ�يدُ

��و َ ِ
تي َ
و َيشْ رَ ِ
لسيا َد ْة
األ ْص� َ
ات ل ِّ

اه ِ
الز ِ
ـد
ـسـ َنـدَ ٍة إِ ٰىل ال َّنبِ ِّي َّ
ُم ْ
��ت يف َبـنِـي اإلن َْس ِ
ان
إذا َر َأ ْي� َ
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�وى ُم َّت َب َع�ا
�ح ًا ُم َطاع� ًاَ ،
وه ً
ُش ّ
َأ ْو ُمؤثِ�ر ًا ُدنْي�ا ُه يف ُس ِ
الع َم ْ
�ل
�وق َ

يـ�ه ُمـ ْن ِ
بـرأ ِ
َ
ـدف َع�ا
ـج َـب� ًا
وم ْع َ
ُ
وجانِب َأ ْن ُتشَ ا ِر ْك يف ِ
ٕ
احل َي ْل
فا ْح َذ ْر َ ْ

بح رْ َ
�و ْت
و َق ْ
�د َأ َق�ا َم َأ ْه ُل َن�ا َ
ض َم ْ
ـه�ا ُي ِ
الـز َمـان�ا
�ـب
َ
ِمثَا ُل َ
ـناس ُ

�ظ َ
وي� َف� ُ
تـبـاع وا ِ
�وان��ا
األ
حَ ْ
َ
إل ْخ� َ

�وا ِّم ٕ
وا جَّ ِ
و َد ْع َ
ت� ْه
�ن َأ ْم� ِر َ
�ك ِم ْ
الع َ
وا ْج َع ْل ل ٰهِـ�ذا َ
ٕ
ْياس ُهدَ ٰى
األ ْم ِر ِمق َ

ألنّـهـ�ا َطـ ِريـ َق ٌ
ـهـج� ْة
ـ�ة مُم ْن َ

�ياخ ا ُهل�دَ ٰى
ِّب�اع َأ ْش ِ
اس�ها ٕات ُ
َأ َس ُ
�ن ُك ِّل َب�ر َو ٍ
ارث ُ
للخ َلف�ا
ِم ْ
ٍّ
ِ
َ
�م
�م
بالع ْل ِ
وأ َّص ُل�وا َطري َق ُه ْ

��و َة َطــ َه يف املَال
و َن�َش�رَ ُ وا َد ْع� َ
ٰ
�اوزُ وا ُمشْ ِ
َ
�راس
�ك َل َة
جَت َ
الك يِ ْ
ٕ
وا ْس� َت ْل َه ُموا َم ْو ِق َ
�ف َم ْن َق ْد َس َ�ب َقا
و َمو ِق ِ
�ف ا ِ
ح ِ
رار
�ن مَ ْ
إلم�ا ِم ِم ْ
�ل ال َق ْ
ْ

ِ
َ
وا َ
البغَ ا ْة
حل َس ِن ِّ
الس ْبط ا ّلذي أ ْع َط ٰى ُ
مَ ْ
ول َي ِع ْب ُ�ه َأح�دٌ يف َم ْو ِق ِف� ْه
ُ
وك ُّل َم ْ�ن فيِ َْص�رْع ِ ِه َق ْ�د َأ َّي ُ�دو ْه

واص بالبِ ِ
ناء ٕ
َ
وا ْن َتبِ ْه
ن َْح َو
الـخ ِّ
فف ِ
ِ
ي�ه زَ َّل َب ْع ُض ُه�م َ
وأ ْف َس�دَ ا
ْ
�زت هَ ْن ً
�وت
ج�ا و ُق ْ
َم ْد َرس� ًة مَت َّي ْ

�ن ا َهل ٰ
ُمصان ٌ
َ�ة َع ِ
والب ْه َرج� ْة
�وى َ
ِّـصال ٕ
ٍ
وا ْقتِدَ ا
س ٕات
مِ َّم ْن َل ُ
ـه ْم رِ ُّ
�ن األرشا ِر َع ُ
اش�وا ُح َنف�ا
ن ََ�أ ْوا َع ْ

حلـ ْت ِ
وبالسـال ِم ا َ
ـمي
قى
وبال ُّت ٰ
َّ
ري ما ِح ْر ٍ
�ن َغ ِ
عىل َب ِ
اب ٕا ْعتِال
ص ٰ
ِم ْ
ِ
ْ�ر ِة ا ُ
�ر ِ
اس
و َم�ا هَ َل�ا م�ن َكث َ
حل ّ

ِ ِ
�و َم ُ
الط َل َق�ا
َك َم ْوق�ف ا ُمل ْخ َت�ا ِر َي ْ
ض َ
لمَ َّ�ا َر يِ ْ
�ار
باأل ْم ِ�ر َص َ
�ار ا ُمل ْس َتشَ ْ
س ال َقرا ِر ُدونَ َأ ْن ُي ْد ِمي ا ِ
جلبا ْه
ُك ْر يِ ْ

َب�ل َق َ
�ال َطـ� َهَ :س ِّ�يدٌ َك َس� َل ِف ْه
ٰ
اع�ا َأ مْ َ
ص ً
َفما ا َّل�ذي حُ ْييِ�ي َرِ
خ ُ�دو ْه
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َف َأ َخ َ
�ى
س
اإلم�ام ا ُمل ْج َت َب ٰ
ُ
�ذ ال�دَ ْر َ
مَ ْ
ول ُي َن�ا ِز ْع أو ُيقاتِ ْ
�ن َبغَ �ا
�ل َم ْ

َ
�م
��ن َأ َح� َّ�ب� ُ
س ل� ِْل�آِ ِل و َم� ْ
وأ َّ
�ه� ْ
�ل ا ُ
مَ ْ
ول ت ْ
اس َأ ْه ِ
�ب
حل ِّ
َ�زل نِْب�رْ َ

َقائِ َم� ًة

�ج
بم ْن َه ِ
َ

السلا َم ْة
َّ

ي َد ْف ٍع ٕ
اع
وان ِْد َف ْ
وال َج ِديدٌ َغ رْ َ
�وال َ
�ر ْة
�ن َيوالِ َيه�ا ُي يِ
َف َم ْ
الك َف َ

ين َخ َر ُجوا َع ٰىل ٕا ْجتِها ْد
إِ ّال ا ّل ِذ َ
�م َق ِل ٌ
�ن َق ٍ
لي�ل َج َّن�دُ وا
ي�ل ِم ْ
َو ُه ْ

َ
ٕ
�ر ُأو ُل�و ال َت ْس�يِ ِ
يس
وا ْس� َتث َْم َر األ ْم َ

�ح ا ُ
ص ً
اع�ا ُم ْس� َت ِم ْر
�ب رِ َ
لِ ُي ْصبِ َ
حل ُّ
وب ا ُملس ِ
و َف َّر ُق�وا َبْي�نْ َ ُ
�ل َم ْة
الش ُ
�ع ِ ْ
ٰلـك َّنن�ا إذا َد َر ْس� َنا املَ ْس َ�أ َل ْة

اب َهـٰـ�ذا املَ ْك� ِر
وع ِر َف ْ
ُ
�ت َأ ْس َ�ب ُ
م�ن َأ َرا َد ا َ
�ع
حل َّ
َف ْ
�ق ف ْل ُي َتابِ ْ
َ
فاأل َّو ُل�ونَ ِمث ُْ�ل زَ ْي ِ
ي�ن
�ن َ
العابِ ِد ْ
و َباق�ر ِ
�م َك َ
الص ُ
�ادق
الع ْل ِ
�ذاك َ
ُ

َع� ُّ
ابدين ُذو اإلبا
الع َ
لي زَ ُ
ي��ن َ
ش َم ْن ُي َع ِ
مَ ْ
الوزَ َغا
ول يجُ ِّي ْ
ادي َ
ن�ار ْت َد ْر هَ ُب ْم
�د ٍق َق ْ
َط ِري�قَ ِص ْ
�د َأ َ
�ب
�ن هَ ْي ِد ُم َه�ا
َبر ِغ�م َم ْ
بالس ِّ
َ
ِ
�لى َط��ري� ِ
احلفظ لِ�ْل�إْ ِم��ا َم� ْة
�ق
َع ٰ
وف ْت َن ٍ
ِ
�اع
�ن َخ ْل ِف َه�ا َعقْ�دُ ٕانتِ َف ْ
�ة ِم ْ
جل ْه ِ�ل أو ِ
با َ
�ر ْة
�م ِع ْل ِ
بالع ْل ِ
�م الث َّْر َث َ
�م لهلِ ِ َي ْ�د ِري با ُمل�را ْد
َفأ ْم ُر ُه ْ

َأن ُْف َس ُه ْم لِ ْل َحقِّ ٰلـ ِك ْن ُب��دِّ ُدوا
لخِ ِ ْد َم ِ�ة الي ُه ِ
�ود واملَ ُج ِ
�وس
َ
ني َي ْص َن ُع ِ
احلقْدَ َ
األشرِ ْ
يف ا ُمل ْس ِلم َ

إل ْف ِ
ِ
ك ا َ
واآلل با ِ
حل ِق ِ
ري َمغْ َن ُم ْه
ي�ن ا ُملشْ ِ
ِم�ن ا ُ
�ذو ِر زَ َ
جل ُ
�كل ْة
ال َر ُ

ْلى بِ َْي�رْغ ِ ِف ْك ِ�ر
فاملَ ْك ُ�ر ال يجُ ٰ
��و ِ
�ن ُيشَ ايِ ْع
الء ِع ْندَ َم� ْ
س ال� َ
رِ َّ
�اس لِدُ نْيانَ�ا ِ
�د َو ُة ال َّن ِ
ي�ن
�م ُق ْ
ود ْ
ُه ْ
اه ُم يف َك ِ
�ون َر يِّب َش�ا ِر ُق
َس� َن ُ
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ِ
�ن َع ْ
لي
�م
اإلم�ام زَ ي�دُ ْب ُ
ُ
وم ْن ُه ُ
�ار َب ْع�دَ ُه ا ِ
�د
�ام ا ُمل ْجت ِه ْ
إل َم ُ
َ
وس َ

