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[البقرة]153-151:

المطلع النبوي
عن ابن عباس ؤ قال :قال رسول الله : m

وإن
إن اإلسال َم بدأ غريب ًا ،وسيعود غريب ًا ،فطوبى للغرباءَّ .
« َّ
بين يدي الساعة فِتن ًا ِ
كقطع الليل المظلمُ ،يمسي الرجل فيها
مؤمن ًا  ،و ُيصبح كافر ًا ،و ُيصبح مؤمن ًا  ،و ُيمسي كافر ًا  ،يبيع

أقوام دينهم ب َع َرض من الدنيا».

«المعجم األوسط» للطبراني ()5806

المطلع األبوي
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�
�ص� ر � او ِ�إ �ل�ى ا �ل���ِر � او �لِ�ع�
�ص��ا ِ� � او �ل�ز � ِل�
ُ
ُ
ّ
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�َ
�َو�
��
�� � ��
�جِ���ل
وب� ِ��ط�ل و ���سا د ب�ِي�
�ي
ُ َ � �زَّ َ ا نُ �َّ��ذ قَ ْ َ ا نَ يَ ْ ��ذَ ُ ُ
�ه�و ا �ل �م� � ا �ل� ��ي ��د ك� � �
ح� ره
ِ
أَئ َّ ةُ � قَّ
� نْ َ ْ� َ � نْ ََ �
�ِ���م�� ا ل
ِم� �
حب�ٍر �وِم� �ب��د �ِل
��
حِ�
ُ � َّ َ نُ �َّ
�ذ
� �َ ا �خَ� ْ�َ ف� ه َ �َ ا
�
�
�ه�َو ا �ل�ز �م�ا � ا �ل�ِ ي� �ل� �ي ر ِ �ي�ِ �و �ل�
ُ ْ فٌ تَ َ ُ َ َ � َّ�فْ
َ�
�ُ �مَ
ل
�ع �� � ا ه �ع��ل ٰ
ا
��ج
�
�
ى ا �لت�� ِ�
ر ر �
�صي���ِل و � �ِل
ُ َ �ل�زَّ َ نُ �َّ��ذ � َ َّ ��
�َ َ
ُ
ل
�ه�و ا � ��ما � ا �ل�ِ �ي ���ع� ا ح ار � �ب�ِه
مِ
م
َ
َ � ظُّ � �ْ ُ� نْ �غَ ْ� َ ا شَ � ّ َ � ا �جَ �َ �
� او �ل����ل� ِم� ��يِر �م� ���� ٍك �و �ل� ��د �ِل
ُ ٱ ّٰ ُ
أَْ نَ � قُ َ نُ
ح ّمَ�تُ ُ
�تَ
�
ا
ك � ب� � للِه �
�ج �ه
�
�ي�� ا � �ل� ار � ِ
َ
أْ
َ ُ هَ
�َ تَ � ُّ ُ
�َ�و � نَ� ��ُ�س�نّ��ة ٰ ���ط� �
�خا ِ��م ا �لر����سِل�
ي
أَْ نَ هَ ْ � ُ
� �جَ� ا �� �ٱ ّٰ ه �م نْ ��سَ ��َ�لف
�َ�وي�� � �د ي� ِر � ِل للِ ِ � ٍ�
ْ
�� نَ � ُ َ ٰ شَ أ �نَ ُ ْ �ف �قَ ْ � َ � َ �مَ
َ
ك��ا � ا �ل�ه�د �ى ����� � �ه�م ���ي ا � �ل ��و�ِل � او �ل�ع� ِل�
اإلمام عبدالله بن علوي الحداد
7

من قصيدة طويلة

اإلهداء

�ج ال َّط ِري َق ِ
َأ ِح َّبتِ�ي فِ�ي َمن َْه ِ
�ة
ِ ِ
�ي
َو ُأ َّس َم�ا َقا َم ْ
�ت َع َل ْي�ه ُأ َّمت ْ
ِ
ِ
اس ِة
الس َ
كَانُوا َبعيد ًا َع ْن ُع ُيون َّ
ض لِح ْك ٍم َأو هوى ِ
الح ْزبِ َّي ِة
ْ َ َ
َخ ْو ٍ ُ

َوثِي َقتِ�ي َأ ْر َف ُع َه�ا لإِ ِ ْخ َوتِ�ي
ُأ ِ
ود ُع َه�ا ِس َّ�ر ال ُع ُل�و ِم ُك ِّل َه�ا
الش� ُع ِ
ُم َخاطِب� ًا ك َُّل ُّ
وب َح ْي ُث َما
من ِ
َاص ِحي� َن لِ ْل َق َ�ر ِار ُدون ََم�ا
ُ
َش ْرطِي وال َأ ْب ِغي ِس َوى إِ ْصلاَ َح َما

ور ِ
يرجو ِ
يم في ُع ُص ِ
الف ْتن َِة
الرح ُ
َ ْ ُ َّ
َثوابِ ُت الس ُل ِ
وك ِض ْم َن الدَّ ْع َو ِة
َ
ُّ
الر ْح َم� ُن َخ ْي ِ
�ر ُق�دْ َو ِة
َأ ْر َس� َل ُه َّ

�ظ ال َّط ِر ِ
َو َأ ْبت َِغ�ي ِح ْف َ
ي�ق َوك ََذا
�ذا النِّ�دَ ِاء لِ َّل ِ
َو ُم ْس�نِد ًا َه َ
�ذي
ِ
الر َضا
َطـَ�ه النَّبِ ُّي من بِه َح َّ�ل ِّ

ِ
فِي ك ُِّل َش ْع ٍ
الح ِقي َق ِة
ب ُمدْ ِرك َ
ِم�ن ك ُِّل حب ٍر ص ِ
اد ٍق في ِ
اله َّم ِة
َْ َ
ْ
َقدْ َجا َء َم ْح ُفوظ ًا بِ ِس ِّـر ال ُقدْ َر ِة

لا َع ْب َر ُّ
ُم َس ْل َس ً
الش� ُيوخِ َقا َدتِي
َأه ِل ال َقر ِارفي ُذرى ِ
الع ْل ِم ا َّل ِذي
ْ
َ
َ

...

...

�ان ِ
والدِّ ي�ن تَاه ف�ي د َخ ِ
الف ْتن َِة
ُ
ُ َ
َ
ان والسياس ِ
خدْ م ِ
ِ ِ
ِ
�ة َّ
�ة
الش� ْي َط َ ِّ َ َ
ل َ
يت المكْبِ ِ
ث الدَّ ج ِل الم ِق ِ
لِعب ِ
ت
ْ
ََ
ُ
َ

َفال َع ْص ُر َم ْش ُح ٌ
الو َرى
ون بِ َما ُي ْز ِري َ
آن في س ِ
اله َوى
وق َ
َو ُس ِّو َق ال ُق ْر ُ ُ
الم ْخت ِ
َار َص َارت ُس َّلم ًا
وس�نَّ ُة ُ
ُ

الحي َل ِ
ُخ�ر ْت َأجيا ُلنَ�ا بِ ِ
ِ
�ة
َْ
َون َ
ون في ِصرا ٍع مم ِق ِ
الم ْس ِل ُم َ
ت
َ ُْ
َو ُ

ِ
الص َفا
اب في َأ ْه ِل َّ
َو َضا َقت األَ ْس َب ُ
و َط َال َش ْأ ُن الهت ِ
ْك في َأ ْو َطانِنَا
َ
َ
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َفالم ْذهبِ�ي تَ�اه ف�ي إِ ْعجابِ ِ
�ه
َ
َ َ ُّ َ
ِ
�ي إِ ْف َ�ر ٌ
اط َبدَ ا
�ج ُّ
َو َمن َْه ُ
الصوف ِّ
�يعي ه ِ
و ِّ ِ
�اد ٌم ت ِ
َار َ
يخنَ�ا
الش ُّ َ
َ
ِ
الم ْخت ِ
َ�ار ال تَدْ ِري بِ َما
ْ�ر ُة ُ
َوعت َ

�ك الصوفِي ِ
الس� َل ِف ُّي َهاتِ ُ
�ة
ُّ َّ
َو َّ
ِ
ِ ِ
الر ْؤ َي ِة
َُم ْست َْصغر ًا َش ْأ َن ا ْعتدَ ال ُّ
ِ
ِ
ْ�ر ِة
ُم ْعتَم�د ًا ُغ ُل َّ
�و ُه ف�ي العت َ
ان ِمن صن ِ
ُوف ا ْل ُل ْع َب ِة
َي ْح ِوي ُّ
الز َم ُ ْ ُ

الشت ِ
َو َل ْن َي َر ْوا َغ ْي َر َّ
َات َوالدِّ َما
َأو ي ْفهم�وا ِس�ر الحي ِ
�اة ِم ْث َل َما
َّ َ َ
ْ َ َ ُ
ِ
او ُزوا
َج َ
الر ْك َن ا َّلذي ت َ
َو َي ْق َر ُؤوا ُّ
َه َ
�ذا َو َأ ْر ُج�و ال ّل� َه َأ ْن َي ْه ِد َينَ�ا
َو َأ ْن َي ُ�ر َّد َك ْي�دَ َأعْ�دَ ٍاء َلنَ�ا

َحتَّى ُي ِفي ُقوا ِم ْن ُح َم َّيا َّ
الش ْه َو ِة
يثالم ْثبِ ِ
َقدْ نَص َطهفيالح ِد ِ
ت
َ
َّ َ
ُ
ِ
الس�ا َع ِة
َو َأ ْه َم ُل�و ُه م� ْن ُع ُلو ِم َّ
لِن َْص ِ
�ر ِد ِ
�ق َب ْي� َن األُ َّم ِة
الح ِّ
ين َ
الغواي ِ
ِ
ِ
َي ْس� َع ْو َن لِ إْ ِ
�ة
ل ْف َس�اد َو َ َ

ب َف ِ
َوك ُُّل ِح ْ�ز ٍ
�ر ٌح بِالن ِّْس� َب ِة
ف ِ
الفك َْر ِة
َوالدَّ ْج ُل َوالدَّ َّج ُال َخ ْل َ
�ه ف�ي ِهم ِ
�ه ورج ِل ِ
ِ ِ
�ة
بِ َخ ْيل َ َ ْ
َّ

َقدْ َف َّر ُقوا الدِّ ي َن َو َص ُاروا ِش َيع ًا
وال ُك ْف�ر يس�عى بِال َفس ِ
�اد َب ْينَنَا
ُ َْ َ
َ
َ
و َخ ْل َفهم إِب ِليس يسعى ج ِ
اهد ًا
َ
ُ ْ ْ ُ َْ َ َ

ِ
الح َض َار ِة
َو َي ْخد ُم�وا الدَّ َّج َال بِ َ
الح ِّق في َوثِي َقتِ ْي
َما ُق ْل ُت َغ ْي َر َ

َو َي ْب ُذ ُل�وا الدُّ ْن َي�ا لِ َه�دْ ِم ِدينِنَ�ا
�ادم ف�ي و ْقتِ ِ
وك ُُّل َش ٍ ِ
�ه
َ
َ
�يء َق ٌ
ْ

المؤلف
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أل لل تعريف..

ه�م حم�د ًا يلي�ق بجالئ�ل نعم�ك ودقائقها،
أحم�دُ ك ال ّل َّ
وأنت المعطي الواه�ب وقد قلت في محكم بيناتك( :ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)
ِ
س�ر
[الحجر ]21:والصالة والسلام على س�يدنا محمد الممنوح ِّ
علم الس�ماء والتخوم ،والمنـزل عليه ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ) [الشعراء ]218:وعلى آله األطهار وصحابته األبرار ،وعلى
التابعين األخيار ما دار الليل والنهار وبعدُ ..

فأس�أل المول�ى س�بحانه أن يلهمن�ي الص�واب ويس�دد
وجهت�ي ف�ي الكت�اب ،ويرزقن�ي التوفي�ق لفص�ل الخطاب،
�ر من س�ر عطاء
فاألم�ر اقتضى التناول كواجب ،والتوثيق ِس ٌّ
الله الواه�ب ،وهو القائ�ل ( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ) [البقرة. ]282:

علي
إلي وأكثرهم م ّنة ّ
ووجهتي فيما أكتب أحب الناس ّ
وهم من نحن وإياهم ننتمي لمنهج األبوة المرعي الموصل
بسنده المتصل إلى منهل النبوة الشرعي ..آبائي وإخواني
وأبنائي وأصحابي وجملة المرتبطين بطريقة السالمة القطعي
بشاهد قوله ى « :ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا:
كتاب الله ،وعترتي آل بيتي»((( هؤالء أعنيهم بالخصوص،
((( سنن الرتمذي ( )6873من حديث جابر بن عبداهلل ،ولفظه « :يا
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا :كتاب اهلل ،
أهيا الناس إين
ُ
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كما أعني بقية أهل ال إله إ ّ
ال الله من جملة المذاهب والرؤى
والمدارس وخاصة من يستشعر في قلبه ونهجه سر االنتماء
لهذه الملة الواسعة التي وسعت األعاجم واألعارب،
واستوعبت الرؤى والمذاهب ،وجعلت االختالف في
الفروع رحمة ،واالتفاق في الثوابت نعمة ،والتعصب على
المفاهيم نقمة ،قال الله تعالى ( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ) [األعراف.]156:
ٍ
جرف هار ..م�ن تكلم ورفع
وه�ا نحن جميع ًا على ش�فا
الصوت ومن سكت وخلد للموت فالحال من بعضه ،والشر
ال ينحص�ر ف�ي فاعله وجن�ده (ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
بش�روطها..
ﯶ ﯷ ﯸ ) [األنف�ال ]25:والنجا ُة منوطة ُ
ومن ش�روطها معرفة األم�ر على وجه�ه الصحيح من حيث
جاء ..كما أراده الله عند نزول الكتاب من السماء ..إبان تبيان
صاحب الرسالة ى (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ُ
وس�بيل
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [األنع�ام، ]153:
ِ
الش�مس في رابع�ة ال ّنه�ار ،وما أصاب
واض�ح وضوح
الل�ه
ٌ
الس ُبل والجنوح إلى ما يؤدي إلى التفريق.
األمة إال اتباع ُ
ويعتق�د البعض أن الس�بيل الواضح هو منه�ج هذا وفهم
وعرتيت أهل بيتي».
واحلديث يف صحيح مسلم ( ، )2408ويف مسند أمحد
(« )11104إين تارك فيكم الثقلني ،أحدمها أكرب من اآلخر :كتاب
اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض ،وعرتيت أهل بيتي ،وإهنام لن
يفرتقا حتى يردا عيل احلوض» .
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السبيل الواضح
والرصاط املستقيم

ذاك ،وق�د بطل هذا االعتقاد بش�اهد قوله تعالى ( :ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)
[األنعام. ]159:
بل أن الله تعالى دمغ المتفرقين بمعنى من معاني (الشرك)
والعي�اذ بالل�ه ف�ي قول�ه ( :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ) [الروم31:ـ. ]32

االعتداد باملذهب
واالختالف
املفتعل

بنو إرسائيل رواد
الرصاع والنزاع

فاالعت�داد بالمذهب والمبدأ والرؤية محمود في ش�أن بناء
منه�ج السلامة ف�ي التعب�د واألح�كام ،حيث يحت�اج كل ذي
مذه�ب أن يعب�د الله على ما أخ�ذه وتعلمه ف�ي مذهبه ،ويعلم
أوالده وتالمي�ذه وأتباع�ه عل�ى ه�ذا النح�و ،وه�ذه مس�ألة ال
خالف فيها ،وإنما نش�أ الخالف المفتع�ل عندما أراد كل فريق
بواس�طة (المال والحكم والجاه) أن ُيغ ّلب مدرس�ته أو منهجه
الفرعي ليكون بدي ً
ال عن منهج الرسالة الواسع ..وفي مثل هذا
قال س�بحانه وتعال�ى( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ) [الجاثية 17:ـ . ]18
واآلي�ة ف�ي صدره�ا نزلت في وص�ف بني إس�رائيل وما
نزع�وا إليه في دينهم م�ن افتعال الصراع والنـ�زاع حتى أدى
بهم إل�ى تكفير بعضهم البعض ..وس�قوطهم من عين الله..
وألن ما ّ
وفش�لهم في إقامة الع�دل الرباني ف�ي األرض؛ ّ
حل
12

الفاش ِ
ِ
رس ِ
بالمس�لمين هو استتباع هذه المدَ ِ
بعوامل كثيرة
�ة
لة َ
ليس ُهنا موضع َب ِ
والتشخيص مشترك.
سطها فالحالة متشابهة
ُ
َ

والمخ�رج م�ن حال�ة اإلحب�اط رهي�ن بمعرف�ة حكم�ة
االختالف والس�عي على توحيد الهدف الغائي «أو ما ُيسمى
بالقواس�م المش�تركة» وتوحيد الهدف الغائي ه�و ما قال فيه
موالن�ا ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) [الجاثية. ]18:

خص الله به س�يد األمة يضع مسألة القدوة
فالجعل الذي َّ
الحس�نة فيه ال ف�ي غي�ره وإن كان االقتداء بغي�ره على منهج
األب�وة معلوم� ًا (ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)
[األنعام]90:فاالقتداء هنا بالهدي والمنهج ،والهدي والمنهج هو
م�راد الله في األنبي�اء واألولياء والعلماء( ..ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ﰈ ﰉ) [البقرة.]145:

ٌ
مرهونة بدراسة
فمسألة االستقامة على الصراط المستقيم
«قضي�ة الق�دوة» ..والق�دوة ه�ي ( :ﮚ ﮛ ﮜ) وإذا
م�ا عرفن�ا قول�ه ( :ﮝ) علمنا أن س�لوك األنبي�اء قائم
عل�ى حقيقة االتب�اع لألمر ولي�س عندهم أو فيه�م أو لديهم
مج�ال لأله�واء ..واألهواء مفاهي�م متضاربة تنـ�زع بالناس
إل�ى التعصب واتخ�اذ المواقف المتباينة ف�ي العلم والعمل،
النبوي،
س�ر العلم
ّ
وقول�ه ( :ﮢ ﮣ) أي  :يغي�ب عنهم ّ
وخصوص ًا ف�ي معنى االقتداء بالذات النبوي�ة ،فربما اتخذوا
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املخرج من حالة
اإلحباط

القدوة احلسنة
صفة خص هبا
سيد األمة

االستقامة مرهونة
بدراسة قضية
القدوة

العالج األمثل
للظواهر السلبية

ألنفس�هم من داخ�ل المذه�ب أو الفكرة الش�رعية ،مواقف
الم�ؤدي إلى الفرقة
وأفهام� ًا تنـ�زع بهم إل�ى التباين والتضاد
ّ
وإلى الهجران وربما إلى الحرب.
الو ِ
بالع ِ
ٌ
اعية إلى
والعلاج لمثل هذه الظواهر َم
رهون َ
ُ
�ودة َ
ِ
الذات النبو ّي�ة»  ،والمنتمون إلى هذه
نهج
القدوة الحس�نة « َم ُ

وأخطر
الذات هم الجديرون بحمل هذه األمانة قبل غيرهم،
ُ
ِ
الرس�الة أو س�قوطهم في
العل�لِ فس�اد المنتمين إل�ى دوحة ِّ
مضالت الفتن ..حيث تقل فرص السالمة ،وتتناقص توقعات
التأدي�ة لألمان�ات كم�ا يج�ب وينبغ�ي ،والنف�وس البش�رية
مجبولة على ُح ِّب األنانية واالستقاللية واالعتداد بالفردية..
واالس�تغناء عن الغير وخاصة إذا اس� ُت ِ
وع َب ِ
ُ
الديانة والتدين
ت
معرفي باألفراد واألش�خاص  ،دون
مذهبي واتصال
كمنهج
ّ
ّ
النظر التام إلى مسألة شروط القدوة الحسنة.
وق�د طالت الغربة ف�ي عصرنا هذا وقبله عن مس�ألة فهم
القدوة الحس�نة في ش�أن األهداف العلي�ا للديانة ،وانقطعت
ولألسف-كافة األلسنة عند شرح المعاني األدبية لصاحبالرسالة كونها أدب ًا ُيقتدى به ..ولكن في ماذا؟ وكيف؟

خطر التعصب
للمذهب والرؤية

فالمتعص�ب للمذه�ب حش�ر الق�دوة في حم�ل الخصم
والموافق أن يس�توعب مقالته ،والمتعصب آلل البيت حش�ر
الق�دوة ف�ي حمل المخالف أن يس�لم لقضي�ة اآلل كما هم ،
�م ،والمتعصب
�و ُ
ولي�س كم�ا يج�ب أن يكونوا علي�ه ُه َ
وه ْ
للتجديد والتطوير حشر األمة كلها في قفزات فهمه ورعونات
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مطي�ة الجاهلين في
ذهن�ه  ،حت�ى ص�ار االندف�اع واالنتف�اع ّ
رفض الموروثات وأدبي�ات المذهب  ،وحتى إن المتعصب
للمواقف المس�تجدة رم�ى بكافة التاريخ اإلسلامي وما فيه
ليحرق األخضر واليابس على من فيه ليحقق ما اعتقده نصر ًا
للم ّلة وحرب ًا على مماألة الكافرين وأعوانهم.

وبمقدار ش�عور الجمي�ع بعدالة مواقفه�م ومطالبهم فإن
الوس�يلة المس�تخدمة اآلن في تحقيقها تناف�ي مفهوم القدوة
الحس�نة للمتب�وع األعظم ى ؛ لكنها ال تناف�ي ِطباع وغرائز
مرتكبيه�ا أنفس�هم ..واإلسلام إنم�ا أمرنا بتروي�ض طباعنا
لتوافق القدوة الحسنة ،ال أن نرضخ اإلسالم والقدوة الحسنة
النفعاالتنا ..إنها مشكلة ..ومشكلة معقدة ..تستحق التوقف
مرار ًَا وتكرار ًا.

وله�ذا ف�إن م�ن الوعي بم�كان أن نتفق�د قضي�ة االقتداء
بالمتبوع األعظم ى ونجعله هاجس ًا مستديم ًا ،ونرفع أنفسنا
أو ً
والع�رى المنقوضة
ال م�ن حوصل�ة المفاهي�م المقبوض�ة ُ
حتى نس�توعب مهمتنا الش�رعية ،ووظائفن�ا القطعية ،وبهذا
االس�تيعاب س�نقطع دابر الفتن�ة واالفتت�ان ،ونحجز مداخل
ممرات اإلفك التي يتمحك بها ومن خاللها كل ختال وفتان.
ألس�نا اآلن نش�هد تمح�ور وتحوصل العديد من ش�باب
مدرس�تنا المباركة حول أنفس�هم ضدّ إخوانه�م ،وتحوصل
العدي�د م�ن كبارن�ا ض�د ش�بابنا ،وتحوص�ل الحائري�ن من
مجموع�ات ش�تى ح�ول دع�وات وأف�كار مس�توردة ديني�ة
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وجوب التفقد
لقضية االقتداء
باملتبوع األعظم
m

حتوصل العديد من
شباب مدرستنا
ضد إخواهنم

ودنيوي�ة ،وما أكث�ر التحوصالت في هذا الجس�د المعلول..
وال ش�ك أن كل حوصل�ة س�تنفجر قيح� ًا ودم� ًا ليس�هم ف�ي
اإلسراع بموت هذا الجسم ال بحياته..

وإذا م�ا افترضن�ا أن بع�ض ه�ذه الحويصلات ت�رى في
تركيباته�ا النف�ع والعافية فإن حاجتنا له�ا ضرورية من خالل
الواق�ع ،وإيجاد البره�ان القاطع في نفعه�ا وعافيتها ،ونفعها
ٌ
مرهون بتقديم «القدوة الحس�نة» القادرة على نش�ر
وعافيتها
السالمة والعافية لكل أعضاء الجسم المعلول.

هؤالء
املتحوصلون
متصيدون لعيوب
السلف وهي علة
ليس عالج ًا

موقعنا من مراحل
التحول الثالث
بدءا بمرحلة
االستعامر

لق�د الحظنا م�ن خلال االس�تقراء والمتابعة م�ن يجهد
نفس�ه من هؤالء «المتحوصلي�ن» حول األفكار المس�توردة
ليقن�ع اآلخري�ن م�ن «حائري الواق�ع» أنه يحمل ً
حلا ،وأن
الواق�ع المعلول س�يتأخر في علت�ه حتى يستش�فى على يديه
وأي�دي معلميه ومد ّبري رؤيت�ه ..فما تراه في الواقع المعاش
إ ّ
ال متصي�د ًا لعي�وب الس�لف ،وهنات الخل�ف؛ ليعيش بط ً
ال
أس�طورياً على حس�ابها  ..وال ش�يء بعد ذلك ّ ،
إن هذه علة
ـ وأرقمها هنا بوضوح ـ  ،وليس�ت عالج ًا وال ح ً
ال ،فللعالج
ٌ
ملحظ وللحلول اطمئنان ،ولكنا ولألس�ف ق�د تعودنا قبول
الحويصالت المدمرة جسدنا المعلول منذ القديم..
فنح�ن ف�ي مرحل�ة االس�تعمار ق�د كن�ا هدف� ًا للجراثي�م

والفيروس�ات الفكري�ة ،ولم يرحمنا االس�تعمار وال أعوانه،
أق�ل انفع�ا ً
وإن كان�وا َّ
ال ف�ي انتش�ار جراثيمه�م الوبائية ممن
ج�اء من بعدهم ،وكانت غالب جراثيمهم محاطة بالس�كاكر
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والحلوي�ات حت�ى ألفناه�ا واستحس�ناها ث�م صرن�ا نح�ن
وباختيارنا نشتريها ونتعاطاها..

وتلته�ا مرحل�ة االس�تهتار وكان�ت مرحل�ة مكش�وفة
الوب�اء منـزوع�ة الحياء ،افترس�ت الجس�م المعل�ول من كل
جهاته ،وألقت به أرض ًا لتس�هم جراثي�م األرض في التهامه،
ٌ
مخل�وق محدد الوظيفة ..ينطلق في وظيفته وهو
والجرثومة
ال يعل�م مدى إفس�اده في الوجود .وإنما يعلم إفس�اده عقالء
المعرفة وفطناء العلم؛ ولكن عقالء المعرفة وفطناء العلم في
حية االس�تحقار ،ال يلتفت إليهم
مرحلة االس�تهتار كان�وا َض َّ
وال يؤخ�ذ عنه�م ،وال يع�دّ ون آن�ذاك عقالء م�ن وجهة نظر
حمل�ة الق�رار .واليوم ونحن ف�ي مرحلة االس�تثمار وقد ُفتِ َح
ب�اب المزاد العلني محلي ًا وعالمي ًا ليس�مح للجميع بتس�ويق
ُ
كل ش�يء لفترة مح�ددة ..ثم يغلق معرض الم�زاد ،طوع ًا أو
كره ًا.

ونح�ن من وجه�ة نظرنا نعتق�د أن فتح الم�زاد إذن رباني
إلقامة الحجة على من ألقى السمع وهو شهيد ،ولسنا بصدد
الس�ؤال عن م�دة المع�رض وال ع�ن تاري�خ إغالق�ه .وإنما
نحن بصدد تش�غيل طاقاتنا اإليجابي�ة لنحاصر الحويصالت
الس�رطانية م�ن جهة ،ونس�هم في إيص�ال العافية إل�ى موقع
خالياه�ا لتنعم بالراحة وتتوقف عن ضخ الس�موم ،وننهض
ونفعل طاقاته ليعيش له كما أراد الله تعالى
الجس�د المعلول ّ
بشر ًا سوي ًا..
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إن المس�ؤولية كبي�رة والقارئون يش�غلهم ط�ول الحوار،
ويزعجهم قلق االس�تظهار ،ويرغ�ب أحدهم في االختصار،
وربما رمى الكتاب ولم يكلف نفس�ه البحث عن االستطباب
العجاب..
وهذا ليس باألمر ُ
فما أعاقت مس�يرتنا المعاصرة إ ّ
ال أسباب الملل والقلق،
وما أظهر الواقع فش�لنا إ ّ
ال ألننا نعتد بالس�لف ونترجم عنهم

بألسنتنا ما ليس في قلوبنا ،ونعيش على حسابهم لمصالحنا،
ونجعلهم س�وط ًا بأيدين�ا نوجع به من ال يوالين�ا ،وال ينطوي
تحت رغباتنا.
والس�لف م�ا كان�وا علي�ه إنم�ا ه�و عل�م وعم�ل وورع
وإخلاص وخ�وف من الله ..وص�ارت ه�ذه الثوابت منهج
دع�وة س�واء في حال�ة الصمت أو ف�ي حالة اإلبلاغ ،ويتأثر
الناس بالنظر والمشاهدة قبل التأثر بالمذاكرة والمجاهدة.
لق�د كان منهج الس�لف خدم�ة لألمة في الواق�ع المدقع،
األحباء
وصب�ر ًا على ش�ؤون الن�اس ،وتلطف� ًا باألعداء قب�ل
َّ
والس�نة..
واألتباع ..ألنه منهج رس�الة ..وألنه اقتداء بالقرآن
ّ
وتفعي�ل عمل�ي له�ا( ..ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ) [فصلت.]35:
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لل
هل الكراهية للذوات أم الكراهية منه ج؟

ي�ا ِ
أح َّب�ه :إن كراهية بعض الن�اس لذواتنا غي�ر كراهيتهم
لمنهجيتنا،
التواض�ع،
*فالك�ره لل�ذواتِ :جبِ َّل ٌ�ة َط ْب ِع َّي ٌ�ة يهذبه�ا
ُ
ُ
والصبر على الخصوم،
ونك�ران الذات -من جهتنا-
ُ
والدعاء للمسلمين في الخلوات.
واسترضاؤُ هم،
ُ
َعبد لدى
*وأم�ا المنه�ج :فهو وس�يلة م�ن وس�ائل الت ّ
الفريقين.
وح ُ
مل الضدّ منهج ًا مخالف ًا لمنهجيتنا في الفروع ال يعني
َ

اختالفن�ا في الديانة ،ولكنه اختالف في الوس�ائل مع تحكم
الطب�اع .والطب�ع يغلب التطب�ع ،ومن نصره الل�ه على حرارة
طبعه نصره الله على ذاتيته وأنانيته.
إن علاج الكراهية الطبعية ه�ي األخالق النبوية ،وعالج
الكراهية المنهجي�ة :هي البيان العلم�ي بالحكمة والموعظة
الحس�نة ،وس�عة المش�هد ف�ي حكم�ة التباي�ن .وكال هذي�ن
العنصري�ن هما أس�اس مواقف الدع�وة التي أصل�ح الله بها
الناس ،وهما جزء من مواريث النبوة.

ونح�ن في حاجة ماس�ة الس�تيعاب ه�ذه المواريث قبل
غيرن�ا م�ن الناس ..والن�اس بقضهم وقضيضه�م ال يملكون
�ر المي�راث النبوي لمج�رد القدرة على الق�راءة واالطالع
ِس َّ
والدراس�ة والش�هادة ،وإن ملك�وا ثواب�ت الش�ريعة كعل�م
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عالج الكراهية

ونصوص ،وعند التمحيص الحق نجد أن ُ
لسر
الك ّل في حاجة ِّ
وسر التأثير على القلوب.
الميراث؛ ألنه ِس ُّر هوية الش�ريعةُّ ،
وأما الش�ريعة فق�د ُخدمت ُ
ب�ك ِّل نماذج الخدم�ة وأنواعها..
ومن حيثما مزجت بس�ر الميراث النب�وي من غير إفراط وال
تفريط وال تس�ييس  ،كان األمان والع�دل واالطمئنان والنفع
واالنتفاع ،والعكس العكس.
ونحن في مدرس�تنا األبو ّية أبعد عن التس�ييس واالرتماء
ف�ي أحض�ان رم�وزه؛ إ ّ
ال إذا جهلنا الثواب�ت واتخذنا الطريق
مطي�ة ومصلحة ،ولكنا ق�د نقع في اإلف�راط والتفريط ،ومن
هنا صارت مهمتنا خطيرة ومثيرة.

فالمتناول�ون لن�ا بالقدح والتعريض ليس�و أهل عدالة في
التناول من حيثيات الدوافع الصحيحة؛ ولك ّنهم استفادوا في
دعواهم من اإلفراط عند بعضنا بعد أن س�قطوا هم في دوائر
التفريط..
وكال َ
الطرفي�ن ِع ٌ
الس�لوك وانحراف ع�ن الجادة،
ل�ة ف�ي ُ

ونح�ن نس�تطيع إن أردن�ا التش�ابه والمماثل�ة أن ننـ�زع إل�ى
تحجيم علل التفريط لنس�تفيد حرب ًا ضروس� ًا ض�دّ أضدادنا،
ومث�ل هذه الحال�ة هي بغية الش�يطان ..وهي أفضل وس�ائله
ُ
َ
استساغها ال َب ُ
ومكائده ..وقد
الـمرحلة،
عض
واتخذ َ
وها ُلعب َة َ
رح ٍ
اس ٌ�ةُ ،
ُ
ول�ك ِّل ُلعب�ة ُح ّ
الجمهور
ول�ك ِّل َم َ
�ك ٌام .وأم�ا ُ
ل�ة َس َ
عبر عنهم من ال ينط�ق عن الهوى « : m
ولألس�ف -فق�د ّ20

واق الذين َي ْت َب ُعون ُك َّل َن ِ
إياكم وهَ ْي َش ِ
األس ِ
اع ٍق»(((.
ات َ

والمرحل�ة قد خلط�ت األوراق وعتم�ت الرؤية ،وما من
ف�رد وال أس�رة إ ّ
ال وق�د أصاب�ه خل�ط األوراق ،وإعتام ظالم
المرحل�ة ..ويب�دأ الصح�و ف�ي المرحلة مع ب�دء الصحو في
األذه�ان والعقول والقلوب .والذين عرف�وا كيف ُي ِ
رض ُخون
الدِّ ين للتس�ييس أطلقوا على مرحلتنا هذه مرحلة «الصحوة»
سيس�وا
ألنه�م بأنفس�هم كان�وا خلف مرحل�ة اإلعتام ،وكما ّ
اإلعتام واس�تفادوا م�ن تدني الرؤي�ة فيه وفي أرج�اء واقعه،
فه�م يخطط�ون لالس�تفادة أيضاً م�ن «الصح�وة» ووضوح
الرؤية النس�بية فيها ..والحقيقة المرة أن «الصحوة» ال تحمل
مس�توى ثقافي� ًا معين� ًا ،وإنم�ا هي تش�به الصحو م�ن كابوس
ثقيل كان على ص�دور النائمين ،ولهذا واجه الناس المرحلة
بالعش�وائية والتخب�ط ..وكلن�ا فعلن�ا ذل�ك ..ولم يس�لم من
العش�وائية أحد بذاته وال جماعته ..ما عدا الش�يطان فإنه كان
عل�ى حافة االنتظ�ار لهذه المرحل�ة كما كان حاض�ر ًا -وفي
غاية الحضور -في المراحل الممهدة لها..
وق�د مضى على هذه المرحلة زمن ال بأس به ومن خالل
مس�يراتها ومظاهرها وم�ا يدور فيه�ا محلي ًا وعالمي ًَا اس�تفاد
الجميع دورس ًا كثيرة؛ ولكنها بقراءة متنوعة وبفوائد مختلفة.
((( أوله يف صحيح مسلم ( )432بلفظ « :ليلني منكم أولو األحالم
والنهى ،ثم الذين يلوهنم (وكررها ثالثا)  ،وإياكم وهيشات
األسواق».
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املرحلة خلطت
األوراق

الصحوة..
استيقظنا منها
بتخبط

ويأت�ي واق�ع األيام التي نحن نعيش�ها اآلن ليس�ألنا عما
حققنا لمدرس�تنا اإلسلامية ،وما حققه غيرنا ف�ي المدارس
اإلعالمية وغير اإلعالمية.

األمة يف خطر
حمدق

مدرستنا غاية
وطريقتنا وسيلة

فاألم�ة ف�ي خط�ر مح�دق والديان�ة والتدي�ن في ش�تات
وتمزق ،والجميع يحفزون بوعي وبغير وعي نحو مس�ارات
ً
طوع�ا وكرها..وباعتبار
الض�ب في االتجاه اإلجباري
جحر
ِّ
أننا جزء من أمة كبيرة فنحن في واقع صعب وموقف محير..
وهذا ما نحن بصدده.