ِ
الع َ
س
َق ْد َس َك َن ُ
ريض َك ْي ال َي ْرتَك ْ
ِ
والتعلي�م
بالدعـ�وة
و َقـــ�ا َم
ِ

آل البي ِ
َش�هيدُ ِ
�ت با َ
حل ِ
�رب ْابتُِل�يِ ْ
َْ
َذ َ
ض ا ّلذي ِفيها زَ ِه ْد
الع َر ْي يِ ُّ
اك ُ
َ ٍ ِ
س
فيما َع َل ْي�ه ال َّن ُ
�اس م�ن أ ْم�ر َدن ْ
ِ
أخلاق النب�ي َ
ون ِ
ري�م
َشر
الك ِ
ْ

�ك َن ِ
َأ َّو ُل َم ْ�ن َق�د َس َ
الع َرا َق�ا
يب ا ُملش� َت َه ْر
�م َأتَ�ى ِع ٰ
يس�ى ال َّن ِق ُ
ُث َّ

�ن ِ
آل َطــ� َه مَ ْل َي ْ
�زل َس ّ�با َقا
ِم ْ
ٰ
حلْب�رْ ُ ِم ْص ٌ َ
�ام ا َ
�و ا ِ
�ر
ْ
إل َم ُ
وه َ
ب�اح أ َغ ْ

��ح��دِّ ُث
َ��م��دُ ا ُمل َ
و َب ْ
��ـ��ع��دَ ُه حُم َّ

َع ّ
ال َم ٌة

وللعلو ِم
ُ

َو ُ
ارث

العرض الثاين

ت َ
تَوا َل ِ
اث ِجي ً
ال َبعدَ ِج ْ
األ ْح َ�د ُ
يل

ت َ
و َم�ر ِ
�وام يف َح ْ�ر ٍ
َ�ار
األ ْع ُ
ب ون ْ
َّ
�ل ٕاهللِ
مَ ْ
�ج َأ ْه ِ
ول َي َ�ز ْل َم ْن َه ُ
�ن َأ ْه ِل َهـٰـ�ذا املَ ْن َه ِج
�ن َب ِقي ِم ْ
بم ْ
َ

�رزَ ا ُمل َه ِ
�ر
َأ ْث َن َ
�اء َهـٰ�ذا َب َ
اج ُ
َ
�د َح َص َ
لا
�ر ا ّل�ذي َق ْ
َف َها َل� ُه األ ْم ُ

ت ُ
وازْ دا َد ِ
ٕ
�ور ت َْع ِقي�دَ ًا َوبِ ْ
ي�ل
األ ُم ُ

ِ
َ ِ
وف َت ٍ
�ر ْار
لى
�ن َع ٰ
ال�والء وال َق َ
�ظ ٕاهللِ
إل ْف ِ
�ك ِح ْف ُ
�م ا ِ
َي ْرع�ا ُه َر ْغ َ
«الس َ
ـج
ماذج
ـه ِ
نَ� ِ
ال َم ِة» ا ُمل َمـ ْن َ
َّ
ُ ِ ِ
َ
�ر
يس�ى أ مْحَ�دُ ا ُمل َصابِ ُ
ن َْس�ل ْاب�ن ع ٰ
�ن ُس ِ
ِ
�وء ٕا ْبتِال
�ر ٰى
للآل ِم ْ
وما َج َ
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�د َر ٰ
�د َدا
�م ت ََب ّ
َف َق ْ
أى َم ْن َه َج ُه ْ
ــن ِفـ ْتـ َن ِ
ـراع وال َّت َك ُّت ِل
الص ِ
ـة ِّ
ِم ْ
ض ِ
ق�ر َر ا ُ
�ن َأ ْر ِ
الع ْ
راق
�ر َ
وج ِم ْ
َف َ
خل ُ
ٕ
وا خَّ َت���ذ َ َّ
الشا ِم
الط ِريقَ ن َْح َو
َّ

�ار يف َأ ْر ِ
�ن
َ
الي َم ْ
�م َس َ
وح َّ
ض َ
�ج ُث َّ
ٕ
�و ٌم ِم�ن َبنِـ�ي ُع ُمو َمتِ� ْه
وا ْخ َت َ
�ار َق ْ
س ُد ٍد ويف ِسها ِم ا ُمل رْ ِ
ش َق ْة
يف رُ ْ

وو َّج��� َه ا ُمل ِ
إىل
�ب ٰ
َ
�ر ْك� َ
هاج ُر ال� َّ
ت�ى َ
حل رْ َ
ال�و ِاد ْي
ض
َ
�ى َأ ٰ
َح َت ٰ
م�وت َ

ف َق�ا َم َي ْد ُع�و ُك َّل ِذي َش� ْنئ ِ
َان
َح َت ٰى ٕارتَض�ا ُه ُ
الك ُّل َش ْ�يخ ًا وإِما ْم
مَ ْ
ول يخُ َ الِ ْف َأ َحدٌ َرأ َي ًا َبدَ ا

ـعـقُّ ِ
ـل
ـج
َ
وعـا َل َ
ــور بال َّت َ
ُ
األم َ
����ع ال��� ِز َراع��� َة ا ُمل� ِ
�ف��ي��دَ ْة
َو َّو َس َ
ادي املَ ْي ُم�ونُ
َح َت ٰ
ال�و ُ
�ى ٕا ْس� َت َكانَ َ
َ
�ز ْة
���س املَ� ْ
�م� َّ�ي� َ
��د َرس��� َة ا ُمل� َ
وأ َّس َ
�ن َم ِ
ِ
راح ِ
�ل
يف َه ٰـ ِ�ذ ِه
األثن�اء ِم ْ

ٕ
�ن ا ُهل ٰ
وا ْنشَ �غَ ُلوا َع ِ
�دى بِما َب�دَ ا

ال�و ِ
الء وال َق�را ِر امل ُْع ِض ِ
�ل
َع ٰ
لى َ
بِ ُجم َل ٍ
�ن َأ ْه ِل ِ
لى ٕات ْ
ِّف�اق
�ه َع ٰ
�ة ِم ْ
ْ
�و الب َل ِ
�د ا َ
حل�را ِم
َ
وع�ا َد ن َْح َ
َ

ٍ ِ
الس� َن ْن
ِم ْ
�ن َب َل�د لمِـثـْلـه�ا حُ ْييِ�ي ُّ
ـهم ِم ْن ُد ِ
ون َأ ْق ىَ ٰ
ص ِو ْج َهتِ ْه
ن ُُزو َل ُ

َ
�والي تِ َ
ل�ك املَ ْن ِطق� ْة
�م َم
َ
أ َحي�ا هِبِ ْ

شرَ ْ ِق البِ ِ
لاد يف ِج ٍ
ب�ال َ
وخلا

�ن يف البِ ِ
�ن َ
األ ْي َم ِ
�ن َد ْو َع ِ
لاد
ِم ْ
ِ
وك َّ ِ
ُ
��ر ب��ا ُهل� ٰ
��ي
�دى ْ
��ل غ ٍّ
اإلي�َم�اَ ن ْ
وأ ْذ َع ُن�وا لِر ْأيِ ِ
َ
لى ال�دَ وا ْم
�ه َع ٰ
َ

�ف ِ
�ن يخُ َ الِ ْ
باحل�وا ِر ُأ ْر ِش�دَ ا
و َم ْ
�ال والس ِ
�ذ ِل َم ٍ
و َب ْ
�لوك األ ْم ِ
ث�ل
ُّ
ـع املَ ِ
ـواق َ
َ
الس ِديدَ ْة
ـف
ـج َ
وش َّ
َ

وباأل َم ِ
�ان

َق�ر ِ
ت
َّ

ِ
ِ
واألخلاق
ل�م
بالع ِ
ت ََوس َ�ع ْت َم ِ
�ب
ذاه ُ
َّ
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ٕ
الع مَ
إل ْس َ
�ال ِ ا ِ
مي
وا ْن َتَش�رَ َ ْت يف َ
لا ْ
ِ
ُ
َّ
ال��ذ ْو ِق
ج��ال ِع ْل ِم
وم ْث ُل ُه ْم ِر

ـل ا ُهلـدَ ٰى يف ُ
ُق ْد َو هُ ُت ْم َأ ْه ُ
األ َّم ِة
ِ
ٕ
ي�م
وا ْش� َتغَ ُلوا
�م وال َّت َع ِل ِ
بالع ْل ِ

اع ِ
ٕ
وا ْع َت َز ُل�وا َأ ْه َ
�ن
ـ�ز ِ
�ل ال ِّن َ
والف َت ْ
�اة والغُ ِ
�ن البغَ ِ
ِ
لاة األ ْد ِعي�ا
م َ ُ
�م ا ُملؤَ َّص َ
لا
�ن ن ََح�ا َم ْن َح ُ
و َم ْ
اه ُ

الس ِّي ِد ا ُمل ِ
ِم ْن َب ْع ِد َع رْ ِ
هاج ِر
ص َّّ
ِ
�ز ا َ
حل َضا ِر َم� ْة
�ن ُه َن�ا مَ َت َّي َ
وم ْ

مَ ْ
ول َيزا ُل�وا َبع�دَ ُه يف الاِ ٕ ْرتِ َق�ا
�اف لِ ْل َمدَ َر َس ِ
َ
َأ َض َ
الطري َق� ْة
�ة

�ت رَّ ِ
الش َيع� ْة
�ت َث َوابِ ُ
ٕفا ْج َت َم َع ْ
وازْ دا َد ِ
ٕ
وسلا ْم
�اس ُه�دُ وء ًا َ
ت ال َّن ُ
ٕ
الش ُ�ي ُ
التبِ َي ِ�ة
وخ يف رَ ْ
وا ْج َت َه�دَ ُّ
م�وت َم ْن َه َجا
�ى َغ�دَ ا يف َح رْض
َ
َح َت ٰ

��ار ِ
الر ْ
جال
َ
ت ُّ
وص َ
��ر ُج ِّ
األم خُ َت ِّ
ُ
��ت َأ ْربِ
ٌ
��ط��ة وزَ اوي��� ْة
��س ْ
وأ َّس َ

ِ
ِ
الـسـ َ َ
ـامـي
ــر َّ
َحـامـ َلـ ًة س َّ
ال ِم احل ْ
وس�اد ُة ال َّت َص ِ
�وف املَ ْر ُم ِ
�وق
َ