فالحقائق المس�تفادة من عمق قراءة المدرس�ة ومراجعة
ثواب�ت الطريق تش�ير إل�ى أن ثوابتنا طريق للسلامة وعنصر
فاع�ل ف�ي المرحل�ة إليج�اد الت�وازن واالعت�دال أم�ام كل
الظ�روف ،وبإمكانن�ا أن نعاي�ش المرحل�ة ونتفاع�ل معه�ا
بح�ذر وتريث دون ضرر وال إضرار ،ومثل هذا يصعب على
غيرن�ا م�ن الجماع�ات والفئ�ات ذات العالق�ة بالمنظورات
الديني�ة؛ ألن ثواب�ت التركيب�ات الفكرية والعلمي�ة والعملية
لديه�م قامت على ق�راءة المرحلة ذاتها ،واقتس�ام مصالحها
الدنيوية واس�تثمار التوجهات الدينية لقيادة الواقع سياس�ي ًا..
وله�ذا فهم ملزم�ون بأن يزجوا بأنفس�هم ،ويراهن�وا بالديانة
والتدين في االنتخابات والمهرجانات والمناس�بات المعبرة
ومحلي� ًا بما فيه�ا قضايا األمة
ع�ن تس�ييس المرحلة عالمي� ًا
ّ
المصيرية ومواقفها العالمية واإلقليمية.
ونحن في مدرستنا كغاية ،وطريقتنا كوسيلة روحية ،نجد
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أن ثوابتن�ا األخالقية قد ش�كلت عقولنا وقلوبنا على أس�اس
من السلام والرحم�ة والمحبة ،فال نطمع في مراتب س�لطة
وال تقاس�م مصلح�ة ،وإن كان وال ب�د لش�يء م�ن ذل�ك فال
يتج�اوز العمل المس�ؤول المش�ترك في مرحل�ة المحدودية
لخدم�ة األم�ة واإلسلام والوط�ن دون تعدي�ل أو تمويل..
مش�روط« ..وه�ذا فقهن�ا الخ�اص بمدرس�تنا وطريقتنا لمن
ألقى السمع وهو شهيد».
وأم�ا فقهنا ف�ي عالقتن�ا بالقضاي�ا اإلسلامية المصيرية،
فنح�ن ال نتفاع�ل عاطفي ًا مع األحداث وال نرس�م التهوكات
نقيم المس�يرة المعاصرة وفق
والش�عارات الرخيصة ،وإنم�ا ّ
منطوق�ات من ال ينطق عن الهوى  ، mونتظافر مع الخيرين
ف�ي مراتب الحي�اة االجتماعية عل�ى خدمة األم�ة ،وإنقاذ ما
يمك�ن إنقاذه م�ن الطوفان الجائ�ر مع علمنا اليقين�ي أن كافة
الخيري�ن ف�ي مرحلتنا عل�ى مختل�ف مس�مياتهم وأحزابهم
وجماعاته�م ال يملك�ون الح�ل الناجع ،وإنما يس�همون في
مرحلة العالج بقدر إخالصهم وصدق نياتهم ،هذا إذا سلموا
م�ن التس�ييس المحلي والعالم�ي ..وإن لم ..ف�إن المعالجة
المتح�دث عنها تصبح جزء من اتس�اع ج�رح األمة النازف،
وخراج ًا إضافي ًا لما تحمله من جراح في جسدها المعلول.
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فقهنا يف شأن
العالقة بالقضايا
املصريية

ضرورة االرتقاء إلى مستوى الثوابـت

حتديد املشكلة يف
واقعنا الذايت

تعريف الطريقة
واملدرسة

ي�ا أحب�ة :إن ارتقاءن�ا المش�روع إلى مس�توى فه�م ثوابت
المدرس�ة ،ووس�ائل الطريقة يس�هم في تعرفنا على شخصياتنا
وهويتن�ا ودورن�ا االجتماع�ي في الواق�ع المع�اش ،والمعلوم
حق ًا أن ثوابت المدرس�ة ال زالت حت�ى اآلن غير مخدومة وال
مدروسة دراس�ة تتالءم مع حاجة المجتمع ،وحاجاتنا في فهم
الحياة ،وما يجب علينا بينما وسائل الطريق وثوابت العمل بها
تكاد أن تكون مشتهرة بين الخاص والعام ..وال غبار عليها.
وليس�ت المش�كلة عندنا ف�ي َ
الطري�ق ووس�ائلها ،وإنّما
مش�كلتنا في عدم فهمنا لثوابت مدرس�ة س�لفنا وم�ا حدَّ ُدوه
له�ذه المدرس�ة م�ن وس�ائل ومهم�ات وغايات س�واء على
المستوى المحلي أو العالمي.
فالطريق هي الحد األدن�ى والضروري لما حدده العلماء
والش�يوخ من وس�ائل العالقة بالله تعالى ،وترتيب األوقات
ف�وق ما ه�و معلوم ش�رح ًا من الواجب�ات والمندوب�ات .أ ّما
المدرس�ة فه�ي أبعاد الرؤي�ة الفكري�ة التي قامت م�ن أجلها
الطريق�ة ..وتعلي�ل المواقف األول�ى التي اتخذها مؤسس�و
الطريق ومدلوالتها في مس�يرة األتب�اع ،وآثارها ..وما يجب
أن يجدد ويعاد ،وما يجب أن يش�رح و ُيجلى ،وتحديد عالقة
حياتن�ا المعاص�رة ،وم�ا نعيش�ه الي�وم بع�د مرور ق�رون من
الزمان على س�ير هذه الطريقة ،وقربن�ا أو بعدنا عن القيام بها
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والفهم ألهدافها ،إضافة إلى تمتين جدران المعرفة بالطريق،
والمدرس�ة لحمايته�ا من غزوات الداخل والخ�ارج ،بإعادة
صياغة العالقة الواعية بالثوابت الخمسة:
ِ
الورع ،واإلخ َ
الصَ ،
والخوف من الله
العلمَ ،
العملَ ،
ورف�ع ُم�دركات األتباع ف�ي األخذ به�ذه الثواب�ت علم ًا
وعم ً
ال ،وأنها أصل االنطالقة المشروعة في خدمة المجتمع

المحل�ي والعربي واإلسلامي تحت مح�ور الدعوة إلى الله
بالحكمة والموعظة الحسنة..
إن مدرس�ة حضرموت ليس�ت معبرة عن رأي أس�رة وال
عائلة ..وكذلك طريقتها..

ٌ
�ن الله ب�ه على آل
ش�رف
إن العائل�ة واألس�رة،
ٌ
خ�اص َم َّ
البي�ت الكرام لما لهم من الصل�ة المباركة بالدوحة الطاهرة؛
ولك�ن األصل الذي يجمع األتباع على الطريقة والمدرس�ة،
ه�ي الثوابت الخمس�ة م�ع منهج الدع�وة إلى الل�ه بالحكمة
والموعظ�ة الحس�نة ..ال فرق في هذا المنه�ج بين عربي وال
عجم�ي ،وال أبي�ض وال أس�ود ،وال رفي�ع وال وضي�ع ،وال
عالم وال جاهل؛ ألن هذا المنهج مس�تمد من أصل الرس�الة
تنص على ش�رف االتصال بها من خالل التقوى ،ال من
التي ّ
خالل شرف األنساب واألحساب .والذين يخلطون األوراق
من�ا أو م�ن غيرنا إما جهالة أو تجاوز أو س�وء فه�م فعليهم أن
يعيدوا الشيء إلى نصابه ويدخلوا الحق من بابه.
إن بينن�ا وبي�ن ش�رائح األم�ة عالق�ات مصيري�ة عظيمة،
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العالقة بيننا وبني
رشائح األمة

ومس�ؤوليات إيماني�ة مش�تركة ،ه�ي أعظم مكان�ة من عالقة
النس�ب والع�رق والعائل�ة ،كم�ا أن عل�ى ش�رائح المجتمع
خصهم الل�ه به من
م�ن واج�ب العلم بدرج�ة آل البيت وم�ا ّ
ش�رف النس�ب للمتبوع األعظم  mواجب ًا ُي ْس�هم في إجالء
الغم�وض والضبابي�ة المنتش�رة ف�ي واق�ع اإلعت�ام عن أهل
اإليمان واإلسلام .والمخرج في ه�ذا كله هو العلم والتعلم
الخالي عن المصالح والتسييس المرحلي.
كم�ا أن أمر ًا ثالث ًا يج�ب معرفته والبحث عن ماهيته ،وهو

م�ا ورد على الجميع من متناقض�ات وأخطاء وإدخال فكري
مس�يس ومدف�وع ب�ه ،كان الغ�رض من�ه تفجي�ر
واجتماع�ي
ّ
الص�راع الطبق�ي ث�م االعتق�ادي ،وأن ه�ذا الدفع المس�يس
بذلت فيه مدفوعات مالية كبيرة ،ومؤامرات معرفية خطيرة..
كان له�ا أثر في تش�ويش العالقات ،وإضعاف َدور اإلسلام
ك ّله في العائلات والجماعات فض ً
ال عن إضعاف العالقات
بين الشرائح االجتماعية.
شكوى الواقع لن
تصنع يف احلياة
شيئا

ي�ا أحب�ة ..إن انتظارن�ا ووقوفن�ا عل�ى حافة الحي�اة نلعن
الظالم ،وندين المراحل ،ونشكو وحشة الناس لن يصنع في
الواقع ش�يئ ًا ..فبمقدار تأخرنا عن مسؤولية اختراق المجتمع
بمتناقضاته لنس�هم في إعادة ترتيب لبناته سيكون غيرنا ممن
هم في دائرة مدرس�تنا أكثر تأخر ًا وتباطؤ ًا ..مما يسمح لغيرنا
من حملة المعاول الهادمة اختراق هذا الواقع اختراق ًا يوس�ع
الشقة في المتناقضات ،ويزيد الطين ب َّلة كما يقول المثل..
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ماهية التديـن تعيش وحشة

ي�ا أحب�ة :إن رقعة االلت�زام بالديان�ة وماهي�ة التدين تعيش
وحش�ة في المسلمين ،وتفرق ًا مش�ين ًا في المصلين ،وكان هذا
نتيجة م�ا عملته أيدي وعقول المهندس�ين األذكياء  ،الذين ما
فتئوا منذ زمن بعيد وهم يعملون على تنفيذ مش�روع الش�يطان
الرجي�م ف�ي بق�اع اإلسلام؛ حتى وهن�ت الق�وى ،وتفككت
الع�رى ،واس�ترخت المفاص�ل ،وكث�رت الفصائ�ل ،واختلط
ُ
الحاب�ل بالناب�ل .وانش�غل الجمي�ع بالحاج�ة وتوفير أس�باب
المعيشة ،وهي الشاغل المقيت الذي أخذ باأللباب ،واستحوذ
على اللباب وصارت بدي ً
ال هام ًا عن الصبر ومقومات االكتفاء
الذاتي ،وقناعة األسرة ،وحسن التدبير ،واالتكال على الكريم
الرحيم.
وكان ه�ذا الح�ال متفش�ي ًا ف�ي األم�ة بع�د ب�روز ظاه�رة

الوظائف واألعم�ال والمرتبات والش�هادات وااللتجاء إلى
التعلي�م المعاص�ر المس�يس ،الذي ّ
عط�ل اآلالف م�ن أبناء
الش�عوب عن مهمة االس�ترزاق بع�رق الجبين وك�دّ اليمين،
والس�عي في مناكب األرض الس�تخالص ما فيها من الكنوز
واألرزاق ،وتحول الس�عي في أرض الله إلى هجرات تعتمد
الخدمات ووظائف الش�ركات .وليت المسلمين جمعوا بين
الحالي�ن ،واس�تعانوا بالل�ه على القي�ام بالعملين ،فأحس�نوا
أعم�ال الخدمات والوظائف ،واعتن�وا بتربية الداجن ،وزرع
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دور املدرسة
احلديثة يف إفساد
دور املدرسة
األبوية

األرض ،وخزن الحبوب ،واس�تنبات التربة ،واستخالص ما
أودع الله فيها من بركات الزرع وإدرار الضرع.
وقد كان هذا أحد المطالب الملحة في أقوال خير البرية
 ، mوخاصة في أخريات الزمان حين يستضعف اإلنسان
ويتحول إلى آلة من صنف آالت العرض والطلب المهان،
ويبلغ أحدهم إلى طعامه وشرابه مقابل بيع الديانة وتحمل
بيع أحدهم ِدينَ ُه ب َع ٍ
رض من
اإلهانة والوقوع في الخيانة « َي ُ
الدُّ نيا َقليل»(((.

ضعف النفوس
يف سبيل احلصول
عىل املال

نشأة األجيال عىل
ضجيج املوسيقى
ونعيق األبواق
واألسواق

وف�ي س�بيل الحص�ول عل�ى الم�ال ضعف�ت نف�وس،
واس�تر ّقت أخ�رى ،وزاد األم�ر تعقي�د ًا ضع�ف التربية؛ ألن
فيه�ا عوض ًا عن الدنيا وم�ا فيها .وقد أحكم الش�يطان قبضته
على وس�ائل التربية ،وحجز األجيال عنها ،ومنحهم أس�باب
وحس�ن لهم الدنيا وزينتها ،فكان المعادل المنكوس
التعلمّ ،
والح�ظ المنحوس  ،وخاصة بعد أن تعددت مطالب الحياة،
واحت�اج المتأخ�رون إل�ى التوس�ع ف�ي الم�أكل والمش�رب
والملب�س والمت�اع ،والنع�دام التربي�ة ذات العالق�ة بإقام�ة
الشرعي في الغنـى والفقر َح َصل الخلل وكثر الزلل .
التوازن
ّ
وبلغ األمر منتهاه في ُ
األس�ر والعائالت التي ال راعي لها
وال ناه�ي ،كب�ر األوالد والبن�ات عل�ى ضجيج الموس�يقى،
ونعيق األس�واق ،وص�ور األفالم ،وبطولة الش�بهة والحرام،
ولعبة الكرة باأليدي واألقدام .واحتش�اد هذه الطاقة من سن
((( الفتن لنعيم بن محاد (. )13
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البلوغ إلى س�ن التخرج بين سراديب المدارس والجامعات
والعواطف الجائعات ،ولم يعد من يربطهم بمنهج سلف وال
ضبط خلف .ووجدوا في مس�موعات ومق�روءات المرحلة
الكفاي�ة ،فتحول�وا إلى نم�ور وثعابين ..يتمتعون باألس�باب
من حيث أتى الطعام والش�راب ،ويلعنون السلف ويعتقدون
مخالفتهم للس�نة والكتاب ..وهم من جهلهم ما عرفوا س�نة
تعرفوا على ُع َق ِد المندفعين والمنتفعين
وال عرفوا كتاب ًا ،وإ َّنما َّ
من أرباب الطموح أو ضحاي�ا االكتئاب ..وامتألت عواصم
البلاد العربية واإلسلامية واألجنبية من األبن�اء واألحفاد ،
الذي�ن يهم�زون ويلم�زون  ،وال يعل�م أحدهم لذات�ه تاريخ ًا
وال انتم�ا ًء  ،كأنم�ا أحدهم نزل م�ن الس�ماء  ،منقطع الصلة
بالع�روق والدم�اء ( ،ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ) [البقرة. ]206:
ٍ
شعارات الموضة
وشابات
الكثير منهم شباب ًا
وقد تلقفت
ُ
َ
وجديد األسواق ،وانطلقوا ال يرون وال يسمعون غير الصور
المتحرك�ة واألب�واق ،واس�تدرجتهم الش�ياطين فس�قطوا
ف�ي المخ�درات والمس�كرات ،والعه�ر وتج�ارة األجس�اد
النخرات ،ومن الناس من يدري ،ومنهم من ال يدري ،ومنهم
م�ن يدري ولكنه ال يحرك في بناته وأوالده س�اكن ًا ،وليس له
من األمر غير السؤال عن طعامه وشرابه وماذا معه في جرابه!
وربما باتت بعض أس�رته وأهل�ه في غير أمانة ،وخرجت بنته
وأخته ـ وربما زوجته ـ في أسواق الرذالة والخيانة  ،وال زال
المس�كين فرح ًا بأنه فالن بن فالن وجدّ ه الش�يخ فالن ،وكان
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شعارات املوضة
وجديد األسواق
ودورها يف
اجتذاب الشباب
والشابات

الوجه منهك ًا
�و ُّد
ُ
رحم�ه الل�ه وكان ..والحال يرثى ل�ه ..و َي ْس َ
كاسوداده من مضالت الزمان.
آل البيت وحاهلم
يف املرحلة

وكم حصل ألبناء آل البيت وبناتهم من هذه الحالة نكسات
وزالت وم�زالت ،وال وج�دوا من يأخذ بأيديه�م أو ينصحهم
ويأويهم؛ بل تركوا لضباع البش�ر وذئاب الغجر ،الذين يفرحون
بم�ا يقع لن�ا وألمثالنا م�ن الخزي والع�ار والضرر ،وقد اتس�ع
الخ�رق على الراق�ع ..وصعب الع�ود على اآلي�ب والراجع..
ول�وال أن الس�تر م�ن المول�ى س�بحانه وتعال�ى واج�ب ل�كان
الوصف أكبر وأكثر ،وإنّا لله وإنّا إليه راجعون .
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العود إلى مواطن السلف

ي�ا أحب�ة  :كلم�ا اس�تطعنا أن نع�ود إل�ى مواطن الس�لف
واالرتباط بهم من خالل الموطن فهو أجدى وانفع ،وخاصة
أحف�اد ه�ذه الطري�ق الذي�ن ذهب�ت بهم الحي�اة ف�ي أفجاج
المعم�ورة ،إم�ا طلب� ًا لل�رزق أو ت ِر َك�ة م�ن بعد م�وت اآلباء
واألج�داد المهاجرين ُ
ل..فالع�ود إلى مواطنهم وبلدهم
األ َو
َ
يربط بي�ن الفرع وأصله من واقع المش�اهدة؛ ألنهم يقولون:
«الحكم للموطن» ولهذا فتشجيع ظاهرة الرجوع إلى الوطن
معالج�ة حس�نة لم�ن أراد اإلدراك لحقيقة انتمائه األساس�ي
لمدرسة المهاجر والفقيه والعمودي ومن جاء من بعدهم.
ومن لم يستطع العود إلى الوطن فال بد أن يتردد عليه مرة
بعد أخرى مع بعض أوالده وأهله  ،قبل أن تنطبع في عقولهم
أمثل�ة األض�دادُ ،
وظ ْلمة الم�دارس والجامعات  ،الماس�خة
توجهات الناشئة من البنات واألوالد.
وإذا صع�ب االنتقال لس�بب م�ا فال عذر لنا ف�ي مهاجرنا
وأعمالنا من استخدام وس�ائل اإلعالم المرئية والمسموعة،
وخاص�ة األش�رطة المنقول�ة ع�ن ت�راب الوط�ن ،وأخب�ار
الدع�وة إلى الله فيه ،ونش�اط ُدور ِ
العلم الش�رعي ،واألربطة
الديني�ة ،ودور المرأة هناك وتفاعلها النش�ط مع كافة أنش�طة
التعلي�م األبوي ،والمش�اركة فيه ،ففي األش�رطة والنش�رات
والمجلات وتقاري�ر ال�دورات الصيفي�ة م�ا يب�رز للراغ�ب
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استخدام الوسائل
يف املهاجر ملعرفة
دور السلف

والراغب�ة حقائق االنتماء لمدرس�ة الس�لف .وقد لمس�نا أثر
هذه المادة اإلعالمية في عش�رات الش�باب والش�ابات ممن
وس�ر االنتماء الش�رعي
تحرك�ت عنده�م العاطف�ة األبوية،
ِّ
لمدرسة آبائهم الصالحين بحضرموت واليمن.
إن كثي�ر ًا م�ن المعترضي�ن عل�ى مناه�ج الس�لف الصالح
يثبط�ون ِهم�م الش�باب والش�ابات ع�ن االرتباط بأسلافهم

سوء االستدالل
بآيات القرآن

حجة االتباع لآلباء
الصاحلني من
نصوص القرآن

الصالحي�ن ،معتبرين االهتمام بقضية اآلب�اء واألجداد ضرب ًا
َ
أف�رط بعضه�م ف�ي الحكم
م�ن الجه�ل والجاهلي�ة ،وربم�ا
على متبع الس�لف مس�تدالً باآليات في غير موقعها ،فيقول :
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)
[البقرة. ]170:

وهذا االستدالل كما نعتقد يراد به عدم االلتفات ألسانيد
الس�لف واالرتب�اط به�م ارتباط� ًا ش�رعي ًا ،وحقيق�ة األمر أن
الق�رآن ق�د اهت�م بش�أن االرتباط�ات الصالح�ة بي�ن األبن�اء
واآلباء ،وجعل لهذا الش�أن آيات تكرم التسلسل القائم على
حفظ الديانة في مثل قوله تعالى( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) [آل عمران33:ـ .]34
ودعا إلى اتباع اآلب�اء واألجداد على منهج النبوة واألبوة
الصالحة ،فقال معبر ًا عن حال يوس�ف ش ( :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
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ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ) [يوس�ف ،]38:وف�ي ه�ذا المعن�ى آي�ات كثيرة،
ً
اطمئنان�ا وإيمان ًا بما َد َر َج
وأحاديث ش�هيرة تمأل قلب األبناء
عليه السلف من حسن العالقة بآبائهم ،والسير على منهجهم
المجترؤن فهو يتناس�ب
وطريقته�م .وأما ما يدندن به عليهم ُ
م�ع المش�ركين الكف�ار الذي�ن انقطع�ت أس�انيدهم بالديانة
والتدين واإلسالم من جذوره.

وأحببن�ا هن�ا أن نبس�ط لكم في ه�ذا األمر مس�أل ًة هام ًة ،
وه�ي أن غال�ب المعرضي�ن من أبن�اء طريقتنا ومدرس�تنا أو
المعترضين منهم بين نموذجين من الجيل  :إما منتفع ُغس�ل
ّ
مخ�ه بوس�ائط التعلي�م المقب�وض المنق�وض ،وإم�ا مندفع
يرغب في الظهور ،ويحلم باالس�تمالة ـ أي  :اس�تمالة وجوه
الناس إليه ـ فوصلت إليه معلومات األضداد قبل معرفته أدب
الصالت مع األجداد ،فانقطع عنهم إلى ما سمعه ووعاه .وال
ب�د للمندفع من الرج�وع عند نضجه واكتم�ال فهمه ووعيه،
وأم�ا المنتفع فرجوع�ه منوط بانقط�اع وس�ائل االنتفاع التي
يستفيد منهاُ ،
ولك ِّل أجلٍ كتاب.

يا أحبة ..إن موقفنا كأهل طريق ومدرسة متصلة األسانيد
بتاريخ الرسالة األولى هو أننا يجب أن نفصح عن الحق ،وال
نل�زم أحد ًا ِمن غي�ر مدرس�تنا أو طريقتنا باالتب�اع أو االلتزام
ألدبياتن�ا ،وإنما ندع�وه ونلزمه بالدعوة العامة في اإلسلام،
وهي ما عرف َلدى أمة القرآن والس� ّنة من واجبات اإلسلام
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نامذج املعرضني
واملعرتضني
وأسباب ذلك

موقفنا من خدمة
اإلسالم يف املرحلة

واإليمان واإلحسان ،وخاصة فيما خدمته المذهبية اإلسالمية
دون إف�راط وال تفري�ط ،كما نبين له ولغي�ره أن حرصنا على
نابع من إدراكنا التام لسالمة السير القلبي
مدرس�تنا وطريقتنا ٌ
والعقلي لهذه المدرس�ة والطريقة م�ن وجهة نظرنا  ،ومقدار
فهمن�ا الواعي بالرس�الة وأهدافه�ا  ،وخاصة فيم�ا يتعلق بما
توارث�ه علماء المدرس�ة عل�ى الوجه الش�رعي المس�ند آلل
النبوة علم� ًا وعم ً
ال ..وه�م الذين اختاروا لمدرس�تهم
بي�ت َّ
بحضرم�وت صفة التفرد في الوس�ائل والمواق�ف ..والتفرد
ف�ي الوس�ائل والمواق�ف ال يقط�ع أح�د ًا ع�ن ثواب�ت الملة
وأصوله�ا بقدر ما يس�هم ف�ي المحافظة عليها ،وي�ذود عنها
غ�زوات األضداد وته�وكات األن�داد .وتبرز مس�يرة الديانة
والتدي�ن على الصفة المعتدلة التي نهجها «آل البيت النبوي»
عبر تاريخهم العريق بعيد ًا عن اإلفراط والتفريط.
إن ش�رح ه�ذه المس�ألة يحت�اج إل�ى بس�ط ٍ
كاف ليتفه�م

تعليل ظاهرة
التعدّ ي بني أهل
املذاهب

األتباع قبل غيرهم أن تفضيل منهج على منهج ال يعني عداوة
المع�ا ِرض ،وإنم�ا ه�و ُخصوصيات
المخال�ف أو ُمحارب�ة َ
ُ
والخصوصيات ف�ي المناهج والطرق
المدرس�ة والطريق�ة.
ّ
والمدارس ال تتعدى كونها ضوابط داخلية إلصالح وتوجيه
دائرة المرتبط بها..

نوع من التعدّ ي بين أهل المذاهب
لقد برز في اآلونة األخيرة ٌ
والمدارس؛ بل وأحيان ًا بين أهل المدرس�ة والطريقة الواحدة،
المروض بآداب
ويعود هذا لس�وء ال َفهم الناتج عن الطبع غير
ّ
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الصحيحة ،حيث إن الطبع البش�ري ل�ه حكمه وأثره
اإلسلام َ
ف�ي اإلنس�ان ،ولم� ّا جاء اإلسلام عم�ل على تروي�ض الطبع
وتعديل�ه باآلداب واألخالق في مث�ل قوله ( :ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) [فصل�ت34:ـ  ]35وه�ذا النموذج من
الناس ق�د َندَ َر وج�وده بواقع التحوالت الفكري�ة التي طرأت
في مسيرة الحياة االجتماعية ،وصار الكثير من منسوبي العلم
والتعلي�م والتربية ينطلقون في الواقع العلمي والعملي من لغة
التكت�ل والص�راع والحزبي�ة والفئوي�ة وغيرها من األس�اليب
التي غزت الواقع المستس�لم ،ودخلت على مناهج المدارس
والجامعات ،وصارت أيض ًا لغة المحاكم واإلدارات واإلعالم
والثقاف�ة والصحافة  ،وأصل صف�ة التعامل بين األمة بعمومها
في الحياة العربية واإلسالمية والدولية.
إذن فنحن في مدرس�تنا مطالبون باس�تيعاب هذه الثوابت
ات و َن ُ
أخ َذ بأيدي الحائرين في س�وق الضالالت،
لننطلق ب َث َب ْ
وعص�ر تروي�ج الش�عارات  ،في مرحل�ة اللع�ب بالعواطف
والعقول والديانات.
ِّ
لل�كل العم�ل عليه�ا أو
َ�اح
وه�ذه مهم�ة كبي�رة ،ول�ن ُيت َ

المش�اركة بفعالي�ة فيه�ا ،وإنما يمك�ن التظاف�ر والتوافق في
س�بيل خدمتها ،وإرس�اء ثوابتها خطوة خطوة بم�ن يهيئه الله
م�ن صادقي الني�ات ،وصافي الطوي�ات  ،الذي�ن يهمهم أمر
األمة ،ويزعجهم تفرق البيت الواحد واألسرة الواحدة.
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نحن مطالبون
باستيعاب الثوابت
لنأخذ بأيدي
احلائرين

الحب والسالم والرحمة رسالة مدرستنا

ي�ا أحب�ة ..إنك�م تنتم�ون إل�ى طريقة ومدرس�ة رس�التها
الح�ب والسلام والرحم�ة ،وكانت ه�ذه األس�س هي عين
الوجه�ة الصحيح�ة التي انطلق�ت بها هذه المدرس�ة ،حيث
أنه�ا ال تنـزع إلى األطماع والرئاس�ات ،وال تعمل من أجلها
الحط�ام ومظاهر
وال تس�اوم أحد ًا في س�بيلها؛ ب�ل تنظر إلى ُ
الحياة الدنيا بمنظار نظر العاقل إلى وس�ائله التي يحتاج إليها
ث�م يضعها حيث يجب أن توضع .ولهذا تمكنت مدرس�تكم
المبارك�ة من االنتش�ار ف�ي أصق�اع المعم�ورة دون الحاجة
الس�تخدام السلاح ،أو الضغط السياس�ي أو االجتماعي أو
الفكري أو االقتصادي.
الدعوات املعارصة
ما هلا وما عليها

ي�ا أحب�ة ..ل�و تأملتم ف�ي كثير م�ن الدع�وات المعاصرة
وغيرها من الدعوات الس�ابقة ذات العالقة بالواقع السياسي
الحرك�ي لرأيتم كي�ف تف�رض اآلراء على الش�عوب بالمال
والج�اه ،وكي�ف تعان�ي الش�عوب م�ن ضغ�وط الحركيي�ن
المتطرفين في كافة األزمنة والعصور بسوء ارتباطهم بعرض
الدنيا.

وإذا نح�ن أنصفنا أصحاب الدعوات الحركية االندفاعية
فإننا س�نحمد حماس�هم المتقد من أجل الش�رف اإلسالمي
كظاهرة ،ورغبتهم في الوصول إلى الغايات المنشودة كرؤية؛
ولكن األس�اليب المتبعة ووس�ائل المعالج�ة التي يتخذونها
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وتضر القائم والجالس ،وال ُيجنى
تحرق األخضر واليابس،
ّ
منه�ا غير الع�ار والدم�ار ،وامت�داد هيمن�ة الكف�ار ،وهذا ما
ش�هدناه وعاصرناه خالل المئة الع�ام الماضية؛ بل وما قبلها
من خالل اس�تقراء الحوادث والنص�وص التاريخية ..وليت
ه�ذه النصوص واالس�تقراءات تق�رر للطلب�ة والطالبات في
الثانوي�ات والكلي�ات ليفهم�وا مس�احة الدمار ال�ذي أحدثه
االندف�اع والتط�رف األرع�ن ف�ي تاريخنا اإلسلامي القديم
وتاريخن�ا الحض�اري الحدي�ث؛ ولك�ن اإلش�كال والع ّل�ة
أن العدي�د م�ن قي�ادات المراح�ل تتعم�د التش�ويه والتعميه
والتش�كيك ،واإلغف�ال للتاري�خ لتس�تمر العماي�ة الفكري�ة
تعب�ث بواقع األجيال المتالحقة حتى يس�تثمرها السماس�رة
ويسوقون نار الفتنة واإلحنة بين الشعوب المسلمة
النفعيون،
ّ
والجماعات وق�ود ًا يحافظ على مراتبه�م ،وامتيازاتهم لدى
الش�يطان الرجيم ،ومملكته األنوية اإلبليس�ية  ،وهذه حقيقة
ماثلة َق َّل من يدركها في صخب الحياة المعاصرة.
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ال ندعو إلى حزب وال فئة

أهل الذكر أقاموا
احلجة

أهل الذكر يف
العصور السالفة

يا أحبة ..إننا في عرضنا هذا ال ندعو إلى دولة وال حزب
وال جماعة وال فئة ..ولك ّنا حسب معلوماتنا نعرض المبادئ
ونفاضل فيما بينها من حيثيات بناء ذات الفرد لنفسه ،وتربيته
ألس�رته ،واعتنائه بمسؤولياته وقيامه بشروط االسترعاء فيما
اس�ترعاه الله علي�ه ..واحترامه لآلخرين وع�دم التعدي وال
التحدي ..س�واء كان حاكم ًا أو محكوم ًا ..عالم ًا أو متعلم ًا..
وهذا كله ال يتأتى إال باتباع أهل الذكر (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [النحل. ]43:
وأهل الذكر في العصور السالفة قد أقاموا الحجة بما رتبوه
وقام�وا ب�ه ،ودعوا إلي�ه ،وال بدّ من طول النظ�ر في تاريخهم
وعلمه�م وآدابه�م ،لقول�ه تعال�ى ( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ) [األنع�ام ، ]90:وأم�ا المتأخ�رون فلا بد من
التمحي�ص والتدقي�ق ف�ي مس�ألة االقت�داء واالهت�داء به�م،
وخاصة في مجمل الدعوات التي برزت في المرحلة الغثائية
الت�ي كان رائده�ا وقائده�ا «الكفر والكاف�ر»(((  ،وكما ذكرنا
س�لف ًا أننا به�ذا ال ننفي الخيري�ة عن أحد وال نته�م أحد ًا في
قيم المراحل ،ونتعمق في الدوافع
ذات�ه وال جماعته ؛ ولكنا ُن ّ
واألس�باب والمقومات الت�ي تقوم عليها األف�كار والمبادئ
مسوق أسلوب نجاحها ،والدافع هبا إىل حضرية
((( املقصود برائدهاّ :
املعركة اإلنسانية بالوسائل املادية واملعنوية..
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والتش�كيالت االجتماعي�ة واالنتمائية ،ألننا عانين�ا كثير ًا من
هجم�ات األضداد خلال المراحل حتى ص�اروا ينفون عن
مدرس�تنا سلامة العقيدة والصلة الش�رعية بالديان�ة والتدين
عموم ًاّ ،
وكل هذه الهجمات ال تتعدى كونها تسييس مرحلة ،
وترويض� ًا لعق�ول الجهلاء والضحايا لمش�اريع اس�تثمارية
تخدم الجهات القابضة لعائدات التسييس.
وال نستطيع أن نقول أكثر من هذا ألن القناع الملون الذي
كان يخف�ي معالم هذه المؤامرات قد انكش�ف على حقيقته؛
ولكن -ولألس�ف -بعد أن قس�ت القل�وب وفتنت األبصار
(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ) [الح�ج ]46:وبقي علينا اإلش�ارة دون اإلفصاح..
(ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)
[األنفال. ]42:
واإلفص�اح في مثل ه�ذه المرحلة يج�ب أن ينصب على
إنق�اذ ما يمك�ن إنقاذه ،م�ن الطوفان الهاجم ،حيث ال يتس�ع
المج�ال لكل ش�يء ،وم�اذا عس�ى أن يتس�ع المج�ال لمثل
ه�ذا الق�ول المح�دود ف�ي عص�ر الفضائي�ات واالتصاالت
والسلكيات والالسلكيات ،وعصر الغزو المدجج باآللة إلى
داخل القلب والفؤاد..
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بقي علينا اإلشارة
دون اإلفصاح

إنقاذ ما يمكن
إنقاذه

كلمة التوحيد والموت عليها

مادة التحدي بني
آدم وإبليس

وسائل الشيطان
يف وسائل اإلغواء
واإلغراء

رضورة إعادة
دراسة عالقتنا
باألبوية الرشعية

ي�ا أحب�ة :دعونا نموت على «ال إله إال الله محمد رس�ول
الل�ه» بنصرتن�ا لها ف�ي حياتن�ا المعق�دة  ،فالتح�دي بين آدم
وإبلي�س كان ح�ول هذه المس�ألة ،إنها مس�ألة إغ�واء الذرية
اآلدمية حتى يلقوا الله على غير ديانة ،ولعلكم تقرؤون آيات
التح�دي (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) [اإلس�راء]62:
وكيف كان الجواب من الحق سبحانه وتعالى ( :ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ) [اإلسراء63:ـ .]64

وقد اس�تنفر الشيطان كل وس�ائل اإلغواء في سبيل نجاح
التح�دي ،ونحن نأمل أن يجعلنا الله ومن بلغه هذا البيان في
ه�ذه الوثيقة من الرجال الذي وصفه�م الله في هذه المعركة
بقول�ه( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ) [اإلسراء. ]65:
وإذا أردنا أن نكون كذلك فإن علينا إعادة دراس�ة عالقتنا
باألبوي�ة الش�رعية ذات االرتب�اط بالدوح�ة النبوي�ة ،وننافح
عنه�ا بش�رف ونتفاعل م�ع مهماتنا بص�دق ،ونعل�ن في هذا
العال�م لكافة المغرورين والمغشوش�ين باألنوية اإلبليس�ية :
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أن وع�د إبلي�س غرور ،وأن وع�د الله هو الح�ق ..وأن على
فئات الش�باب والش�ابات واألمهات واألخوات والعامالت
وغي�ر العاملات والمعلمي�ن والمعلم�ات ،وبقية الش�رائح
االجتماعي�ة ف�ي قم�ة الص�رح االجتماع�ي أو ف�ي قاعدت�ه
الش�عبية أن ُيسعدوا أنفسهم بالتحصين السريع والمالئم ضدّ
فيروسات الشيطان والنفس والهوى والدنيا ،فإنها فيروسات
معدية وسريعة االنتشار في أجوائنا المعاصرة  ،حيث إن كافة
الوسائط والوسائل مساعدة في نشرها وتوسيع رقعة مداها..
وأثره�ا وتأثيرها ..وأن ال مناص وال خالص منها إ ّ
ال بكمال
النظر فيما جاء به س�يد البش�ر ،وهو الذي ال ينطق عن الهوى
 ..mوم�ا ج�اء ب�ه  mهو منهج السلامة في الحي�اة الدنيا
ويوم القيامة.
وهذا المنهج قائم على ثالثة محاور:

منهج السالمة قائم
عىل  3حماور

األول :معاملة العبد مع المولى سبحانه.

الثاني :معاملة العبد مع الخلق ووسائل الحياة.

الثالث :التحقق من أسس هذه المعامالت وفق الشريعة.

والمعاملات وفق الش�ريعة لها ضوابط وأس�س وثوابت
مبس�وطة في كت�ب العلم ،ومن عالمات سلامة المعامالت
التي يأخذ بها المتعلم أو المتلقي:
*تنـزيه الصدر من الغش للناس أو الحقد أو غيره من
سيء المعامالت المكونة للعداء أو البغض.
*عدم وقوع مادة العل�م المقروءة تحت برنامج نفعي
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أسس وضوابط
العالقات للمتعلم
واملتلقي

مس�يس ،يس�تخدم «الج�اه أو الم�ال أو القوة» في س�بيل
تطويع عقول األمة لمفاهيمه.

*التزام المنهج المقروء باألس�انيد المتصلة بمش�ايخ
العل�م اإلسلامي إل�ى رس�ول الل�ه  mدون حيف وال
تحريف.
*كون المادة المقروءة أو المدروس�ة ال تشتغل بالنظر
في عيوب اآلخرين وتحجيمها.

*كون م�ادة التعلي�م موافق�ة لمنهج س�لف األمة قبل
مرحلة الغثاء والوهن.
*سلامة ثقاف�ة المعلم م�ن االنتم�اءات ذات العالقة
بالتعليم المسيس والمقبوض.

وبرغ�م أن ه�ذه الدالالت والعالقات صعب�ة التحقق في
أزمن�ة الحي�ف والفتنة؛ ولكن ذلك ال يعن�ي َ
ترك اإليضاح أو
اإلفصاح عنه�ا ،بل ربما احتاج لنصاعتها م�ن كان مفتون ًا إذا
زالت عنه آثار الفتنة ،أو رجع وتاب وأناب..

سد ثغرات
الشيطان

وق�د رأينا في تجرب�ة الحياة كيف يع�ود الموفق ،ويتوب
المذن�ب ،ويقل�ع المفت�ون ع�ن فتنت�ه ويصب�ح عنص�ر ًا هام ًا
وعام ً
أحمد:
ال في منهج األبوة الشرعيَ .
فالع ْو ُد ـ كما ُيقال ـ َ
«ومن لم يؤدبه والداه أدبه الزمان»(((.
يا أحبة ..إننا في حاجة ماس�ة إلى سدّ ثغرات الشيطان في

((( مثل شعبي سائر .
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حي�اة أوالدنا وحياتنا ،وما أصيبت األمة بما أصيبت إ ّ
ال بترك
ثغ�رات الش�يطان مفتوحة عل�ى مصراعيها ،وهذه -أي س�دّ
الثغ�رات -مهمة اآلباء واألمهات ث�م المعلمين والمعلمات
ث�م دعاة المنابر وعقالء المجتمع ..وهذه الثغرات التي نحن
بص�دد الحدي�ث عنها هي م�ادة التفجي�ر العاطف�ي والعقلي
اليوم وقبل اليوم.
الصب�ا تتبع ًا
وق�د اس�تطاع األوائل االهتم�ام بش�أنها منذ ّ
لتوجي�ه رس�ول األم�ة ودعوت�ه الغ�راء الت�ي جعل�ت التربية
األخالقية أس�اس صالح المجتمع ،وتبدأ مع نعومة األظفار
للناشئة:
•«مروا أوالدكم بالصالة لسبع ،واضربوهم
على تركها لعشر ،وفرقوا بينهم في
المضاجع»(((.
•«ما نحل والدٌ ولد ًا أفضل من أدب
حسن»(((.
•«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه
أو ينصرانه أو يمجسانه»(((.

لقد حددت أحاديث الرسالة قضية االنتماءات المستقبلية
((( سنن أيب داود ( ، )495ومسند أمحد (. )6756
((( سنن الرتمذي ( ، )1952ومسند أمحد (. )15403
((( صحيح البخاري ( ، )1385وصحيح مسلم ( )2658من حديث
أيب هريرة .
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االنتامءات
املستقبلية هيودية
نرصانية جموسية

لألجي�ال م�ن داخ�ل المنـ�زل وعل�ى ي�د المرب�ي والمعل�م
واألب..مبينة تمرحل العقل والنفس والقلب وحاجة الراعي
إلى ض�رورة المالحقة المس�تمرة للطفل ف�ي تناميه العمري
والعقلي والعاطفي واالجتماعي.

وبمق�دار عناية ه�ؤالء بمس�ألة الوقاية والحف�ظ وتمتين
مدل�والت األخلاق النبوية فإن الناش�ئ والناش�ئة يبتعد عن
خط�ورة االنحدار ف�ي مس�اقات االنتم�اءات  ،ذات العالقة
نصرانية أو مجوسية  ،والتي عبر
باألنفاس األجنبية يهودية أو
ّ
عنها الحديث في طرحه ووضوحه.
هذا فيما يتعلق باآلباء واألسرة...

المهمة الباقي�ة على ما يجب أن يت�م فيه التظافر
ث�م تعود
ّ
االجتماعي كالمدرس�ة والمس�جد ومواقع األنش�طة ،وهذه
الس�يطرة على توجيهه�ا في المرحلة
المواط�ن َرغم ُصعوبة َ
المعاصرة؛ ولكن يمكن توجيه األبناء والناشئة إلى المساجد
والم�دارس واألنش�طة  ،الت�ي يمك�ن فيه�ا االس�تئناس إلى
الجهات المش�رفة عليها  ،أو مش�اركة العلماء وأهل السلوك
ُ
والخلق فيها بحيث تكون مأمونة النتائج.
املدرسة األبوية
والنكسة التي
تعرضت هلا خالل
مرحلة االستعامر

لقد عانت مدرس�ة اإلسلام بعمومها ،وم�دارس األدب
الش�رعية
والخل�ق الذوق�ي ذات العالق�ة بالمذهبية واألبوية
ّ
المس�ندة بخصوصها  ،من التأثيرات الخارجية على المناهج
والتشكيل المعرفي بما ال مزيد عليه.
فف�ي حضرم�وت وبعض أرجاء اليمن أصيبت المدرس�ة
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األبوي�ة بنكس�ة خطي�رة عندم�ا تهي�أت الوس�ائل المعرفي�ة
الحديثة ذات االرتباط المباش�ر بسياس�ة االستعمار األجنبي
الذي كان حريص ًا على س�حب البساط التعليمي المباشر من
مرحل�ة األبوة إلى مرحلة التس�ييس الموجه منذ بداية هيمنته
على الرقعة األرضية.

واس�تطاع به�ذا الح�رص أن يقط�ع بين أجيال المدرس�ة
األبوية وبين أش�ياخهم وعلمائهم؛ بل وقط�ع فيما بعد بينهم
وبي�ن معرف�ة تاريخه�م وعالقته�م بمدرس�تهم اإلسلامية
الش�رعية .ثم م�ا لبث أن فتح أب�واب التأثيرات الس�لبية على
هؤالء الناشئة ليتب ّنى بعضهم الدعوة إلى األفكار االستعمارية
ذاته�ا أو يك�ون رائد ًا لها ومعب�ر ًا عن سياس�اتها ..بينما جنح
المسيس حزبي ًا
آخرون من داخل هذه البؤر إلى تبني الصراع
ّ
وديني ًا واجتماعي ًا ،ومات العشرات منهم في سبيله وألجله.
يتط�ور باألجيال بعي�د ًا عن
وم�ا لب�ث النق�ض المعرف�ي
ّ
َم ِ
نهجه�م التقلي�دي  ،حت�ى ب�رزت المرحلة التي ص�ار فيها
العدي�د من منس�وبي المدرس�ة األبوية اس�م ًا يحم�ل معاول
الهدم ،لنس�ف بنيتها االعتقادية والفكرية تبع ًا لمناهج جديدة
مسيس�و المرحلة ومستثمرو الصراع ..ومنحوها حرية
هيأها ّ
الحرك�ة وحرية التأثير بوس�ائل الج�اه والمال والق�وة ..كما
سبقت اإلشارة إليه ..وال زالت هذه الحملة الشرسة متجددة
ٌ
وقليل من
ومتطورة بتطور حساسية المرحلة ذاتها،
ومستمرة
ّ
( اآلباء والمعنيين باألمر ) داخل المدرس�ة األبوية من يدرك
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تناولنا هلذا األمر
واجب رشعي يف
املرحلة

المحلية والعالمي�ة ،وقد يدرك
خيوط ه�ذه الحملة وآثاره�ا
ّ
البعض شيئ ًا منها ولكن بعد فوات األوان.
إن تناولن�ا له�ذا األمر به�ذه الصيغ�ة يعتبر واجب ًا ش�رعي ًا

تقتضي�ه المرحل�ة ومس�تجداتها م�ن جه�ة .وأم�ا م�ن جه�ة
أخرى فإن الضبابية الفكري�ة المحيطة بإخواننا وأبنائنا وكافة
المنتس�بين لمدرس�تنا ـ ب�ل وم�دارس اإلسلام المعاص�رة
كله�ا ـ ق�د جعل�ت الكثي�ر يعيش�ون حال�ة حي�رة وإحب�اط
وتخب�ط وأغالط س�واء في محيط الرجال أو محيط النس�اء،
وخاص�ة في عالقته�م بموروثات الس�لف ،وم�ا كانت عليه
مدرس�ة حضرم�وت ،وألن الجه�ات الت�ي يأخ�ذون منه�ا
التعلي�ل والتحليل إما م�ن أولئك الذين ال زال�وا غارقين في
سبحات الشطحات واالنفعاالت وحكايات انفعال الظواهر
والكرامات  ،وال يتجاوزونها إلى معرفة لب الشريعة وشرف
العم�ل به�ا ..أو من أضداده�م المنطلقين م�ن واقع الرفض
ِّ
الصوفية بعمومها.
لكل موروثات المدرسة
ّ
وكال الطرفي�ن بالنس�بة لحقيق�ة مدرس�ة حضرم�وت ال
يمثلون س�وى طرفي اإلف�راط والتفري�ط ،وال يتحد ُثون عن
ش�رعية تس�هم في بناء األمة وفق سعة
علمية وحقائق
ثوابت
ّ
ّ
الش�ريعة وعظمة مقاصدها ،وإنما يتقيدون بدوائر الفهم التي
ينطلقون منها أو يعيشون عليها  ،وهذه علة من علل المراحل
بمر ُقومات مأخوذة
حتى وإن كانوا في ظاهر التناول يستدلون َ
عن كتاب الله وس�نة نبيه  ، mفاالستدالالت منذ عهد قديم
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صارت ِصناعة ُيحس�نها ال َب ُّر وال َفاجر وفق الحاجة َ
والظرف،
وهذه هي إحدى مشاكل األمة التي َمزقت عالقاتها الشرعية،
وجعلتها على تلكم الصورة الموصوفة في القرآن (ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [األنع�ام ، ]159:ومث�ل
هذه اآلية يج�ب التوقف عندها طوي ً
ال ،والتعمق في مدلولها
العظيم الداعي إلى وحدة الفكر والهدف.
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ال ندافع عن الخزعبـالت

وباء الكرايس
املتحركة

ي�ا أحب�ة :ال يعتق�د أحدك�م أننا نداف�ع ع�ن الخزعبالت
والش�عوذة واالس�تحضارات والش�طحات الت�ي ع�اش من
خالله�ا عش�رات المنتفعي�ن عل�ى حس�ابنا ،وعلى حس�اب
المدرسة الصوفية والمذهبية وآل البيت عشرات السنين؛ بل
نحن نريد أن نكش�ط من واق�ع الفكر المعاصر هذه النتوءات
واألورام الس�رطانية بعمومه�ا لندخ�ل إل�ى مرحل�ة إيماني�ة
أكث�ر إش�راق ًا ووعي� ًا وفهم ًا ودراي� ًة باألمور الديني�ة من واقع
اإلسلام ذاته  ،ال م�ن واقع صراع المس�لمين على المفاهيم
المتحوصل�ة ..ذاك ألن مرحلتن�ا المعاصرة ـ وقد استش�رت
فيه�ا علة الص�راع حول م�ادة الديانة والتدي�ن ،ونجحت في
اكتس�اب مس�تثمري المراح�ل مواق�ف ومواق�ع ذات عم�ق
استراتيجي في المنطقة والحياة ومواقف الشعوب ـ ستستثمر
ف�ي الدفع به�ذه العجلة نحو األمام  ،لتط�وي من خاللها ُك َّل
ِهمم المصلين في جزي�رة العرب وخارجها ..وهذا ما تفعله
وتعدّ له هذه الجهات المستثمرة.
وبما أننا أتباع مدرس�ة عالمية األث�ر والتأثير ،ونعيش دائم ًا
يهمنا
في واقع الش�عوب ،وليس على كراس�ي الحك�م .فإننا ّ
ويهمنا تحصينها من وباء بعض
كثير ًَا مصلحة ش�عوب الم ّلةّ ،
الكراس�ي المتحركة التي تمتهن الش�عوب ،وتمارس ضدها
ومن داخلها أس�باب التفكك ،والعداوة ،ونش�ر المتناقضات
48

يهمنا أيض ًا تحصين أبناء مدرستنا إن فقهوا
والتناقضات ..كما ّ
األمر ،وخرجوا من ظلمات الجهل المركب ،واستيقظوا من
سبات الغفلة التي ضربت الشرائح كلها ،ونثرت على العيون
الرماد ،وعلى القلوب الران.

إن اإلسلام مس�تهدف ف�ي أهل�ه ..وأهله إن ل�م يدركوا
حجم االستهداف فإنهم سيسهمون في خدمة الكفر وانتشار
س�مومه ..ونح�ن جميع� ًا ال نملك م�ن األمر م�ا تملكه هذه
الق�وى المتحرك�ة في ميدان االس�تثمار المحل�ي والعالمي،
لكنا نملك إن ش�اء الله رصيد ًا أكب�ر مما يملكون إنه اإليمان
بالخال�ق ،والعمل على خدمة دعوت�ه المحمدية في العالم..
خدم�ة ال تنبثق م�ن الحرص على المصالح وال من تس�ييس
المفاهيم .وإنما تنبثق من الرغبة األكيدة في سالمة الشعوب،
ونش�ر السلام والرحم�ة والمحبة ف�ي ش�رائحها ..وتحقيق
المب�دأ الرحمان�ي العظيم «الخالف�ة» (ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ) [البق�رة . ]30:وهذه الخالفة هي رس�الة النبوة وسلامة
منه�ج األبوة من كل المكايد والمفاس�د ..التي هي مش�اريع
القس�م ال�ذي أخذه
الش�يطان ف�ي اآلدمي�ة اإلنس�انية ،وه�ي َ
الش�يطان على نفسه يوم أقسم على تجنيد اآلدمية البشرية في
خدمة مشروع اإلغواء والغواية.
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اإلسالم مستهدف

مشروع الغواية اإلبليسية ودورنا في إيقافه

ي�ا أحب�ة :إن مش�روع الغواي�ة اإلبليس�ية مش�روع محكم
التنفيذ متعدد األساليبَّ ..
وقل أن يسلم إنسان من العمل فيه،
ذاك ألن�ه ال يتوقف عن�د إدارة وال وزارة .وال ينقطع بانقطاع
دوام عمل أو وظيفة ،وال يتوقف بتقاعد موظف أو االستغناء
ع�ن خدمات�ه ،وإنما هو يخترق حياة األس�رة والعائلة والفرد
والجماع�ة والحاك�م والعالم وم�ن دونهما وبص�ورة تتالءم
مع رغبات اإلنس�ان ذات�ه؛ بل وتكاد أن تعمل على اس�تجابة
نزواته وغرائزه ،وتس�هم في إطفاء حرارة ش�هوته واس�تفراغ
مش�حون عاطفته؛ ولكن في الح�رام ،وألجل معرفة خطورة
ّ
الجل األوسع من بني اإلنسان
هذا المش�روع الذي يعمل فيه
يج�ب التوق�ف عن�د آي�ات الل�ه تعالى ف�ي كتاب�ه ..وخاصة
حينم�ا حذرنا منذ بدء الخليقة من خطورة المش�روع األنوي
األبليس�ي ،وأن اإلنس�ان هو الهدف األول في هذا المشروع
ودس أنفه النار ّية الشيطانية طوع ًا أو ُكره ًا
باالس�تحواذ عليهّ ،
عالم ًا أو جاه ً
ال حاكم ًا أو محكوم ًا..
القرآن ينبه العقالء
من البرش إىل أن
مهمتهم احلذر

وله�ذا ففي ه�ذا المش�روع العالمي ينطوي احتن�اك الجنس
حي� ًا في أتون المعرك�ة المصيرية ،والقرآن
البش�ري كله ما دام ّ
ينبه العقالء من البش�ر أو من أطل�ق عليهم صفة المخ َلصين أو
ِ
مهمتهم في معركة الحياة َ
المخلصين إلى ّ
الحذر من مشاريع
أن َ
األنوية اإلبليس�ية والتعوذ بالله من شره وشرها ..فأما شره فقد
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قال تعالى فيه ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ) [النحل. ]98:

وأما شرها فقد قال تعالى ( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ)
[البقرة ]168:وهذه مالحظ هامة وضعناها هنا كبداية لكسر
حواجز النفوس حتى تدرك مدى الخطورة التي نواجهها من
هذا العدو المبين ،وأننا ـ وخاصة أهل التدين والديانة ـ أكثر
اآلدميين تعرض ًا لهذه الحرب المصيرية مع إبليس – لعنه
«إن ّ
المص ّلون
الشي َطان َأيِ َس ْ
الله – وقد قال ّ : m
أن َيعبدَ ُه ُ
في ج ِ
ولكن في التحريش بينهم »((( وهذا بيان
زيرة ال َعرب،
ّ
َ
نبوي عجيب يبرز لنا ما يفعله إبليس من أساليب التحريش،
وقيام طباع النفوس ليتترس المصلون ضد بعضهم البعض ،
ويصل هذا اإلغواء واالفتتان إلى العلماء أنفسهم والحكام ،
حتى يغرقوا أنفسهم وأتباعهم وشعوبهم في الضالالت
اإلبليسية  ،وهذا ما يؤكده المعنى الثاني من معاني اآلية
(ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [الناس.. ]5:

فالص�دور ه�م واجه�ات األمة م�ن العلم�اء والح�كام...
وغالب خطورة التس�ييس للصراع الثقافي والعقدي والفكري
إنم�ا يأت�ي م�ن جهته�م باعتب�ار االحتض�ان اإلبليس�ي له�م
ولتوجيهاتهم وهم ال يش�عـرون  ،مع أن الشريعة والديانة تسع
الجميع موافق ًا ومخالف ًا لو نظر الناس إلى ما في الديانة والتدين
م�ن ُخل�ق وأدب ،وخاصة س�لوك المتبوع األعظ�م  mالذي
((( صحيح مسلم ( ، )2812ومسند أمحد ( )14366من حديث جابر
بن عبداهلل ؤ .
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خطوات الشيطان
واحلذر منها

االحتضان
اإلبلييس للصدور
من الناس

وسع األعداء والمخالفين بطول صبره وحسن تلطفه .m

محلة األفكار
واملفاهيم املتنوعة
يفجرون الرصاع
بني الشباب
األغرار

أصول مدرسة
حرضموت
وثوابتها أمام آراء
وأفكار الغري

وإذا كن�ا نطالب عم�وم الناس باألخالق وحس�ن االتباع
لصاحب الرسالة وخاصة في مواقفه األدبية  ،فنحن بال شك
أولى الناس بهذا المطلب؛ ألن مدرس�تنا تنتمي إلى «آل بيت
النبوة»  ،وآل بيت النبوة هم حملة الميراث النبوي في الناس
ّ
إذا فقهوا.
ي�ا أحب�ة :إن كثير ًا م�ن حملة راي�ات األف�كار والمفاهيم

يروج�ون بي�ن ش�بابنا األغ�رار ضحاي�ا التمرح�ل والتحول
أطروحات ،وقضاي�ا تفجر الصراع بين المصلين من جديد ،
بع�د أن فج�رت م�دارس القب�ض والنق�ض صراع� ًا مذهبي ًا
وفئوي� ًا ك ّلف األمة غربة ووحش�ة وآالم وأم�وا ً
ال صرفت في
غي�ر موقعه�ا الصحيح ..م�ا عدا مصال�ح الذوات وسياس�ة
الش�تات ..والمفت�ون أو الراغب في الفتنة المس�تفيد منها ال
يهمه من هذا النُصح ش�يئ بل ربما ق�رأه بمنظور آخر؛ ولكن
اإلف�ادة الصحيح�ة تكمن في فه�م عموم المس�لمين ،وفهم
ش�رائح المجتم�ع كله خطورة ه�ذا التس�ييس للقضايا ومنها
قضية «آل البيت».
إننا ال نصارع أحد ًا في مفاهيمه وال نطالب صاحب رؤية
أن يرج�ع عن رؤيته؛ ولكنا نبس�ط ما عندنا في هذه المس�ألة
لنق�رب مس�افة ال ُبع�د المس�يس بي�ن بعضن�ا ونقطع سياس�ة
التحريش الموجه.
فآل البيت بحضرموت مدرس�ة ش�رعية وأدبية اس�تمدت
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ثوابتها من تسلس�ل أس�انيد ش�يوخها األفاض�ل علم ًا وعم ً
ال
َ
ومواقف مس�ند ًة إلى مواقف وس�نن م�ن ال ينطق عن الهوى
ى  ،ولي�س له�ا أي�ة صل�ة ألب ّت�ة بمواق�ف أو آراء أو أف�كار
التيارات والجماعات اإلسالمية ذات الصلة بالصراع الفكري
دين� ًا أو دني�ا؛ ب�ل حتى ه�ذه المس�ألة المتعلق�ة بالصراعات
واألفكار ال تلقي لها مدرسة حضرموت با ً
ال  ،وتمنع أتباعها
من الخ�وض فيما يخوض فيه اآلخرون حرص ًا على سلامة
الف�رد والجماعة والمدرس�ة م�ن الخوض فيم�ا ال يعني وال
يفيد األمة وال الواقع وال المرحلة التي نحن مس�ؤولون أمام
الله عنها وعن إقامة الحق الشرعي فيها.

لق�د نزع�ت بع�ض الم�دارس العالمي�ة وغي�ر العالمي�ة
المشتغلة بقضية «آل البيت» إلى توسيع دائرة العمل الدعوي
المسيس رغبة منها في االنتصار للمظلومين من آل
والفكري
ّ
البيت كما يقولون.
وآل البي�ت ال يطالبون أح�د ًا أن ينتصر لهم؛ ألن الحقوق

الت�ي ه�م يريدونه�ا ال تتحق�ق عل�ى أي�دي الساس�ة ،وال
يس�تطيعون مهما أوتوا من قوة أن يرضخوا الناس لمطالبهم،
أو أن يحققوهاُ ..ك ًّ
ال أو بعض ًا..
إن مطال�ب آل البيت ف�ي حضرموت تختلف عن مطالب
غيرهم في بالد الله ،وإن كان هناك شيء يجمع بينهم فقواسم
إسلامية مشتركة يجب ارتقاء الجميع إليها؛ ولكنها ال عالقة
لها بتس�ويق المفاهي�م المقبوض�ة ،وال بإش�اعة المعلومات
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آل البيت ال
يطالبون أحدا أن
ينترص هلم

المنقوض�ة ..فه�ذه تكتلات مبنية عل�ى مصال�ح ورغبات،
وه�ذه تهوكات تنخ�ر في سلامة األمة وتدفعه�ا نحو جحر
الضب دفع ًا وبال توازن..

آل البيت وواجب
العمل املشرتك يف
املرحلة

فمدرس�ة آل البيت تضع كافة المس�لمين في صف واحد
إلى جانبهم ،وتنظر إلى المرحلة من واجب العمل المش�ترك
بي�ن الفئ�ات المس�لمة ك ّله�ا عل�ى أس�اس «العل�م والعم�ل
والورع واإلخالص والخوف م�ن الله»  ،المؤدي إلى حمل
منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحس�نة كجزء من
المعالجة النس�بية حتى يأت�ي وقت الحل الموعود ..وال أكثر
من هذا في مدرستنا ،فليس في مدرسة آل البيت بحضرموت
«طم�وح الحك�م وال سياس�ة دول�ة وال حزب»  ،وه�ذا مبدأ
ش�رعي تبناه إم�ام ه�ذه الطريقة الفقي�ه المقدم وش�ريكه في
المرحلة والمنهجية الشيخ سعيد بن عيسى العمودي،
وال زال هذا المنهج الواعي فاعل الحركة وقوي التناسب
م�ع ما ي�دور ف�ي مرحلتنا م�ن «الصراعات المسيس�ة»  ،وال
يس�تطيع أحد – خلال المرحل�ة – أن ينـزع بهذه المدرس�ة
إل�ى مفاهيم مخالفة لهذا المب�دأ ..ال َّله�م إذا كان المنازع أو
المخال�ف يحمل منهجي�ة أخرى غريب�ة الموطن والمنش�أ،
ويراد غرس�ها في بيئتن�ا ألغراض أخرى لس�نا في حاجة إلى
إيراده�ا أو منازع�ة أربابها؛ ألننا قد ألفنا ف�ي واقعنا المعلول
ب�روز مثل هذه الظواهر المخالفة ،وغرس مثل هذه المفاهيم
المتناقضة خالل مرحلة االس�تعمار واالستهتار ،وماذا عسى
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أن تكون مرحلة االس�تثمار في برامجها؟! وأي جديد سيأتي
أكثر مما قد أتى في الواقع المعلول؟! بل ربما كان االستثمار
يتناس�ب اسم ًا ومس�مى مع توس�يع دائرة العمل االستثماري
في الواقع المحبط.
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أدبياتنا اإلسال يمة ودورنا في إعادتها

مهمتنا مع اخلريين
من منسويب
املدرسة

يا أحبة :إن الغرابة ليس�ت مرهونة ببروز األفكار والرؤى
الجدي�دة؛ ولك�ن الغرابة هي انع�دام التمس�ك بمنهج اآلباء
واألج�داد الراس�خ ج�ذوره في األرض م�ن أبناء المدرس�ة
والمنتسبين إليها.

وإذا كان منهج اآلباء قد أكل الدهر عليه وش�رب ولم يعد
ي�روق لجيل اإلعالم واألفالم وحمل�ة األقالم ،فإن اهتمامنا
الواع�ي بإع�ادة نضارت�ه ونصاعت�ه وق�وة اتصاله بالتسلس�ل
األب�وي النب�وي خي�ر وأفض�ل م�ن جدي�د ال�رؤى واألفكار
التجريبي�ة مهما كانت (مادة مدفوعاتها) المرحلية .فاألمة قد
المرحلية جي ً
ال بعد جيل،
تكلفت الكثير من ه�ذه التحوالت
ّ
ومرحلة بعد مرحلة ..ولم تس�تفد من حج�م مدفوعاتها غير
اآلالم والحرمان والشقاء والشتات االجتماعي المهين.

العمل املشرتك
الستعادة األدبيات
اإلسالمية

ّ
إن مهمتنا مع الخيرين من منس�وبي هذه المدرس�ة ،حتى
ل�و كانوا في دوائر الجماعات واألح�زاب والفئات أن نعمل
على توحيد جهودنا لنس�تعيد أدبياتنا اإلسالمية ،ونتجاوز ما
اس�تطعنا رغبات النف�وس وطموحات األف�كار  ،حيث ثبت
باالس�تقراء والمتابعة :أنه ال يصل�ح لواقع حضرموت وبالد
اليم�ن غير ما رس�مه اآلب�اء الصالحون في س�ابق المراحل،
ومث�ل ه�ذا القول ال يعتب�ر جزاف ًا وال اس�تنقاص ًا آلخرين من
حمل�ة المعالج�ات ورج�ال الفك�ر وال�رؤى؛ ألن حديثنا ال
56

يخ�رج ع�ن دائرة المناصح�ة ..ومدرس�تنا ال يعنيه�ا من أمر
البن�اء االجتماع�ي غي�ر المناصح�ة ..أم�ا ما يتعل�ق بالحكم
والسياس�ة فال ش�أن لنا به ولو مؤقت ًا إذا أردنا أن نربط أنفس�نا
بمنهج مدرستنا الصحيح.
ذاك ألن عل�ة األم�ة ق�د استش�رت وتوس�عت جراحه�ا،
وخرجن�ا جميع� ًا م�ن عص�ر الح�ق المجمع علي�ه إلى عصر
العالم�ات واألمارات الت�ي أخبر عنها س�يد البريات ،ولهذه
المراحل في ثواب�ت الديانة معاملة ومواقف ..ومن هنا نعود
إلى ما س�بق التناول له من إقامة مبدأ السلامة القائل( :يجب
إنقاذ ما يمكن إنقاذه في دوامة الطوفان).

وهذا المبدأ كان أول راسم له في تاريخ آل البيت النبوي
اإلمام الحسن بن علي ؤ  ،وهو الذي قال عنه « : mإن

صلح الله به بين فئتين من المسلمين» (((.
وس ُي ُ
ابني هذا س ّيدٌ َ ،
وكان موقف�ه ه�و ت�رك الحك�م في س�بيل إنقاذ م�ا يمكن
إنق�اذه ..وهكذا دور مدرس�ة حضرموت التي أس�همت عبر
تاريخها في إنقاذ اإلنسان من دوامة طوفان الصراع والتسيس
للقضايا والمواقف والديانة.
إنه�ا رؤي�ة ..وليس�ت عش�وائية ..وله�ذا ف�إن دراس�تها
وتحليله�ا وتعم�ق اس�تراتيجيتها تحتاج إلى رج�ال يفقهون
عالمات الس�اعة ،ويدركون فقه التحوالت ،وسنن المواقف
الت�ي رس�مها م�ن ال ينطق عن اله�وى  mوورثه�ا عنه أئمة

((( صحيح البخاري (. )2704
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أول راسم لطريق
السالمة يف أهل
البيت

الديان�ة واألثب�ات  ،الذين ق�ال فيهم موالن�ا ( :ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ) [األنعام89:ـ . ]90
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ل
ظاهرة التنصل عن ا مسؤوليات

ي�ا أحب�ة :إن قضي�ة التنص�ل من�ا ع�ن مس�ؤولياتنا العامة
واالكتفاء باالهتمام بالمس�ؤوليات الخاص�ة مخالفة عظيمة
لم�ا َدرج علي�ه الس�لف وم�ا رس�مته مدرس�تهم المبارك�ة ،
وق�د أصبح�ت هذه الظاهرة منتش�رة ف�ي حياتن�ا المعاصرة،
واجتاحت كثير ًا من مراتب المس�ؤوليات بيننا ،وقد أدى مثل
تس�يب ف�ي المواقف وإلى خ�راب العائالت،
هذا األمر إلى ّ
وإل�ى ضي�اع ف�ي األجي�ال وإل�ى تدخ�ل آخري�ن الحت�واء
الحائري�ن والمحبطي�ن والمنقطعي�ن ،وكان له�ذا االحت�واء
غاية األثر في إش�عال نار الفتن والحروب النفسية والعاطفية
والدينية واالجتماعية بين األسر والعائالت.
وإذا نح�ن أمعن�ا النظر في ه�ذه الظواهر س�نجد أن كثير ًا
منه�ا كان مرتبط� ًا باألوض�اع االقتصادي�ة الس�يئة ..باعتب�ار
أن حضرم�وت وم�ا حوله�ا كان�ت تعاني ش�ح ًا ف�ي الموارد
واألغذي�ة؛ ولك�ن ومع هذا الش�ح فق�د كانت أدبي�ات اآلباء
واألجداد تعتني بالجميع ،ويتقاس�م الكل ما هيأ الله لهم من
نب�ات األرض وغنائم األس�فار ..وما كانت أخب�ار المهاجر
والفقي�ه والمحض�ار والس�قاف وصاح�ب مرب�اط وعبدالله
باعل�وي وغيرهم إال مثا ً
ال ألولئ�ك الرجال الذين حملوا َه َّم
اآلخري�ن وحرك�وا الواقع م�ن داخله كي يس�هموا في إيجاد
التكافل االقتصادي واالجتماعي فيما بينهم؛ ولكن المشكلة
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األوضاع
االقتصادية السيئة
وأثرها يف واقع
احلياة اخلاصة

وتغي�ر األدبيات
بقي�ت عل�ى عواهنها بع�د ذه�اب أولئ�كّ ،
الم َهاج�ر والرحالت من موطن
األولى واس�تبدالها بأدبيات َ
إل�ى آخر واختالط أهل البلاد بغيرهم ،واختالط الناس بهم
فالش�ح والبخل صار
في كثير من األوطان التي رحلوا إليها ،
ّ
فاع ً
ال في سلوك الكثير مع شح األرض وصعوبة نيل أرزاقها.

وب�دأت ظاهرة التنص�ل لدى البعض حتى ص�ار التنصل
وعدم االهتمام باآلخر عادة س�رت في دماء الناس وعروقهم
ش�جعها االغتراب ،وحب الدني�ا ،وخاصة عند أولئك الذين
َ
الم َهاج�ر ،وص�ار الكثي�ر منه�م ال يطي�ق تحم�ل
�ر ْوا ف�ي َ
أ ْث َ
مسؤوليات اآلخرين .

واستش�رى هذا الداء حتى بلغ إلى حمل�ة العلم وطالبه،
فص�اروا يتجنبون خدمة أش�باههم وأمثالهم م�ن المحتاجين
أو األخذ بأيديهم أو حتى الس�عي له�م في قضاء حاجاتهم..
وانقطعت ُس� ُبل العالئ�ق بين اإلخوان واألق�ارب واألرحام
حب� ًا في الدنيا وخوف ًا عليها ..مم�ا دفع بأهل النفوس الرعناء
إلى االندفاع خلف الحطام والدخول في المعامالت الحرام،
وس�قوط العش�رات من النس�اء والفتي�ات ف�ي االنحرافات،
وخاص�ة ف�ي المدن والعواص�م حيث ال رقيب وال حس�يب
وال من يتحمل مس�ؤولية أحد أو يق�ف معه في محنة أو زلة،
و َبل�غ األمر إلى نصابه في إهمال األس�رة أبناءه�ا وبناتها من
أول س�ن التعليم األساسي والثانوي ليذهب كل طفل وطفلة
هائم� ًا على وجهه في مدرس�ته وكليته ،وحت�ى في ذهابه إلى
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األس�واق واألندية والمالعب ومقاهي اإلنترنت وغيرها من
وسائل اللهو المدمر للذوات.

ويعود الس�بب األساس�ي لكل هذا التس�يب ومضاعفاته
إل�ى ترك كل إنس�ان من�ا مس�ؤولية الرعاي�ة االجتماعية التي
استرعاه الله عليها في الدنيا وسيسألنا عنها يوم القيامة..
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إعادة ترتيب حياتنا االجتماعية

ي�ا أحبة :إن هناك م�ن يتربص بنا في الظلام ومن يراقب
حركاتن�ا ف�ي الظل ليس�تفيد منه�ا في مس�تقبل الفت�ن وقودا
للدم�ار االجتماع�ي والترب�وي والنفس�ي ،س�واء كان عل�ى
مستوى األسر والعائالت أو على مستوى البلدان والدول.
ّ
إن كثي�ر ًا م�ن بالد اإلسلام أقام فيها مهندس�و المش�اكل
دور ًا لرعاي�ة األيت�ام وكفالة اللقطاء ،وأنفق�وا عليهم في هذه
المؤسسات إنفاق ًا يتالءم مع تسييس الكفالة  ،ومن ثم أوغروا

صدوره�م على مجتمع العفة والش�رف واألس�ر الصالحة..
لينطلق�وا من عقدة الحرمان ضدّ ه�ذه القيم االجتماعية  ،بل
اتسع هذا المبدأ ليشمل التأييد والدفع بكل ما يخالف القديم
أو يس�هم في نقضه وإثارة متناقضات�ه ،وكان من هذا األمر ما
يندى له الجبين ..ويتقزز منه صاحب الذوق السليم.
الرتبية للناشئة
واالهتامم بالرعاية
االجتامعية

وإنن�ا وإن كان�ت بع�ض بالدن�ا ال تع�رف له�ذه النماذج
وجود ًا ّبين ًا؛ ولكن الحذر مرجو ومطلوب .وال بد من اليقظة
وتحم�ل المس�ؤولية واإلحس�اس به�ا ف�ي ما حولن�ا ..ومن
حولن�ا ..من أهل األوطان واإلسلام واإليمان واإلحس�ان،
فإن مكايد الش�يطان وجنوده ال تنقطع ،والله حافظ ورقيب؛
ولك�ن الن�ذارة الزمة وواجب�ة ليحذر كل رب أس�رة وكل أم
وعائلة ،وكل راعي على رعيته ،ويعمل ما استطاع من الجهد
على تنفيذ مش�اريع الرحم�ن التي دعا إليها س�يد ولد عدنان
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للتحصي�ن من الش�يطان ،وتزكية النفس التي هي أش�د وبا ً
ال
عن�د إهمالها م�ن إبليس ،وصرف أس�باب الهوى ومضالته،
واالعتص�ام بالله من الدنيا وفتنته�ا ..وتعليم البنات وخاصة
فإنه�ن أكثر
الالت�ي له�ن ارتب�اط بالم�دارس والجامع�ات ،
ّ
الناس وقوع ًا في الفتنة الظاهرة والباطنة ،وتعليمهن المش�ار
إلي�ه هن�ا ال يق�ف عند منه�ج المدرس�ة وإنما زي�ادة االعتناء
به�ن في البي�وت ومالحظة الس�لوك والرفقة والمجالس�ات
والصديقات فإن هذا كله يسهم في تحصين الفتاة من عوامل
الفس�اد ودس�ائس الش�يطان؛ وألن الفت�اة م�ن صغره�ا إنما
يهيئها اإلسلام لتكون عنص�ر صالح ف�ي المجتمع باآلداب
ّ
وغض البصر وس�دّ ثغرات النفوس .وتعد نفسها
والحش�مة
لبناء المؤسسة الكبرى  ،وهي المنـزل..

والمنـ�زل ف�ي اإلسلام أعظ�م المؤسس�ات المنتج�ة
والمثم�رة إذا كان�ت الزوجة والزوج على دراية ش�رعية بهذا
الموق�ع الحس�اس ،وعندهم م�ن الوعي الديني م�ا يجعلهم
عل�ى اهتمام وح�ذر كام�ل لحماية ه�ذه المؤسس�ة التربوية
التعليمية من كافة الدس�ائس والوساوس والمخادعات التي
يبثه�ا الش�يطان وجنوده لتقويض صرح ه�ذا المكان الهام أو
إفساد وظائفه وتفريغه من محتواه.
لق�د صارت قضي�ة تربية المرأة وقضية بن�اء المنـزل على
الصف�ة المقررة في اإلسلام أه�م قضايان�ا المعاصرة ،وهي
اآلن أهم محاور المعركة المصيرية بيننا وبين الش�يطان ،وقد
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املنزل يف اإلسالم
أعظم املؤسسات
املنتجة واملثمرة

تربية املرأة

استطاع إبليس الرجيم أن يس�قط كثير ًا من البيوت ،ويحولها
إل�ى مواخير لهو وعب�ث وإضاعة أوقات ومواقع ش�هوات ،
وان�دك بهذا الفتح الس�لبي كيان المرأة وكي�ان الرجل وكيان
اإلسالم.