ــراع َحو َل ِ
الق َّم ِة
َم ْن ت ََر ُكوا ِّ
الص َ ْ
�و ِة
و َد ْع َ

احل ْك َم ِ
ِ
�ة

ي�م
وال َّت ْف ِه ِ

ُ
وب وا ِ
اع لِ ْل ُح ُ�ر ِ
إل َح ْ�ن
وك َّل َد ٍ
اس هَ ْن َ�ج َ
ٕ
وا ْس� َت ْخ َل ُصوا لل َّن ِ
األ ْت ِقيا
ِ
كمث ِ
�ن يف َح رْ َ
َ�ز َال
�و َت ن َ
ْ�ل َم ْ
ض َم ْ

الس َّن َة فيِ
العشَ ائِ ِر
َ
َق ْد َر َّس ُخوا ُّ
�ر ِ
َعْب�رْ َ ُ
ائم� ْة
ون باملَ َزا َي�ا الدَ َ
الق ُ
ص ال َف ِق ِ
يه ا ُمل ْن َت َق ٰى
َح َت ٰى َأت َٰى َع رْ ُ
لى ا َ
َ
حل ِقي َق ْة
الس ْي َف َع� ٰ
وك� َ رَ
َس� َّ

بال�ذ ِ
َّ
وق يف َب ْو َت َق ٍ�ة َر ِف َيع� ْة
�ذ َل ُج ْه ٍ
�ؤون ٕ
الش ِ
و َب ْ
وا ْلتِزا ْم
�د يف ُّ

�ح َأ ْب ِ
�و ِة
و َف ْت ِ
�واب ٕانْتِش�ا ِر َّ
الد ْع َ
��ن َغ��ي� ِ
ر ِه مُ َم ْن َهجا
َ��ي��ز ًا َع� ْ
مُم َّ
�ات ِ
�ع َ
األ ْج َ
احل َج ْ
ال
ي�ال َر ّب ُ
وت َْص َن ُ
للع ِ ِ ِ
ِ
الرا ِو َي� ْة
و َم ْع َه�دٌ
ل�م في�ه َّ
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رآن وال َّت ْج ِو ِ
ِ
للق ِ
واحل � ْف� ُ
ُ
يد
�ظ

ي�ن وال َّتو ِح ِ
ِ
�ل الدِّ ِ
�م َأ ْص ِ
ي�د
وع ْل ُ
ْ

ٕ
الع مَ
�ال ِ اإلن َْس�انِي
وا ْن َتَش�رَ ُ وا يف َ
ِ
ي َسي ٍ
ف أو ِسالحٍ أو َغ َر ْ
ض
م ْن َغ رْ ِ ْ
ٕ
الع مَ
�ال ِ
فع ْ
�ع ُ
وب َ
وا ْن َت َ
�م ُش ُ
�ت هِبِ ْ

ل ِ
َي ْد ُع�ونَ ُك َّل ال َّن ِ
�اس لِ إْ ِ
يمان
للج ِ
�اه ُع ْن ِ
أو َطـ َل ٍ
�وان املَ َر ْ
ض
ـ�ب َ
ٕفان ُْظ ُ
ـ�م
ج َل� َة املَـعـالِ ِ
�ي مُ ْ
ْ
�ر أ َخ َّ

�د ُه يف َح رْ َ
ال�و ِاد ْي
وح ُّ
َ
ض َم ْ�و َت َ

ض ِ
رار يف َأ ْر ِ
احل َم ٰى
مَ َت َّ
��ز َق ال َق ُ
ال�وا ِر ِ
ث ا َ
َع ْه�دُ ا ِ
�د ِاد
حل َّ
إل َم�ا ِم َ

يف َد ِ
األو َط ِ
ان أو يف ا َ
خلا ِر ِج
اخ ِل ْ
زم�ان الس� َّل ِ
َه�ذا ِم ٌ
ف
�ن
ث�ال َع ْ
ِ َ
�ن َب ِ
ٕ ِ
ع�د ما
س�ار َق ْ
�د َب�دَ ا ِم ْ
َفالاِ نْح ُ

َ�ر ٰى ٕا ْختِ َ
�و ِم عن َخوا ِر ِج
الف ال َق ْ
ت َ
َ
ش ٍء َق ْد َب ِ
خل َل ِ
ـقـي يف ا َ
فـأ ُّي يَ ْ
ف

العرض الثالث

الع مَ َ
اإلسلامي
�ال
ـمـ�ا َأ َص َ
�اب َ
َل ّ
ْ
وس� َق َط ال َق�رار ِم�ن ِرجالِ ِ
�ه
َ
ُ

ْ�ض ُك ِّل َثابِ ٍ
ب َنق ِ
�ج
�ت و َم ْن َه ِ
وم ِّز َق ْت
ُ

الد
بِ ُ

ُك ِّل

الع َر ِ
ب
َ

ث�اء الشَ ِ
َد ُاء الغُ ِ
اإلعالم�ي
�ام ِل
ْ
َ
ي�ن ا�هللِ يف َأ ْج َيالِ ِ�ه
وض َ
�اع ِد ُ
�ج
�م م�ا َي ْبغُ ونَ� ُه يف ا ُمل َه ِ
ور ْس ِ
َ
وا ُملس ِل ُمونَ حَت َت َق ْه ِر َ
األ ْج َنبِ ْي
ْ
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وس�ا َد ِ
ت
َ
�ز َع
ت ََز ْع َ
فع�ا َد ِ
ت
َ

ال َق ْو ِم َّي� ُة

ّ
الذاتِ َّي� ْة

َ
�ن بِ ُ
�ك ِّل ِم ْن َط َق� ْة
األ ْم ُ
�و ا َ
جل ْه ِ
�ل
البِ ُ
لاد ن َْح َ

�اس لأِ َ ْج ِ
ال�رزْ ِق
َ
وه َ
�ر ال َّن ُ
اج َ
�ل ِّ
وا ْ�س� َت ْع َم َر ُ
الك ّف ُار َأ ْر َ
ني
ض ا ُمل ْس ِل ِم ْ

ِ
َ
والق َي ْم
الع ُلو ِم
ـروا هَ َْن��ج ُ
وغ ُّي ُ
ِ
يم يف املَ��دا ِر ِ
س
وزَ َّي � ُن��وا ال َّت ْعل َ
مَ ْ
السال َم ْة
ـم ْن َه ِج
�ع� ْ
ول َي� ُ
�د لِ َ
َّ
ُي َع ِّل ُمونَ فيِ ُظ���ر ٍ
وف حُ ْم� ِر َج� ْة
ُ
ُ
وأ ْع ِج ُب�وا

ب ُلغَ ِ
�ة

الو َظ ِ
ائ�ف
َ

َو ِظي َف� ْة

َّ�ب
َش�ها َد ٌة
ُم َرت ٌ
ُ
وات
هَتا َف َت
الك ُّل َع َل ْيها َس َن ْ
حَي ِ
ِ
ْ��م�� ُل�� ُه ا ِ
ث��ن��ان وال �ثّ�لا َث � ْة
إل

ض�اع َم�ا َم َع� ْه
ـ�م َأ
�و ُت َعـالِ ٍ
َ
َ
فم ْ
�ع ا ْ�س�تِعام ِر
و َق ْ
�د َب�دَ ا َه�ذا َم َ
س يف ال َّت ْح ِد ِي�ث َع ْي ٌب َل ْو ُنرشْ
و َل ْي َ
�د َس َّي ُس�وا ا َ
حلدا َث� ْة
ٰلـك ّنه�م َق ْ

إل ْن��س� ِ
يف َع مَ
�ان ُ
��ال ِ ا ِ
بالكـ ِّل َّـيـ ْة
وس�ا َد ِ
�ر ٌ
وف َق ِل َق� ْة
ت ُّ
َ
الدنْي�ا ُظ ُ
والثَّ�أ ِر وا ُ
�ب ال َق ْت ِ
�ل
جل ِ
�وع ُ
وح ِّ

والش ِق
يف ُك ّ ِل َف ٍّج َغ ْر هَبا
رَّ ْ
ِ
َ
ين
ي�م ِفيه�ا بِ َي ِق ْ
وأ ْض َع ُف�وا ال َّت ْعل َ
بِ َب ْع ِ
الد َس ْم
ض ما َجاؤُ وا بِ ِه ِم َن َّ

لل�دا ِر ِ
س
و َم ْن َه ُج�وا ُع ُلو َمه�ا
َّ
�وت ا�هللِ
َغيـ�ر ُبي ِ
َ
والكرا َم� ْة
ْ َ ُ
وغالِ ُب ال َّن ِ
َ
اس َس َع ْوا لِ ْل َب ْه َر َج ْة

وعائِ ِ
�ن املَ َص�ا ِر ِ
ِ
ف
�د
َ
امل�ال ِم َ
يف ُك ِّل َأ ْر ٍ
ض ِخ ْد َع ٌ�ة َل ِطي َف ْ�ة
ِ
لم رَ ِ
الش ُ
ات
يف كاملَ َو ْ
َح َّت ٰى َغدَ ا الع ُ

�م يف ال َّن ِ
�اس م�ن ِو َرا َث� ْة
و َم�ا هَ ُل ْ
و َلي�س يف ِ
�ع َش ْ
ص َي ْت َب َع� ْه
الواق ِ
�خ ٌ
ْ َ
ي�ث يف َ
�و ِة ال َّت ْح ِد ِ
األ ْم َص�ا ِر
و َد ْع َ
ُم َع ِ
اد ًال للدِّ ِ
ض
ين فال َف ْص ُل ُم رِ ْ
َ�أت َب ً
�ن ُه ٰ
ت يِ
�دى الو ِرا َث� ْة
ديلا َع ْ
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مَ ْ
عد للدِّ ِ
ري َم ْن َب ِقي
ول َي ْ
ين َغ ُ
اع َ
الط َب ِق ْي
الص ِ
ـر رِّ
َ
وج َاءنَا َع ْ
ـص ُ
ـاد َد ْو َر ال َّن ِ
َف َأ ْك َم َل ا ِ
اس ِخ
ـح ُ
إل ْل َ

�ب
َف َأ ْر َع َ

الد َع�ا َة
ُّ

واملَشَ �ا َخيا

يل َ
�م ِق َ
وت»
و َم ْن َد َعا لِ ْل ِع ْل ِ
«الك َه ُن ْ

وس ِ
الش ُ�ي ُ
الش�وا ِر ِع
وخ يف َّ
�ح َل ُّ
ُ
ِ
�ات َق ْه�ر ًا َ
�د
�ن َم َ
وك َم ْ
�م َم ْ
وم ْن ُه ُ
اح ِ
الو ِ
إل ٰلـ ِ
ول َي َ�ز ْل ِح ْف ُ
مَ ْ
�ظ ا ِ
�د
�ه َ
وه��ي َ
��أ ا� ُ
ني
هلل ِر َج���ا ًال خُ ْم ِل ِص ْ
َ َّ
�ور َّ
َف ْ
أظ َه َر ا� ُ
يق
الط ِر ْ
هلل هِبِ ْ��م ُن� َ
الد ِ
وفيِ ا َ
يج َ
اخ ِل
خل ِل ِ
وك��ذا يف َّ
الو ْح�دَ ِة ا َ
وم ْن ُ
جل ِدي�دَ ْة
ُ
�ذ َف ْج� ِر َ

ِ
س املَ ْن َه ِج ا ِ
�ي
َ
وع��ا َد رِ ُّ
إل ْس�لام� ْ
ـ�زاع َ
األن َِ�و ْي
اع وال ِّن ِ
ِ
�م الِّص�رِّ
َر ْغ َ

ُّ
هلل َأ ْولىَ ٰ
ف �ا� ُ
بالظ ُهو ِر ا ُمل ْر َت َق ْب
�ن املَ ِ
َق ْ َ
َ
�وات
�ي ِم َ
�د أ ْخ َ
�ر َج احل َّ
ِ
مَ ْ
�د ُهدِّ م�ا
ي�م َم�ا َق ْ
ول َي َ�ز ْل ت َْرم ُ

اه ٍ
�ل أو زَ ِ
�ن ِ
خام ٍ
�د ُم ْس� َتو َث ِق
ِم ْ
�ل البغْ ِي ا ُهل ِ
ِ
ِ
الش ِ�ق ْي
الم ِّي َّ
م ْن َداخ ِ َ
ار َب الر ُموزَ َحر َب املَ ِ
اس ِخ
َ
وح َ
ُّ
ْ
والش ِ
وح َّ
ـوام َ
ـخا
وح
َّ
ـم رُّ ُ
َ
الص َ
ـط َ
وت
ال ُب َّد َأ ْن َيـ ْفـ َن ٰى وال ُب َّد َي ُم ْ

��ز ٍر بِ���دُ ِ
ون َوا ِز ِع
يف َم ْظ َه ٍر ُم ْ
ِ
ِ
الر َص ْد
وم ْن ُه ُم َم ْن َف َّر م ْن َعينْ ِ َّ
�اق� ِ
حل� ِ
�دي��نِ� ِ
لِ� ِ
�ه َب� ٍ
��م ا َ
�د
ب��ر ْغ ِ
��اق َ
اجروا َخوف ًا ِم َن ا َهل ْت ِ
ني
ك املَ ِش ْ
ْ
َق ْد َه َ ُ

يف ا َ
حل َر َم ِ
يق
الع ِر ْ
ني َج َّ�د ُدوا ال َّن ْه َج َ
الش ِ
ِم ْن َو ِ
�ع ُ
�ام ِل
اليامنِ ْي َّ
اس ِ
الق ْط ِر َ
ري َيـبـدُ و ُمـع ِ
وا َ
ـلـنـ ًا ت َْأيِيدَ ْه
ْ
خل ُ ْ

َ ِ ِ
��ع َ
األ ّي���ا ِم
��ي ٰ
��ى َم َ
يف أ ْه��ل��ه حَ َي َ
وه ْج َم ٍ
ي�م َ
األ َب� ِو ْي
�ة ِض َّ
َ
�د ال َق ِد ِ

بالس َ�ب ْب
ْ
وه َو ا ّلذي ُي ْب ِدي ال َّن َج َ
اح َّ
بال�ذ َو ِ
َ
َّ
ات
اإلس� َنا َد
�ر
ْ
وأ ْظ َه َ
�اج َو ْقت� ًا وا ْ�هتِ اَمم� ًا ونََمَ
حَ ْي َت ُ
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ِ
ِ
لمِ
ور
وخ ْد َم� ًة َواع َي� ًة َ�ا َي�دُ ْ
�واب ِ
�ق َ
ت�ن
و ُنغْ ِل ُ
�واب َأ ْب َ
األ ْب َ
الف ْ
فك ُّل َعْص�رْ�ٍ
ِف ِ
ُ
يه َد ْج� ٌ
�ل وا ْ�حتِوا

ِ
ُ
الع رْ ِ
ور
يف َ
ص َح ّت ٰى َن َّتقي شرَ َّ األ ُم ْ
�ن
�ن ِري�احٍ و َد َخ ْ
و َم�ا َس َ�ي ْأ يِت ِم ْ
الض َحاي�ا بامل َف ِ
ي�م ا َ
ُيغْ � ِري َ
خل َوا
اه ِ

ـت ال َق ِ
يـمـ ْة
يخُ ْل ِخ ُل الـثَّـوابِ َ
ـد َ
ويخَ ْ َ�د ُع َ
�ن ُك ِّل ِفئَ� ْة
�رار ِم ْ
األغ َ

�ض الس ِ
�ز َر ُع ال َن ِ
واق َ
�قيم ْة
و َي ْ
َّ
�ى َي ُكونُ�وا َش�ا َم ًة يف َق ْو َق َع� ْة
َح ّت ٰ

�جدَ ا
و َب ْع�دُ َت ْل َق ُ
�م ُر ُكوع� ًا ُس ّ
اه ْ
�ن َق ْب ِ
�ل َأ ْن
�م َق ْ
�د َأ ْد َر ُك�وا ِم ْ
َو َل ْي َت ُه ْ

للب َع�دَ ا
�ن َب ْع ِد َم�ا َق ْ
ِم ْ
�د َخدَ ُم�وا ُ

َي ْص َط ُاد ُه�م إِب ِليس يف ِ
الع ِك ْر
امل�اء َ
ْ ُ
والز َم�انُ
�ى َي ُف َ
الو ْق ُ
َح ّت ٰ
�ت َّ
�وت َ

�د َن َّف ُ
�را َد ُه
ٰلـ ِك َّن ُه ْ�م َق ْ
�ذوا ُم َ
َ
��و ُع��وا ا ِ
اع
ـز ِ
إل ْس�ل�ا َم لل ِّن َ
وط َّ

وج َاء ِ
حلـ ْت ِ
ـيـجـ ُة ا َ
ـم َّـيـ ْة
ت ال َّنـتِ َ
َ
َف ِ
ُم ِ
الز َم ِ
�ان
ـيـب� ُة
ه�ذه
َ
ـص َ
ِ
َفأي َ ِ
�م ا ُملشْ َت�رَ َ َك ْة»
ْ
�ي «ا ْل َقواس ُ
�ن ه ْ

كالض ِم ِ
ت
�م َدوا َم� ًا
ير ا ُمل ْس� َت رِ ْ
َّ
ُ
فه ْ
ن�ود َش ْ�ي ُخ ُه ْم َش ْ�يطانُ
ُ
�م ُج ٌ
وه ْ

ِ
ي�س يف َنْش�رْ ِ ا ِ
�ن
َي ُق ُ
إل َح ْ
�م إِ ْبل ُ
ود ُه ْ

َ
وخدَ ُم�و ُه

�وا
وا ْ�ص َط َف ْ

ِو َدا َد ْه

اع
وص
للص ِ
�ر ُف��وا ال ُن ُص َ
رِّ
َ
وح� َّ
اآلر َاء وا َهلـ ِو ّي ْ�ة
ـت
ُتشَ �ـ ِّت ُ
َ

والس� ْل َط ِ
�ع ِ
ُ
ان
وب
وم َن ُ�ة
حِ ْ
الش ُ
ُّ

�ن َط ِر ٍ
ي�ق ن َْس� ُل َك ْه
وو ْض ُع َه�ا ِض ْم َ
َ
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العرض األخري

َط ِر ُيق َن�ا يف َع رْ ِ
صنَا ت َْر ُج�و ا�ئْتِ ْ
الف

�ن ال َّت َ
لا ْف
َح ّت ٰ
�ى ن َِق�ي َأن ُْف َس� َنا ِم َ

ي َما َي ْد ُعو َل ُه
َفالاِ � ْجتِ ُ
امع َخ رْ ُ
إِ ْذ ِف ِ
�اس َ
واأل ْف َ
�ع ال َّن ِ
�كا ِر
ي�ه مَ ْ
ج ُ
َوس َو ِ ِ
ش
الب رَ ْ
ْ
يس الذي َي ْد ُعو َ
اس إِ ْبل َ
ياس ُة ال َّت ْح ِر ِ
يش
« َف ِّر ْق ت َُس ْد» ِس َ

الط ِر ِ
�م َأ ْه ٌ
َأ ْه ُ
�ل َّ
�ل َل� ُه
ي�ق َف ُه ُ
�ن ِخ ْد َع ِ
ِ
�ة املَ َّ
�كا ِر
�م ِم ْ
وح ْص ُن ُه ْ
إىلٰ ِ
اخل� ِ
وال� ْر
ـزاع َض�رَ َّ
لاف وال ِّن ِ
َبينْ َ ا ُمل َص ِّلنيَ َم َع ال َّت ْه ِو ِ
يش

ِد ِ
والع َم ْ
�ل
السلا ِم وال ِوئ�ا ِم َ
ي�ن َّ
َف َه ٰـ�ؤُ ِ
�د َو ُة األزْ َم ِ
�ان
الء ق ُ ْ