وإذا م�ا بذلن�ا جهدن�ا وقدرتنا إلع�ادة تحصي�ن المنـزل
والمرأة ولو بنسب متدرجة فنحن بال شك سنكسب المعركة
لصال�ح األخلاق والقي�م وبن�اء المجتمع المثالي الش�رعي
المطمئن.
املعركة معركة
أخالق

فالمعرك�ة معرك�ة أخلاق  ،وأي ديان�ة أو تدي�ن من غير
أخالق فهو طبل أجوف ،وأي مجتمع ال يعتني باألخالق في
محاضنها الشرعية فهو مجتمع دجالي شيطاني أنوي إبليسي.
واإلسلام يض�ع المرأة كم�ا ذكرنا س�لف ًا العنص�ر األول

في بن�اء الجبه�ة الداخلية لألم�ة ،والجبه�ة الداخلية األولى
المنـزل ..والمش�كلة المعاصرة أن إبليس الرجيم غزا المرأة
والمنـزل مع ًا بوس�ائله  ،حتى صار الجي�ل يبحث عن المرأة
ف�ي مواط�ن الل�ذة ومواق�ع العمل وم�دارس التعل�م ليحقق
مشروع األنوية األنثوية (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [ص. ]76:
إن معركتنا مع
العدو ال تبدأ
بالسالح وال
تنتهي باهلزيمة
واالستسالم

وقد استش�رت علة هذا المش�روع في عص�ر هيمنة الكفر
والكافر وازدادت فاعلية سياسته وساسته وهذا المشروع هو
عين دمار العالمين العربي واإلسالمي من قواعدهما.

إن معركتنا مع العدو ال تبدأ بالسلاح وال تنتهي بالهزيمة
واالستسالم..وإنما تبدأ بالمنازل والنساء واألطفال والحياة
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الخاصة والهوايات والرغبات واألماني  ،وتنتهي بانتقال كل
منا إلى عالم اآلخرة إما محسن ًا أو مسيئ ًا -والعياذ بالله -وإذا
الع�دو ه�و الذي يرس�م لنا مطال�ب المنـ�زل ،ومطالب
كان
ّ
الم�رأة والطفل ،ومطالب حياتنا الخاص�ة وهواياتنا ورغباتنا
وأمانين�ا ؛ فنح�ن أمة مهزومة دون الحاج�ة إلقامة الحروب؛
بل ربم�ا َصارت الحرب بعد هذا كله مج�رد امتالك للرقاب
واس�تعباد إضاف�ي لموجودات الش�عوب ولي�س لذواتهم..
وهذا ما تعيشه بالد المسلمين اليوم وتعاني من ويالته.
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عالقتنا بالعدو غير عالقتنا بوسائله

فالعدو
يا أحب�ة :إن عالقتنا بالع�دو غير عالقتنا بوس�ائله
ّ
تغيرت المسميات والتعاريف ،وأما الوسائل
يضل ّ
عدو ًا ولو ّ
فهي مكاس�ب متنوعة القصد والغاية يحق لنا االس�تفادة منها
وفق معايير الحاجة المش�روعة ،وم�ا زاد على ذلك فإنما هو
وسائل فس�اد وشرور ،وبها نزا الش�يطان على عقول الرجال
والنساء والش�باب ،وز ّين لهم اس�تخدامها وامتالكها لتكون
وب�ا ً
ال عليهم وحاجز ًا بينه�م وبين صفاء الفطرة التي فطر الله
الناس عليها.

درج الشيطان عىل
استغفال اإلنسان
ليفسد اخلالفة

سلاح ذو
والطامح�ون للحضارة عليه�م أن يعلموا أنها
ٌ
حدين ..وهي أيض ًا وس�يلة الشيطان للسيطرة على المكسب
الكبير (اإلنس�ان) واإلنس�ان خليف�ة الله ف�ي األرض ..وهو
مخل�وق له�ا وه�ي ُخلق�ت ل�ه ..ومنه�ا ينتق�ل بعد إحس�ان
رج
الخالف�ة إل�ى الجنة األولى التي خ�رج منه�ا آدم ..وقد َد َ
الش�يطان على اس�تغفال اإلنس�ان ليفس�د الخالف�ة ،ويحقق
مطالب الش�يطان فيه�ا (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
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ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉ) [األعراف27:ـ . ]30

ي�ا أحب�ة ..إن م�ن واجبنا الش�رعي ونحن ن�رى ما وصلت
إلي�ه م�دارس المس�لمين العلمية والش�رعية ،وم�ا أصيب به
تركيبه�ا الهيكل�ي من مس�ميات «التط�رف والتش�دد» وهذه
المس�ميات ف�ي أصلها ردة فعل صادرة م�ن داخل المدارس
ذاتها حيث بدأت طريقه�ا في الواقع العملي على هذا النمط
من التش�دد والتط�رف واالندفاع حتى تمكنت من الس�يطرة
عل�ى المواق�ف ،وقطعت الطري�ق على بقية المش�اركين لها
مواقف العلم والفتوى والمظاهر الشرعية واصطفت لنفسها
وألتباعه�ا مس�ميات السلامة والفرق�ة الناجي�ة وغيرها من
المس�ميات المنحوت�ة صناعي� ًا ف�ي الواقع الغثائ�ي .وأدانت
مدرس�ة المذهبي�ة والصوفي�ة وآل البي�ت إدان�ة خطي�رة ف�ي
ش�أن العقائ�د ..وانتش�رت هذه اإلدان�ة محمولة عب�ر الرياح
والقنوات والمؤلفات ووسائل اإلعالم ،حتى قسمت العالم
العربي واإلسالمي كله إلى بؤرتين:
•بؤرة صوفية بكافة نماذجها وأنواعها
•بؤرة سلفية بكافة فروعها وأقسامها

واستمرت معارك الصراع في كافة مواقع الحياة الدينية..
ً
خالف�ا للمواق�ع الدنيوي�ة فقد عم�ل الجميع فيه�ا بإخالص
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ظاهرة التطرف
والتشدد

تقسيم العامل
اإلسالمي كله إىل
بؤرتني :صوفية
وسلفية

كيف يواجه العدو
الرصاع لتمزيق
اإلسالم واملسلمني

العدو ثالثي
احلركة

وتفان�ي كل فيما يعنيه ويناس�به من واق�ع الخدمات المحلي
والعالم�ي واس�تمر ذلك حقبة م�ن الزم�ن كان الكافر يرقبها
ويوج�ه مقدراته�ا لمصالح�ه ورغبات�ه كم�ا يهي�ئ ويحتضن
بدائ�ل أخرى في الواقع العربي واإلسلامي الس�تالم أدوار
مستجدة في حلبة الصراع المرتقب داخل الحظيرة اإلسالمية
وخارجها.
وها هي المعركة قد اتخذت شك ً
ال جديد ًا ومحور ًا متنامي ًا

داخل بؤر المدرسة السلفية ذاتها وبنفس المكيال الذي كالته
المدرس�ة لغيره�ا ..وس�يرى الواق�ع االجتماع�ي كل�ه كيف
العدو هذا الصراع ال لمصلحة اإلسلام والمس�لمين
يوج�ه
ّ
وإنم�ا لمصلحته في تمزيق اإلسلام والمس�لمين ،كما فعل
مع أصول المدرس�ة ذاتها ،كما س�يرى العالم كله كيف تعاد
النس�بية لمدرسة التصوف ممثلة في أجنحتها المتحركة
الثقة
ّ
لتكون بدي ً
ال وشعار ًا يخفف من منطلقات االندفاع والتطرف
العدو للمس�لمين بمسمى «اإلرهاب» ولو مرحلي ًا..
أو تهمة
ّ
حتى تنقشع كافة الوسائط المبرمجة ،وتسقط األقنعة المزيفة
التي يختفي خلفها الكافر ..وعندها ستبدأ المواجهة السافرة
بين «الكفر وويالته ،واإلسالم وشعوبه» وعندها ..ال عاصم
من أمر الله إال من رحم..
يا أحبة :إن عدونا ثالثي الحركة:

الشيطان وذريته  -الكفر والكافر  -الدّ جال والدجاجلة

وهذه الحركة الثالثية ال تتوقف ولو لحظة واحدة عن بث
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الس�موم والضبابيات واألفكار الضدية بين أهل اإلسالم في
العالم .حي�ث قد نضجت وحدتها العملي�ة منذ بداية مرحلة
توج�ه ِ
وحل�ف واحد ضدّ اإلسلام
الغث�اء ،واش�تركت ف�ي ّ
والمسلمين.
وبرغم ه�ذا التوجه والنُضج فإن الله س�بحانه وتعالى قد
ضمن السلامة والحفظ لعباده؛ ولكن بشروط وهذا ما نحن
بص�دده ..فالت�واكل واالنهزامية وترك األم�ور على عواهنها
ال تم�ت إلى الدين بصلة وال تمت للش�ريعة الغراء بأي حال
م�ن األحوال ،كما أنها ال تمت للعقل وال للمنطق وال للفهم
السليم المستقيم.
فاإلسلام دي�ن إعمال العق�ل كما أنه دين سلامة القلب
وهو دين التعرض لألس�باب واألخذ بها كما أنه دين التوكل
واالعتم�اد على الله ..وقد تداخ�ل مفهوم هذه الثوابت لدى
المس�لمين الي�وم حت�ى ص�اروا يفس�رون األم�ور عل�ى غير
حقائقها.

صاروا يعتقدون أن كل شيء سيتم في هذا الوجود دون
أن يكون لإلنسان دور فيما أمره به ودعاه إليه من «إلزامات
وواجبات» والحقيقة أن أمر الله ٍ
ماض في الوجود ،وله األمر
من قبل ومن بعد ،وله األمر كله (ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ) [هود ]123:؛ ولكن نمط التوكل المحمود أن يستفرغ
اإلنسان الجهد ما استطاع؛ ألنه جزء من أمر الله وقضائه
وقدره ،وهو أيض ًا تحريك األسباب وأخذ بها بشاهد قوله
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اإلسالم دين إعامل
العقل

 mلإلعرابي« :اعقلها وتوكل»(((.

الزعامة ودورها يف
ترويج الشعارات
املرحلية

والذين يأبون األخذ باألسباب يفتحون باب ًا واسع ًا لتدخل
الش�يطان وحصد النتائج لمصلحة المدرسة األنوية؛ بل أنهم
ق�د يتحدث�ون ع�ن األم�ور وف�ق منظ�ور العق�ل القاصر وال
يحللون نش�أة األم�ور ودوافعه�ا ومن وراء الفع�ل والحركة
المستحبة شرع ًا.
ف�إذا م�ا هي�أت األس�باب زعيم ًا معين� ًا ،ووقف ف�ي بقعة

م�ن بق�اع األرض يتخ�ذ من الش�عارات راي�ة باس�م القومية
أو الحزبي�ة او النص�رة الدينية أو أي مس�مى من المس�ميات
المرحلي�ة ،ف�إذا بك ترى األم�ة تلقي عزتها وهمته�ا وآمالها
وحاضره�ا ومس�تقبلها ف�ي ص ّف�ه ،وأنه المخل�ص األعظم،
واآلي�ة المنتظ�رة ،وال يفكر أح�د من هؤالء ف�ي المرحلة أو
الظ�روف التي ب�رز فيها أو م�ا يحيط بإسلاميته أو بإعالميته
م�ن مالبس�ات ،وترتف�ع درج�ة الح�رارة والتوت�ر أن يخاطر
مئ�ات من الش�باب الباحث ع�ن الخالص والمخ�رج لألمة
فتلح�ق بذلك الرم�ز أو تراهن عن نجاح�ه وينتحر الكثير في
سبيل المش�اركة في تلك المعركة أو تلك النصرة ..وفجأة..
تتمكن قوى الش�ر من إنهاء المس�رحية ،ويتهاوى ذلك الرمز
في ظروف محبط�ة وغريبة البداية والنهاي�ة ..وتبتلع األقدار
المنتحري�ن والمندفعين والخائضين بحار الحماس المفتعل
((( سنن الرتمذي ( ، )2517ويف املستدرك ( )6616بلفظ « :قيدها
وتوكل» .
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العدو
دون تمحي�ص أو تبيين ،ويكبر كابوس اإلحباط ويبرز
ّ
المخطط كبطل وشجاع..
وه�ذه الظاه�رة تك�ررت أحداثه�ا ف�ي عالمن�ا العرب�ي
واإلسلامي ،وبصور متنوعة ومتع�ددة ،وال زال المبرمجون
يع�دون ص�ور ًا مش�ابهه ومس�رحيات مماثلة ليس�تنفذوا من
ه�ذه األمة كل حماس وعزيمة ،حس�ب اعتقادهم ونظريتهم
(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ) [يوسف. ]21:

إن التفاع�ل م�ع التحوالت والتغي�رات الكائنة في محيط
المقيد بالعل�م ،وأن يكون
العالمي�ن يجب أن يتس�م بالعق�ل
ّ
المسلم على غاية من التوازن وعدم االندفاع ،ويكفي إرسا ً
ال
للعواطف وتسخير ًا للمواقف.

وإذا ل�م ندرك ما وراء الحركة فإن علينا أن ال نش�ارك في
ظواهرها ،وإش�عال أوارها؛ ألن التثبت من صفات المؤمنين
(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ) [إبراهيم.. ]27:
نع�م إن العاطفة الجياش�ة بطبعها تجعل المس�لم في مثل
هذه المرحلة ينحاز أو يش�جع رم�ز ًا قومي ًا أو حزبي ًا أو حاكم ًا
لما قد يراه فيه من الرجولة والشهامة والمواقف ذات العالقة
بموقع�ه المؤثر فال غب�ار على هذا اإلعج�اب ،وال حظر في
ضرب المثال باعتباره نموذج� ًا متميز ًا في مرحلة االغتراب؛
ولكن ال يتعدى ذلك إلى المراهنة باس�م اإلسلام أو بوضع
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العاطفة اجلياشة
لدى املسلم تدفعه
إىل الوالء املؤقت

الرم�ز أم ً
ال إسلامي ًا منق�ذ ًا أو عالم�ة من عالم�ات االنفراج
المنتظر في الموعودات الشرعية .
وهناك في العالم اآلخر مسؤولية تتعلق بالمسلم ولو فيما
ال يعنيه ما دام قد عبر بلسانه عنه ،أو عن فاعليه ..وقد أبرزت
لنا أحاديث المصطفى  mبما معناه  « :أن من قال بلسانه
كلمة ( ُا ْقـ ) مشير ًا إلى قتل آخر أو رضاء بقتله كان شريك ًا له
فيها»(((.

اشتغال املرء بام
ال يعلم وال يفهم
يصيبه بتبعات
سيئة يف الدنيا
واآلخرة

والمقص�ود هن�ا أن اش�تغال الم�رء بما ال يعل�م وال يفهم
والزج باللس�ان والقلم والجوارح في ش�يء من ذلك يصيب
الم�رء بتبعات هو في غنى عنها في الدنيا واآلخرة .وخير من
ه�ذا االندف�اع والتفاعل العش�وائي أن يعود الم�رء إلى قراءة
كتاب الله تعالى وثمرات تفس�يره ،وإلى كتب الس�نة النبوية،
والنظر في ش�روحها واإلطالع على كتب أهل العلم في شأن
م�ا حدث من قب�ل وما يح�دث اآلن وما س�يحدث في عالم
الغ�د .عنده�ا يجد المرء نفس�ه على بينة م�ن األمر في كل ما
يحتاج إليه وما ال يحتاج إليه.
نع�م ال ب�أس بالتفاعل مع الح�وادث من حيث مش�اركة
األم�ة فيم�ا تص�اب ب�ه والمواس�اة للمصابي�ن والمظلومين

((( سنن ابن ماجه ( ، )2620والسنن الكربى للبيهقي (، )15865
عن أيب هريرة  ،قال  :قال رسول اهلل « : mمن أعان عىل قتل
مكتوب بني عينيه آيس
مؤمن ولو بشطر كلمة  ،لقي اهلل عز وجل
ٌ
من رمحة اهلل» .
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وإعانته�م واألخ�ذ بأيديه�م ،والتأثر بما يقع م�ن القتل ظلم ًا
وعدوان� ًا والدع�اء للضحاي�ا وأس�رهم وجمع المس�اعدات
والمس�اهمات للتخفيف عن آالمهم ،فهذا من ش�أن المسلم
وأخالقه في اإلسلام .أما مس�ألة الجهاد وأخذ حقوق األمة
بالقوة والتكتل والحزبية وما شاكلها من أسباب العزة الشرعية
فمنهجن�ا التأييد والدعاء لمن صدق في هذا المنحى .والنظر
إل�ى توجهه وتفاعله ..كمحاولة للمعالجة ..معالجة تختلف
باختالف موقعه الجغرافي وأيدلوجيته الفكرية ..وليس ح ً
ال
نهائي ًا لتحقيق مراد الله في الوجود.

ي�ا أحبة ..إن اإلسلام ف�ي ثوابته وآدابه يش�مل الجميع،
وال بد أن يأخذ به الجميع وقصدُ نا بالجميع أمة اإلسالم على
اختلاف مذاهبها وطرقها ومدارس�ها وأفكاره�ا ومناهجها،
فاالختالف المذهبي والذوقي والفكري والمنهجي ال يفسد
إسلامية المس�لمين ،وخاص�ة إذا كان المنطل�ق ه�و األخذ
بالع�دل من أصول الديانة ،ولكن المش�كلة الكبرى تس�ييس
االختالف والزج بالرؤى للص�راع بين المصلين والمعلمين
والمتعلمي�ن ،وه�ذه عل�ة وأزم�ة وليس�ت ديان�ة كم�ا س�بق
اإلشارة.

وق�د عانت أمة اإلسلام بعمومه�ا وعانى قطرن�ا اليماني
م�ن تس�ييس االختلاف عل�ى كاف�ة نماذج�ه ألوان� ًا وأنواع ًا
تس�وق المبادئ وتس�اق
أب�رز ألولى األلباب والبصائر كيف َّ
الش�عوب إلى المج�ازر ،والمفلح م�ن كل الوجوه من حفظ
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اإلسالم يدعو
إىل وحدة الفكر
والثوابت

تسييس االختالف
وخطورته عىل أمة
اإلسالم عموما
واليامنيني خصوصا

لس�انه ويده وجوارحه ع�ن الخوض في بحار الدم وسياس�ة
االنتهاك والعيش على حس�اب اآلخ�ر ،والمفلحون في هذا
األمر هم عقالء المراح�ل الذين ضغطوا على أعصابهم وقد
عرفت األمة في عالمنا العربي واإلسالمي الكثير وخاصة في
حضرم�وت والتهائم وغيرها ممن عزفوا عن سياس�ة العيش
على حساب اآلخر وروضوا ألنفسهم األدب مع الله وخلقه
دون إضاعة وال تسييس .
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ل
االعتناء بالدروس وا مجالس الخاصة

يا أحبة :إن مس�ؤولياتنا أمام مدرسة السلف الصالح تلزمنا
إعادة ترتيب أنفسنا حيثما كنا ..وليس شرط ًا في هذا الترتيب
أن يب�رز لن�ا زعيم أو نقيب أو موجه ..فالحي�اة المعاصرة قد
اس�تغرقتنا ب�كل ما تحمل�ه الكلمة م�ن معن�ى ،وإذا ما نحن
أش�رنا إلى الزعي�م أو النقيب أو الموجه ك�ذات نجتمع عليه
فالمعاص�رون ال يرغبون في االجتماع من أساس�ه -كما هو
مالحظ ومش�اهد -وهذا ال يدل على سالمة في المنطلق بل
يدل على علل وأمراض تفش�ت في األتباع واستحوذت على
العق�ول ،وال يفيدنا هنا ما نبس�طه من العت�ب واللوم بل ربما
كان مثار ًا للس�خط والتب�رم ،فالكثير ينطلق في هذه المس�ألة
م�ن ذاتيات يخ�اف أمامها عمل المجموع أو يخش�اه ،أو هو
يتصور ذلك النعدام تجرب�ة عمل المجموع في حياته وحياة
من س�بق من أش�باهنا وأمثالنا ف�ي مدرس�ة حضرموت على
العهد القريب.
وألنن�ا هنا ال نميل لمناقش�ة هذه المس�ألة م�ع معاصرينا
بعد أن اس�تفرغنا الوقت والجهد في سبيل تحقيقها فلم نجد
غي�ر الس�كوت ..فإننا نب�ذل الوق�ت والجهد بأس�لوب آخر
وف�ي موض�وع آخر ربما أيض ًا يكون ل�ه دور في نفعنا لبعضنا
البعض.

إن�ه إحي�اء دور التعلي�م األب�وي الطوع�ي وتوس�يعه،
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مدرسة البيت

إحياء دور العلم
األبوي وسيلة
مساعدة عىل
االجتامع

والمقص�ود بالتعلي�م األب�وي الطوع�ي :اعتن�اء العائلات
واألس�ر بإقامة مجالس العل�م والتعليم إل�ى جانب مجالس
الس�يرة النبوية وغيرها من وس�ائل المدرس�ة المساعدة على
االجتماع..
ولك ّن�ا نرى أن المجالس العامة المش�ار إليه�ا والمتوفرة
حالي ًا في كثير من البالد ال تفي بالغرض التام الش�امل ،وإنما
تسهم في حفظ الكثير من األبناء واألحفاد.

جمالس العائلة
وسيلة لتعميق
االرتباطات

وأم�ا مجال�س العائل�ة ..فه�ي تنبع م�ن اقتن�اع كل عائلة
بضرورة التقاء أفرادها في بعض المناسبات ،وخاصة أولئك
الم َه ِ
اجر واألسفار ،وهذا االلتقاء بال شك
الذين يعيشون في َ
س�يكون له دور ف�ي تعميق الصالت ،وتحس�ين االرتباطات
ومعالجة بعض المشكالت.
وبم�ا أن العديد من ش�باب العائالت قد تأث�روا بأكثر من
مدرس�ة ورؤي�ة ،فلربم�ا اس�تثقل بعضه�م حض�ور مجالس
الس�يرة النبوي�ة المعروف�ة «بالمول�د» ،أو يأبى أن يس�هم في
إحياء المناسبات الدينية العامة كاإلسراء والمعراج والميالد
النبوي متأثر ًا بما يسمع،

البدائل املناسبة
للوسائل التقليدية

فيجب أن تعتني مجالس العائالت مما يس�هم في اجتماع
ه�ؤالء عل�ى ما يق�وم بمقام�ه كالق�راءة ف�ي كت�ب الحديث
والتفس�ير – ً
مثلا – أو إع�داد مواض�ع م�ن الس�يرة النبوي�ة
لمناقش�تها واالس�تفادة منه�ا ف�ي كل مجل�س يختارون�ه في
األسبوع أو الشهر ،وإذا افترضنا أن مثل هذا صعب االجتماع
76

علي�ه ينبغ�ي أن يجمع بين طرف�ي اإلفادة والترفي�ه فاألجهزة
المرئية صارت اآلن في حياتنا إحدى وسائل اإلعالم النافعة،
فيل�زم أن يعد لكل جلس�ة ش�ريط جامع لكل مفيد مع ش�يء
من الترفيه كاإلنش�اد أو صور عامة عن البالد ومناسباتها وما
يدور م�ن قديم الع�ادات والتقاليد ومآثر التاريخ اإلسلامي
واإلنس�اني ،وه�ذا ك ّله يصبح نافع ًا مع االس�تمرار كما يكون
أيض ًا عام ً
ال هام ًا من عوامل اإلطالع لما يغفل عنه العش�رات
المهاجرة في أسواق العرض والطلب.
من أجيالنا ُ
إن مجال�س العائلات تبدأ بوجود الف�رد العاقل الرصين
وحس�ن تحصيلها العلمي
والحري�ص على اجتماع األس�رة ُ
والروح�ي ،وهذه طبيع�ة مباركة تالحظ في الكثي�ر من أتباع
هذه المدرس�ة ويج�ب أن توجه توجيه ًا عملي� ًا مفيد ًا في كل
االتجاهات.
فاالجتماع�ات حاصل�ة وقائم�ة؛ ولكنه�ا ق�د تنقط�ع في
بعض البلاد نتيجة األعمال واالنش�غاالت اليومي�ة ،وإذا ما
تدب�ر عقلاء العائالت هذا األم�ر ووجهوا ه�ذه الفرصة إلى
هدفه�ا األس�مى كس�بوا بذل�ك إقام�ة الحص�ون المنيعة في
أبنائه�م وبناتهم داخ�ل المجتمعات المتناقضة ،واس�تطاعوا
أن يباركوا أوقاتهم ويحيوا مآثر أسالفهم ويربطوا بين الجيل
الحائر وبين التاريخ المبارك.
كم�ا أن اختي�ار المعل�م والصدر المناس�ب ف�ي مجالس
العائالت يؤدي إلى أفض�ل النتائج ،ومن هؤالء الصدور من
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جمالس العائالت
وإجيابياهتا

يجمع الله له به علوم الحياة وعلوم الديانة مع العقل ورصانة
الذهن فيكون مثله جدير بتوزيع المجالس فيما ينفع.

ظاهرة اهتامم
مدرسة حرضموت
باملجالس

األمهية الكربى
ملجالس العائالت
والبيوتات

لق�د لوحظ أن أتباع مدرس�ة حضرموت قد اس�تفادوا من
مناس�باتهم وأعطوه�ا نكه�ة إيجابي�ة حيثم�ا نزل�وا ،وهذا ما
نش�هده اليوم في بلاد الحجاز والخليج ومص�ر وغيرها؛ إال
إنه كما أش�رنا سلف ًا فإن هذه المجالس أخذت طابع المناسبة
العام�ة وال�دروس أو الطق�وس المألوف�ة ..مم�ا يتطل�ب
حض�ور الراغبين في ه�ذا النمط والنم�وذج اإليجابي ،بينما
آخرون أخذت بهم األس�باب والظ�روف المحيطة إلى التأثر
بالمجري�ات الس�لبية فعندما لم يجدوا له�م موقع ًا يتالءم مع
مفهومه�م انخرطوا ف�ي مجالس ق�وم آخرين وص�اروا كتلة
ِعداء واس�تعداء على أنفس�هم وتاريخه�م وأهلهم بل وعلى
كثير من المسلمين ،ولألسف.
وم�ن ه�ذا الموقف نس�تجلي األهمية الكب�رى لمجالس
العائلات والبيوت�ات س�واء كان�ت ف�ي داخ�ل األوط�ان أو
خارجه�ا ،حي�ث يتحقق به�ا التثبي�ت واالرتب�اط والتواصل
كخيط أم�ل واعي في اجتماع القل�وب واألرواح على معنى
م�ن معان�ي الرحمة والسلام والمحبة ،كما يتحقق بعكس�ها
معان�ي الفرق�ة والوحش�ة والقطيع�ة واالختلاف الدين�ي،
ودخ�ول األضداد واألعداء داخل الجس�م الصالح إلفس�اده
وأبعاده عن مهمات الصالت والعالقات بين األهل واألسرة
والعائلة.
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إن هذه المس�ألة قد تحدّ ثنا عنها ف�ي معرض تناولنا لقضية
«التشكيل وإعادة التشكيل» وهي المسألة التي نسج الشيطان
من�ذ ب�دء عداوته وتنفيذ سياس�ة الفصل بي�ن آدم وابنه ،وبين
قابي�ل وأخيه ،وما ترتب على هذه اإلعادة من جنوح وصراع
واختلاف ليعي�د تش�كيل ه�ذه العالق�ات بص�ورة أخ�رى
وارتباط�ات وهواي�ات وهويات تخ�دم التدبي�ر االجتماعي
والش�تات اآلدم�ي .وقد ُخدمت ه�ذه األنوية اإلبليس�ية عبر
مراح�ل التاري�خ القري�ب والبعي�د ،خدم�ة مس�تفيضة حت�ى
صارت قاعدة بعد شذوذ ..وعادة اجتماعية ودين ًا ودولة.

وحتى ال نضيع الجهد ف�ي متابعة نتوءات االنحرافات فإن
علين�ا أن نبين ش�رف االرتباطات والمعالج�ات ذات الصلة
بإحي�اء منهج األبوة الش�رعي في العائالت واألس�ر ،ونعمل
ونية على إش�اعة ه�ذه الجلس�ات وتكثيرها في
ب�كل صدق ّ
محيط كل عائلة ،ونبدأ بأيام العطلة األسبوعية ،بحيث يتس ّنى
للجم�ع األكبر من أف�راد العائلة بالمش�اركة ،ويحدد الوقت
إم�ا بليلة الجمعة بين المغرب والعش�اء ،أو بعد العش�اء إلى
قب�ل منتصف الليل ،أو بعد صالة الجمعة ،أو مس�اء الجمعة
بع�د المغرب أو العش�اء ..فهذه األوقات في الغالب مناس�بة
لالجتماع.
وإذا ما نجح اجتماع الرجال فينبغي فعل مثل هذا للنساء،
ولو في الشهر الواحد مرة واحدة بشرط أن تعدّ دروس النساء
ومواضيع تعليمهن مسبق ًا ،كما يجب أن تكون المحاضرات
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التشكيل وإعادة
التشكيل

رشف االرتباطات
ذات الصلة بإحياء
منهج األبوة
الرشعي

نجاح اجتامع
الرجال يتبعه اهتامم
بمجالس النساء

األول�ى واللقاءات منصبة على ما يجمع القلوب وتؤلف بين
األش�تات واالرتف�اع من حضيض الخالف�ات واالختالفات
إل�ى قواس�م الديانة والتدي�ن وهي واس�عة المج�ال متعددة
المواضيع.

إن اعتناءن�ا ف�ي محيطنا االجتماعي به�ذه المجالس أول
ب�ادرة إلعادة االهتم�ام بالتعلي�م األبوي الواج�ب ،كما إنها
جزء من االس�تجابة الش�رعية لمراد الله بواس�طة رسول الله
 mفي العناية بالمؤسس�ة التربوية األولى في اإلسلام وهي
المنـ�زل .وتعلي�م المنازل على أس�اس من الرب�ط المنهجي
بالسلف وعاداتهم يطيل عمر المدرسة األبوية ويقلص اآلثار
الس�لبية الواردة علينا م�ن المدارس الخدماتي�ة ،وربما صار
داعم ًا مناسب ًا لطالب الخدمات ومصلح ًا ألهدافه وغاياته.
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إعادة ترتيب الحالة االجتماعية

ي�ا أحبة ..إن هذه المدرس�ة التي تنتم�ون إليها ،والطريقة
التي تتحدثون باسمها جمعت بين االهتمام بالدين واالهتمام
بالدنيا؛ ولكن ليس على الكيفيات التي نحن نفهمها اليوم في
حياتنا المعاصرة.
فالس�لف الصال�ح وإن كان�وا زه�اد ًا ال يميل�ون إل�ى

مفهوم الزهد عندنا
غري مفهوم الزهد
عند غرينا

الحظ�وظ العاجلة؛ ولكنه�م ال يفهمون الزه�د بمعنى الترك
للمس�ؤوليات ،وتكفف الن�اس أو المالحقة أله�ل األموال
والجاهات لسد رمقهم وإشباع جوعهم.
لقد كان الزهد في الفانية مبدؤهم األول؛ ولكن الرعاية
التي استرعاهم الله عليها ال يضيعونها ومن أهمها توفير لقمة
العيش الحالل.وقد تعددت مصادر الكسب لديهم وتنوعت
لتفي بالحد األدنى أو ما
يسمى «بالرزق القوام» وقد ُسئل
ّ
اإلمام الحداد ؤ عن معنى قوله «: mال ّلهم ارزُق َآل
حم ٍد قوت ًا» ((( ،وفي رواية« :ال َّلهم اجعل َ
حم ٍد
ُم ّ
رزق َآل ُم ّ
كـَ َفاف ًا»((( فأجاب :الرزق الكفاف بأن يهيئ الله لكل منهم
ما يحتاجه ،ويكفيه حسب حاله ومقامه ( أي من خالل سعيه
وكده واجتهاده فيه).
وقد فطن الس�لف الصالح لهذا المفهوم فاعتنوا بأرزاقهم

((( صحيح البخاري (. )6460
((( صحيح مسلم (. )1055
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حتصيل لقمة
العيش احلالل ال
يتناىف مع الزهد

اعتناء السلف
بأرزاقهم ومصادر
دخلهم

وأرزاق أبنائهم وأهلهم وتالميذهم ،ومنهم من اعتنى بأرزاق
الجيران وأهل المحلة والبلد.
وقد كانت مصادر دخلهم األولى على نمطين:

األول :م�ا يأتيهم م�ن جرايات ُخم�س ُ
الخمس ،وهبات
الدولة اإلسالمية.
الثان�ي :م�ا يكس�بونه م�ن ِ
�رف واألعم�ال الزراعي�ة
الح َ

والتجارية المناسبة لواقعهم.
املصدر األول
للرزق

املصدر الثاين
للرزق

وأما مصدر األول :هو ُخمس ُ
الخمس فقد كانت جراياته
مس�تمرة الوصول إلى حضرموت من عواصم بالد اإلسالم،
وال زالت بعض العائالت بحضرموت تحتفظ بقوائم أس�ماء
آل البي�ت الذين تصل إليه�م هذه الجرايات الس�نوية  ،وهي
وثيقة ش�اهدة على العالقة االجتماعية في الدولة اإلسلامية
ف�ي مرحلة الخالفة العثمانية ،وكان آخرها ما كان يصل على
آخر عهد الدولة العثمانية من مكة والمدينة واس�طنبول ،وقد
انقطع�ت هذه الجراي�ات بدخول العالم العربي واإلسلامي
مرحل�ة االس�تعمار والغث�اء وتح�ول ق�رار المس�لمين م�ن
الخالف�ة إلى األنظمة المتعددة اس�م ًا ونموذج ًا وقرار ًا وهذه
إحدى العلل.
وأم�ا المص�در الثان�ي :فهو المص�در ال�ذي اعتمدوه في
واق�ع حضرموت من�ذ ح ُلول اإلم�ام المهاجر به�ا في القرن
الرابع الهجري الذي حرك الزراعة واالس�تيطان االقتصادي
ظهور
ثم تاله أبناؤه وأحفاده في ذات النمط واألسلوب ،وما ُ
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«الحسيس�ة» ،و«بي�ت جبي�ر» و«ص�وح» وغيرها م�ن مواقع
ّ
ّ
االس�تثمار الزراعي واالقتصادي إال كمثال لرغبة أولئك في
إعم�ار األرض وتوس�يع رقعته�ا الزراعي�ة وتحريك األيدي
العاملة في اإلنتاج المحلي..
ويب�دو أن مث�ل ه�ذه األس�اليب االقتصادي�ة قد تالش�ت
بع�د تح�والت المراحل وظه�ور الهج�رات المتتالية خارج
حضرم�وت وبقي�ت ف�ي صورته�ا المح�دودة الت�ي ال تف�ي
بغرض األجيال المتكاثرة واألسر الكثيرة المتناثرة.

وبفس�اد النم�ط االقتص�ادي الداخل�ي المح�رك لمب�دأ
االكتف�اء الذاتي ب�دأت عوامل التغير االجتماع�ي في البروز
والظه�ور وخاص�ة بع�د ب�دء مرحل�ة االس�تعمار ،ودخ�ول
المناط�ق الجنوبي�ة ف�ي دائ�رة المحمي�ات والمعاه�دات
االس�تعمارية ،وب�روز المرحل�ة القبلية القائمة عل�ى التناحر
والصراع.
وكان�ت ه�ذه التح�والت س�بب ًا في هج�رة العش�رات بل
المئ�ات م�ن مواطن مدرس�ة حضرموت ..أما ف�ي المراحل
األخيرة قبيل مرحلة الث�ورة االجتماعية فكان اعتماد الغالبية
العظمى من الناس على نمطين جديدين:
•األول :الوظائف الحكومية.

•الثاني :مدخوالت التحويالت المالية من الخارج.

وق�د أدت ه�ذه الص�ورة الجدي�دة إل�ى إضع�اف العمل
الزراع�ي والحرف�ي ،وأزال�ت فك�رة االعتم�اد عل�ى النفس
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األساليب
االقتصادية األبوية
وإحياء إجيابياهتا

سبب اهلجرات
االجتامعية املتتالية
من حرضموت

والم�وارد المحلية واالكتفاء الذاتي ..مما كان له أعمق األثر
خلال مراح�ل النكب�ات والمجاع�ات ..ومن مث�ل ذلك ما
حص�ل من المجاعات خالل األع�وام ( 1363 -1360هـ)
بحضرموت حتى مات العش�رات من الناس بأس�باب الجوع
وضعف الموارد االقتصادية المحلية..

االهتامم بالوضع
االقتصادي جزء
من الديانة والتدين

إن مس�ألة االهتم�ام بالوض�ع االقتص�ادي ه�و ج�زء من
الديانة والتدين في مبادئ اإلسالم ..وقد قام السلف األوائل
به�ذه الخدم�ة االقتصادي�ة على أكم�ل الوجوه بما يتناس�ب
م�ع زمانهم وقدراتهم الذاتية ،وضمنوا بذلك اس�تقاللية آراء
مدرس�تهم ونج�اح امتداده�ا في ش�عوب األمة ..س�واء كان
ف�ي بدء مرحل�ة امتداد المدرس�ة على عهد الفقيه والس�قاف
والمحض�ار أو في نهاية مراحل االمتداد ،وبدء ظهور مرحلة
االستعمار وما تاله في الواقع المحلي والعالمي(((.
وه�ا نح�ن اليوم في مرحلة االس�تثمار الم�ؤدي طوع ًا أو
كره ًا إلى العولمة المبرمجة إلدخال األمة نحو جحر الضب،
وما جح�ر الضب إ ّ
ال حصار األم�ة اقتصادي ًا وفكري� ًا وديني ًا،
وبال أدنى رحمة أو هوادة.

((( كان من آخر الرجال املهتمني باالقتصاد والقائم عىل االكتفاء الذايت
السيد العالمة مصطفى بن أمحد املحضار ،وقد صنف يف هذا
املضامر رسالته الفريدة سامها «احلياة السعيدة» وال زالت خمطوطة،
عرب فيها عن وجهة نظره يف إعادة اإلعامر الزراعي واالقتصادي
بوادي حرضموت.
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إن دورنا كأتباع لمدرس�ة سديدة المنهج والمنطلق يلزمنا
االهتم�ام الفعل�ي في واقعن�ا الش�عبي بالمس�ألة االقتصادية
كاهتمامن�ا بالتعلي�م والمنه�ج األب�وي ..حي�ث ال يس�تقيم
منه�ج بدون قاعدة اقتصادي�ة متينة ..وإذا م�ا اجتمع اإليمان
الذات�ي بالقضايا والمناه�ج مع الحد األدنى م�ن الضمانات
االقتصادية ،فاالستقامة اإليمانية واالمتداد العلمي والعملي
ممكن التنامي والتطور مهما كان المجتمع والمرحلة س�لبي ًا،
أو مقبوض ًا في العلم منقوض ًا في الحكم..

وحدن�ا األدن�ى ف�ي إقام�ة المس�ألة االقتصادي�ة يقتضي
اهتمام العائالت واألسر بالزراعة ،وتربية الدواجن واألغنام
واألبقار ،واالعتناء أيض ًا بالحرف الش�عبية التقليدية ،وإعادة
تطويره�ا اس�تعداد ًا ألي ظ�رف ط�ارئ تفاجئن�ا ب�ه ظ�روف
المراح�ل وتقلب�ات األزمن�ة ،واالهتمام بالنخل�ة والحبوب
وإعادة زراعتها في وادي حضرموت وغير وادي حضرموت
باعتبارها المصدر األساسي للتغذية والتموين.

إن القادري�ن من�ا الي�وم عل�ى تموي�ل مش�اريع العم�ل
االقتصادي الش�عبي عليه�م البدء الفوري ف�ي إقامة المزارع
الخاص�ة واالعتن�اء بالحي�وان والنخي�ل والبق�ول ،وخاصة
ف�ي وادي حضرم�وت وبالد اليمن الواس�عة ،حيث يحس�ن
اإلنب�ات والرع�ي ،وتش�جيع أبنائهم على ممارس�ة األعمال
الزراعية والحرفية ،وعدم حصره�م في الوظائف الحكومية
أو المؤسسات الخاصة والجمع بين هذا وذاك.
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اهتاممنا باملسألة
االقتصادية هام
كاهتاممنا بالتعليم
واملنهج األبوي

احلد اإلدنى يف
إقامة املسألة
االقتصادية

متويل مشاريع
العمل االقتصادي
الشعبي

إشارة األحاديث
إىل املسألة
االقتصادية يف آخر
الزمان

نجاح السلف ليس
باجلهود وحدها

املعادلة الباطلة
أمام معادالت أهل
احلق

إن تنبي�ه الرس�الة النبوي�ة للمس�ألة االقتصادي�ة ف�ي آخ�ر
الزم�ان ،ووج�وب اهتم�ام العائل�ة واألس�رة بم�ا يس�هم في
اكتفائه�ا االقتصادي ولو ف�ي حده األدنى ،كان تنبيها متس�م ًا
باإللزام والوجوب يجعلنا ندرك مدى اهتمام صاحب الرسالة
 mبواقع األمة وخوفه عليها وعلى تماس�كها الش�رعي عند
ب�روز مضلات الفت�ن وبيع الدي�ن بالدني�ا .وم�ن مظاهر بيع
الدي�ن بالدني�ا :تخلي األجيال عن ثواب�ت األخالق واآلداب
استرضاء ،واستجالب ًا للرزق ومجاراة للسوق ،وحاجة الواقع
حت�ى تصير التنازالت األخالقية ضريبة تدفعها المرأة واألب
ٍ
عرض من الدنيا قليل.
واألم واالبن في الواقع العملي مقابل

يا أحبة ..مهما بذلنا من الجهود المتواصلة لن نستطيع أن
السلف؛ ألن النجاح لديهم لم يكن
نكون مثل من س�بقنا من ّ
بالجه�ود وحدها ،وإنما كانت هناك عوامل الزمن والظروف
ومجريات األحوال ،وإضافة إلى أس�لوب اإلدخال الفكري
والديني الخاص الذي لم تشبه شائبة أخرى.

وكان لهذه العوامل واألسباب دور ريادي في تفرد سلفنا
الصال�ح ،واختالفن�ا عنه�م جوه�ر ًا ومضمون� ًا ،وإذا ما كان
اختالفن�ا عنه�م في الجوه�ر والمضمون يعد إح�دى حقائق
ه�ذه المرحلة ،فماذا يعني بحثنا ع�ن إعادة منهجهم وترتيب
مدرستهم؟ واإلجابة تحمل معنى قول الشاعر:
َفت ََش َّب ُهوا إِ ْن َل ْم َت ُكو ُنوا ِم ْث َل ُه ْم إِ َّن ال َّت َش ُّ�ب َه بِ ِ
الك َ�را ِم ََل�اَف ُح
مته�م ف�ي عصرن�ا بالجه�ل والتخلف
والمتش�به بالق�وم
ٌ
ّ
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والتناق�ض ،أم�ا التش�به بغيرن�ا م�ن األم�م األخ�رى فتق�دم
وتط�ور وحري�ة ..وبس�بب هذه المعادل�ة الباطلة ب�رز العداء
وتبين الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل ..وإن من
المبط�نّ ،
س�مات دعوات الحق توارث اآلداب ،واحترام أهل الطريق
والمذاهب لبعضهم البعض جي ً
ال بعد جيل مما يبرز تماسك
الدعوة وكمال منهج األخذ والتلقي ،أما س�مات أهل الباطل
فاالندفاع واالنتفاع واالحتواء ،والس�يطرة على مواقع القرار
واالس�تقرار ونب�ز المخالف والضد بعظائم األم�ور لتبرير ما
يقع�ون فيه من القتل والس�حل واالنتهاك للحرمات بمش�يئة
رغبته�م في التس�لط عل�ى الرق�اب وتحريف مفاهيم الس�نة
والكت�اب .وم�ن ث�م تبرز ف�ي أجياله�م وأعقابهم م�ن يفجر
أوضاعهم وينسف بنيانهم ويقاتل في ديارهم شبهه ومثله من
بني دعوته وجنس�ه ويتحول األمر م�ن دعوة تدعو إلى الخير
والسالم ،ونشر ديانة اإلسلام إلى مقارعة ومدافعة ومنازعة
وفس�اد ف�ي األح�وال وب�ذئ األق�وال .ومثل هذه الس�مات
الب�ارزة ف�ي أوض�اع األم�ة المغلوبة كافي�ة إلفادة المس�تفيد
وإيضاح طريق السالمة َّ
للطارف وال َّتليد.

وق�د استش�رت ه�ذه الظاهرة ف�ي مرحلتن�ا المعاصرة منذ
عهد الغثائية والوهن ،كما كانت من قبل في مجموعات الفرق
الضال�ة المعب�رة عن رأيه�ا وديانته�ا بالبتر والقت�ل كالقرامطة
والخوارج وغيرهم.
وأما ما نحن بصدده وما نسأل الله أن يلحقنا بأهله ويجعلنا
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استرشاء ظاهرة
االندفاع واالنتفاع

معهم ومنهم وفيهم فهم الذين وصفهم اإلمام الحداد:

الل�ه َق�دْ َس ِ
ِ
َوبِ َف ْض�لِ
�عدُ ْوا
�ر ِ
�ع ُ
�ر ِن
و َم َ
آن ِف�ي َق َ
الق ْ

ي�ن ُه�دُ ْوا
�وم ا َّل ِذ َ
�م ال َق ُ
َف ُه ُ
َولِ َغ ْي� ِر ال ّل ِ
�ه َم�ا َق َص�دُ ْوا

فه�ؤالء ق�وم ال ش�ك أنن�ا ننتمي إليه�م ونحبه�م ونرجو
م�ن الل�ه أن يرزقن�ا متابعته�م ،وإن كنا قد قصرن�ا عن العمل
بأعماله�م وتخلفن�ا عن ش�أو مراتبهم؛ ولكن التعل�ق ذاته له
وخاص�ة بمثل هؤالء المهتدي�ن المقتدين،
موقع�ه ومكانته،
ّ
ق�ال اإلمام الحبيب علي ب�ن محمد الحبش�ي :بالتَع ُّل ِق بأهلِ
السر يبدُ و َل َك ِ
الس ُّر .
ّ
الرس إكسري
السلوك

والسر :هو إكسير السلوك ،ومادة التلوين للقلب الخاشع
المخب�ت الطائ�ع ،ويبرز هذا الس�ر ويكس�وا قل�ب وجوارح
صاحب�ه ،بمج�رد االنطواء في أهل�ه والتحبب إليه�م والتأثر
بأحواله�م وأقواله�م وأفعاله�م وبصدق الرجاء ف�ي المولى
س�بحانه ال�ذي رف�ع مراتبه�م بأعماله�م الصالح�ة ،وصفاء
قلوبه�م وم�وت نفوس�هم ،فقاموا ف�ي مح�راب الطاعة على
بساط األنس مع الوهاب .
كالغ ِ
ِف ِ
ي�ه وال َ
َ�و ِّز ِع
المت َ
اف�لِ ُ

�ون آ َي ِ
�ر ِ
َيت ُل َ
�ات ُ
ان تَدَ ُّب�ر ًا
الق َ

س�ر نجاحهم في الحياة الروحية وانتش�ار خبرهم
وهذا هو ّ
وأثره�م في الحي�اة الدنيوي�ة ،فالتعام�ل مع الل�ه باإلخالص،
وكم�ال األدب والصب�ر عل�ى الضد والن�د ي�ورث النجاح في
الحركة ،ويؤدي إلى شمول النفع والبركة طال الزمن أم قصر.
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الصالة وعالقتنا بها

يا أحبة :إن ّأول ما ُيسأل عنه العبد يوم القيامة الصالة
ِ ِ
ِ
كما وردَ :
الصلاَ ةُ،
ب بِه ا ْل َع ْبدُ َي ْو َم ا ْلق َي َامة َّ
اس ُ
«أ َّو ُل َما ُي َح َ
ت َص َل َح َل ُه َسائِ ُر َع َملِ ِهَ ،وإِ ْن َف َسدَ ْت َف َسدَ َسائِ ُر
َفإِ ْن َص َل َح ْ
ِ
«والصال ُة عماد
العبد وربه،
والصالة ِص ٌلة بين
َع َملِ ِه»(((،
َّ
ّ
الدِّ ين »((( ،وهي العهد الذي عهده  mإلى هذه األمة ،وقال
فيه« :العهد الذي بيننا وبينهم الصالة »((( ،وقبض  mوهو
«الصالة الصالة((( وأهل بيـتـي ،أذكركم الله في أهل
يقولّ :
بيتـي»(((.
((( املعجم األوسط للطرباين (. )1859
((( شعب اإليامن للبيهقي ( ، )2550ويف مسند أمحد ( )22016وسنن
الرتمذي (« : )2626رأس اإلمر اإلسالم  ،وعموده الصالة» .
((( مسند أمحد ( ، )2293وسنن الرتمذي ( ، )2621وسنن ابن ماجه
(. )1079
((( سنن أيب داود ( )5156ومسند أمحد ( )585عن عيل  ،قال  :كان
آخر كالم رسول اهلل « : mالصالة الصالة  ،اتقوا اهلل فيام ملكت
أيامنكم».
((( أما التذكري بأهل البيت عليهم السالم فقد جاء يف صحيح مسلم
( )2408من حديث زيد بن أرقم ،قال :قام رسول اهلل  mيوم ًا
فينا خطيب ًا بامء يدعى مخ ًا فيام بني مكة واملدينة ،فحمد اهلل وأثنى عليه
ووعظ وذكر ،ثم قال :أما بعد «أال أهيا الناس فإنام أنا برش يوشك
أن يأيت رسول ريب فأجيب ،وأنا تارك فيكم ثقلني أوهلا كتاب اهلل
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تقصري بعض آل
البيت عن حضور
اجلامعات

وف�ي هذا المعنى من العبارة إش�ارة إل�ى ارتباط االهتمام
بالصالة وأهل البيت؛ ألن االختيار واالبتالء بهما أشد أنواع
االبتلاء ،فيك�ون االهتمام من آل البيت وم�ن دار في فلكهم
بالصالة أوثق وأهم وأعظم وأوجب.
وآل البيت في زماننا قصروا كثير ًا في بعض هذه الش�عائر

كاالهتم�ام الكامل بحضور صلوات الجماعة في المس�اجد
والتبكي�ر إلى الصلاة والحرص على الص�ف األول ،خالف ًا
لما كان عليه آبائهم وأسلافهم ولهم مندوحة التغيرات التي
طرأت في المجتمع وغدا هذا عذرهم عن مباشرة الصلوات
ف�ي المس�اجد وخاصة لم�ا تولى عل�ى طقوس�ها وترتيباتها
أضداد الطريقة من الجماعات واألحزاب ،وصاروا يغمزون
األش�راف ويؤذونهم في الكلمات والخطب والمحاضرات
بما ال ينبغي.

والحقيق�ة أن هذه الظاهرة وإن كان مستش�رية في العديد
م�ن البالد إ ّ
ال أنها ال تعتبر عذر ًا ش�رعي ًا لت�رك الجماعات أو
التأخر عنها من الجميع؛ بل أن المسن والعاجز وذو الوجاهة
والعلم إذا استطاع أن يواظب على الجماعة مع تحمل األذى
فإنه يعكس الصورة اإليجابية ألخالق صاحب الرسالة m؛
ألن في انقطاع ه�ؤالء انقطاع أبنائهم وإخوانهم وتالميذهم،
فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا به» فحث عىل
كتاب اهلل ورغب فيه ،ثم قال« :وأهل بيتي أذكركم اهلل يف أهل بيتي
أذكركم اهلل يف أهل بيتي أذكركم اهلل يف أهل بيتي » ...الخ .
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وكثي�ر م�ن المقتدين به�م حتى صارت ظاه�رة االنقطاع عن
الجماع�ات عادة متفش�ية في مدرس�ة آل البيت كما هي اآلن
ف�ي بع�ض العواص�م ،والم�دن التي فيه�ا وج�ود للعائالت
المنتسبة آلل البيت النبوي.

وقد لوحظ أن أولئك المتسببين في ترك آل البيت للمساجد
والجماع�ات قد جعلوا من ه�ذه الظاهرة تعمي�ه على عقول
الع�وام والمغرر بهم في المجتمع وس�بب ًا ف�ي مواصلة الغمز
واللم�ز والهمز ف�ي الصالحي�ن والعلم�اء وأبنائه�م وتبعهم
ف�ي تصدي�ق هذه الته�م الغالبية العظمى من الن�اس الذين ال
يمي�زون بين األش�ياء ومس�بباتها ..ف�آل البيت ق�د أوذوا في
وجاهته�م ومظاهره�م حتى ص�ارت مباش�رتهم للصالة في
المس�اجد جزء من اإلحراج واالحتكاك بالمغرضين فذهب
العش�رات منهم للبحث عن مس�اجد مناس�بة لهدوء قلوبهم
وبعضه�م ت�رك الصلاة ف�ي المس�اجد واكتف�ى بالصالة في
المنـ�زل ..فاس�تغلت ه�ذه األلس�نة المغرضة ه�ذه الظاهرة
التي كانوا هم ومن س�بقهم سبب ًا فيها فأش�اعوها كعلة قادحة
في سلامة االنتماء الش�رعي للرس�ول  mبغرض ال ّتش�في
واألذى ،والعيش على حساب اآلخر.
وإذا نظرن�ا اآلن له�ذه المس�ألة بعي�ن االعتب�ار المنصف
فاالهتمام من آل البيت بالمسجد إحدى عالمات النجاح في
ترتيب وظائف المدرسة المباركة .فحث األبناء واآلباء على
العودة إلى المس�اجد وعمارتها في سائر األوقات كما كانت
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آل البيت أوذوا
مرحليا يف ذواهتم
مما أدى إىل ترك
بعضهم مواقع
االجتامعات

عودة اهتامم آل
البيت باجلامعات
إعادة لألمور إىل
نصاهبا

س�ابق ًا والتصدر فيها بحلقات القرآن والعلم ودروس التعليم
األبوي وتش�جيع الطالب في األوقات المناس�بة للمش�اركة
الفعلية في هذه الفعاليات العلمية والترتيبات الش�رعية يسهم
في إعادة األم�ور إلى نصابها ،وخاصة في هذه المرحلة التي
انفتح�ت فيه�ا أب�واب الدع�وة إلى الل�ه والتس�ابق على فعل
الخير في كثير من أرجاء المعمورة.
االعتناء بالشعائر
وجتاوز السلبيات
السابقة

استيحاش بعض
الصاحلني من
مبارشة الصالة يف
مساجد األضداد
وما حصل له من
جراء ذلك

إن إعادة االهتمام من منسوبي آل البيت النبوي بالشعائر،
وجعله�ا نصب العي�ن ،والمش�اركة الواعية في كافة أنش�طة
المس�اجد والبي�وت س�يبرز المعالج�ة النس�بية األول�ى لداء
الطبقية والصراع الطبقي الموروث من المرحلة االس�تهتارية
مرحلة الشيوعية واالشتراكية ،وأيض ًا يسهم في تخفيف حدة
التوت�ر ،وه�دم المفاهي�م المقبوض�ة ذات العالق�ة بالصراع
االعتق�ادي الت�ي كان�ت جل أهدافه�ا موجهة ض�د آل البيت
النبوي في المرحلة االستثمارية.

لق�د اس�توحش في مرحلة م�ا جملة من علم�اء آل البيت
الحضور والمش�اركة في أق�دس األماكن نتيج�ة ما برز على
منابره�ا ومحاريبها من أئمة وخطب�اء ال يرقبون في مؤمن إ ًّ
ال
وال ذم�ة؛ ولكن اإلش�ارات النبوي�ة بدت لهم ظاه�رة العيان
بل�زوم جماعة المس�لمين إلقامة ش�عيرة الجماع�ة ولو على
ِّ
«صل مع المس�لمين وال
مض�ض ،وكان بعضه�م قد قيل له:
تش�هد في المح�راب غير رس�ول الله ((( »mوه�ذا مفهوم
((( ربام يفهم البعض هذه العبارة بمفهوم مغاير للمقصود ...باعتبار
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عظيم لمن ألقى السمع وهو شهيد.

ويس�تثنى من هذه أهل الخصوصي�ات وليس هذا موضع
البس�ط عنه�م؛ ولكنهم ف�ي مفهومن�ا ق�وم ُيس� ّلم لمواقفهم
مع ع�دم االقتداء بهم ،وبهذا نقطع اإلش�كال ال�ذي وقع فيه
العشرات من منسوبي هذه الطريقة والمدرسة.

أن العبارة مومهة ألكثر من معنى  -وإليضاح الصورة املقصودة
هنا أن املصيل يف األصل إنام هو مستجيب للداعي األول والقدوة
األمثل ...فعليه أن ال يشتغل بعادات من صىل يف املحراب إذا
خالفه فإنام هو جمرد قائم مقام ...أو يف مستوى النيابة عن صاحب
الرسالة وشهود صاحب الرسالة بالقلب واإلدراك يوسع مشهد
املصيل ويبعد ما بقلبه من احلقد أو االنتقاص يف الغري.
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ل
عالقتنا باألولياء ا مقبورين

ي�ا أحبة  :إن عالقتن�ا باألولياء المقبوري�ن تحتاج منا إلى
مرعية ،والضوابط الشرعية ليست ما
ضوابط ش�رعية وآداب
ّ
يرد على أس�ماعنا من مدارس القب�ض والنقض القائمة على
التبدي�ع والتش�ريك كم�ا أن اآلداب المرعي�ة ليس�ت عادات
الع�وام ومجاذي�ب المجتمعات وبس�طاء المراح�ل ..فنحن
نعيش عصر ًا اختلطت فيه األمور واستفاد من هذا الخلط قوم
ال يعرفون من الديانة غير القش�ور فانقس�موا بين مندفع نحو
اإلفراط المش�ين وبين مفرط متس�اهل نح�و التفريط المهين
وكال الوجهتي�ن مخالف�ة لمنه�ج اإلسلام الوس�ط ..وعلتنا
اليوم أننا نهجنا باإلسالم كله ،أي نحن المسلمون عموم ًا بما
فين�ا بعض منس�وبي آل البيت نحو اإلف�راط أو التفريط ألننا
وغيرن�ا ننطلق من ردة الفع�ل للفعل المعاكس وال ننطلق من
نصوص الديانة ومواقف القدوة الحسنة فيها في كل األمور.
الديانة والتدين
تأصيل رشعي
وليس عادات

والديانة والتدين ليس�ت أداء الش�عائر واحترام المش�اعر
فحس�ب  ،وإن كانت هذه أهمها وأعظمها؛ ولكن هناك أيض ًا
تأصيل علمي وثوابت شرعية لها علماؤها ورجالها المقتدى
به�م ،وق�د افتقدنا من ه�ذا النموذج عش�رات األئمة ،وكلما
ذه�ب عالم وإمام ف�رغ الواقع عن مثله وش�بهه ،وبرز عنصر
م�ن ضده وداع من غير مدرس�ته ومدرس�ة س�لفه ..وكثر فينا
وف�ي غيرنا تن�اول األمور من منظور الع�ادة ،واحتدمت بهذا
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فينا وفي غيرنا المش�اكل التي فرقت بين األحياء وما يربطهم
بأهله�م وأسلافهم الميتي�ن ،ووج�د األض�داد في ش�وائب
الس�لوك والعالق�ة الش�عبية ما يهدم�ون به مش�اهد األموات
وعقائ�د األحي�اء ويجاه�دون مس�تميتين ف�ي س�بيل برام�ج
التوحيد السياسي ،وهم يعلمون وحينا ال يعلمون.

إن الخطأ ال يعالج بالخطأ ..مهما كان الخطأ الس�ائد وإذا
م�ا أثبتن�ا قاعدة معالج�ة الخطأ بخط�أ آخر ،فق�د وافقنا على
تدمي�ر اإلنس�ان والعل�م والعالق�ات والديانة كله�ا ،وهكذا
يفعل الكثيرون اليوم.

إن الخط�أ إنم�ا يعال�ج بالص�واب ..والص�واب ال يب�اع
وال يش�ترى وال يتك�ون بالتكتلات واألحزاب؛ ب�ل إن هذه
المظاهر تس�هم في إشاعة الخطأ وتوس�يع مساحاته ليتحول
المجتم�ع إل�ى كت�ل متناح�رة تدافع ع�ن رغباتها وش�هواتها
وطموحها باس�م التوحيد والتجديد وبناء المجتمع الجديد،
وقد ألفنا هذه الش�عارات والقفزات في المجتمع اإلسلامي
والعرب�ي من�ذ فجر مرحل�ة الغثائية الت�ي س�بق تناولها -وال
زلن�ا -نعاني من آثارها في كافة ش�رائح المجتم�ع وتركيباته
الثقافية والفكرية والعلمي�ة  -بما فيهم الغالبية العظمى -من
المنس�وبين لم�دارس آل البيت النبوي ،س�واء نس�بة عرق أو
نسبة طريق ومدرسة.
إن مج�رد القدح في العقائد ٍ
كاف للنظر في قضية اإلفراط
والتفري�ط ،والمقص�ود بالنظ�ر ..أي االتف�اق الواع�ي عل�ى
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اخلطأ ال يعالج
باخلطأ

االتفاق الواعي
عىل إعادة ترتيب
الزيارات

ط�رح كافة أمورنا االعتيادية في الزيارات والمناس�بات رهن
البحث والمالحظة ،ليس إلرضاء الخصوم وإس�كات عقيرة
ألس�نتهم ،وإنما للبحث ع�ن الحقيقة من حيث هي من منهج
اإلسلام حي�ث ال ض�رر وال ض�رار ..ولمجرد فهمن�ا لهذه
القاع�دة والعم�ل عل�ى تطبيقها ف�ي منطلقاتنا الش�عبية ذات
العالق�ة بالموروثات فإننا س�ننطلق من واقع صلب ونحتوي
مسافة الزمان والعقول لصالح المدرسة والطريقة واإلسالم.

حجم اخلطر
الداهم عىل
الطريقة ومنسوبيها

تشابه فعل أهل
النقض مع آل
البيت كموقف بني
إرسائيل مع سليامن
ش

لقد بات من المتحتم على منسوبي هذه الطريقة والمدرسة
المبارك�ة أن يدرك�وا حج�م الخط�ر الداهم عليهم في ش�أن
إفساد كل ما من ش�أنه رفع أو إشهار مظاهر المدرسة األبوية
التقليدي�ة ،وأن ه�ذا الخط�ر الداه�م ق�د اتخذ ش�ك ً
ال علمي ًا
مس�يس ،يس�تند في ظاهرة على أه�م ثوابت
مسيس� ًا أو ش�به
ّ
الم ّلة وهو الكتاب والسنة ،ولكننا عند تمحيص هذا التوجه،
وطول مالحظته يتبين حقيقة فش�له الذري�ع في إيجاد البديل
الح�ق ،وإنما هو عامل نقض وال يملك ثوابت البناء وخاصة
الش�رعية التي تقوم عليها المجتمعات
في ش�أن المس� ّلمات
ّ
كالعالق�ات بين أه�ل الديانة وضواب�ط بناء الواقع الش�رعي
ش�أن فعل بني إس�رائيل عندم�ا اجتمعت كلمته�م على محو
(س�ليمان ش) من ديوان األنبياء لكنهم اس�تقرؤوا ظواهر
الس�لوك المشاهد وقارنوا بين سليمان ومن سبقه من األنبياء
فلم يجدوا له مثا ً
ال كما يتوهمون واعتبروا هذه القاعدة دلي ً
ال
على كفره وش�ركه ..واخترعوا من (ظواهر س�لوك سليمان)
أصلوها
كاس�تخدام الجن ورك�وب الريح ...وغيره�ا قرائن ّ
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ً
دليلا على م�ا فهموه في ح�ق س�ليمان ومن نحا
ف�ي كتبهم
نحوه (((..
هاهم هؤالء الذين وقعوا في مثل ما وقع فيه علماء بني
لتتبعن َسنَن من كَان
إسرائيل تنطبق عليهم المقولة النبوية «
َّ
َقبلكم.((( »...

فكما يفتقرون هؤالء للبناء الشرعي المتفاعل فهم يهدمون
على المسلمين ما بقي من آثار البناء األبوي ،ويعيشون تحت
منازعة وص�راع المصلين والزائرين والمتعلقين بحب س�يد
المرس�لين ،ومن هذه اآلثار كل ما يتعلق بموروثات األولياء
والصالحي�ن ومدارس�هم وطرقه�م وحضراته�م وأس�اليب
وجدانه�م وذوقه�م متتبعي�ن كل ظاه�رة نش�أت داخ�ل هذه
المدارس الذوقية ومفس�رين لها تفسير ًا غريب ًا مريب ًا يخرجون
ب�ه الجميع عن التوحي�د الخالص ،ويرفعون في س�بيل ذلك
عقيرتهم قو ً
ال وفع ً
ال وكتاب ًة وخطاب ًة وتأليف ًا وتصنيف ًا وفتوى،
ووج�دوا لهذا العل�م الناق�ض والفكر المقب�وض من حملة
الحق�د المتنام�ي وأجراء الم�ال والجاه عش�رات المتعلقين
والمتكفلين في داخل األوطان اإلسلامية والعربية المش�تتة
والممزق�ة فأدوا معه�م وظيف�ة النقض على أكم�ل الوجوه،
وداهم�وا األضرح�ة والقب�اب وكس�روها ،وحطم�وا القبور
((( راجع رشح قوله تعاىل ( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ)
[البقرة ]102:من تفسري ابن كثري .
((( صحيح البخاري ( ، )7320( )3456وصحيح مسلم (. )2669
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وظيفة مدارس
النقض املعارص

ونبشوها ،واحرقوا عظام الموتى ،ومزقوا كافة اآلثار ومظاهر
البناء التقليدي العريق ،وأش�اعوا الرعب في أتباع المدرس�ة
األبوية الذين أضعفتهم المراحل وسياسات االستعمار(((.

ظاهرة االستتباع
لألفكار الناقضة
ال يعني سالمة
أصحاهبا

ظاهرة الديانة
والتدين املسيس

إن ظاه�رة االس�تتباع لألف�كار الناقض�ة ال يعن�ي سلامة
أصحابه�ا وسلامة الملتفي�ن م�ن المس�لمين حوله�ا بل ال
يج�وز االستسلام له�ا وال ألتباعه�ا بق�در ما يج�ب النصح
والتوصي�ة ألرب�اب هذه الدعوة م�ع أننا رأينا من�ذ بداية عهد
االس�تعمار حصول الضع�ف والخوف وع�دم المباالة لدى
أتباع المدرس�ة األبوي�ة مما جرأ عليه�م أوالدهم وأحفادهم
المتأثري�ن بالمدارس الحديث�ة دينية ودنيوي�ة ..ودفع بأرتال
المندفعي�ن والمنتفعي�ن الذي�ن وج�دوا ف�ي س�وق العرض
والطل�ب من يحتضن توجهاته�م ورغباتهم المادية والعملية
مقاب�ل القيام بمهمات نقض الموروث ،وإش�اعة الرعب في
المجتمع�ات المه�زوزة ،وق�د ب�دأ ه�ذا األمر مرافق� ًا ظهور
الجمعيات واألحزاب السياسة التي تب ّنت األفكار القومية ثم
الشيوعية ثم تفريعاتهما اليمينية واليسارية والتوليفية.
وم�ن ث�م ب�رزت ف�ي أخري�ات المرحل�ة ظاه�رة الديانة
والتدين المس�يس لتنسف ذات التركيبات التي بناها وشيدها

((( كان آخر ما فعلته هذه اجلامعات هدم وطمس وإزالة كافة مظاهر
اإلمام عيل العرييض بناحية العريض رشق املدينة املنورة وحتول
هذا املوقع إىل شارع عام ..وقد كان مأثر ًا تارخيي ًا يدل عىل مكانة
هذا اإلمام ودورة اإلجيايب يف نرش العلم والديانة.
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المس�تثمرون داخل المجتمع�ات اإلسلامية ،والضحية في
كاف�ة هذه التقلبات هي المدرس�ة األبوية القديمة ومن ارتبط
به�ا ..حتى كادت مدرس�تنا األبوية أن تترن�ح أمام الضربات
القاس�ية والهجم�ات المتتالي�ة ل�وال أن الل�ه ضم�ن الحفظ
ومسيس�ي
له�ذا الدين ،وتولى خذالن الكافرين والمنافقين،
ّ
المراحل المندفعين والمنتفعين.

وم�ع أن مدرس�تنا األبوية بقيت في أدنى درجات س�يرها
محافظ�ة عل�ى أه�م ثوابته�ا إ ّ
ال أن الش�وائب والنواق�ض
الت�ي طرأت على مس�يرة األتب�اع بقيت عائق ًا كبي�ر ًا في عودة
األول.
المدرسة إلى أساسها العلمي والشرعي ّ
إن م�ن المس� ّلمات البديهية أن مدرس�تنا األبوية ال تؤمن
بقضية المنافس�ة على كراس�ي الحكم والسلطان ،وال تتبناها
يضطر بعض رجالها لألخذ والعطاء النس�بي في س�بيل
وق�د
ّ
االس�تقرار العام لألمة كما حصل في بعض المراحل؛ ولكن
هذا أمر ًا عرضي ًا ولي�س قاعدة ثابتة ،ومع هذا الترك والتنحي
الكامل فهم مس�تهدفون في أحايين كثي�رة تاريخي ًا من بعض
حمل�ة الق�رار وأصح�اب المقام�ات والمرات�ب -حس�د ًا
ومنافس� ًة -وكثير ًا ما اتخذت الوس�ائل واألس�باب للتمحك
بهم وأذيتهم واستنقاص مراتبهم ومقاماتهم.

وقد تغير الزمان بما فيه وصار أبناء هذه الطريقة والمدرسة
جزء ال يتجزأ من الحياة الثقافية والعلمية والفكرية المعاصرة
ولم يبقَ من تالميذ مدرس�ة الس�لف األبوية الذين لم ينطووا
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النواقض
والشوائب التي
أعاقت مدرستنا
األبوية

ذوبان أجيال
املدرسة والطريق
يف ثقافة الواقع

تح�ت مظلات التعليم المعاصر س�وى أفراد قالئ�ل ،ولهذا
فإن المدرس�ة والطريقة تحتاج إلى نهضة تجديدية تبث روح
الحي�اة العملية والش�رعية ف�ي نفوس األتباع المنتش�رين في
س�احة العالمين بما يتناسب مع الزمان ،و ُيبقي ثوابت طريقة
أهل اإلحسان ..ومن هذه النهضة إعادة النظر في شأن عالقة
النصية
األحي�اء باألم�وات ..ودراس�ة ضواب�ط الموروث�ات
ّ
ش�عر ًا ونثر ًا تتلاءم مع حقائ�ق الطريقة األبوي�ة األولى دون
إفراط وال تفريط.
العالقة بني
األحياء واألموات
وضوابطها

فالعالق�ة بي�ن األحياء واألموات مس�ألة تتس�م باإلفراط
لدى البعض من األتباع وقد يكون الدافع لهذا اإلفراط حسن
الظ�ن بالله وبأولياء الله ،وس�عة الفهم لك�رم الله في عطائه،
ولكن اإلش�كال ال�ذي تقف عن�ده العقول واألقلام تجاوز
الح�د الش�رعي في نم�اذج ه�ذه العالقات ،بما يفت�ح أبواب
الجدل والمنازعات والحرج.

لق�د اعتق�د البعض م�ن أتب�اع مدرس�تنا أن المألوف وإن
كان ع�ادة من العادات يجب االلتزام ب�ه واإلصرار عليه ألن
الخصم كما يراه ال يكفيه الترك للشيء ،إنما يرغب في تحقيق
التنازالت تل�و التنازالت دون إيق�اف الخصومة والمنازعة،
ومث�ل هذه الحال�ة يجب فيها الحزم واألخ�ذ باألمر من باب
التح�دي والعم�ل من جانبنا على ما ألفن�اه وتعودناه ولو أثار
ُ
الخص�وم وأغض َبه�م ألنِ ( :ر َض�اء الن�اس غاي�ة ال ت�درك)
وه�ذا المفه�وم هو َعين ما يفعله األض�داد من اإلصرار على
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مواقفه�م وع�دم التنازل عن ش�يء من أفكارهم وقد ش�هدنا
مثل هذا التحدي في عواصم هذه المدرسة المناوئة لمدرسة
السلف األبو ّية الذي لم يعد بعائد يذكر على وحدة األمة وال
ّ
على مواق�ف المختلفين ،وباعتبار أننا أهل مدرس�ة أخالقية
تستمد نهجها الشرعي من ثوابت السلوك النبوي ،فال يضرنا
أم�ام الضد أو غيره أن نختار ألنفس�نا وطريقتنا ما يضمن لها
البق�اء واالس�تمرار ،ويبع�د عنها م�ا ال حاجة إلي�ه من فروع
العادات والطقوس مقابل كس�ب مواق�ف عملية في اختراق
المجتم�ع بمختلف ش�رائحه إلصالح�ه وإع�ادة ترتيبه على
الوجه المشروع.
إننا نعيش غربة عجيبة في ذواتنا..

فالمتعصب�ون للع�ادات باعتبارها جزء م�ن الطريقة ربما
ل�م يتعصبوا للجماع�ات والصلوات ف�ي أوقاته�ا المعروفة
باعتباره�ا س�نة وإتباع� ًا ،والحريص�ون عل�ى االلت�زام بكافة
الطق�وس والوس�ائل المألوف�ة ف�ي الزي�ارات والمناس�بات
الخاصة بالمدرس�ة ربما لم يحرص�وا على مظاهر الواجبات
الش�رعية المفروض�ة ف�ي المذهب وأما عن�د غيرن�ا فالغربة
فيهم أنه�م متعصبون غاية التعصب ض�د الموالد والزيارات
واألولي�اء ،ويتالش�ى ه�ذا التعص�ب ويتح�ول إلى تس�امح
الربا والشبه التي تمول الغالبية العظمى
وتثعلب أمام عائدات ِّ
من طالب مدارس التوحيد إن لم نقل كلهم.
ومث�ل هذا اإليض�اح يوحي إلى أن التش�دد والتعصب ال
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سلبية التعصب
للعادات

يمثل موقف ًا س�ليم ًا في كل األحوال ..وربما مثّل حالة الذات
المتعصب�ة وحدها واآلخرون تبع في الغالب لصاحب القرار
المتعص�ب ،وف�ي كل األح�وال ال ُيدعى أحد لت�رك مألوف
عادة ارتبطت بالديانة والتدين ،وإنما يدعى الجميع لتصحيح
اإلفراط والتفريط..