ير َش� ْت ٍم َأ ْو لِ ٍ
�ن َغ ِ
ع�ان أو َجدَ ْل
ِم ْ

الـد َع ِ
وا َ
ـرفا
ـاة ُّ
َـه ِ
ـج ُّ
حل ُّق يف ن ْ
الش َ

َ
�و َك با ُمل َقا َب َل� ْة
إِ ْن زُ ْر هَ ُت ْ�م أ ْح َي ْ
رضونَ ا َ
حل َ
َي ْس� َت ِع ُ
ال ِص ْدق� ًا وا ْ�عتِ َنا
ِ
اع� ْة
و َق ْ
�م مَج َ
�د َع َر ْف َن�ا م ْن ُه ُ

�د َش� ِه ْدنَا َأ ْف َض َ
�ل ْ
�ياخ
األش ِ
و َق ْ
َ
�م
�راخ ِ َآ ِل ا ُمل ْص َط َف ٰ
�ى و َم ْ
أ ْف َ
�ن هَل ْ
�ن أُ َّم ِ
�ر ِ
ُ
آن
اإلسلا ِم
�ة
ِم ْ
ْ
والق ْ

لى ِد ِ
الصفا
اس َع ٰ
�ن مَ َ
ين َّ
َم ْ
ج ُعوا ال َّن َ

َ
واأل ِ
م�ان

السلا ِم
وس�ا َد ُة
َ
َّ
�ت َع ْن ُه َ
�اء َل ْة
َأ ْو ِغ ْب َ
َ�روا ا ُمل َس َ
�م أ ْكث ُ
ْ
اث َي ْن ُف�ونَ َ
ال�و َّر ُ
األنَ�ا
َ
وه ٰـ َك�ذا ُ

مْـ ُن ُك َّ
ـاعـ ْة
الرح ٰ
َح َّي ُ
ــل َس َ
اه ُم َّ
�اء َ
اخ
�ر ِ
�ن َش ّ�يدُ وا البِ َن َ
ِم ْ
لأل ْف َ
َوالىَ ٰ َ
ـم
وأ ْدلىَ ٰ
بالوال ُح َّب ًا َل ُ
َ
ـه ْ

امليِ ْ ِسـر ا ْل ِ
وح ِ
ـوا اإليِامنِ ْي
َ
ـل َ
ِّ
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ِ
َ
ير ُ
�ر ْب
�م َغ َ
فََم�اَ َرأ ْي َن�ا م ْن ُه ُ
الق َ
�م ِم ٌ
للر ِع ِ
ي�ل املَ يِ ْ
�اض
َف ُه ْ
ث�ال َّ
ِ
الس ِكي َن ْة
ـم حَ ُت ُّـفـ ُه
ـس ُ
جَ ْمـل ُ
ـه ْ
َّ

ِ
ـر با ُمل َجا َد َل ْ�ة
الس ْ�ت َ
ال هَ ْيت ُك�ونَ َّ
�ب تَغَ َ
اض ْوا يف شرَ ْف
إذا َر ُأوا َ
الع ْي َ

ي َ
األ َد ْب
و َما َأ َخ ْذنَا َع ْن ُه ُم َغ رْ َ
�ال إِر ِ
ث ا ُمل ْص َط َف ٰى املَ� يِ ْ
�واض
مُ َّ
ح� ُ ْ
َأ ْل َف ُ
ـم حَ ْم ُمو َد ٌة َأ ِمـيـ َنـ ْة
ـاظ ُ
ـه ْ

�و ٰى ا ُمل َجا َم َل� ْة
ُ
�م َب ِعي�دٌ َع ْ
�ن َه َ
وه ْ
َ
َ�ى َك َل ْ
�ف
وأ ْص َل ُح�و ُه ُدونَما َأ ْدن ٰ
َت َل َّط ُفوا يف َر ِّد ِه

ليق يف ُ
الك ُت ْب
وإِ ْن َأت َٰى َما ال َي ُ
�ع َ
َ
وض ُح�وا ا َ
وأ َ
األ ِد َّل ِ�ة
حل َّ
�ق َم َ
�ن ُم ٍ
ري�د َس ْف َس َ
�ط ْة
ال َيق َْب ُل�ونَ ِم ْ
ِ
الز ِ
م�ان
�م َع َر ْفن�ا َس ِّ�يدَ
َّ
م ْن ُه ْ
�ل ا ُهل ِ
�د َب َعب�دَ ال َق ِ
ن َْس َ
اد ِر
�داة ال َّن ْ
ْ

بالق ُل ِ
ـض�ونَ ُ
ـه ُ
�وب ا ُمل ْح َب َط ْة
و َيـ ْن َ
ِ
الط ِر ِ
َش ْ�ي َخ َّ
�ي
ي�ق َ
ال�وا ِر َث َ
الي اَمن ْ
الط ِري�قَ باملَ ِ
فاخ� ِر
�د َد َّ
�ن َج َّ
َم ْ

�د َكانَ فيِ َم ْنـزلِ ِ
�ه املَ ْع ُم�و ِر
َق ْ
َيوم� ًا بي�و ٍم ال َي ِ
�ك ُّل أو َي َم ْ
�ل
َ ْ
ْ
ِ
اإلم�ام
َوالِدُ نَ�ا
وم ْث ُل� ُه
ُ

َح ّت ٰى َأ َف� َ
ور يف ُك ِّل حَم َْل
�اض ال ُّن َ
مام
ور َنا
َع ِل ُّينَ�ا
َمشْ ُ
ا ُهل ُ
�ه ُ

رس ْة
َأ َح َي ٰى ُر ُس�و َم ال َق ْو ِم َش�ا َد املَ ْد َ

ِ
ي�ق الس� َّل ِ
ف
بِ�ه ا�ر َت َقي َن�ا يف َط ِر ِ َ
ِ
ـ�ز ٌة يف ا�هللِ
َـو ُ
ـ�ع
وع َّ
اض ٌ
ت َ

إىل اإلسلا ِم يف الب ِ
�واد ْي
َد َع�ا ٰ
َ

�ن َغ ِ
ير َش� ْت ٍم
ِم ْ

ُدونَ ُع ُج ْب
ج�ال امل ِ َّل ِ
لِ ِر ِ
�ة

�ح املَ َ ِ
َ
ـد َسـ ْة
ـم ا ُملـ َق َّ
وأ ْو َض� َ
ـعـال َ
والص�دُ و ِر
�م الَّش�رَّ ْ ِع
ُأ ْس�تا َذ ِع ْل ِ
ُ

ل�م ا ُمل ْص َح ِ
َك َ
�ف
س ِع ِ
�ذا َع َر ْفن�ا رِ َّ

َ�اد ُر َ
�ت ن ِ
ي�ب َو ْق ٍ
األشْ َ�ب ِاه
ت َْرتِ ُ
وق وال َن ِ
الس ِ
و َب� َْي�نْ َأ ْه ِ
واد ْي
��ل ُّ
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بـ َقـولِ ِ
ـ�ه
ْ

بِ ِ
�ه مُحي َن�ا

ـل ِ
وفـع ِ
ِ
وحـالِــ� ْه
ـ�ه َ
ْ
�و ِل
�ن َل َظ ٰ
ِم ْ
�ى ال َّت َح ِّ

اع َ
الط َب ِق ْي
ِ
ـمـ�ا َأت ٰ
َ�ى َع ْهدُ الِّص�رِّ
َل ّ
َـصـ َن�ا
َأ َق�ا َم َس ّ
�د ًا َمانِع� ًا حُم َّ
ِ
وم ْث ُل� ُه ا َ
ور ا ُهل�دَ ٰى
حل ّ
�د ُاد َمشْ ُ
�ه ُ
ص َح ِ
ل�م وال َّت ِ
أد ِ
ي�ب
الع ْ ِ
َأ َق�ا َم رَ ْ
�ج ا َ
�د ِاد
حل َّ
َأ َع�ا َد ِف ْي َن�ا َم ْن َه َ
�م َل� ُه يف َع مَ
َ
�ال ِ األ َفا ِر َق� ْة
وك ْ
ِ
َ
�ج ا ِ
إل ْسلا ِم
�م َم ْن َه َ
أ َش�ا َد في ِه ْ
َ ِ
ِ
اس ال َّندَ ٰى
ـي َع َّط ُ
وم ْث ُل ُه احل ْبش ُّ
ِ
األوق�ات يف األ ْذ َكا ِر
ُم ْس� َتغْ ِر َق
ِ
ْ�وار ال َّت َص�افيِ الئِ َح� ْة
َع َل ْي�ه َأن ُ
َ ِ
والش ِ
ـم ال ِّن ْح ِر ُير
اط ِر ُّي
َّ
الـعـال ُ
ُتثَ�ار يف َم ْد َر ِس ِ
�ه املَس�ائِ ُل
ُ

وال ُين�ا ِز ْع َأ َح�د ًا يف َم ِ
وق ِف� ْه
تاذ ا َ
واملَالِ ِكي ا َ
ب ُأ ْس ُ
يث
حل ِد ْ
حل رْ ُ
ُّ
والع َم ْ
َش ٌ
�ل
�يخ َم ِك ٌ
الع ُل�و ِم َ
ين يف ُ

و َب� ٌ
��اذل فيِ ا�هللِ ُك َّ
��ل مــالِــ ْه
ِ
�ن َف ِ
الع رْ ِ
ص وال َت َح ُّل ِل
ساد َ
وم� ْ

ِ
اجلـ ُ
ـز ْر ِع ال َق َل ِق
وج ِّندَ
يـل لِ َ
ُ
�ع ا ُمل َه َّج َن�ا
َح ّت ٰ
الو ِاق َ
�ى َو َقانَ�ا َ

َش ْ�ي ٌخ
ببيتِ ِ
�ه
َْ

بع ْل ِم ِ
ِ
�ه

�ى وا ُمل ْب َت�دَ ا
�اب ا ُمل ْن َت َه ٰ
ُم َه ُ
املَ ْح ُف ِ
�وف بال َّت ْه ِذ ِ
ي�ب
وعق ِْل ِ
�ه
َ

الو َّق ِ
�اد
َ

�ن لمَ ْ َع ٍ
�ة َو ّق�ا َد ٍة و َبار َق� ْة
ِم ْ
وجو َه�ر َ
واألح َ
�كا ِم
األ ْف َه�ا ِم
ْ
َ ْ َ