منشأ الوحشة بني
أفراد املجتمع

إن منش�أ الكثير من الوحشة بين أفراد المجتمع ترجع إلى
عاملين تس�ييس القضاي�ا الدينية واالجتماعي�ة لتصبح وقود
وتعصب أصحاب الجاهات والمقامات وأتباعهم على
فتنة،
ّ
قشور المسائل والعادات والمواقف ،ويستفيد عدو األمة من
هاتي�ن الحالتي�ن ،ويدفع الم�ال والرجال في س�بيل إثارتها،
وإش�اعة متناقضاته�ا .كم�ا يدف�ع بجمل�ة األقلام ورؤوس
الفك�ر والثقاف�ة كي يش�غلون المجتم�ع بالتعلي�ل والتحليل
آلثارها وأخطارهاّ ..
وكل هذا يعود بالفائدة التامة للمس�تثمر
المسيس ل ّلعبة والراعي لما فيها ،وما يترتب عليها.
ّ
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ل
الصراع ا مف تعل بين المدرسة األبوية
والمدرسة الربوية

يا أحبة  :لقد تبنت قضية المحاربة لمدرستكم التاريخية
مؤسسات علمية وثقافية عالمية ومحلية وأنفقت في هذا
السبيل الكثير من الجهد والمال والوقت ..وهدفها نقض
ثوابت المدرسة والتشكيك في منطلقها ذاك ألن أولئك
االستشراقيون قد عانوا من أتباع هذه المدرسة ما اقض
مضاجعهم ونفى السبات عن أعينهم وخاصة في البلدان التي
وصلوا إليها ..فقد وجد المستشرقون والمستعمرون قوة
التصدي للتبشير والتنصير ورفض التنازل عن ثوابت الحياة
الشرعية في العالقات ونماذج االرتباطات االجتماعية حيث
اختلط اإلسالم بدماء المسلمين وأرواحهم عشية دخولهم
اإلسالم على شيوخ الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة
الحسنة فما كان من األعداء إال استثمار مرحلة االستعمار
التي قدمت وطننا اإلسالمي العربي طبق ًا شهي ًا للعقل الكافر
ِ (((
ومشاريعه ،وهم من سماهم النبي  « mأكـ َل َة القصعة »
ومنذ ذلك العهد البئيس واألصابع الخفية تحارب اإلسالم
من داخل خيمته وما شهدت أمة اإلسالم بعمومها وأتباع
((( يشري إىل احلديث الذي أخرجه أبو داود ( )4297عن ثوبان  ،قال:
قال رسول اهلل « : mيوشك أن تداعى عليكم كام تداعى األكلة
عىل قصعتها» .
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مدارسنا الشرعية األبوية هذه الحمالت الشرسة في الحياة
العقائدية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية
والتربوية واإلعالمية إ ّ
ال ُبعيد هذه المرحلة الخطيرة التي
غفل الكثير منا عن دراستها وتقصي آثارها وأضرارها.

عالمات الساعة
ورضورة قراءهتا
كفقه للتحوالت

وله�ذا الس�بب نج�د أن م�ن واجبنا الش�رعي الع�ود إلى
أحاديث من ال ينطق عن الهوى  mلنقرأ (عالمات الس�اعة
كرك�ن رابع من أركان الديانة) ليكش�ف لنا المعنى المقصود
م�ن قول إمام دار الهجرة أنس بن مالك« :لن يصلح أمر آخر
ه�ذه األمة إال بما صل�ح به أولها»  ،حي�ث إن آخرها قد وقع
طوع� ًا أو كره ًا في براثن التس�ييس وبرام�ج النقض والقبض
المحلي والعالمي البئيس.
ومن خالل اس�تقرائنا لهذه المرحلة نس�تخلص عنصرين
هامين في معركة الضدية المسيسة :

*مدرس�ة استش�راقية صليبية تعتمد الدراسات العلمية
االنثروبولوجي�ه ف�ي نق�ض الموروث�ات وإب�راز
النقائض ،وتتبنى نش�ر التعلي�م الحديث كبديل وليس
كراف�د وتس�ويق وس�ائل اإلعلام الرخيص،ورب�ط
العالمين العربي واإلسلامي بعجلة االقتصاد الربوي
العالمي والسياسة العلمانية الكافرة.

*م�دارس إقليميه تنتمي لإلسلام من حي�ث االرتباط
الفك�ري والمذهب�ي والوطن�ي؛ ولكنه�ا ترضخ أيضا
لقضي�ة الح�ذف واإلضاف�ة والتس�ييس الفك�ري
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الممنهج،وتتبناها دول وأنظم�ة وأحزاب وجماعات
وفئ�ات تكون�ت خلال ه�ذه المرحل�ة المضطرب�ة
وارتبطت مصالحه�ا وغاياتها بغايات ومصالح حملة
القرار في المرحلة طوع ًا أو كره ًا.

وبقي في هذه الس�احة المنكوبة (م�دارس علمية قديمة)
تنتم�ي لم�ا قبل مرحل�ة الغثائي�ة (مذهبي�ة وصوفي�ة وفئوية)
أصابه�ا الضع�ف والوه�ن لق�وة ضغ�ط المدرس�ة الحديث�ة
وبرامجه�ا وتالش�ي ج�ل أثره�ا ف�ي الواق�ع وانحصرت في
حدها األدنى من التأثير والحركة ..ومنها مدرسة حضرموت
وال زال�ت برغ�م م�ا تعاني�ه م�ن الضع�ف تواج�ه الحمالت
اإلعالمي�ة والثقافي�ة من رموز المدرس�ة الحديث�ة ومدارس
القب�ض والنقض وخاصة تلك الم�دارس التي تبنت (مفهوم
الصراع) وتسييسه.
ي�ا أحبة :كلما صدر ف�ي حق مدرس�تنا بعمومها مصنف
أو كت�اب يصف المدرس�ة وأتباعها بأوص�اف الغمز والهمز
واللم�ز كالتش�ريك والتضلي�ل والتكفي�ر إ ّ
ال ووج�ب علين�ا
التوازن واالنضباط وعدم االندفاع للرد وإش�اعة النـزاع ذاك
ألن هذا األمر صار موس�م ًا يعدّ له القوم العدة والعدد تحد ّي ًا
ويبذل�ون الجه�د ورص المعلوم�ات والمتناقضات والش�به
والترات حسد ًا وعمد ًا ومهمتنا أمام هذا أن ننظر إلى أسباب
هذا التظافر من زاويتين ال ثالث لهما.
األول�ى :وق�وع الكثير منا ف�ي تجاوز الح�د الواجب من
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تقرير اخلصومة
املسيسة من
األضداد

أسباب التظافر
أمام هتم الغري

مجموع العالقات الش�رعية إل�ى الغلو واإلف�راط .إما جه ً
ال
أو اندفاع ًا أو عاطف ًة أو اس�تتباع ًا لما دأب عليه عوام األمة أو
تحدي ًا مشينا ضد المعترضين واألضداد ..وقليال من أصحابنا
من يلتزم في عالقاته بالموروثات والعادات والتقاليد بثوابتها
الشرعية التي نهج عليها أسالفنا عشية ترتيبهم لهذه الحيثيات
واألسس االجتماعية..

األمر يتلخص
يف تظافر جهات
ضد ختاذل جهات
أخرى

الوحدة السلبية
لدى مدارس
النقض ضد
املدارس األبوية

الثاني  :النظ�ر إلى ما ترقمه أقالم المتبرعين بالغمز واللمز
م�ن داخ�ل المنطق�ة أو م�ن خارجها نظ�رة واحدة لمدرس�ة
ذات أبع�اد وليس عمال فرديا لرمز أو ش�خصية بعينها س�واء
كان العمل المكتوب دراس�ة ذاتية أو رسالة أكاديمية أو بحثا
أنثروبولوجي�ا حيث أن هذه الظاهرة ليس�ت عفوية وال نزعة
فردية في أساسها المعرفي والسياسي واالجتماعي وإنما هي
جزء ال يتجزأ من سياس�ة مرحلة بكاملها ضد مرحلة بكاملها
أو يمكن القول انه تظافر مش�ترك ألتب�اع مدارس بعينها ضد
تخاذل مشترك ألتباع مدرسة بعينها..
وليس جديد ًا صدور كتاب أو رس�الة أو بحث معين ضد
منهجيتن�ا األبوية أو تحلي ً
ال أكاديمي ًا لدمغها فهذا ليس بجديد
في (جزيرة العرب) ،وليس جديد ًا في مرحلة الغثاء والوهن.

وإنم�ا الجدي�د م�ن وجهة نظرن�ا كمدرس�ة ..تظافر قوى
جدي�دة ومؤسس�ات علمية ذات س�مة رس�مية له�ا ارتباطها
بالتحوالت واألش�راط والعالم�ات مع تظافر أف�راد ينتمون
من حيث األصالة الشرعية إلى مدارس أبوية نبوية؛ كي تتحد
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وجه�ات نظره�م األكاديمي�ة ضد مدرس�ة الس�لف الصالح
معتقدين سالمة المنطلق الفكري والبحث العلمي لفرد ما أو
باحث معين دون النظر الواعي المتثبت إلى جذور المنهجية
المتحدث باس�مها أو النظر إلى ج�ذور المنهجية المتحدث
ضده�ا ..اللهم أن تتظافر الحجج من خالل التصيد للنعرات
واألم�راض واألغراض والنواق�ض والنواقص التي ال تخلو
م�ن مثلها مدرس�ة من م�دارس الفق�ه اإلسلامي والحديث
واألص�ول والتفس�ير والعقائ�د وغيرها عبر تاريخ اإلسلام
لتحش�د ضمن دفتي كتاب معين ويحمل مسمى معينا يتشفى
ب�ه (عصب�ة الج�دل والعم�ل) ف�ي آل بي�ت رس�ول الله m
ومدرستهم العالمية ،هذه المدرسة الحاملة صفة الشعبية عبر
تاريخ اإلسالم كله ولم تندرج يوما ما تحت إطار رسمي وال
تس�ييس حكومي ولم ترضخ للتح�والت والتقلبات وال إلى
تعميد الثوابت العلمية والعملية بالش�هادات والمس�تويات..
س�واء في مرحلة ظهوره�ا وبروزها التاريخ�ي أو في مرحلة
غثائيته�ا وضعفه�ا وتفرقه�ا المرحل�ي وهذه وجه�ة نظرنا..
فنحن ال نحس�ن الطرح األكاديمي...وليس لنا صبغة رسمية
تمنحنا الدرجة العلمية ..وليست مثل هذه البدعيات الحديثة
بالنس�بة لمدرس�تنا مطلب ًا ضروري ًا .إن مدرس�تنا تنظر إلى كل
جدي�د في المرحلة من خالل اس�تقراء المرحلة ذاتها ..والى
كل لس�ان يحمل لغة مدرسة إلى منهجية المدرسة ذاتها دون
التركيز على الفرد أو طموحاته وأبعاد أطروحته.
فاألف�راد غالب� ًا يع�ودون وتتغي�ر وجه�ات نظره�م عند
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اكتش�اف الحقائق ول�و بعد حين .وما م�ن عالم نحرير وقف
يوما ضد منهجية المدرس�ة الذوقية وله ارتباط س�ندي للعلم
األب�وي النبوي إ ّ
مفر ٍط
ال وعاد مرة أخرى إل�ى حظيرتها غير ِّ
الله�م إال إن بقي في نفس�ه ش�يء ،بقي�ت غيرته
وال ُم ْف ِ�ر ٍط؛
ّ
الثابتة ضد اإلفراط والتفريط في كل منهج ومدرسة ومذهب
وجماعة.

ظاهرة احلرب ضد
مسمى القبورية

وم�ا م�ات في غال�ب األح�وال وانتقل إلى عال�م اآلخرة
طال�ب علم من ه�ذا النموذج المع�ول عليه إال وقد
عال�م أو
ُ
ٌ
رج�ع ع�ن حملت�ه  ،وتوقف ع�ن رف�ع عقيرت�ه المطلقة ضد
مدرس�ة بكاملها  ،ومن هؤالء جملة من أئمة اليمن األعالم ،
(((
ويأتي في مقدمتهم ابن األمير الصنعاني واإلمام الشوكاني
بل وحتى رائد المدرس�ة السلفية التي يعتمد على أطروحات
((( الصنعاين والشوكاين كانوا متعاطفني مع املدرسة الوهابية مع بدء
ظهورها حيث اكتووا بنار اإلفراط ممن حوهلم من العوام وبعض
املفرطني خاصة وملا تبني هلم أن املنهج الوهايب منطلق من عقيدة
الترشيك واستحالل الدماء وبلغهم حقيقة خرب الوقائع اليومية
وحال أولئك فيام يفعلون باملسلمني رجعوا عن تلك العاطفة
وعربوا برصاحة عن موقفهم ضد اإلفراط والتفريط يف املدرسة
التيمية وهذا ما نحن بصدده ومن املؤسف حق ًا إن محلة األقالم
املندفعني الزالوا يستغلون موقف الصنعاين والشوكاين كشاهد
عىل تأييد اإلفراط والتفريط يف مدرسة القبض والنقض املعارصة،
وذلك النعدام وجود احلجج الربهانية يف مواقف الرجال األثبات
املؤيدة إلفراط مدرستهم أو تفريطهم.
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مدرس�ته ُّ
ج�ل الباحثين أو كله�م ،فله مرقوم ضمن رس�ائله
يحم�ل اس�م ( أح�كام تمن�ي الم�وت ) يجعل�ه ف�ي مص�ف
(القبوريين) أيضا إن كانت ( القبورية ) في اإلسالم مذم ًة.

إنن�ا يجب أن نتفهم األمور وال نس�تعجل في ش�أن النفي
واإلثب�ات ،فالمس�تثمر الحقيقي له�ذا االندفاع المش�ين هو
ال�ذي يرعى المرحل�ة بكاملها وتع�ود إليه عائ�دات الصراع
االعتق�ادي كما اس�تثمر عائ�دات الصراع الطبق�ي من قبل.
أم�ا نحن المس�لمون بكافة مس�مياتنا فنحن أكث�ر حاجة إلى
س�تر عي�وب بعضن�ا البع�ض وتوحي�د كلمتن�ا ول�م صفوفنا
ومعالج�ة أخطائن�ا .ومن ث�م إذا فعلنا مثل ه�ذا فحري بمثلنا
أن يقب�ل النصيح�ة م�ن الناص�ح ويرج�ع ع�ن اإلف�راط أو
التفريط .واإلفراط والتفريط هو مثار اإلش�كال في مس�يرات
الم�دارس والمذاه�ب واألف�كار كله�ا والح�ق والعدل هو
التوس�ط واالعتدال ولكن الراغبين في التش�في من آل لبيت
وخاص�ة الذي�ن عاصروا مراحل الغث�اء ورأوا من (آل البيت
وأتباعه�م) بع�ض الجنوح إل�ى طرفي اإلف�راط والتفريط لم
يتريث�وا ليس�هموا ف�ي معالجة الخط�اء بما ه�و الصواب في
اإلسلام وما هو الصواب في المعاملة بين األتباع((( ..وإنما
((( يف هذا املعرض يليق بنا أن نالحظ مواقف بعض شيوخ مدرسة
حرضموت أمام من خيالفون منهجيتهم من العلامء  ،مثل احلبيب
العالمة أمحد بن حسن العطاس يف جمموع كالمه «تنوير األغالس»
كام أورد الشيخ حممد بن عوض بافضل ما مثاله :
و ُقرئ عىل سيدي يف كتاب «زاد املعاد يف هدي خري العباد» البن

109

هتمة القبورية ال
أصل هلا يف الدين
وإنام هلا أصل يف
تسييس املراحل

ه�م أيض� ًا جنحوا إلى طرف�ي اإلفراط بالتش�ريك والتضليل
القيم ذكر للتحذير عام يوهم اإلرشاك والتعظيم لغري اهلل فقال
سيدي  :ال ينكر عىل الشيخ فيام أورده فربام أن هناك أناسا يقع منهم
مثل هذا القصد  ،ولو قصد أحد مثل ما ذكره الشيخ فال أحد من
جيوز ذلك  ،ونحن إنام ننكر إيراد مثل هذا واخلوض
أهل السنة ِّ
فيه ألن جهاتنا صافية من العقائد الزائغة ألن أمورهم كلها هلل
وأشياؤهم إن شاء اهلل صافية  ،ر َّبانا السلف عىل النيات الصادقة
الصاحلة وسلفنا ما خيوضون يف مثل هذه األمور التي ظاهرها
موهم .
وقال ؤ  :وقد ُق ِر َئ عليه يف «تفسري صديق بن حسن
القنوجي البهوبايل اهلندي»  :إن هذا التفسري حسن ليس من
اإلنصاف امليل عنه بالكلية  ،وغاية األمر أن يكون كـ«الكشاف»
مث ً
ال يعني سيدي بالنسبة إىل بعض اختياراته اخلارجة عن مذهب
السلف يقرؤونه ويأخذون منه ما يصلح .
أهل السنة فإن ّ
فقيل لسيدي  :إن فالن ًا من العلامء أعجبه إنصافكم  ،فال
هتضمون أحد ًا يف حقه  ،إذا أخطاء يف بعض املسائل  ،فإن بعضهم
يعرض عن كتب ابن القيم  ،وأنتم طالعتموها .
فقال سيدي  :مثل هذا ليس من عادة السلف  ،قال تعاىل :ﮋﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ [األعراف ]٨٥:وهذا من بخس احلق
ومردود عليه إال صاحب العصمة ى  ،وقد قرأناه
راد
ٌ
وكلنا ٌّ
وقلوبنا حمفوظة  ،وعقائدنا حمفوظة  ،وهذا التفسري عظيم  ،وقد
قرض عليه أجلة العلامء مثل شيخنا السيد أمحد دحالن  ،والسيد
حممد بن أمحد األهدل  ،والسيد سليامن بن حممد األهدل مفتي
زبيد وغريهم من العلامء  ،ولكن بعض الناس تتكلم الشياطني
عىل ألسنتهم  ،فينفرون الناس عن اخلري كأهنم من أعلم العلامء ،
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واإلخ�راج ع�ن الملة .وال�ى التفريط في مس�اندتهم البدعية
لمدارس الوهن والغثاء والتظافر معها ضد المدرس�ة األبوية
فهم نقاد يصوبون وخيطئون  ،وأنا باطني ما أنكر هذا التفسري ،
وأنا أحس مثل هذا  ،وملا فتشنا وجدنا التقاريظ فام تقول يف هؤالء
الناس الذين قرظوا عليه أليسوا بعدول ؟ وأنا شبهت علامء هذا
الوقت بالدلل ـ أي  :بالنخاسني ـ حيسنون بعقوهلم ويقبحون
بعقوهلم وأهويتهم ال بمعرفتهم .
وأمسك بيده نفع اهلل به كتاب «زاد املعاد يف هدي خري العباد»
البن القيم فقال  :ينبغي لكل من أراد أن يتحرى ويتقيد باتباع
السنة النبوية  ،أن ال يفارق هذا الكتاب سفر ًا وحرض ًا  ،وكان
احلبيب عبداهلل بن علوي احلداد حيبه ويميل إليه كثري ًا ووددت لو
كانت يل منه نسخ متعددة فأهديتها لطلبة العلم ؛ ولكن من هو
الذي يستملئ قلبه يف وقتنا ويغتبط هبذا الكتاب ويقيد نفسه بام
يراه فيه من آدابه ى وأخالقه يف أعامله ومعامالته  ،وأما ما فيه مما
اختاره الشيخ ورجحه مما خالف اإلمجاع فال خيفى .
تيمية له مذهب ٍ
ثان  ،وقد نقم عليه
وقال ؤ  :إن الشيخ ابن ّ
السلف بعض مسائل انفرد برتجيحها وأفتى بام مل يفت به السلف
وربام شدد بعض أهل العلم يف ذلك  ،ومن اطلع عىل كتبه بان له
اخلطأ والصواب ومحل األشياء عىل ظواهرها  ،وقد نبه الشيخ ابن
حجر وغريه إىل يشء من ذلك َّ
وحذر اجلهال من مطالعة كتبه .
وأما ابن القيم فلم يتبع شيخه إال يف بعض مسائل  ،وكتبه
مشهورة تلقاها العلامء بالقبول  ،املبينة ألقواله وأفعاله ى ،مثل
اهلدي وغريه .انتهى نقله من عدة مواضع يف «تنوير األغالس».
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الش�رعية مع عدم اكتمال ش�روط التظافر وانع�دام التجانس
المرحل�ي .وإفراطه�م وتفريطهم في التس�اهل البدعي أمام
الربا واإلعالم والثقافة وغيرها من أسباب الغزو االستعماري
ِّ
والثقافة المادية.

الدفاع عن اخلطأ
جزء من تفعيله

املعركة العاملية ضد
اإلسالم ومتاسكه
يف أتباعه

إن الدف�اع ع�ن الخطأ ج�زء من تفعي�ل الخطأ ونش�ره بين
الن�اس ..والوق�وف إل�ى جانب أه�ل الغلو والجن�وح خطر
مش�ين في أي منهج ومدرس�ة وفك�ر .والح�ق ال زال ناصع ًا
بأهل�ه وق�د س�بقنا إلى ه�ذه االطروح�ات االنفعالية ش�يوخ
المدرس�ة االستش�راقية حيث قعدوا أس�س التناول الفكري
له�دم المدرس�ة الذوقي�ة كلها وليس�ت مدرس�ة حضرموت
فحسب وتفننوا في نسج األساليب الملتوية واستقراء الواقع
االجتماع�ي وتراث�ه ك�ي يس�تخلصوا م�ادة التغذي�ة لما كان
معروف ًا بالفوارق الطبقية رائدة الصراع الطبقي المس�يس أبان
مرحلة الش�يوعية واالشتراكية في اليمن وقد نجحوا في ذلك
قعدون للصراع الطبقي
واستثمروه أي اس�تثمار ،واليزالون ُي ّ
واالعتقادي واالجتماعي مرحل�ة بعد أخرى باعتبارها جزء
م�ن المعرك�ة العالمي�ة ض�د اإلسلام وتماس�كه ف�ي أتباعه
وال يزال�ون يحتضن�ون ال�دول والمؤسس�ات والمنظم�ات
والجمعيات ذات العالقة المباش�رة به�ذه العمليات المدمرة
ف�ي كل أرج�اء العالمي�ن العرب�ي واإلسلامي .وينخرط في
ه�ذا المش�روع أع�داد وأرتال من حمل�ة األقالم ومنتس�بـي
اإلسلام واإلعلام وهم يعلم�ون أو ال يعلمون أن اإلسلام
قبل أن يكون نص ًا علمي ًا فهو أخالق وآداب وبانعدام صفات
112

األخلاق النبوي�ة تتح�ول النص�وص والكلم�ات إل�ى مادة
تفجي�ر ودم�ار وإرهاب ..بِ ُلغ�ة المرحلة ..والذين اس�تحلوا
دم�اء الخلفاء وتدافعوا إلى ش�ن المع�ارك الكالمية الهالمية
فقتل�وا الخليف�ة عثمان ثم مهدوا لظهور قتل�ة اإلمام علي،ثم
بروز البغاة لمقاتلة الحس�ن بن عل�ي لوال أن الله ألهمه حقن
دماء األمة ..ثم مقتل األمام الحسين في معركة غير متكافئة..
كل ه�ؤالء كانوا يوردون النصوص الش�رعية م�ن كتاب الله
وس�نة نبيه الس�تئصال حمل�ة أخالق�ه وآدابه وهويت�ه الذاتية
 ..mولكنهم ذهبوا وبقي الحق معلوم ًا في أهله ومدرستهم
العالمية ..وهانحن في عود على بدء فهل من مستفيق ؟
إن ّ
ف�ك رم�وز العب�ارات المرصوص�ة بعناي�ة ف�ي جديد
مؤلفات الوه�ن والغثاء وخاصة تلك المعتم�دة من الهياكل
الرس�مية ..يحتاج منا إلى ولوغ فيما ال نحس�نه وال نرتضيه
سواء مع المنصفين أو المرجفين.

والحقيق�ة الم�رة أن القابعي�ن خلف متاري�س المؤلفات
يرغب�ون في فك ه�ذه الح�زم المحبوكة ونثره�ا ..وأخذ كل
موض�وع بذات�ه لتب�رز حقيق�ة المعركة بي�ن الفريقي�ن ..فهل
ل�دى ( القبوريين ) حجة عل�ى هذا الصنيع المدموغ ..أم هم
حقيقة يتوارون خلف القبب والشواهد ليعرضوا أمرهم على
األموات؟
واإلجاب�ة الش�جاعة ..أن ه�ذا الحش�د إلدانة من يس�مون
(بالقبوري�ة) ال يحم�ل الع�دل ف�ي أغلب جوانب�ه وربما كان
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مقارنة بني الظلم
القديم واجلديد

عبارات مؤلفات
الوهن والغثاء
الرسمية حتتاج إىل
ولوغ فيام ال نحسنه
وال نرتضيه

اإلجابة الشجاعة
عىل احلشد املتظافر
ضد آل البيت

الترشيك والتكفري
مردود من أساسه
ولكنها شنشنة
أخزم

من يناقش عقائد
األمة جيب أن
ينطلق من ثوابت
تبني منهجيته
املطلقة

صاحبه محق من حيث العلة المستشرية التي نشهدها جميع ًا
ف�ي واقع األمة دون عالج ف�ي كل أمورها من طرفي اإلفراط
والتفري�ط ..ولكن أس�لوب عرضها جاء على صف�ة التكفير
والتش�ريك ،ولي�س على صف�ة الحكمة والموعظة الحس�نة
المشروعة..

وهذا أمر مردود من أساس�ه والتش�ريك والتكفير ( شنشنة
نعرفه�ا م�ن أخ�زم )  ،وبهذا فقد حك�م ( الم�رء ) منهم على
نفس�ه أن يتدرج ضمن مدرسة عالمية األس�لوب والتناول..
ولكنها ال تملك الحلول بقدر ما توزع األزمات وتصنعها.

إن كل م�ن ( يناق�ش عقائ�د األم�ة ) من أولئ�ك يجب أن
ينطل�ق من ثوابت تبين منهجيته المطلقة ،والمنهجية المطلقة
كم�ا نراها ونش�هدها في مدرس�ة القبض والنقض س�واء في
العقائد أو في االقتصاد والسياسة والتربية والتعليم واإلعالم
وهل�م ج�را ..كل ه�ذا جعله�ا رائ�دة التبدي�ع والتش�ريك
ومدرس�ة ذات مؤسسات حديثة معلومة لها عالقتها المحلية
والعالمية بالمرحلة وحملة القرار فيها وليست مدرسة شعبية
إسلامية مجردة .والحكم على الفكرة المطروحة ينطلق من
حكمنا على المدرس�ة بذاتها وخاص�ة إن مثل هؤالء ُ
الك ّتاب
ً
إطالق�ا وال يتهم�ون من جهة
والفقه�اء (ال ينصف�ون األمة)
أخ�رى م�دارس اإلف�راط والتفري�ط؛ ب�ل يعتبرونها مدرس�ة
اإلنقاذ لألمة ومنهج أهل الس�نة والجماع�ة والفرقة الناجية،
ويتزلف�ون إل�ى حمل�ة راياته�ا بذكر أس�مائهم والدع�وة إلى
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اإلقتداء واالهتداء بهم بد ً
ال عن الصدر األول وعن علماء آل
البي�ت األثبات ..وما علة هذا األمر إ ّ
ال (االندفاع واالنتفاع )
وشواهد هذا كثيرة ومثيرة وليس هنا موقع بسطها..وإنما لها
موقع من الزمن قادم وقريب.
فالذي�ن يبحث�ون عل�ة القبورية ف�ي اليمن وغيره�ا يهمنا
ويهمه�م في منهجية الديانة والتدين أيض� ًا بحث علة الربوية
وش�مولها واجتثاثها فحيثما كان الصراع على االعتقاد البد
ً
فشلا في االقتصاد .والمدرسة الربوية العالمية إنما
أن يكون
تتغذى شرايينها وأوردتها من المدرسة العربية واالستسالمية
م�ا ً
ال وعائد ًا وتج�ارة .وكان بودنا أن ال نفتح ف�ي هذه الثغرة
مج�ا ً
ال إلبراز خطورة المدارس المعاصرة ذات العالقة بهذه
االطروحات المخيفة.

علة القبورية
وبحثها مع بحث
علة الربوية
وانتشارها

ولك�ن الدع�وة المتظاف�رة ل�دى أش�ياع المرحل�ة تنادي
الجميع بمفهوم التوس�ط واالعتدال ..ال رغبة فيه وإنما دفع ًا
إلي�ه والتج�اء ًا انهزامي� ًا للتعلق بأهداب�ه ..والبد له�ذا المبدأ
المتقم�ص أن ينحى أيض ًا منحى اإلف�راط والتفريطُ ..
ولك ِّل
أجلٍ ِكتاب.

إن المنطلق�ات الطبعي�ة تختل�ف تمام� ًا ع�ن المنطلقات
الش�رعية والمعرك�ة الدائ�رة إنم�ا ه�ي معركة طب�اع وضباع
وإليها يش�ير القرآن (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ) [الجاثية. ]17:
البغ�ي :هو تس�لط الطبع وإرض�اخ العلم الس�تثماراته..
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املعركة الدائرة
معركة طباع
وضباع

وهذه المعارك نموذج من نماذجه.

وأما المنطلقات الش�رعية فالتركيبة المعاصرة كلها مفتقرة
إليها س�واء في منهج الصوفية والتصوف أو في منهج التيمية
الوهابية السلفية أو المذهبية أو غيرها..
وال ُب�د لِ ّلي�لِ ْ
نج ِل�ي
أن َي َ

قضيتنا ليست
مرتبطة باهلجامت
والتخرصات وإنام
تعقيدات نسجتها
املراحل

ِ
للقيد ْ
أن َينكس�ر
وال ُب َ�د

إن قضيتنا مع هذه الهجمات والتخرصات ليس�ت منبثقة
م�ن واقع المصنف�ات الجدي�دة والحملات البلي�دة ،وإنما
هن�اك تعقي�دات نس�جتها مس�يرة المراح�ل بي�ن الم�دارس
اإلسالمية ،يغذيها ش�ريان المصالح واالرتباطات العالمية..
ال يدركه�ا غالبية الناس في س�طح الحي�اة المتحركة ..وإنما
يدركها البعض من أهل العلم والفهم ولكنهم ال يس�تطيعون
اإلفص�اح ،كما يدركه�ا المتعاونون مع ه�ذه التهوكات ممن
يبلغ�ون مرات�ب التنفيذ واالنتف�اع ..ويجدون ف�ي هذه التهم
الغريب�ة إرضاء ألنانيته�م وضغائنهم .فيجعلون من أنفس�هم
رؤوس ح�راب ..يقب�ض الع�دو عل�ى أطرافه�ا ليحركه�ا
وف�ق الجهة الم�رادة ،وال ي�رى الناس من الحرب�ة غير موقع
االختراق فيضرب المستفيد عصفورين بحجر..
األول  :المنفعة والمصلحة والجاه والسلطة والمال.

التهم املحبوكة
وموقعها من
تفكيك األمة

الثان�ي :زحزح�ة الط�رف الثان�ي وتحجيم�ه ف�ي الواق�ع
االجتماعي خاسئ ًا ذلي ً
ال مهدد الديانة والحياة.
وأما نس�يج الته�م المحبوك�ة كالقبورية والش�رك والبدع
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والضالالت وما ش�اكلها ..فمادة هالمية مطاطية استخدمت
أبان معارك البداية المدججة كذريعة للبطش والقتل والهتك
معمدة من القوى
للمدرس�ة التقليدية بكل أجنحتها العلمي�ة ّ
العالمية المحركة لشؤون الحركة السياسية واالجتماعية.

واستمرت بعد ذلك إحدى مخزونات المدرسة المسيسة
للقب�ض والنقض وفروعه لنقض ع�رى المجتمعات وتفريق
كلم�ة أربابه�ا ..مرحل�ة بعد أخ�رى ..تح�ت رعاي�ة الغثائية
العالمية ..ومستثمرة غطاءها السياسي المبطن ..
هذه هي حقيقة المش�كلة ..ولهذا فإن استفادتنا من أضداد
مدرس�تنا وارد وواجب إلعادة ترتيب مدرس�تنا اإلسالمية..
فنح�ن ال نتبنى قضي�ة التفريط التي يمارس�ونها بل نتجاوزها
كم�ا أنن�ا يج�ب أن ال نتبن�ى اإلف�راط ال�ذي يمارس�ه بعض
المنتمي�ن إل�ى التص�وف ..ونف�وت الفرص�ة عل�ى مدرس�ة
القبض والنقض كي ال تس�تثمر طرف�ي النقيضين ..وبعد هذا
نبرز حقيقة الفش�ل ال�ذي تعانيه هذه المدرس�ة منذ وجودها
ف�ي الخريط�ة العربي�ة المعاص�رة ..س�واء ف�ي المعالج�ة أو
التش�خيص أو الحل�ول ..ونضعه�ا ف�ي حجمه�ا المناس�ب
لن�درك جميع� ًا إنن�ا وإياه�م مس�تغفلون م�ن أع�داء األم�ة
اإلسالمية ومدفوع بعقولنا وأقالمنا وألسنتنا لصراع اعتقادي
مدم�ر مع أن باإلمكان إيجاد حل وس�ط بي�ن النقيضين وهو
التوس�ط واالعتدال فاالندفاع المش�ين في مدرس�ة ( القبض
والنقض ) أو المدرس�ة الربوية االندفاع المش�ين في مدرسة
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ماذا نستفيد من
أضداد مدرستنا؟

ظواهر املراحل
وموقعها من
السياسة والتسييس

اإلفراط والتفريط فجر الصراع داخل أجنحة المدرس�ة ذاتها
فجر صراع اإلفراط والتفريط داخل أجنحتها حتى بلغ السيل
الزبا ..واضطرت عباقرة المدرسة ذاتها أن تستعين بمن كانت
تسميهم القبوريين والصوفية كي يسهموا في معالجة اإلفراط
والتفري�ط الذين صنعوه بأيديه�م وأقالمهم وأموالهم ..ومن
طب�اع الصوفية الخدمة لألمة وإحس�ان الظن بالجميع فهاهم
ق�د هرعوا إل�ى ميادي�ن اإلعالم واألقلام راغبي�ن في جمع
الكلم�ة وتوحيد الموقف ولو نس�بيا وإصالح ذات البين بين
المس�لمين وه�م بين متفائ�ل مندفع أو متس�اهل منتف�ع وأي ًا
كان الدافع الحقيقي لمش�اركة الصوفي�ة المعاصرة في إعادة
ترتيب الوس�طية واالعتدال فإن منهج التصوف في وس�طيته
واعتداله يلبـي حاجة األمة ويس�هم في معالجة جراحها و َل ّم
شملها ولو كان ذلك على حسابه وحساب الزج به في معركة
التس�ييس؛ ولك�ن المش�كلة ال تكمن في هذا التص�ور وإنما
المش�كلة تكمن في أبعاد سياسة المس�تثمر الذي يجني ثمار
التس�ييس في كل الصراع�ات واالنقس�امات واالختالفات؛
ألنه يملك قرار الجميع والجميع في اجتماعهم أو تفرقهم ال
يملكون قرار ًا وال يصنعون استقرار ولربما أسهموا في تهيئته
بالش�روط المش�ار إليها س�لف ًا وه�ي خدمة الط�رف المالك
للقرار..
إن زي�ارة القبور والقب�ب والتردد عليها وإحس�اس الزائر
بش�يء م�ن االطمئن�ان والحض�ور النس�بي وما يوض�ع على
التوابيت من الكس�اء والمباخر والعط�ور والزينات ..ظواهر
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ثقافة مرحلة..

والربا واإلعلام الرخيص وبيوت
كم�ا هو ظاهرة الغن�اء ِّ
الدع�ارة واالختلاط بي�ن الجنس�ين ،وفص�ل التربي�ة وع�ن
التعليم في هذه المرحلة وبأيدي المسلمين أنفسهم.

ولك�ن هذه الظواه�ر ال تعني تعميم األح�كام والتهم على
المس�لمين جميع� ًا ومدارس�هم المذهبي�ة والذوقي�ة ،وإنم�ا
فالربا
ت�درس كظاهرة معينة ج�اء النعدام القرار اإلسلاميِّ .
وحده خروج صريح ومجمع عليه في ملة اإلسالم ولم يتفق
حليته أو حلية التعامل به؛ ولك ّنه
عالم ًا صوفي ًا وال سلفي ًا على ّ
موجود ومنتش�ر ومتطور في أوس�ع بلدان المسلمين اهتمام ًا
بالتوحي�د وصراخ� ًا من أجله؛ ب�ل وتتغذى مدرس�ة التوحيد
م�ن عائداته طوع ًا أو كره ًا؛ ولن يس�تطيع حاكم وال عالم في
الربوي
داخ�ل ه�ذه المنطقة وال خارجها أن يوق�ف االمتداد ّ
مهم�ا كبر علمه وديانت�ه وتوحيده؛ لك ّنه يس�هل عليه أن ينفق
م�ن هذه العائدات جوائز مالي�ة ومنح أكاديمية ومخصصات
ش�هرية لتحضي�ر دراس�ة أو بح�ث أو رس�الة تفس�د عالق�ة
المس�لمين فيم�ا بينهم؛ ب�ل وينفق م�ن هذا المخص�ص بناء
المس�اجد وطباعة كت�ب القرآن والحديث وتمويل مش�اريع
التوحيد في المص�ارف والبنوك الربوية ومؤسس�اتها ويزداد
أث�ر الرس�الة وقيمتها لدى أس�اطين الب�ذل والعط�اء بمقدار
قوة الطرح وكثرة الش�واهد واالس�تدالالت وخاصة في علم
الحدي�ث وهذه كلها ظواهر مراحل أو مرحلة وفيها قد س�بق
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حتفيظ القرآن يف
آخر الزمان ظاهرة
مرحلية وليست
معاجلة

لن تقوم احلقوق
بإشاعة القطيعة

القول الفصل من س�يد المراحل وإمامها عليه أفضل الصالة
والسلام .فه�و  mق�د أخبر ع�ن تحفيظ الق�رآن واالهتمام
بمدارس�ه أنه�ا ظاه�رة مرحل�ة ولي�س معالج�ة أمة ف�ي آخر
الزمان.
كم�ا أخبر عن ش�مول النق�ض والقبض وش�مول الوهن
والغث�اء ف�ي كاف�ة ش�رائح األم�ة فم�اذا بعد ه�ذا البي�ان .أن
مجموعة العمل اإلسلامي المعاصر تحت�اج إلى وقفة جادة
كي تتحدد جهودها على قواس�م اإلسلام المشتركة وتعالج
م�ن خاللها كافة ظواهر اإلفراط والتفريط دون الحاجة لهذه
التهوكات والدراسات وكشف العورات.

إن للمس�لمين حق�ا عل�ى بعضه�م البع�ض .ول�ن تق�وم
الحقوق بإش�اعة القطيعة والعقوق ولكنها كما سبق أن أشرنا
إلي�ه ( ظاهرة مرحل�ة ) ،وربما قام بعضه�ا بالتراحم والمودة
والمحبة وإش�اعة السلام ب�كل معاني�ه وهذا ما يحت�اج إليه
أه�ل ( الحكم والعلم ) الن العلة كما س�بق ذكرها واردة من
جهتهم..
فالحكام والعلماء كلما وجدوا ضغط ًا على مصالحهم من

مالك القرار اتجهوا إلى القاعدة الشعبية ليجمعوا كلمتها إلى
ح�د معي�ن .وإذا ما ارتفع الضغط من مال�ك القرار علموا أن
مصلحته تؤيد الصراع فتبنوه مقابل سكوت المالك لقرارهم
عنهم ..وهذه أيض ًا علة مرحلة وليست ظاهرة سليمة ،ونحن
اآلن نعيش ظروف ًا منها ..وال فخر..
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ي�ا أحب�ة ..إننا يج�ب أن نضحي في س�بيل الل�ه وإذا كان
العال�م يغل�ي كالمرجل فإنن�ا في تضحياتن�ا ال نحتاج لحمل
السالح وال إلى مبدأ تطرف ..وإنما نحتاج إلى إعادة ترتيب.
والترتيب ذاته عند ش�موله يضع الش�يء ف�ي محله ..ويعالج
الحالة بما يناس�بها ..واإلش�كال القائم في ه�ذه المرحلة إنه
امتداد إلش�كاالت مسيس�ة قبله فكان البد م�ن حصول هذه
النتائ�ج .فالتطرف وحمل السلاح ومس�مى اإلره�اب ك ّلها
عب�ارات تزعج الح�س وتش�وش الذهن في مرحلتن�ا هذه..
لك ّنه�ا خلال مرحلة الصراع بي�ن العالمين الغرب والش�رق
والرأسمالية واالشتراكية كانت عندنا فضيلة ونضا ً
ال وحرية..
وبه�ا ومن خاللها قام�ت الثورات وس�قطت أنظمة وجاءت
أخرى وصفقنا جميع ًا لمناضلي الجبهات والحركات ودعاة
القومي�ات ..فه�ل يا ت�رى ..لم�اذا ال تبقى المس�ميات ثابتة
المعنى مستمرة المكانة ؟
واإلجاب�ة الصحيح�ة أن هذه المس�ميات وم�ا فوقها وما
تحته�ا وم�ا تس�تثمره من مواقـ�ف ( صياغ�ة عق�ول كافرة )
وليس�ت نابعة من واقع المس�ميات اإلسالمية وهي بال شك
مسميات ارتبطت بمرحلة امتالك القرار.

فالكاف�ر قبل مرحل�ة الغثاء يصع�ب عليه اخت�راق العالم
العرب�ي واإلسلامي إال كجاس�وس متنكر وبتنكره يس�تطيع
جم�ع المعلوم�ات ع�ن واق�ع األم�ة ..وك�م كت�ب ه�ؤالء
الجواس�يس ع�ن أنفس�هم ومغامراته�م ف�ي اخت�راق رم�ال
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ال نحتاج يف
تضحياتنا إىل محل
سالح وال إىل مبدأ
تطرف

تسييس املسميات
املتنوعة يف اجلسد
اإلسالمي صياغة
عقول كافرة

الجزي�رة وجباله�ا؟ ولكن ه�ذا التنكر صار فيما بعد س�ياحة
وصداقة واستثمارات مشتركة.

وبي�ن مرحل�ة االنغالق ف�ي العال�م العربي واإلسلامي
ومرحل�ة االتخ�اذ للكاف�ر صديق� ًا ومس�تثمر ًا تح�والت
كبي�رة وخطي�رة ..هي جديرة بالدراس�ة وكس�ب الش�هادات
األكاديمية .ولكن أي مؤسسة علمية معاصرة ستمنحني هذه
الشهادة ..إذن ما هو السبب ؟؟
الشهادات العاملية
ودورها يف التسعري
والتحريش

الشهادات العليا
وانعكاساهتا

إذا كان�ت مؤسس�اتنا ف�ي العالمي�ن العربي واإلسلامي
تمنح الش�هادات العالية للدارس�ين األكاديميي�ن وفق خدمة
اإلسلام والمس�لمين فتلك عزة ال تساويها عزة أما إذا كانت
تمن�ح الش�هادات تح�ت سياس�ة ( الح�ذف واإلضاف�ة )
وفق رغبات السياس�ات العالمية فهذه ش�هادات ذ ّلة وخنوع
وخض�وع ..ولعلها حجة على الباحث أكث�ر من كونها حجة
ل�ه يوم القيام�ة ..وحقيقة الع�زة فيما يكتب ،وم�ا يمنح على
الكتاب�ة إنما يكون يوم يقوم األش�هاد ..وه�ذا مبدؤنا وأملنا.
وأم�ا الذي�ن يبيعون دينهم َبع ٍ
�رض من الدنيا قلي�ل فيليق بهم
أن يحذف�وا ويضيفوا ف�ي أبحاثهم ودراس�اتهم وفق مصلحة
التس�يس المحل�ي والعالمي؛ ولكنها في نظر اإلسلام خيانة
وليست أمانة..
فك�م من دارس ن�ال الش�هادة العليا م�ع خيان�ة أكاديمية
يرضاها أس�اطين التح�والت والتهوكات ..وك�م من دارس
معمدة من األس�اتذة؛ ألنها خالفت منهج
ُر َّدت دراس�ته غير َّ
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البح�ث المتفق عليه وكأنها ش�روط مقاول�ة بل ومزق رجال
من فقه�اء األمة دراس�اتهم وبحوثه�م رفض ًا م�ن تعديلها أو
تغيير مس�ار بحثها وف�ق النظرية األكاديمية المسيس�ة لتعميد
األساتذة المسيسين.

نعم إننا يجب أن نضحي في سبيل الله ولكن ليس بحمل
السالح ولكن بحمل القلم وإعادة ترتيب القراءة لألمور..
وسيعو ُد غَريب ًا كَما
فالرسول  mيقولَ « :بدأ الدِّ ُ
ين غريب ًا َ
َب َ
ُرباء  ،فقيل  :يا رسول الله من الغرباء ؟ قال
دأ ف ُطو َبى للغ َ
 :الذين ُي
َّاس ِمن ُسنَّتِي»(((.
حيون ما َ
َ
أمات الن ُ
وإذا كان غرباء المرحلة األولى فهموا التضحية بالصبر
على العدو وإعادة قراءة الحياة باسم الرب (ﭻ ﭼ ﭽ)
[العلق]1:وعانوا ما عانوا في سبيل تأسيس هذا المبدأ الرحماني
فإننا اليوم نعيش الغربة من جديد ،وال مكان لحمل السالح
قبل حمل القلم والقراءة باسم الرب فكثير من حملة السالح
َيقتلون و ُيقتلون باسم الوطن وحده وباسم الثورة وحدها
وباسم الشعب وحده وباسم الحزب وبأسماء عديدة جعلتها
المراحل قضية استشهاد وجهاد والحديث الشريف يقول:
ِ
ُ
األعمال
«إنّما
بالنيات»((( وال نظلم صاحب نية صالحة في
((( مسند الشهاب القضاعي ( )1053( )1052وآخره ( :الذين
حييون سنتي ويعلموهنا عباد اهلل) .
((( صحيح البخاري ( ، )1وصحيح مسلم ( )1907من حديث عمر
بن اخلطاب ؤ .
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غرباء املرحلة
ودورهم يف
تصحيح القراءة

مثاليته الوطنية أو الثورية أو غيرها .إن كان معها اسم الرب
سبحانه.
قيمة القراءة باسم
الرب ..ال صوت
يعلو فوق صوت
الرب

صارت الثورة
القتالية تطرفا بعد
أن كانت نضاال
وجريمة يعاقب
عليها القانون

ولك�ن ونحن قد ش�هدنا في أوطانن�ا المغلوبة من يقول :
(ال َصوت َيع ُلو فوق َصوت ِ
الحزب) عرفنا أن القراءة باس�م
ال�رب قد ص�ارت لدى مثل أولئك أزمة ول�م تعد فضيلة وال
مطلب� ًا ألنهم كم�ا يعتقدون أن القراءة باس�م ال�رب رضوخ ًا
لالستعمار وعون ًا لـه في تنفيذ مشاريعه ،أو بمعنى آخر فهموا
فهموا أن القراءة باسم الرب تؤدي إلى الخمول والضعف
أو ّ
والقبول للهيانة والظلم واالستعمار فاعتبروا أن القراءة باسم
ال�رب على هذا الوجه ال تحرر الش�عوب وال تصنع األمجاد
وبقراءتهم بغير اس�م الرب عادوا ليخدموا المصالح العالمية
وه�م ال يعلم�ون ،والواق�ع أص�دق كت�اب يق�رأ ..فوج�دوا
م�ن تهوكات الش�يوعية العالمي�ة بدي ً
ال مناس�ب ًا للمرحلة ألن
وبقيت
الش�يوعية كانت وقود مرحلة ..وذه�ب كل أولئك..
ْ
لنا ذكريات الثورات واالنطالقات.
لق�د صارت قضية الثورة القتالية تطرف ًا وإرهاب ًا ،ومحاربة
العنص�ر االس�تعماري االس�تثماري جريم�ة يعاق�ب عليه�ا
القان�ون ..وتق�وم م�ن أجلها المحاكم�ات العالمي�ة هذا في
المفهوم العام لعصبة السياسة في العالم واستوعبت األوطان
ال�درس كام ً
ال وأع�ادت ترتي�ب مفاهيمها الثوري�ة والوطنية
وحتى الشرعية الدينية لتالئم الوضع الجديد( ..ولم يعد هذا
األمر س�ر ًا مخفي ًا) فالمس�تقبل القريب قد يلزم الشعوب كما
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أل�زم القادة إعادة الترتي�ب من جديد ..وهذا ما نحن بصدده.
إن إعادتنا لترتيب أنفس�نا ترتيب ًا يتالءم مع تنفس المرحلة هو
خي�ر لنا ولإلسلام م�ن االنتظار حتى يك�ون الترتي�ب قرار ًا
رسمي ًا ال رجعة فيه وربما يكون ترتيب الغد غير إعادة ترتيب
الي�وم .والمرحلة ذاتها وهي ال زالت في بدايتها نراها ممكنة
الحركة وس�هلة العمل إلعادة الترتيب؛ ولكنها بعد س�نوات
درس ٍ
كاف.
ربما ال تكون كذلك ..ولنا في تاريخنا اآليب ٌ
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ل
أنقذوا أبناءكم من الطوفان ا مف تعل

ي�ا أحب�ة ..إن كل مرتب�ط بالطريق�ة وأوراده�ا وثوابته�ا
الخمس�ة ه�و ج�زء ال يتج�زأ م�ن الطريق�ة بش�رط أن يع�ي
مستلزمات الطريق وآدابها.

وأم�ا المدرس�ة فه�و أن يزي�د ف�وق ثواب�ت الطريق�ة
ومس�تلزماتها الش�رعية وآدابه�ا المرعية التعبي�ر عنها وعمق
النظ�ر ف�ي مواقف رجاله�ا وأبع�اد دعوتهم المبارك�ة ،وفهم
مدلول الطريقة كأس�اس في ترتي�ب وظائف األوقات ،وفهم
مدلول المدرس�ة كأس�اس ف�ي ترتيب المواق�ف ،ولهذا فإن
تاري�خ المدرس�ة ف�ي وادي حضرم�وت كان س�ابق ًا لتاري�خ
الطريقة ذاتها حيث أن المدرسة بدأت من رحلة المهاجر من
أرض الرافدين إلى الوادي المبارك.

تعريف الطريقة
واملدرسة

وأم�ا الطريقة فب�دأت من أخ�ذ الفقيه المقدم مب�دأ الفقر
واالرتباط بالتصوف وكسر السيف.
وعل�ى هذا تك�ون الطريق�ة فرع ًا م�ن المدرس�ة وامتداد ًا

لمواق�ف رجاله�ا .وف�ي ذات الوق�ت تعتب�ر مواق�ف اإلمام
الفقيه المقدم تجديد للمدرس�ة بالمواقف وتثبيت للمواقف
بالطريقة ونوع االختيار العملي المتبع فيها.
والمدرس�ة ملح�ظ عالمي�ة الرؤي�ة وامت�داد مفاهيمه�ا
وثوابته�ا .وأما الطريق�ة فملحظ لهوية االرتب�اط ومحدودية
األس�س الت�ي تنطل�ق منه�ا ووظائ�ف األوق�ات الت�ي تملأ
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الطريقة ش�واغرها والعم�ل الصالح والعل�م الواجب ونحن
الي�وم والعال�م اإلسلامي كله يعي�ش حالة اضط�راب وقلق
فإنن�ا أكثر حاجة إلى تحصين أنفس�نا وبيوتنا ومجتمعاتنا من
داخلها ...أي من داخل ثوابت الطريقة فاالس�تمرار ال يتأتى
بإفس�اد هوية الطريقة وال ترك ما درج عليه الس�لف ..اللهم
إذا ظه�ر أم�ر الله عند س�اعة الصف�ر ،فالمدرس�ة المحمدية
العالمي�ة هي صاحب�ة القرار ،وكل طريقة ومذهب ومدرس�ة
س�ينطوي تحت راية التوحيد العالمي المناس�ب بما يتناسب
م�ع عالمي�ة القرار ذاته ،وأما ما قبل ذلك فال س�بيل إلصالح
فاس�د المراحل وترميم ما اندثر من أبنية العالقات والعادات
والوس�ائل إ ّ
ال بااللت�زام الواع�ي بمفهومي الطريق�ة وثوابتها
األولية والمدرس�ة وأبعاده�ا المحلية والعالمي�ة ..وفي هذا
منـزع السلامة ،ونجاح االس�تمرار لمواقف األتباع وانتشار
ش�رف الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ومن هذا
المنطلق يجب االعتناء التام من كافة المنتس�بين لهذا الطريق
باألوراد واألذكار وترتي�ب وظائف األوقات وفق مرقومات
الطريق�ة ..فالمدد الوافر يرد على القلب من العناية بها ..وال
مج�ال للفتح في كافة ش�ؤون المعرفة األخ�رى إ ّ
ال بالتزامها
ف�ي أوقاته�ا ما بين مق�ل ومكث�ر وملتزم ومف�رط ..وهي في
كافة طريق أهل الله معلومة بمفهوم ( اتّباع األوامر واجتناب
النواه�ي ) ..والذين تبهرهم إعالمي�ات الدعوات المعاصرة
فيتش�ككون في سلامة الطريقة والطريق التي ينهجها أهلهم
وس�لفهم الصالح ،ويعتقدون سلامة المنطلقات المعاصرة
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إذا ظهر أمر اهلل
فاملدرسة املحمدية
املهدية العاملية هي
صاحبة القرار

البد من التعرف
للحقيقة من واقع
اإلسالم ال من
واقع الكالم

ف�ي كل اتجاه ..ف�إن عليهم أن يتريثوا في حس�ن الظن القائم
على المش�اهدة السطحية ،وعليهم أيض ًا أن يعودوا إلى عمق
ثوابت المنهجية التقليدية ليتعرفوا الفرق بين (الوجهتين) من
واقع اإلسالم ال من واقع اإلعالم.

وم�ن ل�م يس�عفه الوق�ت واإلدراك أن يع�ود إل�ى أعم�اق
الماض�ي لي�درس جذوره ،فلا يجع�ل الوقت مس�تنفذ ًا في
مالحق�ة أقزام المراحل ونعيق توجهاتهم المبتورة ..فالجهل
المحيط باألجيال ظاهر التأثير ،وس�رعة التغير وفق الظروف
واألح�وال ج�د ًا مثير ..واإلسلام ذاته كما س�بقت اإلش�ارة
يعي�ش أزم�ة ف�ي أهله فم�ا بال�ك بغي�ر أهل�ه ..إذ ًا فالمرحلة
شديدة الحساس�ية؛ ولكن اإلسالم الحق يطالب الراغب في
تحصي�ن نفس�ه ومجتمعه أن يلتزم ش�روط الوقاي�ة (فالوقاية
خير من العالج) .
رشوط النجاح يف
مبدأ الوقاية خري
من العالج
غالبية أهل طريقتنا
ال يتعمقون يف
األوبئة وأسباب
انتشارها إال بعد
فوات األوان

وه�ذا المث�ال العرب�ي يفس�ر ض�رورة االنتب�اه والتيق�ظ
والح�ذر م�ن كل فرد بذات�ه؛ ألن الوقاية مس�ؤولية الفرد عن
نفس�ه واألب ع�ن أس�رته والراعي ع�ن رعيته ،وأم�ا العالج
فمس�ؤولية مش�تركة تلزم الجميع أن يتحركوا فيها بعد فش�و
الداء وانتشاره ،وبعد انتشار الداء تصبح المسألة مسألة حظ،
والسلامة أم�ر يقدره القض�اء والقدر المطل�ق .حتى لو بذل
الكل جهد ًا في العالج...

والمش�اهد بعي�ن البص�ر أن الغالبي�ة من أه�ل طريقتنا ال
يلق�ون ب�ا ً
ال للتعم�ق أو التحق�ق م�ن األوبئ�ة وانتش�ارها في
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حياة أبنائه�م إ ّ
ال بعد فوات األوان ،وبعد فوات األوان تكون
المش�كلة أكث�ر تعقي�د ًا وصعوب�ة ،والتعقي�د والصعوب�ة له�ا
مردودات س�لبية في حي�اة األمة وحياة األس�رة ،والمطلوب
ش�رع ًا من أتب�اع ه�ذه المدرس�ة أن يعلق�وا أبنائه�م وبناتهم
بأدبيات الطريق ويلزمونهم بممارسة وظائف األوقات.

ال يس�تهينون بتل�ك وال يتهاون�ون مهما ثق�ل األمر على
المرب�ي واألب واألم .ف�األب واألم والمرب�ي إذا م�ا ترك�وا
الناش�ئ يعي�ش وفق الظ�روف والصدف�ة والعادة ..ف�إن دفة
التوجي�ه تنتق�ل م�ن أيديهم إلى ٍ
أي�د أخرى بالبديه�ة .ويثبت
في ذهن الناش�ئ توجيه األضداد عن�د فراغ الذهن من توجيه
اآلباء واألمه�ات .وتبدأ منطلقات التمرد ضد الوعي األبوي
تفع�ل فعلها في الناش�ئ مرحلة بعد أخرى حت�ى تنغلق كافة
اإلمكاني�ات الوقائي�ة ويتح�ول الجن�وح والعق�وق وال�رأي
اآلخ�ر فكرة ووعي ًا وطريقة لدى الناش�ئ يحارب من خاللها
«مدرسته األبوية» ومن يحملها أو يتحدث باسمها.
وه�ا قد وقع المح�ذور ،وكثير من أتباع مدرس�تنا يعانون
جنوح أبنائهم وبناتهم نتيجة اإلطالق في المراحل األساسية
للوقاي�ة ،ولكن ومع ه�ذا المحذور فان األم�ر ال زال ممكن
عالج�ه ،ألن التربي�ة والتأديب ال تنقطع عن�د جيل بذاته وال
زمن بعينه  ،ولرب جيل اس�تمرأ الفتنة وانغمس في مضالتها
يب�رز الل�ه من أبن�اء الجي�ل الالحق له م�ن يحمل ل�ه الديانة
بشروطها ،واألبوية الشرعية بثوابتها.
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كثري من أبناء
مدرستنا يعانون
من جنوح أبنائهم
وبناهتم

ل
األمانة بين عالمية اإلسالم وغثائية ا مسلمين
يا أحبة :إن اختالف تناولنا للمس�ائل وتحليلها عن غيرنا
م�ن حملة األقلام المتبرعي�ن بفذلكة الظواه�ر الصوفية أو
السلفية أو الحزبية أو غيرها يرجع إلى أمرين -:

األول -:اقتناعنا التام بأن معالجة المش�كلة ال تكمن عند
أس�لوب التشهير والتكفير وتحجيم العيوب ورصد األخطاء
وتحويلها إلى محاكمة وإدانة ..كما يفعل المعاصرون.

الثاني -:نظرنا إلى العلل كلها في الواقع المعاصر من جهة
عالمية الدعوة والديانة لدى األمة اإلسلامية وشرائحها ..ال
من جزئيات الخطأ والعيب ،وضعف عالمية الدعوة والديانة
علة وردت إلى المسلمين من شمول ثقافات القبض والنقض
التي سبقنا إلى تعليلها من ال ينطق عن الهوى . m
املعاجلة احلقيقية
لواقع األمة ولو
جزئيا

وله�ذا الس�بب نرى المعالج�ة الحقيقية لواق�ع األمة ولو
جزئي ًا ...اعتراف جميع حملة األمانة في مدارس المس�لمين
بالتحوصل حول أنفسهم وآرائهم ومفاهيم مدارسهم خاصة
ورفضه�م أخ�ذ وس�ائل التش�خيص والمعالج�ة من س�لوك
المقتدى األعظم  mوصو ً
ال إلى الحل األس�لم واألش�مل،
واالعت�راف م�ن حملة األمانة أم�ر يكاد أن يدخ�ل في حكم
المس�تحيل .إذ يش�عر كل حام�ل لل�واء العل�م والدع�وة في
المذه�ب والمدرس�ة والطريق�ة ،أن�ه الوارث الح�ق والقائم
الع�دل ،حي�ث ينظ�ر إلى ض�ده وخصمه من خلال العيوب
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والنقائص ال من خالل الثوابت واإليجابيات.

ومهم�ة الش�يطان وأع�وان الش�يطان ف�ي اإلفس�اد تتركز
على هذا المبدأ ..وهو نفس�ه المبدأ االس�تعماري المعروف
« َف ّرق َت ُس�دْ » واالس�تعمار جزء من سياسة الش�يطان والتفرقة
والتجزئ�ة في حقيقتها ب�ارزة في حياة األمة منذ «بروز مرحلة
الغث�اء» ومرحل�ة الغث�اء مدموغة بالن�ص النب�وي ومدانة في
عالميته�ا وقراره�ا ألنها مرحلة انحراف وتس�ييس من قمتها
إل�ى قاعدته�ا وإذا م�ا أردن�ا التعرف عل�ى «منهج السلامة»
ف�ي رعايا األمة اإلسلامية خالل ه�ذه المرحل�ة فإننا يجب
أن نتفحص المنش�أ السياس�ي والثقاف�ي والجغرافي للدعوة
وأتباعه�ا ،حي�ث ال يكفي مجرد النس�بة الفكري�ة المتحدث
عنه�ا ف�ي المؤلف�ات والمؤسس�ات والمجموع�ات ..بل ال
يكفي عند التمحيص مجرد االنتماء «للديانة والتدين» وهذه
مهمة صعبة التناول ،وثقيلة المسؤولية وال تمت للمؤسسات
اإلعالمية المعاصرة بصلة..

فاالنح�راف القائ�م ف�ي التسلس�ل المنهج�ي العلم�ي
والترب�وي ه�و ذاته عين االنح�راف السياس�ي واالقتصادي،
والمس�تثمر للسياس�ات المنحرف�ة ف�ي الحك�م واالقتص�اد
واإلعلام ...هو ذاته المس�تثمر في التعلي�م والتربية والثقافة
وإن كان�ت الحلب�ة المتحرك�ة تعك�س س�لوك المصلي�ن
والصائمين في الواقع المعاش فسلوك المصلين والصائمين
ش�يء واس�تثمار جهوده�م وصراعه�م وتكتله�م الفك�ري
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مبدأ (فرق تسد)
مبدأ شيطاين دجايل

المسيس شيء آخر.

كثري من الباحثني
يتناولون القضايا
من منظور
استعامري

لق�د فات عل�ى كثير م�ن الباحثين وحملة األقلام تناول
القضايا من المنظور الشرعي العلمي في اإلسالم ذلك ألنهم
ولدوا وتعلم�وا وتثقفوا وتخرجوا وعمل�وا ضمن بؤر عربية
وإسالمية مجزأة القرار في الحكم والعلم واألرض؛ بل ربما
أكملوا دراستهم من ذات المناهج االستعمارية واالستثمارية
س�واء داخل أوطانهم المجزأة أو م�ن خالل البعثات العلمية
إلى البالد األوربية شرقية أو غربية

والمس�تثمر لهذا الوع�ي المجزأ صانع قراره ...وراس�م
خريط�ة اس�تقراره ولي�س لديه�م في واق�ع الوع�ي المركب
أي موق�ع لعالمية اإلسلام ووحدة قراره ف�ي العلم والحكم
واألرض إ ّ
ال م�ن خلال االس�تدالل بعالميت�ه كحج�ة عل�ى
الخص�م ..وال غي�ر ،ولذل�ك فه�م ينف�ذون سياس�ة التجزؤ
ويعالج�ون قضاي�ا المذاه�ب والجماع�ات والف�رق به�ذا
األسلوب االستعماري المقيت..
سياسة املرحلة:
التعددية  ،واملنافسة
من داخلها

وهذا األس�لوب االس�تعماري يس�هم في تفجير المواقف
ويضع منهم س�ادة قرار ورعاة مرحل�ة ومرجعيات رؤية ..أو
فكرة ذات أبعاد..

إن ه�ذا التحلي�ل من وجه�ة نظرن�ا عين الحقيق�ة وداعم
لقراره�ا واس�تقرارها؛ بل ومناس�ب كل المناس�بة لمواجهة
سياس�ة التج�زؤ االس�تعماري االس�تثماري ودام�غ لكاف�ة
العس�اكر العربي�ة واإلسلامية المدجج�ة بأس�لحة التنظي�ر
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والتدمي�ر لتغليب مذه�ب ضد مذهب وجماع�ة ضد أخرى
وحزب ضد نفسه ..ألستم معنا ؟؟ ..إن أسلوب المنافسة بين
أطراف الصراع الحزبي -مث ً
ال -هي سياسة المرحلة المسماة
(بمرحل�ة التعددي�ة) واإلسلام العالمي يضع الس�ؤال ..أي
أيديولوجي�ة في عصرنا الراهن تتبنى هذه السياس�ة وتدعمها
ف�ي العال�م بغ�ض النظر ع�ن مالءمته�ا للمرحلة أو ش�مول
فائدته�ا ف�ي الواق�ع؟ إذن ..فالقرار الحامل له�ذه الفكرة هو
أيض ًا المس�تثمر له�ا ..أما بالنس�بة للتطبيق فال ش�ك أن كافة
األدي�ان والمذاهب واألنظمة تس�تطيع أن تتالءم في قوانينها
وآرائها ومقتبسات ثقافتها مع هذه الدعوة الحاملة للقرار.

إن اإلسلام العالم�ي ف�ي ق�راره الموح�د ي�رى مث�ل هذه
المفاهي�م (تناز ً
وو َهن ًا) أما إسلاميو المرحلة فال
ال وغثائي� ًة َ
ب�د أن يتج�زأ فهمهم وقراره�م وتطبيقهم له�ذا المفهوم عن
اإلسلام حتى يبلغ به�م الوهن والتنازل والغث�اء أن يجمعوا
عل�ى فس�اد منهج الصوفي�ة ً
مثلا((( ألنه مذموم ف�ي قاموس
المرحلة .ثم ما يلبثوا فجأة في مرحلة أخرى أن يجمعوا على
فساد منهج الس�لفية المعاصرة ألنه مذموم في قاموس حملة
ق�رار المرحل�ة ..وهكذا ..وس�يلزمهم هذا التج�زؤ الفكري
والسياس�ي واالجتماع�ي أن يرفض�وا ف�ي مرحل�ة م�ا منهج
جدي�د م�ن مناهج األمة ..ث�م ال يلبثوا بع�د مرحلة أخرى أن
((( ويتسابق املفكرون ومحلة االقالم عىل اكتساب الشهادات واملراتب
باالطروحات والدراسات واللقاءات واملناظرات من محلة القرار.
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اإلسالم يف عامليته
غري إسالمية
املرحلة

يندرج الغالبية من أجيال اإلعالم ضمن هذا المنهج والتزامه
ً
إعالمي�ة ال إسلامية ..وهكذا دواليك ..ومث�ل هذه الظاهرة
تشير إلى شمول العلة في حملة األمانات الشرعية وسقوطهم
في مضالت الفتن التي حذر منها من ال ينطق عن الهوى m
ومثل هذه الحالة ال يمكن معرفتها وتحليل كنه خطورتها إ ّ
ال
بقراءة عالمات الساعة ..أو ما يسمى (بفقه التحوالت) .
دراسة فقه
التحوالت ودراسة
الركن الرابع
رضورة ملحة
لإلفصاح عن
اهلويات

نعيش مرحلة
أرشاط وفتن

وهو الفقه الذي حم�ل مهمات (الركن الرابع) من أركان
الدي�ن ..وه�ذا الركن وح�ده يفصح عن هوي�ات االنحراف
والتح�ول في قرار الديان�ة والتدين ،كما يفص�ح عن الوجوه
المقنع�ة ذات العالق�ة بمش�روع العم�ل الدجال�ي المس�يس
داخل الخيمة اإلسلامية بصرف النظر عن المذهب والنسبة
والبلد والشهادة والمرتبة االجتماعية والحزب والجماعة.

لق�د اعتق�د البع�ض أن مج�رد اس�تدالل الدكت�ور فالن
والمتخص�ص فلان ف�ي مس�ألة معين�ة كاف لتصدي�ق األمر
المختل�ف علي�ه ..وكثي�ر ما نس�مع مث�ل هذه المس�رحيات
الهالمي�ة ف�ي القن�وات اإلعالمي�ة والمؤلف�ات ذات الصبغة
الجدلية ،والحقيقة الشرعية أن الشهادة والمرتبة االجتماعية
في مرحلة ما قد تكون أحد أس�باب تعميق الدجل في عقول
الناس ..وللخروج من هذه الورطة تجب دراسة الركن الرابع
من أركان الدين والتعمق الواعي في منطوقات الهادي األول
 mمن غير تسييس وال تحيز..
إنن�ا نعي�ش مرحلة أش�راط وعالمات وفتن ولس�نا نعيش
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عص�ر أمانة وسلامة وص�دق ..والذي�ن تس�بقهم عواطفهم
فيفس�رون مرقوماتن�ا تش�اؤم ًا وس�وداوية وتصوي�ر ًا عكس�ي ًا
لإلسالم عليهم أن ينظروا في الركن الرابع ويلتزموا نصوص
الس�نة بع�د فه�م كت�اب الل�ه ع�ن المراح�ل والتح�والت،
وسامحهم الله فيما يظنون..
وال عالق�ة لش�عوب الم ّل�ة وصالحي األم�ة بهذا الطرح
التحليلي وإنما نخص في تحليلنا وطرحنا حملة القرار (قرار
الحك�م وقرار العلم) وإذا ما خصصنا أمة اإلسلام بأمر فإننا
ندعوهم كما ندعو أنفس�نا التزام منهج االعتدال الش�رعي ال
إفراط وال تفريط.

فاإلف�راط والتفريط مذموم في حملة القرار ،قال تعالى:
(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
.
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [إبراهيم26:ـ . ]27
ي�ا أحب�ة :إن كثير ًا م�ن أبناءنا وأتباع مدرس�ة س�لفنا ممن

يستحس�ن ال�والء لم�دارس أخ�رى ت�روج لنص�رة آل البيت
وتس�عى إلى اجت�ذاب العديد منه�م ليتخذوا مواقف س�لبية
من تراث أهلهم وس�لفهم ..وقد تهيأ ف�ي مرحلتنا المعاصرة
عشرات من هؤالء اس�تجابة المتفاوتة لمسموعات المرحلة
ومرقوماته�ا ش�انهم ش�أن المتأثري�ن قبله�م بمرقوم�ات
ومسموعات المدرسة الس�لفية على حساب العداء الواضح
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التأثر املرحيل
باملرقومات
واملسموعات

املندفعون يف هذه
الشؤون ال يلقون
باال بنصح ناصح

جيب أن نسعى
جاهدين لتثبيت
ما يمكن تثبيته يف
صدور األجيال
من سلوك مدرسة
السلف الصالح

أسباب التنصل
عن املدرسة
والطريقة

والصري�ح لموروث�ات آبائهم الصالحين وعاداتهم ..وش�أن
ه�ؤالء أيض� ًا ش�أن م�ن س�بقهم م�ن المتأثري�ن بمرقوم�ات
وإعالميات االشتراكية والقومية وأشباهها..

والمندفع�ون له�ذه الش�ؤون يظلون فت�رة طويلة وهم في
س�كرتهم يعمه�ون .ال يلقون ب�ا ً
ال بنصح ناص�ح وال توجيه
عبد صالح .ومنهم من يذوق مرارة اإلفك المدبلج بعد برهة
فيعود إلى إحباط عكسي ودمار نفسي؛ ولكن وإن َعاد و َتاب
َ
وأ َناب َ
وك َّف لس�انه عن تعصبه المقيت أمام معطيات الواقع
فإن اإلدخال المس�بق يظل مس�يطر على كاف�ة تصرفاته حتى
يقضي الله أمر ًا كان مفعو ً
ال.
إنن�ا يجب أن نس�عى جاهدي�ن لتثبيت ما يمك�ن تثبيته في
صدور األجيال من مدرس�ة الس�لف الصالح المرتبطة س�ند ًا
وتسلسلا وعلم ًا وعم ً
ً
ال بالكتاب والس�نة وبصاحب الوحي

ش  ،فالتنصل عن المدرسة أو الطريقة أو استبدالها بمنهج
وفكرة أخرى ال يعدّ حكمة وال وعي ًا وال حس�ن اختيار؛ ألن
هذه الظاهرة ترجع إلى أساسين:
األول :تأث�ر المخدوعي�ن من�ا بإعالمي�ة المناه�ج
المس�تحدثة ،واالنطواء تحت مضلات فتنتها طوع ًا أو كره ًا
انتفاع ًا أو اندفاع ًا ..وهذه الفتن عبارة عن ُأطروحات مرحلية
مسيسة.
ّ

الثاني :ضعف أس�اليب مدرس�تنا التقليدية وضعف نسبة
تأثيره�ا اإلعالم�ي والعلمي على ش�رائح المرحل�ة المتأثرة
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بإعالمي�ة المعاص�رة ..واإلعالم المتناق�ض ..والتزام الكثير
من أتباعها األساليب التقليدية لجيل قد تجاوز هذه الوسائل
ول�م يع�د يتأث�ر به�ا ..بل ول�م ُينشّ �أ عليه�ا وخاص�ة األبناء
واألحف�اد الذين ول�دوا في بلدان عربية وإسلامية أخرى ال
تم�ت إلى مدرس�ة حضرموت بصل�ة ..بل ربم�ا كان بعضها
يأت�ي في الدرج�ة األولى م�ن الضد ّية والرف�ض لموروثات
الطريقة والمدرسة لسبب وآخر..