ِ
اإلي�مان َك��انَ ا ُمل ْق َتدَ ٰى
يف َم َّك َة
ِ
ي�م وال َّت ْ
�ذ َكا ِر
�م وال َّت ْع ِل ِ
والع ْل ِ
�ل ا�هللِ تَبدُ و َو ِ
َأ رْس ُار َأ ْه� ِ
اض َح ْة
ْ
ِ
ـور
وا ُمل ْـبـد ُع ال َف ّ
ـهـا َمـ ُة الغَ ُـي ُ

يجُ ِ
�اد ُل

�م
َف َي ْح َت ِو هِي�ا ُث َّ
برزُ ا َ
َب ْ
�ل ُي ِ
�ق َل� ُه و ُي ْن ِص ُف� ْه
حل ُّ
يث
َب ْح ٌر َغ ِز ٌير َس� ُْي�رْ ُه َس�ْي�رْ ٌ َحثِ ْ
وم املَث َْل
و َب ُ
اع ُه يف َّش�رَّال� ْ ِع َم ْعدُ ُ
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َر ْغ�م َ
األ َذ ٰى مَ ْل َي ْن ِ
صر ْف َع ْن هَ ْن ِج ِه
َ

وع َل ْم
ــد ُار َد ٍ
ــيــدُ ا َهل ّ
اع َ
والس ِّ
َّ
م ِ
َـز ْل
جُـاهـد ًا يف ا�هللِ َح ْـيـثُـمـا ن َ

الش ِ
ال َ
وا َ
حل َس ُن امل ِ ْف َض ُ
ري
ذاك َّ
اط ْ
الط ِري�قَ فيِ َث ِ
�ى َّ
ب�ات
َش ْ�ي ٌخ مَح ٰ
خَ َ
��رتِ�� ْه
���ر َج ُّ
ال��د َع��ا ُة حَت َ
��ت إِ ْم َ
ت َّ
�يوخ َ
َ
األ ْو ِفيا
�ن ُّ
الش ِ
�م ِم َ
�م َو َك ْ
وك ْ
مِ َّمن َع ْر َفنا َ
ـق
ـن َس َـب ْ
وكـذا مِ َّم ْ
ن�وح َأ َب�دا
َفلا ا� ْلتِ َف ٌ
�ات أو ُج ٌ

املـر ُسـو ِم
ـج
ـه ِ
َأن ِْع ْم ب ٰهَـذا امل َن ْ
ْ
ِ
ْ�ر ِة
نَماذ ٌج َأ ْو َر ْد هُت�ا ِم ْ
�ن َكث َ
فه ٰـ�ؤُ ِ
الر ِ
ج�ال
�و ُة
الء
َ
َص ْف َ
ِّ
لى ال َن ْه ِج الس ِ�و ِّي َ
األ ْمث َِل
َكانُوا َع ٰ
َّ

ُغ َّر ُة

ـصـ ٍر زَ ِ
�ِ
باالت َِّص ْ
ال
اهـ ٍر
َع ْ
تَرب ٰ�ى بس ُ�ل ِ
وك الس� َل ِ
ف
َ َّ
ُ
َّ

مِ َّم� ْن
ِ
ِ
ُ
اج ُروا
�م َ
وه َ
وأ ْخ ِر ُج�وا م ْن ُدو ِره ْ
مَ ْل َي ْع ِر ُف�وا ِح ْز َب� ًا وال ُح ُكو َم� ْة

�ام ًا يف ُبر ِج ِ
�ال َش خِ
�ل َع ٍ
َ
وظ َّ
�ه
ْ
�م َمـقـا َم� ًا و َق�دَ ْم
َأ َق�ا َم لِ ْل ِع ْل ِ
ُي ِق َ
ي�ن ِع ْل ً
�ر الدِّ ِ
وع َم ْ
�ل
ما َ
ُ
ي�م أ ْم َ
َأن ِْع�م بِ ِ
�ج َ
األكابِ� ِر
�ه يف َم ْن َه ِ
ْ

َع ٰ
�وال َ
�دى َ
واأل ْو َق ِ
األ ْح ِ
لى َم ٰ
�ات

و َن� َ
اخ َأ ْق�َص�ىَ ٰ ُم ْن َيتِ ْه
�ال بِالأْ َ ْش َي ِ
ض هَ ْن َج َ
َم ْن هَ َن ُج�وا يف َ
األ ْر ِ
األ ْت ِقيا
�موا َلن�ا ُخ ُط َ
�وط ا ُمل ْن َط َل ْق
َق ْ
�د َر َس ُ

ِ
الب َلدا
َم ْهام مَت��ا َد ٰى ا ُمل ْفسدُ ونَ ُ
اع َو ِ
لِ ُ
�ح ُ
الف ُه�و ِم
اض ِ
�ك ِّل َو ٍ

ِ
ِ
�ي
ْص ُ
�م املَق ُ
�ود ِم ْ
ل ُي ْف َه َ
�ن َم ْن ُظو َمت ْ
ُأن ُْم�و َُذ ٌج للر ِ
اغ ِ
�ب املِثَ�ايل
َّ

ني ُ
الر ِ
األ َو ِل
الصالحِ ِ َ
جال َّ
هَ ْن ِج ِّ
ِ
َ
َ
الر َج ْ
�ال
َبق ّي� ُة األ ْخي�ا ِر أشْ �ياخ ِ ِّ
ض َمو َت ِ
بالش ِ
رَّ َ
ف
آخذ ًا
يف َح رْ َ ْ
وصا َب ُ�روا
بروا َ
يف ا�هللِ ُث َّ�م ا َ�ص َط ُ
�ن ر ْتب ٍ
ِ
�ة َم ْع ُلو َم� ْة
�م م ْ ُ َ
و َم�ا هَ ُل ْ
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َم�ا َكانَ

�س
و َل ْي َ
و ُنشْ � ِهدُ

�ن أو َط ِ
ِ
�ن
�م َال ِع ٌ
اع ُ
في ِه ْ
ِفي ِه�م ِ
لش َ�ب ِه
آك ٌل لِ ُّ
ْ
�هلل بِ َأنَّ�ا ال ن ٰ
َ�رى
ا َ

ُه�م َع َّل ُمونَ�ا ّ ِ
الش�ها َد ْة
الص ْد َق يف َّ
ْ

وع َّل ُمونَ�ا
َ

الس َ�ندَ
َّ

ا ُمل َّت ِصلا

َف ُ ِ
ي�س َم ْو ُص َ
الس� َن ْد
�ك ُّل ع ْل ٍم َل َ
ول َّ
َ ِ
إلسـ َن ِ
ـم الـدِّ ِ
اد
لأِ َّن عـ ْل َ
يـن با ِ ْ
و َف�و َق إس ِ
الع ُل�و ِم األ َد ُب
�ناد ُ
ْ
ْ

�ن َل� ُه ُيس ِ
�اك ُن
�ـر ْك َم ْ
َأ ْو َم ْ
َ
�ن ُيشَ َِّ
َأ ْو ت ِ
َاج ٌر بالدِّ ِ
ين َع يِ ْ
��ال ال� ََّش�رَّ ِه
نِ َّد ًا وال ِم ْث ً
الو ٰ
رى
ال هَ ُل ْم َبينْ َ َ
َ
�م ا ِ
إل َرا َد ْة
َكَم�اَ أ َخ ْذنَ�ا َع ْن ُه ُ
�ن َأ َث� ٍر َبْي�نْ َ املَلا
و َم�ا َل� ُه ِم ْ
بالش ِ
ـرط َحـ ْت ً
ـام َف ْه َو َر ْد
ُم َو َّثق ًا َّ

األ جْم ِ
�ن ُأويل َ
َ�اد
َش ْ�ي َخ ًا بشَ ْ�يخٍ ِم ْ
والص رْ ُب ا َجل ِم ُ
يل األن َْس ُب
والص ْم ُت َ
َ

ت�ى يف ن َِّص َن�ا ُ ِ
�ي
َكَم�اَ َأ ٰ
الق ْرآن ْ
ِ
�ر
وال ُيَم�اَ ُروا َم ْ�ن َأ ٰ
ت�ى ِم ْ
�ن ُك ِّل غ ْ

األص ِل يف امل ِ َيز ِ
ان
َع ِن الثُّالثِ ْي
ْ
جل َ�د ِ
َم ْهَم�اَ مَ َت�ا َد ٰى يف ا ِ
ال ا ُمل ْس َ�ت ِع ْر
مَ ْ
ول ُيوا ُل�وا َظالمِ ً�ا َش ْ�ي َطانَا
أو يف جَم ِ
الب ْس ِط لل ُّن ُف ِ
وس
��ال َ

َ
جَم��الِ��س َ
ب��األنْ��وا ِر
األ ْخ��ي��ا ِر
َ

ض�ال َ
ِ
�م َمع�دَ نُ ا ِ
واأل رْسا ِر
إل ْف
ُه ْ
�م َع َر ْف ُت َم ْن َه ِجي و ُبغْ َيتِ ْي
هِبِ� ْ
األ َم�انَ يف ِ
�ب َ
القيا َم� ْه
ون َْط ُل ُ

�زوا إِنْس�انا
مَ ْل َي ْك ِذ ُب�وا أو َي ْل ِم ُ

ال�د ُر ِ
وس
لى ُّ
�ن َح ْي ُثَم�اَ َكانُ�وا َع ٰ
ِم ْ
ح ٰـ ُن َع َّنا ما َج َز ٰى
الر مَ َ
َج ْز ُاه ُم َّ

�ؤالء َم ْط َلبِ�ي َ ِ
ِ
�ي
�م َهـ
ُه ْ
وغا َيت ْ
ٰ
ِ
َأل ْج ِ
السال َم ْة
��ل َهـٰذا ن ُْعل ُن َّ
األي ِ
ونَبس ُ َ
َفهَمَ
�ن ت َّ
ـم ْ
�دي َل َ
�ط ْ
ُْ

َأ ْه َ
�رزَ ا
الس ُ
السلا ِم َم�ا َّ
�ل َّ
لام َط َّ

آل َبي ِ
�ن ِ
�ى لِ َي ْع َلما
�ت ا ُمل ْص َط َف ٰ
ِم ْ
ْ
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ول املَ ِ
ذاه ِ
�ب
�ن ُأ يِ
�ن ُي يِ
�وال ِم ْ
و َم ْ

�ن َأ َح�ب َص ِ
�اد َق املَطالِ ِ
�ب
و َم ْ
َّ
ن َُع ِ
جل ِ
اه�دُ ا َ
ش�ار َك ْة
ـم َ
ـي�ع با ُمل َ

ِ
َ
لأِ َ
رار
َّن َنا يف األ ْص ِل َم ْعدُ وم ْي ال َق ْ
الع�دَ ا ِ
�د إِس� َق ِ
ِ
اط ِ
اخلال َف� ْة
ِم ْ
�ن َب ْع ْ

�س ِفي َن�ا مالِ ٌ
�ك
و َل ْي َ
وح رْ ِ
صنَا يف َع مَال ِ
َ

لِ ِ ِ
�ار
ال ْ�خت َي ْ
َ
اإلضا َف ْة

َع ْك ِس ّ�ي ًة

ُم ْف َت َع َل� ْة

إِنّا هِب ٰـ ِذ ْي ال ِّنـسـب ِ
بار َك ْة
ـة ا ُمل َ
َ
ْ َ
ـج السـال َم ِ
ـة ا ُمل َو َّث ِق
ـه ِ
يف َمـ ْن َ
َّ
ِ
ـجـاة َ
واأل َم ْ
ـل
إِ ْذ ال َطـ ِريقَ لل َّن

�ب ال َق�را ِر ال َي يِ
�أت َب�دَ ْم
و َم ْط َل ُ
جـال ُ
الر ِ
وال َ
ـع ٍ
األ َو ِل
بط ْ
ـن يف ِّ
�ل ربما َكانَ ال َت َح�دِّ ي ُمشْ ِ
�ك َل ْة
َب ْ ُ َّ

والبلا
�م َّ
َت ِزي�دُ يف َح ْج ِ
الدم�ا ِر َ
�ول لِ ْل ِج َه ِ
وال ن َُق ُ
�اد« :ال ..وال»..

ص َع ٰىل ُك ِّل َعدُ ْو
ن َْر ُجو بِ ِه ال َن رْ َ
ـل ِ
ٰلـ ِكـ َّنـ ُه يف َأ ْص ِ
ـه ُمـ َق َّـيـدُ
�ع� مَ
صنَ��ا َهدَ فا
َف َن ْح ُن يف ال� َ
�ال ِ رِ ْ

للس َ
َف َ
لام ْة
�اج
كي�ف ال ن َْح َت ُ
َّ
�ن نِ َح ْ
�ل
�س ِفيَم�اَ َق ْ
�د َر َأ ْين�ا ِم ْ
و َل ْي َ
�ل ربما َح ُام�وا عَل�ىَ ٰ ِ
اخل ِ
لاف
َب ْ ُ َّ

ٍ
ـحـاف وال مَ َتـ ُّل ِ
ِم ْن َغ رْ ِ
ـق
ي إِ ْج
يف َع رْ ِ
صنَ�ا إِ ّال عَل�ىَ ٰ هـ�ذا املَث َْ�ل

وب ُ
الش ُ�ع ِ
وال بإِ ْر َه ِ
واأل َم ْ�م
�اب ُّ
َم ْه اَم َي ُك ْ�ن ِم ْن ُمع ِض ٍل َأ ْو ُمشْ ِ
�ك ِل
ْ
ياس� ًة
ِس َ

اال ْعتِ َ
العـدُ َّو ِفـيـ َنا ِ�
مَ ْ
ال
وت َن ُح َ
َب ْ
�ر ٌ
ض َع َلي َن�ا وا ْ�بتِلا
�ل إنَّ� ُه َف ْ
َح َت�ى نَ�رى بفض ْل ِ
�ه َب ْع َ
�ض ا ُهلدُ ْو
َ

جل ِ
إىل ا ِ
ه�اد ُي ْر َص�دُ
�ن َد َع�ا ٰ
و َم ْ
َ
�ر ًا َ
وخ َف�ا
ت َُس ُ
وس� َنا األ ْقَم�اَ ُع َج ْه َ
�ار لل َّندَ ام� ْة
وحا ُل َن�ا َق ْ
َ
�د َص َ

ق�د َم ا ِ
وح ْل
َم ْن َّ
إصالح ًا َ
إل ْسلا َم ْ

وأ َّص ُل�وا َم ِ
ش�اك َل ا ْ�ختِ ِ
َ
لاف
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�داو ْة
َح ّت ٰ
�اس َع ٰ
الع َ
لى َ
�ى َغ�دَ ا ال َّن ُ
الص ِ
ِ
واألذان
لاة
�ر ٌب عَل�ىَ ٰ
َّ
َح ْ
َ
ال�وال
�و َل َم ْف ُه�و ِم َ
�رونَ َح ْ
وآخ ُ

ِ
اخل ِ
مَ ْ
لاف
ول ت ََ�ز ْل َم َع�ا ِر ُك
ياخ ِ
الفئ ِ
لأِ َ َّن َأ ْش َ
ـوا
َات َق ْ
ـد َغـ َل ْ
ال يف ُ
�ن ا ْ�عتِ�دَ ٍ
والو َس ْ
ِم ِ
�ط
األ ُمو ِر َ

��ادى ال�َّش�رَّ ُّ َب�ْي�نْ َ ا َ
�د مَت ٰ
جل َه َل ْة
و َق� ْ

مَ ْل َي ْق َت ُ�دوا با ُمل ْص َط َف ٰ�ى الر ُس ِ
�ول
َّ
ُـهـم ُأ َغـي ِ
ـمـ ْة
وإِ ِّن�ما ُق ْ
ـل َ
ـد َوت ُ ْ
ْ
�ن َط ِ
الع َق ْد
ِم ْ
امـ�حٍ َأ ْو َم ْن َأ َصا َب ْت� ُه ُ
آل َبي ِ
�ن ِم ْ ِ
�ت ا ُمل ْص َط َف ٰى
وإِ ْن َي ُك ْ
�ن ْ
فه ٰـ ِ
اض َن�ا ا َ
�ذه َأ ْم َر ُ
ير ْة
َ
خل ِط َ
الف ْت َن ِ
س ِ
ِ
ِ
�ة
ِم ْ
ي�س َر ْأ ُ
�ن َخ ْلف َه�ا إِ ْبل ُ
يف ُك ِّل ِج ٍ
ري ال َفشَ ْل
يل َما هَ ُل ْم َغ ُ

�م
َح ّت ٰ
�روا ُب ْن َي هَ ُ
ان ْ
�ى إذا َم�ا َد َّم ُ
�ن َأرا َد ا َ
�ع
حل َّ
و َم ْ
�ق َف ْل ُيتابِ ْ
وه ٰـ ِ
َ
ير ْة
�ذ ِه املَ ْر َح َل� ُة
َ
األ ِخ َ

واحل� ْق� ِ
ِ
�د والبغْ َض ِ
�داو ْة
اء وال� َ�ب� َ
َ
والد ِ
والق ِ
وال َقْب�رْ ِ
ُ
�رآن
ع�اء
ُّ
عد ِ
وا ْل َلع ِن وال�َب�رَ ِاء ِم ْن َب ِ
القلىَ ٰ
ْ

ت ِ
ـاس بال َّت ِ
ـن الـ َّن ِ
الف
ـري َب ْـي َ
َـس ُ
َ
�وا
وأ ْف َر ُط�وا و َف َّر ُط�وا ملَّ�ا ا ْ�ع َت َل ْ
ِِ
ِ
�م الغَ َل ْط
يف ُك ِّل َم�ا م ْن َش ْ�أنه َح ْس ُ
َع ِ
وام ٌ
�ل

ُم ْف َت َع َل� ْة

�ه ْم
وس ُ
ت َُس ُ
ُ
وال َب َأ ْه ِ�ل البي ِ
واأل ُص ِ
�ول
�ت
َْ
وب بال َفس ِ
اد ُم ْف َع َم ْة
��م ُق ُل ٌ
َ
هَ ُل ْ

ِ ِ
�ي َأ ْو َع ِم ٍ
ي�ل ِذي َس� َن ْد
أو َعاطف ٍّ
َف ِع َّل ُ�ة األَ ْم ِ
�ات ا َ
�ر ا ْ�رتِ َب َ
جل َف�ا
اط ُ
يش يف ا َ
وسـ َّنـ ُة ال َّت ْحـ ِر ِ
جل ِز َير ْة
ُ

ُلاة األُ َّم ِ
�ن غ ِ
�ن َي ِل ِ
�ة
ي�ه ِم ْ
و َم ْ
بين ِ
الف ِ
ئ�ات وا َ
جل�دَ ْل
حُي ُْيون َُ�ه َ
َذا ُب�وا َ
�م َش َ
�يط هُان ْم
وأ ْب�دَ ٰى َغ َ
ري ُه ْ
اع يف َص َ�د ٰى املَ ِ
راج ِع
ِ
َسْي�رْ َ الِّص�رِّ
�اوزَ ْت ُعقْدَ هَت�ا ا َ
ير ْة
َق ْ
�د َج َ
خل ِط َ
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العولمَ َ ِ
ِ
�ة
َ�رى ِس َ
ياس� َة َ ْ
فيه�ا ن َ
مَ ْ
ـد َل َنا ِس� ٰ
�وى ا ُملوا َف َق ْة
ـع ْ
ول َي ُ

َوا َ
ين َعاملَ ِي
حل ُّ
ـق َأ َّن الدِّ َ
يـن ِد ٌ
�ع ا ُملشْ ِ
ِفي ِ
�ك َ
�ه ا ْل ِع َ
ال ْت
لا ُج لجِ َ ِم ْي ِ
ْ
�ن َق َل ِ
�ق
�ن َم�ا َنشْ َ
ٰلـ ِك َّ
�هدُ ُه ِم ْ
َأل َّن َن�ا ِم ْ�ن َق ْب ُ
�ر ْ
ض
�ل َق ْ
�د ُك َّن�ا َغ َ

ِ ِ
َأ ّو ُل َفْي�رْ ُ ْو ٍ
�ي
س َب�دَ ا الع ْل اَمن ْ
ُث�م ا ْن َت َق ْل َن�ا لِغُ ث ِ
َ�اء ا ْل َع ْل َم َن� ْة
َّ
�ن بِ ِ
ِ
آخ�ر املَ َط ِ
�ه
�اف َم�ا ن َْح ُ
َو ُ

َع ْولمَ َ ُ�ة ا ْل َع مَ
ون
�ال ِ يف ُك ِّل ُّ
الش ُ�ؤ ْ
ِ
َف َك ْي َ
ـ�ي ُأ َّم� ًة بِ ِدينِ َه�ا
�ف ن َْبن ْ
َ
�ار
وس� ُه
َي ُس ُ
األ ْقَم�اَ ُع وال ُّت َّج ُ

الس ِ�ل ْي ُم يف املَ ْر َح َل ِ�ة
َفاملَ ْخ َ�ر ُج َّ
َك�ي َيس� َت ِعيدَ ا ُمل ِ
التبِ َي� ْة
س�ل ُمونَ رَّ ْ
ْ ْ ْ

�ات
البنِ َ
الب َن ْ
ين َو َ
َو َيص َن ُع�ونَ يف َ
إلس ِ
لام ْي
َو ُي ْر َس ُ
�م ا ُمل ْس� َتق َْب ُل ا ِ ْ
ن َْبنِـ�ي ا َ
الع َم ْ
�ل
حل َي�ا َة بِا ْل ُع ُل�و ِم َو َ
ْ

اع َن�ا ُ
�و ِة
َق ْ
�ر ْت َأ ْو َض َ
بالق َّ
�د ن ََخ َ
َج ْه ً
�ن ُمنا َف َق� ْة
لا لمِ َ�ا َق ْ
�د َس�ا َد ِم ْ

ُي ِ
ـع ِ
ـزنَا َبْي�نْ� َ
الع مَال ِ
ـع ُّ
ـوب َ
ُش ُ
�ات
إِ َذا َأ َخ ْذنَ�ا ُه ا ْ�عتِ َ
�زازَ ًا َو َث َب ْ
ُيب ِ
ِ
�اع ا َ
�ر ِق
�د ْي َض َي َ
حل�قِّ َبْي�نْ َ الف َ
ْ

ي ُ ِ
�ر ْ
ض
َت��دَ َّر َج ا ْل َف رْ ُ
وس ف ْي َنا َواملَ� َ
�م ُ ِ
حل ِ
�ق ِ
وط ا َ
�ع ُس ُ
�ي
اك ِ
َم َ
العث اَْمن ْ

ي ْو ُس َ�ها َأ ْب�دَ ٰى زَ َم�انَ املَ ْس َ
�ك َن ْة
َف رْ ُ
َ�د ِر ْي بِ ِ
�ه
�عى َحثِ ْيثَ� ًا ُد ْونَ َأ ْن ن ْ
ن َْس َ
�و ِ
ون
ِد ْي َن� ًا َو ُدن َْي�ا حَ ْت َ
الع ُي ْ
اس ُ
�ت َأ ْق َ
َوالدِّ ْي ُن َأ ْض َح ٰى ُل ْع َب ًة ن َِش ْي ُن َها
الس ِ
ال�د ْو َال ُر
ص َف ُه ُّ
�وق حَي ِْم ْ�ي رَ ْ
فيِ ُّ
الف ْتي ِ
�اء ِ
جل ُه ِ
�ذ ُل ا ُ
َب ْ
�ة
�ود لِبِ َن َ
َ

ِ
�ت َ
�ل البي ِ
األ ْقبِ َي ْة
ت َو حَ ْت� َ
يف َداخ� ِ َ ْ
دى َو ُح َّب ِف ْع ِل ا َ
ِد ْي َن ا ُهل ٰ
ات
حل َس َ�ن ْ
ِم�ن َد ِ
�ل َ
اخ ِ
�اع َواآل َال ِم
وج ِ
األ َ
َو َال ن ِ
ين يف َفوضىَ ٰ ا َ
جلدَ ْل
ُض ْي ُ�ع الدِّ َ
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�اذ َم�ا ُي ْم ِك ُن َن�ا إِ ْن َق ُ
إِ ْن َق ُ
�اذ ُه
لى ال َق َو ِ
�ع ُ
�م
اس ِ
ال�ك َّل َع ٰ
َون َْج َم ُ

�ن شرَ ِّ ُطو َف ٍ
�ان َب�دَ ا َر َذ ُاذ ُه
ِم َ
ِ ِ
لس َ
العاملِ�ي
لا ِم َ
َم َ
�ع البِ َن�اء ل َّ
َك َحا َل ٍ
�ة َم ْس ُ�بو َق ِة ا ِ
�ار ْة
إل َش َ

ص ِ
الع ْل ِم َوا َ
ن َِع ُ
ار ْة
يش َع رْ َ
حل َض َ
�ن َس�ي ِد َ
�و ِ
ان
َكَم�اَ َأت ٰ
َ�ى َع ْ
األ ْك َ
ِّ
ال َن ْن َط ِو ْي ْ
الش ْي َطانِ ْي
يف املَ ْظ َهر َّ
ـر يف نُـو ِر ا ُهلـدَ ٰى
َار َّ
ن ُِذ ْي ُب ن َ
الش ِّ

حَ ْم ُ
ـكـو َمـ ًة بِاملَ ْنـ َز ِع
ِ
�ل نَرت َِق ِ
ِ
�ي
�ي ل َل َم ْس� َلك َّ
الر َّبان ْ
َب ْ ْ ْ
�ع ا ِ
جل�دَ َار َح ً
تما بِاملَ�دَ ٰى
َونَر َف ُ

ْ�ت ا ُمل ْر جَت ٰ�ى يف ُك ِّل َح ْ
ال
َي�ا َر ُّب َأن َ

ِم ْن َ
�ك ا ُهل�دَ ٰى َي�ا َر ُّب ْ
يف ُك ِّل جَم ْ
َال

هـ َ
�م ا ِ
�ار ْة
ٰ
�ن مل َي ْف َه ِ
�ذا َو َم ْ
إل َش َ
َفالمْ َث َُ�ل املَ ْع ُ�ر ُ
�د َأ َط َّ
لا
وف َق ْ
هلل هَ ْي ِ�د ْي َم ْ�ن َيشَ �ا َو ُي ْك ِر ُم� ْه
َوا� ُ
ن َْس َ�أ ُل َك

ال َّت ِ
وف ْي�قَ

َوالث ََّباتَ�ا

الز َم ِ ِ
�م مَ ِ
�وا
ج ْي َع� ًا يف َّ
�ان ُظل ُم ْ
َف ُه ْ
ِ
ات
يس ن َْح َو َّ
�ه َو ْ
الش َ
َي ُس�و ُق ُه ْم إبل ُ
ِ
اب
�م
الر َّج ُ
�اع َوال َّت َّ�و ُ
َفم ُنه ُ
َّ

وح�ا
ت ُْب َن�ا تَو َب� ًة ن َُص َ
إل ِ
َل َن�ا ا َ
حل َي�ا َة بِا ِ
يمان

َي�ا َر ُّب
ِ
�م
َوا ْ�خت ْ
الص ِ
اط
َوا ْ�ج َع ْل َل َنا نُور ًا َع ٰىل رِّ َ

ا ِ
إليامنِي

�ت َأ ْعنِ ِ
�ار ْه
ي�ه َو َال مِ َ
َف َل ْس ُ
ح َ
��ن ِدي��نِ ِ
ِ
َ��ولىّ ٰ
َع ٰ
��ه ت َ
�لى ا َّل���ذ ْي َع ْ ْ
َو َم�ن ُي ِض ُّ
�اع َمغْ َن ُم� ْه
هلل َض َ
�ل ا� ُ
�ح
َوت ُْص ِل َ
ِع ْل ً
�وا
ما َوت َْعليًم�اً َوت َْسيِيس� ًا َع ُم ْ
س ا َ
ات
حل َي ْ
إِ ّال ا َّل ِذ َ
ين َع َر ُفوا رِ َّ
اب
َّ�و ُ
�ب َف َح ُّظ� ُه الث َ
َو َم�ن َي ُت ْ
َ
األ ْو َال َد

الب َناتَ�ا
َو َ

َف َز ِّك َن�ا ِج ْسًم�اً هِ َب�ا َو ُر ْو َح�ا
َع ٰىل َط ِر ِ
يق ا ُمل ْص َط َفى ا ْل َع ْدنَانِ ْي
�ي ُدو َنَم�اَ
َم َ
�ع ال َّنبِ ِّ
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ِ
�ي
ت ََباط ْ

ِ
َوا ْ�ك� ِر ْم َل َن�ا بِ َن ْظ ِ
�ي
�رة ا ْل َو ْج�ه َ
َ
الب ِه ْ
فََم�اَ َل َن�ا يف ا ْل َع مَ
�ال ِ ا ِ
إلن َْس�انِ ْي

ال�رضىَ ٰ
َم َ
�ع ِّ
الر َجا
َغ رْ ُ
ي َّ

هلل َما ن َْج ٌم َس َ
ـع
َصلىّ ٰ َع َل ْي ِه ا� ُ
ـط ْ
�اب َو َ
اآلل َو َ
َو ِ
األ ْص َح ِ
�اع
األ ْت َب ِ

ـو َق ُك ِّ
الر ُس ِل
َب ْدء ًا َو َخ ْت ًام َف ْ
ـل ُّ
ِ
�ي يف ا ُمل ْج َت َم ْع
َو َم�ا َب�دَ ْت َم ْن ُظ ْو َمت ْ
الذ ْك�ر ٰى إِلىَ َ
ِ
ماع
األ ْس ِ
َم�ا َع�ا َدت ِّ َ

�ار َع َّن�ا َأ َب�دا
َو جَ ْت ِ�ز َي ا ُمل ْخ َت َ
جل ِدي�ر بِاملَ َق�ا ِم َ
األ ْف َض ِ
�ل
َف ْه َ
�و ا َ ْ ُ

يف َج َّن ِة ا ُ
الش ِ�ه ْي
خل ْل ِد َّ
يف ا ْل َع ْف ِو َوا ْلغُ ْف َر ِ
ان

َأ ْج�ر ًا َو َف ْض ً
لا َدائِ ً
ما ل�ن َي ْن ُف�دَ ا
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