ولهذا فإن الحريصين على سلامة األجيال من (الضدية)
يج�ب أن يعمل�وا بجه�د دؤوب إلع�ادة ترتي�ب العق�ل
المعاصر بما يتناس�ب مع الزمان والمكان من غير إفراط وال
تفري�ط ..حيث أن إعادة األبناء واألتباع إلى حضيرة مدرس�ة
أسلافهم بعد إيض�اح الصورة الحقيقية له�م خير من تركهم
يتخبطون خلف اإلعالمي�ات المقبوضة والتهوكات الفكرية
المغلوطة..
والب�د أيض� ًا من بروز جمل�ة من علماء ومفك�ري ودعاة
المرحلة إلقامة س�دود وحواجز معرفي�ة علمية كتاب ًة وتوثيق ًا
وتمحيص� ًا وتدقيق� ًا تعم�ل عل�ى خدم�ة ( كاف�ة موروث�ات
الطريق�ة ،وثواب�ت المدرس�ة ،وسلس�لة ارتباطه�ا المس�ند
بمدرس�ة اإلسلام العالمي�ة) حت�ى ي�درك الجمي�ع نصاع�ة
المنه�ج وسلامة المنب�ع ،وثب�ات الرؤي�ة الت�ي س�ار عليه�ا
س�لفنا الصال�ح  nوأرضاهم إذ ال يعق�ل بأي حال من
األح�وال أن تثب�ت تهم الجن�وح واالنحراف الت�ي تروج لها
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حاجة املدرسة
والطريقة إىل علامء
ومفكرين ودعاة
جيددون ثوابت
املدرسة

بع�ض م�دارس المرحل�ة عل�ى مدرس�ة حضرم�وت ،وهي
التي انتش�رت ف�ي أفجاج العالم تحمل ل�واء الدعوة إلى الله
بالحكمة والموعظة الحس�نة ..وأقر بانتش�ارها البر والفاجر
والعدو والصديق..

وإذا ما انحصر اإلشكال في حصول الجنوح واالنحراف
ف�ي المراح�ل القريب�ة فإن ه�ذا اإلش�كال يزول حي�ث نعلم
جميع� ًا أن المراح�ل القريب�ة ذات العالق�ة باالس�تعمار
واالس�تهتار هي المسؤولة المباش�رة عن إفشال دور مدرسة
حضرموت وغيرها ،كما أنها المس�ؤولة المباشرة عن إنجاح
البرنامج المعاكس لها..

وبه�ذا يعود الس�هم عل�ى من أطلق�ه ..ويرتد إل�ى قاعدة
منطلق�ة الض�دي ..أم�ا ذات المدرس�ة أو الطريق�ة فال ضير
عل�ى حملة ثوابته�ا وال عل�ى منطلقاته�ا الدعوي�ة والعلمية
المشروعة..
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المرأة والحياة

ي�ا أحب�ة  :إن فهمنا لقضي�ة المرأة في مرحلتن�ا المعاصرة
يج�ب أن ينطل�ق م�ن ثوابت اإلسلام حس�ب فهم الس�لف
الصال�ح ويج�ب اإلصرار على اس�تمرار المنهج اإلسلامي
الحني�ف في فهم قضايا المرأة وموقعها في الحياة ..حيث ال
بديل عن اإلسالم وحقائقه.

وإذا م�ا أدركن�ا ه�ذه المس�ألة وفقهن�ا أس�لوب المعاملة
م�ن خاللها مع مح�وري الحرك�ة (المرأة ذاته�ا  -واإلعالم
المعاص�ر) فاإلسلام ذاته يأمرنا بسلامة االنطلاق في هذه
المس�ألة المعق�دة حت�ى ال نق�ع ف�ي ثنائي�ات العقد النفس�ية
الضارب�ة جذورها في النفس اإلنس�انية إلى عصر الجاهلية..
المولد..
كمث�ل النظرة إل�ى الفتاة وتفضي�ل الفتى عليها ف�ي َ
وق�د دم�غ القران ه�ذه الظاه�رة بقول�ه ( :ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ) [النحل58:ـ .. ]59
ومث�ل ظاه�رة الحرم�ان م�ن المي�راث واالحتي�ال عل�ى
النس�اء بالن�ذر وامتلاك حصص األنث�ى حتى ال تق�ع في يد
الزوج األجنبي ،وكمثل امتهان الزوجة وس�لبها كافة حقوقها
المشروعة وتحويلها إلى امرأة تؤدي خدمة المنـزل واألوالد
فحس�ب وربما حجبها زوجها عن أهله�ا وذويها ومنعها من
139

بعض السلبيات يف
املجتمعات املتأثرة
بالعادات اجلاهلية

أخذ نصيبها في العالقات األسرية المشروعة..

حرمان املرأة من
رشف التعلم أو
تأخري زواجها
وغريها من نامذج
السلبيات

وكمث�ل حرمانه�ا م�ن ش�رف التعل�م والتعلي�م خوفا من
المعرف�ة والثقاف�ة وهذا م�اال يج�وز العمل ب�ه وال اإلصرار
علي�ه ،وكمثل إجبارها على أن تتزوج م�ن ال تريد وال تحب
لمجرد المصالح المالية واالجتماعية ..أو تأخير زواجها بعد
خطوبتها لمجرد اجتماع َع َر ٍ
ض من الدنيا قليل.
وكمث�ل الموافقة على زواج البن�ت األصغر مما ينتج عنه
حرمان الفتاة األكبر سن ًا عن الزواج.

وكمث�ل رفض ال�زوج الك�فء لمجرد األنف�ة والكبرياء
واالستعالء االجتماعي المعهود..
نامذج الظلم
االجتامعي التي
جيب تصحيحها يف
حياة املرأة

وكمث�ل الضغط على الزوج بإبقاء زوجته عند أهلها رغبة
في خدمتها لهم دون اعتبار لمصالح الزوج وأهله أو الضغط
على الزوج كي ينفصل عن أهله ويس�كن بزوجته في س�كن
مستقل خشية خدمة البنت ألم الزوج ..أو غير هذا من نماذج
الظل�م االجتماعي ع�ن الم�رأة ..ويقابل ه�ذا األمر وجوب
االعتناء التام بالفتاة والزوجة واألم وبقية األرحام من النس�اء
وحس�ن توجيههن في ش�ؤون ( الديانة والتدين ) حيث يجد
الش�يطان عليهن سبي ً
ال عند ضعف ارتباطهن بالديانة ،كما أن
من أهم ما يجب االعتناء به وضبطه في حياتهن:
•مسألة الحجاب ومفهومه في اإلسالم ،وربط الحجاب
بحقيق�ة األخلاق ف�ي الديان�ة وليس بمج�رد العادات
والتقاليد كما يتناولها بعض المغرضين ولألسف .
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•مس�ألة اللب�اس وم�ا نص�ت علي�ه الش�ريعة ف�ي ش�أن
االحتش�ام ،وأن اللب�اس ج�زء م�ن ش�رف التدين ،وال
يرضخ لمسألة الحرية الشخصية إطالق ًا.
•مس�ألة االختلاط بي�ن الجنس�ين وأن�ه مقي�د بالن�ص
الش�رعي ،وال مج�ال للع�ادات والتقالي�د أو الدعوات
اإلنسانية النظرية وإن كافة النساء المسلمات مسؤوالت
ش�رع ًا عن فهم العالقة الش�رعية بين الجنس�ين من غير
إفراط وال تفريط.
•إن الم�رأة له�ا خصوصياته�ا المعرفي�ة والس�لوكية
والتطبيقي�ة تبع� ًا لم�ا خصه�ا الله م�ن وظائ�ف أزلية..
وإن ه�ذه الخصائ�ص ال تعزله�ا ع�ن مفه�وم الحقوق
والواجب�ات المش�تركة م�ع الرج�ل ،وإنم�ا تتقيد هذه
األم�ور بالنص�وص الش�رعية ..وم�ا ه�ي الحق�وق
المش�تركة؟ ثم ما هي الخصوصيات المتفردة لكل من
الجنس�ين مع معرفة الحكمة م�ن الحالتين؟ وما يترتب
عل�ى ه�ذه المعروف�ة م�ن إصلاح للمجتم�ع والحياة
وللنوع اإلنساني ذاته ؟.
• إن هناك نصوص ش�رعية ال مج�ال للطعن فيها أو تغييبها
م�ن واقع الم�رأة؛ بل هي جزء من مس�ؤوليتها ف�ي الثقافة
والمعرفة اإلسلامية وأن لها دالالت هامة وعميقة يجب
عل�ى الم�رأة تفهمه�ا والعم�ل بمقتضاه�ا حت�ى ال يكون
للشيطان عليها سبيل ومنها:
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للمرأة
خصوصيات
معرفية وسلوكية
ووظائف جيب
التعامل معها من
خالل الرشع

ِ
ت ِم ْن ِض َلعٍ،
الم ْر َأ َة ُخلِ َق ْ
«اس�ت َْو ُصوا بِالن َِّس�اءَ ،فإِ َّن َ
ْ 1 .1
الض َل� ِع َأ ْع َ
ت
�ي ٍء فِ�ي ِّ
لا ُهَ ،ف�إِ ْن َذ َه ْب َ
َوإِ َّن َأ ْع َ
�و َج َش ْ
ِ
است َْو ُصوا
يم ُه ك ََس ْ�ر َت ُهَ ،وإِ ْن ت ََر ْك َت ُه َل ْم َيز َْل َأ ْع َو َجَ ،ف ْ
تُق ُ
بِالنِّس ِ
اء»((( .
َ
«2 .2والنِّساء َحبائل ّ
الشيطان»(((.
ِ
تركت بعدي فِتنَة َ
الرجال من
أض َّر على
«3 .3ما
ُ
النِّساء»(((.
«4 .4إن ّأول فِتنة في بنِي إسرائيل كانت من النّساء
َفا َت ُقوا الدُّ نيا وا َت ُقوا النِّساء»(((.
مفاهيم خاصة
باملرأة ومفاهيم
خاصة بالرجل
جيب تثقيف
املجتمع عليها

5 .5ويقاب�ل ه�ذه المفاهيم النبوي�ة الخاص�ة بالمرأة..
مفاهي�م أخ�رى خاص�ة بتثقيف الرجل ف�ي عالقته
بهذه النصوص وما يترتب عليها:
«6 .6خيركـم خيركم ألهله  ،وأنا خيركم ألهلي»((( ،
«استَوصوا بِالنِّس ِ
ان»((( ،
اء َخ ْي ًراَ ،فإِن َُّه َّن ِعنْدَ ك ُْم َع َو ٌ
ْ ْ ُ
َ
يغلبهن إال ليئم» .
يكرمهن إال كريم ،وال
«ما
ّ
ّ
َ
((( صحيح البخاري ( ، )3331وصحيح مسلم (. )1468
((( الرتغيب والرتهيب للمنذري (. )3571
((( صحيح البخاري ( ، )5096وصحيح مسلم (. )2740
((( صحيح مسلم ( ، )2472ومسند أمحد (. )11169
((( سنن ابن ماجه ( ، )1977وسنن الرتمذي ( ، )3895وصحيح
ابن حبان (. )4186
((( سنن ابن ماجه ( ، )1851والسنن الكربى للنسائي (. )9124
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وهذه النصوص وأش�باهها تحوم حول مسألة ( األسرة )
والعالقة الزوجية ومسؤولياتها من ناحية..
كم�ا أن لبعضه�ا موقف ًا منها موقع� ًا عام ًا وبع�د ًا اجتماعي ًا

في أثر المرأة على مجموع الحياة اإلنس�انية وإصالحها ..أو
إفسادها..

وإن من الضرورة بمكان على كافة المنتسبين إلى (مدرسة
اإلسالم عموم ًا ،ومدرس�ة حضرموت خصوص ًا) أن يفهموا
(ضوابط العالقة بالم�رأة وضوابط عالقة المرأة بالحياة) من
خلال تفه�م النص�وص وإدراك أهميتها الش�رعية ..حتى ال
يتدخل في هذه المس�ألة قوم آخرون لهم أطماع في استغالل
عواطف المرأة  ،وخاصة تلك التي نالوا منها نصيب ًا بتدريسها
أو توظيفه�ا فيجعل�ون منه�ا مصيدة إهان�ة ..أو ف�خ خيانة..
لزعزعة الثقة بين نساء المدرسة والطريقة وموروثات السلف
الصالح.
وق�د فعل�وا كثيرا م�ن هذه االس�قاطات وجذبوا عش�رات
النس�اء والفتيات س�واء في محي�ط المدرس�ة والطريقة ذاتها
م�ن خالل مواق�ع التعلم والثقافة اإلعالمي�ة ..أو باالحتكاك
غي�ر المباش�ر بوس�ائط اإلعلام وحج�ب حقائ�ق الدراس�ة
الواعية لمنهج السلف الصالح ،وفتح أبواب البدائل الفكرية
المقبوض�ة ذات العالق�ة بمدرس�ة التش�ريك والتبدي�ع..
ومدرسة االنحالل العلمانية واالرتذال اإلعالمية..
وكل هذا يس�هم بيقين في ( تضيق دائرة الحق على أهله )
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ضوابط العالقة
باملرأة وضوابط
عالقة املرأة باحلياة

اإلسقاطات
السلبية املؤثرة
عىل عالقة املرأة
بمدرسة السلف

ويوسع دوائر الش�ر من داخل المنازل واألسر والمجتمعات
لتنطلق المرأة بعد ذلك حرب ًا على التقاليد والعادات ثم حرب ًا
على الموروثات واآلداب ،ثم حرب ًا على اإلسالم كله..

فائدة :الرتكيز
عىل الثقافة األبوية
والتعليم الرشعي
داخل املنازل

والش�أن كل الش�أن ف�ي ه�ذه المس�ألة ،ه�و التركيز على
ص
ور ُّ
الثقافة األبوي�ة والتعليم األبوي من داخ�ل المنـزلَ ..
المعلوم�ات واألدب واألخلاق الش�رعية األبوي�ة في قلب
الفت�اة رص ًا محكم� ًا ..بحيث تملأ كافة ش�واغرها المعرفية
والعقلي�ة والعاطفية والنفس�ية والروحية (بالديان�ة والتدين)
ول�ن يج�د ( الش�يطان واألعوان ) بع�د ذلك م�ن مجال وال
م�كان إ ّ
ال ما أراد الله أن يجريه من ( فتنة أو ابتالء أو اختيار )
ولله في خلقه شؤون.

144

موقفنا من المرحلة وما يدور فيها..

ي�ا أحب�ة ..إن الزم�ن ل�ه تنفس�ات ول�ه احباط�ات ..وقد
مضى على تنفس عصرنا س�نوات  ،ونحن نستشعر االنطالق
المالئ�م لبث منهج أسلافنا ومدرس�تنا العالمية حتى س�مع
صوتها من جديد ..وأشرأبت أعناق وأطواف لسماع ما يقال
واعتناق ما ُيدعى إليه..

وكأن�ي بالزمان قد دار دورته وإن كانت هذه المرة أس�رع
مما يتوقع  ،والتوقع ال يتجاوز الحد الذهنـي لإلنس�ان .وأما
حقيقة الحال فمراد الله في سير القضاء والقدر هو الضابط..

وال�ذي نحن بصدده ..م�ع عقالء مدرس�تنا وطريقتنا أننا
أمام طريقين ال ثالث لهما:
األولى :االستفادة الواعية من تنفسات المرحلة فيعمل كل
من�ا حيث وضعه الله على تثبيت قواعد هذه الطريق  ،ونش�ر
وظائفها العلمية واألدبية بين شرائح المجتمع للمساهمة في
إطف�اء نيران األحن واألحقاد والمنافس�ات الدينية والدنيوية
إلى أن يقضي الله أمر ًا كان مفعو ً
ال..
وهذا يتطلب منا خدمة صحيحة ومتنامية لثوابتنا الخمسة:
العلم  ،العمل  ،اإلخالص  ،الورع  ،الخوف من الله.

فه�ي األس�اس الثابت لس�ير االتب�اع والمريدي�ن ،وكافة
الش�رائح االجتماعية أحس�نوا معها األخذ والتلقي وتفاعلوا
بيقين  ..لله وفي الله من خالل نشر الدعوة إلى الله بالحكمة
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نحن أمام طريقني
ال ثالث هلام

االستفادة من
تنفسات املرحلة

والموعظة الحسنة .
جتنب االصطدام
واملنافسة مع
األضداد

االلتزام باألساليب
السلبية وما يرتتب
عىل ذلك

إضاف�ة إلى تجنب االصطدام والمنافس�ة مع أي (ضدية)
ف�ي الواق�ع المعاصر ..س�واء كان�ت داخل محور اإلسلام
أو خارج�ه ..وربم�ا اس�تغرب الق�اري ه�ذه العب�ارة؛ ولكن
المستقبل القريب كفيل بإبراز حقيقتها ،وخاصة إذا برز حجم
التأثير المباش�ر للض�د الكافر في محيط الحي�اة االجتماعية،
وهو ما يخطط له خلف الكواليس الليالي واأليام.

الثاني�ة :اش�تغال ش�رائح المدرس�ة والطريق بم�ا هم فيه
وعليه  ،دون تعديل على ما يجب ويلزم للجميع من االستفادة
المشتركة لخدمة اإلسالم بعمومه .والمدرسة بخصوصها ما
س�وى (ما نعيش�ه) على مستوى ( المألوف ) في تحوصالت
الحرك�ة  ،ومحدودي�ة األس�اليب ذات المنطل�ق األح�ادي
المكس�بة للفر ومن يليه في المحيط الواس�ع موقع� ًا إعالمي ًا
ومجد ًا هالمي ًا ..ينهار بانهيار أسبابه ومسبباته ..ولألسف .

ومث�ل هذه الحالة ..ليس�ت بعيدة عن واق�ع الحال الذي
ننطل�ق في�ه جميع� ًا  ..وبها وبالوق�وف عنده�ا تتوقف حركة
االس�تمرار المطلوب�ة م�ع أول ه�زات الواق�ع المضطرب..
وينفذ بالمقابل إلى داخل جس�د الطريق وأتباعها ..جمع من
المتربصي�ن بالمنهج الذوقي والراغبين في تجاوزه  ..وإعادة
النظر في ثوابته..
وتصبح ( الطريق ) مجرد سلوك أفراد ..أومجموعات أو
هموم شخوص ربما اعتزل أحدهم الواقع كله محقق ًا قول
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رأيت ُشح ًا ُم َطاعا  ،وهوى
من ال ينطق عن الهوى ى « :إذا
َ
اب ك ّ
ُـل ذي ٍ
متبع ًا  ،و ُدنيا ُمؤ َث َرةً،
رأي برأيه  ،فعليك
وإعج َ
َ
ِ
أيام ًا ال َق ُ
ابض فيها على دينه
بخُ ويصة نَفسك  ،فإن من ورائكَم َ
كال َق ِ
الجمر»(((.
ابض على َ
إن وثيقتنا هذه رسالة ذات شقين:

األول :رس�الة إل�ى حمل�ة الطريق وحماة المدرس�ة؛ كي
يفهموا ما اس�تجد ف�ي مرحلتنا المعاص�رة ،وما نحن بصدده
في تجديد مسيرة المنهج المبارك..

الثاني :رس�الة إلى المعارضي�ن بوعي وعلم أو بغير وعي
وال عل�م مم�ن اجتمع�ت لديهم مش�كلة الع�داوة والتحدي
خالل مرحلة الغثاء المس�يس؛ كي يتفحصوا المسألة من كل
وجه..

((( سنن الرتمذي ( ، )3058وسنن ابن ماجه ( ، )4014وسنن أيب
داود (. )4341
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وثيقتنا هذه رسالة
ذات شقني

ما تحت الرماد

يا أحبة ..إن الش�عوب اإلسلامية تعاني عبر تحوالت
وتغير األنظم�ة  ،ضغط ًا متواص ً
ال في ش�ؤون الحياة
األزمن�ة ّ
كله�ا ديني� ًا ودنيوي� ًا متأث�رة بالواق�ع السياس�ي أو التس�ييس
المرحلي..

التمرحل املتالحق
يفوج حزما من
األفكار يرضب
بعضها بعضا

ما ختفيه خيارات
املستقبل

َّ
وألن مدرس�تنا األبوي�ة جزء ال يتجزأ من أمل الش�عوب
ومعب�رة ع�ن نموذج م�ن نم�اذج الخيار الش�عبي ف�ي عالقة
المتالحق في مبس�وط
اإلنس�ان بالديانة والتدين ؛ فالتمرحل ُ
يفوج للمنطقة مرة بعد مرة ،
َعالمنا العربي واإلسلامي صار ّ
ُحزَ م� ًا مس�تجدّ ة م�ن ِ
الحي�رة واألف�كار المتناقض�ة ،يضرب
بعضه�ا بعض ًا ..وينس�ف كل منها وجهة نظ�ر اآلخر بما يزيد
ه�ذه الش�عوب هزيمة عل�ى هزائمه�ا المتراكمة ،واس�تنزاف ًا
لطاقاته�ا ومواهبه�ا الخلق�ة ..وإحباط ًا ُيس�هم في س�يطرة
المسيس�ة امتالك ق�رار الدي�ن والتدين  ،كم�ا يملك
الق�وى
َّ
آخرون قرار المال واألعمال وتربية األجيال مع غفلة ضاربة
على العقول ورضا إجباري بالواقع المعلول.
لفت نظر جيل المرحلة
والمقصود هنا من هذه المقدمة ُ
م�ن أبن�اء مدرس�تنا إلى بعض م�ا ُتخفي�ه األي�ام والليالي في
ش�أن خيارات المس�تقبل ..الخي�ارات التي يعمل الش�يطان
على اس�تثمارها لتشتيت ثوابت العمل المنهجي الذي أسسه
رجالن�ا وش�يوخنا ف�ي وادي حضرموت من عص�ر المهاجر
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والفقي�ه إلى عصر اإلم�ام الحداد وما بع�ده ..كما هو العمل
عل�ى ذل�ك ف�ي غي�ر حضرم�وت لم�ن رغ�ب ف�ي المقارنة
والمشابهة في البالد العربية واإلسالمية..
والحقيقة التي ال غبار عليها أن هذا العمل الش�يطاني قد
س�بقت نماذجه في الواقع العربي واإلسلامي ،وكان لها أثر
خطير في صرف العديد من أبناء اإلسلام عن ثوابت الطريق
إلى ضبابية ِ
الحيرة وصراع التيارات والجماعات.

بروية في مراحل التحول وتحوالت المراحل
والمتأمل ّ
س�يرى أعاجي�ب ال�رؤى الناس�فة لل ُبنَ�ى التحتي�ة والفوقية،
�ر الواق�ع االجتماع�ي والدين�ي وتق�وض البناء
وكي�ف تُدَ ِّم ُ
على أهله دون أن تخس�ـر جهات الهدم ش�يئ ًا ،ومن هدم إلى
مس�يس ومن ترميم مس�يس إلى هدم جديد وبمقاييس
ترميم
َّ
جديدة ...وهكذا.
وكأ ِّن�ي بالقارئ ـ وهو يرغب في إجالء حقيقة المس�ألة
وما يعنيه عنوان الموضوع ـ س�يتعجلني اإلفصاح وما أخفيه
حول هذا الشأن.

ولتقري�ب هذا األمر أحمل الراغب م�ن جيلنا المعاصر
إل�ى الربع الماضي من القرن التاس�ع عش�ر الميلادي وبدء
م�ا يس�مى بمرحلة العص�ر الحديث وما تاله م�ن التحوالت
القومية محلي ًا وعالمي ًا .
ولع�ل ه�ذه المرحلة في بدايته�ا من حيث مش�روعيتها
السياس�ية في القاموس اإلنس�اني مرحلة الب�د منها للخروج
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العمل الشيطاين
وأثره يف رصف
العديد من شباب
اإلسالم عن ثوابت
الطريق

بدء ما يسمى
بالعرص احلديث
وانعكاساته

تشخيص املرحلة
وما استجد فيها
من وجهة نظر
املدرسةاألبوية

م�ن ظالم التخل�ف والجه�ل والنظ�ام الفردي االس�تبدادي
كم�ا يطلق علي�ه أو هي عم�ل يف مرحلة أخرى مس�لح لطرد
املس�تعمرين الغاصبني عن األوطان العربية واإلسالمية  ..أو
هي أيض ًا ف�ي مرحلتها األخيرة مرحلة ارتباط وثيق بالصناعة
واكتشاف اآللة واستخراج الثروات ومخرجاتها المتنوعة.
ولكنه�ا ف�ي القام�وس األب�وي الش�رعي مرحل�ة غثاء
«ج ْحر َ
�ب»  ،أو هي
تعك�س انح�دار األم�ة نحو مس�يرة ُ
الض ّ
مرحل�ة المؤام�رات المحقق�ة رغبة الش�يطان بيد اإلنس�ان ،
سواء كان هذا اإلنسان مسلم ًا أم كافر ًا..

ألن أص�ل االس�تراتيجيات العملي�ة الت�ي تنطل�ق منه�ا
ه�ذه العملي�ات قائم على سياس�ة الغثاء ذات�ه ال على ثوابت
الديانة والتدين ..وتبقى مسألة الديانة والتدين في غالب هذه
العملي�ات مس�ألة اعتقاد ش�خصي أو م�وروث اجتماعي ال
عالقة له بالمنطلق الفكري للحريات والتحوالت المرسومة
سلف ًا في المسيرة السياسية للعالم الجديد..
ب�ل ربم�ا كان عل�ى الكثير م�ن المنتمين إل�ى العائالت
اإلسلامية ذات االرتب�اط بالديانة والتدي�ن أن تخفي حقيقة
مبادئها وديانتها ،أو تتحرر من بعضها؛ كي تس�هم بثبات وثقة
م�ع مهندس�ي العملي�ات التحرري�ة والثورية ف�ي إنجاحها..
كم�ا يج�ب أيض� ًا أن ُيس�تفاد في إنج�اح ه�ذه العمليات من
الدين والديانة كعامل مس�اعد في تبرير المنطلقات السياسية
واالجتماعية الجديدة أمام الش�عوب الملتزمة بعقيدة الديانة
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والتدي�ن حت�ى ال يفل�ت زم�ام الش�عوب ض�د السياس�ات
(((
التحررية المبرمجة..

وم�ع هذا وذاك فالمرحل�ة ذاتها بد ًءا باالقتس�ام الكوني
للترك�ة الكبي�رة الت�ي عج�زت الدول�ة اإلسلامية المنتمي�ة
للخالف�ة ع�ن حمايته�ا كان�ت س�بب ًا رئيس� ًا ف�ي نج�اح كافة
التح�والت المتالحق�ة في المس�لمين ..بدء ًا م�ن القرار ذاته
المسيس�ة التي عجزت فيم�ا بعد عن
ونهاي�ة بثقاف�ة المس�لم
ّ
تحديد هوية العدو وسمومه في الجسد الممزق المنهوك..
وع�ود ًا على بدء ..نالحظ َّ
الرماد)
أن مس�ألة (ما تح�ت َّ
ٌ
تعليل للخط�ر القادم
المعب�ر عن�ه في عن�وان موضوعنا ه�ي
ّ
المسيسة علن ًا الجتثاث اإلسالم بأهله..
الذي تهيئه الظروف
َّ

وتح�ت س�مع وبصـ�ر أتباع�ه ..دون أن يكون له�م دور في
ٍ
كدي�ن واحد ومب�دأ رائ�د ..وإنما يك�ون دورهم في
نصرت�ه
ش�راكة الع�دو باس�م الدِّ ين له�دم وضرب وتمزي�ق بعضهم
البعض تحت حجة إبليس اللعين األنوية (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) .
فالمتحركون في مس�يرة التح�ول والقابضون على زمام

((( هذا يف شان االسرتاتيجية العامة مع املوروثات الرشعية يف األوطان
املستعمرة ضمن هذه املرحلة  ،أما عن اإلسالم ذاته فكان البد أيضا
من طرح اإلسالم البديل القادر عىل خدمة االسرتاتيجية العاملية
وتوسيع دائرة التناقض االعتقادي والتعدد داخل اجلسم اإلسالمي
املهتوك  ،فجاء لذلك دعم الربنامج السيايس الديني اجلديد القائم
عىل (نقض العرى  ،وترسيخ مبدأي النقض والقبض) يف العامل
اإلسالمي كمرافق ديني يوازي االكتساح السيايس.
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املرحلة الغثائية منذ
تقسيم تركة الرجل
املريض إىل عرصنا
وآثارها السلبية

القافلة ال بد أن يكونوا من سماسرة العمل النفعي لتنفيذ هذه
المهمة ..إنها مهمة تفعيل الصراع بين أهل الديانة والتدين..
لتنج�ر الش�عوب خل�ف ه�ذا التفعي�ل وتس�هم ف�ي إش�عال
ّ
ً
ً
أواره ..حين�ا باإلعلام ،وحين�ا ف�ي برام�ج الثقاف�ة والتربي�ة
وبن�اء األجيال ،وحين ًا في الدفع بهذه الكتل المنفعلة للصراع
عل�ى امتالك القرار والس�يطرة عليه بالحروب أو ما ش�اكلها
من وس�ائل الهتك والفتك وبذل المال والرش�وات وتسويق
اإلفك والحرام..
وه�ذا ما نش�هده بأم أعيننا في س�احات العمل المعاصر
في الرافدين وفلسطين وغيرها..
وهذا هو أيض ًا ما شهدته األعين فيما سبق من التحوالت

التزامنا باملوروث
يف منهج السلف
يلزمنا أن نكون
بعيدا عن الرصاع
املفتعل

والتغيرات السياسية واالجتماعية في مناطق شتى من العالم..
وأعتقد يقين ًا أن التزامنا بالموروث في منهجنا الذاتي في
(مدرس�ة حضرموت) يلزمن�ا دون غيرنا أن نك�ون بعيد ًا عن

ه�ذا الص�راع المفتعل  ،ولهذا الغرض صار على قوى الش�ر
وم�ن هندس له�ذا الصراع أن يض�ع البدائل المناس�بة لعمل
في�روس المعرك�ة القادمة ..كما صنعها م�ن قبل في مرحلتي
االستعمار واالستهتار ،واقتطع من (منسوبي هذه المدرسة)
م�ن ال ينط�وون تح�ت مبادئه�ا ومنهجه�ا  ،مم�ن ارتبط�وا
بالم�دارس العصري�ة والبعث�ات الخارجي�ة  ،م�ع إعج�اب
اندفاعي بالتحلل واالنسالخ مقابل كراهية مدارس أسالفهم
التي ظل ارتباطهم بها مجرد نسبة اجتماعية فقط.
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إن اس�تقراء المرحل�ة القادم�ة ُيب�رز بوض�وح من�ذ اآلن
«نم�اذج التهيئة له�ذا االنقلاب الفكري»  ،والزج بش�عوب
المنطقة عموم ًا وأتباع مدرسة حضرموت خصوص ًا في َأ ُتون
«الطائفي�ة والعرقي�ة والعصبي�ة» التي اتخذها الش�يطان وقود
المع�ارك المفتعل�ة؛ لدم�ار المس�لمين عموم ًا ..وإش�غالهم
بتره�ات العالقات الفرعية في مس�ائل االنتس�اب والحقوق
ومجريات المحاكمات الصورية للتاريخ اإلسالمي وحوادثه
السياس�ية التي قد ذهب أهلها ولم يعد لها وال لهم في الواقع
االجتماعي وجود وال موقع ..هذا إذا اعتبرنا مسألة االنتصار
لهم بصورة أو بأخرى أمر ًا الزم ًا كما يدندن على هذه المسألة
بعض المنتفعين في المرحلة..
وقد َف ِط َن (رجال مدرسة حضرموت) إلى هذه المشكلة
فاش�تغلوا بم�ا ه�و أوج�ب وألزم حرص� ًا على سلامة األمة
وحفظه�ا من الهلاك المتوقع ..وقد فعلوا خي�ر ًا بما التزموه
ف�ي واقع المدرس�ة وأتباعها وانتش�ر أم�ر دعوته�م العالمية
ف�ي أفج�اج األرض تحت ه�ذا االعتب�ار الش�رعي الواعي ،
الفجة
َ
وح َّصن�وا منهجهم من كاف�ة االنفعاالت والخي�ارات َّ
التي أصابت الكثير من أهل اإلسالم في الماضي والحاضر ،
والتي ال منتصـر فيها إلاَّ الش�يطان  ،وال مستثمر لصراعها اَّإل
الدَّ جال وأعوانه المحليون والعالميون..
وألن ه�ذا ِ
فص�ل خطي�ر جد ًا ف�ي مس�تقبلنا القريب
الم َ
ف�إن التن�اول لخطورت�ه واجب ش�رعي ..والتفهم م�ن أتباع
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استقراء املرحلة
القادمة

انشغال أتباع
مدرسة حرضموت
يف املراحل بام هو
أوجب وألزم

املفصل اخلطري
يف منهج مدرسة
حرضموت أمام
األضداد

مدرس�ة حضرم�وت بالخصوص ألبعاده وآث�اره أكثر وجوب ًا
بأذى وال منافس� ًة ولكنا
ومش�روعية ،حيث إننا ال نب�دأ أحد ًا ً
ُنعاني من هجمات الغير وجرأة األش�رار باس�م فعل الخير ،
واستغالل شعارات النصرة آلل البيت المظلومين الستقطاب
وعشاق الطموح وضحايا العقد
جهلة المدارس والجامعات ُ
النفس�ية واالجتماعية ..الذين ال تخلوا منهم أسرة وال عائلة
وال مجتم�ع وال محي�ط ..وبه�م وبأمثالهم تص�ل إلى الحياة
الخاص�ة ه�ذه الفيروس�ات المدم�رة ،والجراثي�م الفكري�ة
الهالكة..
(ذو العمر
الطويل) وأثره يف
سياسة الشعوب

اإلنسان هو
الضحية يف مشاريع
الشيطان

وقد ب�دأت محاضن هذه الفيروس�ات والجراثيم تعمل
ومثنى
عل�ى إخصاب الفكرة وحق�ن الضحايا ..فرد ًا ف�ردا..
ً
مثن�ى ..وم�ن مب�ادئ الش�يطان ع�دم االس�تعجال ف�ي تنفيذ
الرغب�ات والطموحات ..فهو كما يقول�ون «طويل العمر»..
وله�ذا فه�و ال يعجل على تحقي�ق الفكرة الش�يطانية في عام
وال عش�رة ..ب�ل يمكن ل�ه أن يمد األجل إلبرازه�ا في خطة
طويل�ة الم�دى ..يتالحق على تحقيقها أجي�ال وأجيال حتى
يتم نجاحها في النهاية..

وإنم�ا صف�ة العجلة واالس�تعجال في صاح�ب (العمر
الضحية في هذه المشاريع الشيطانية
القصير) اإلنسان ..وهو
َّ
َع ِل�م أم ل�م يعل�م ..وخصوص� ًا أن العجل�ة تدف�ع بالعنصـر
الجاه�ل الحتض�ان أي فكرة تحقق ل�ه م�ردود ًا اجتماعي ًا أو
مادي ًا أو غير ذلك  ،فتراه متحوص ً
ال عليها يدفع لها دمه وماله
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ووقته ..وربما اضطر إلى ما هو أبعد من ذلك  ،والعياذ بالله .

وهذه مس�ألة بالغة الخط�ورة ..ومن خطرها أنها تخترق
القلوب والعقول وتأسر الوالءات وتصـرفها إلى حيث يقف
سماسرة االستثمار للمبادئ واألفكار..

فاألصل يف اليشء قاعدته وأسسه ..وحرضموت كمثال
كانت منذ عمق تارخيها اإلسالمي وهي تشهد نجاح منهجها
كمدرسة من بني عرشات املدارس يف غريها من األوطان
العربية واإلسالمية ..إهنا مدرسة اإلمام املهاجر والشيخ
األستاذ األعظم الفقيه املقدم ..مدرسة امتدت جذورها منذ
القرن الرابع اهلجري كمواقف مستجدة يف شأن قرار احلكم
والرصاع املذهبي ،وتفرعت أغصاهنا وثامرها منذ القرن
السادس اهلجري وما بعده ،وكونت يف حميط العاملني العريب
واإلسالمي أوسع منهج أبوي رشعي يعتمد يف منطلقاته
الفكرية منهج القواسم املشرتكة بني أهل (ال إله إال اهلل) حمققة
مبدأ الوسطية الرشعية واالعتدال الواعي من غري إفراط وال
تفريط ..موازي ًا بصمت يف انتشارها وأثرها وتأثريها كافة نامذج
الدعوات والرؤى واألفكار التي ختتفي حتت الرماد ..متجاوز ًة
مسألة السلطة والقرار ومضحية باملناقشة فيها من بعد انحراف
الفهوم وجتاوز األدب املرسوم حمق ًا ومبط ً
ال ..وخصوص ًا بعد
أن أعلن الفقيه املقدم كرس السيف اقتداء باملهاجر يف هجرته
من أرض الرصاع واقتداء بمن سبق ،كالعريضـي يف خروجه
عن املدينة إىل العريض ،وعيل زين العابدين يف اختاذه قرار
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حرضموت كمثال
منذ عمق التاريخ
اإلسالمي

مدرسة حرضموت
فيام بعد القرن
السابع اهلجري

مدرسة حرضموت
وحضورها يف
الواقع الشعبي

موقف الذين
يتدخلون يف شأن
مدرسة حرضموت
بإثارة الشبهات

الزهد ،ومن قبله اإلمام احلسن يف ترك القرار كله وهو ٌ
أهل
له ومستحق لالستمرار فيه وتضحية اإلمام احلسني بدمه
وروحه إلقامة احلجة عىل املحبني املتخاذلني وإثبات عنجهية
وظلم املبغضني القاتلني ،وقبلهم اإلمام عيل ؤ يف قبوله
العمل املشرتك مع الصحابة  nأمجعني  .لقد كانت
دعوة مدرسة حضرموت حاضرة كل الحضور في الواقع
الشعبي اإلسالمي عبر التاريخ الماضي مثلها مثل غيرها من
دعوات الشعوب المسندة إلى األصول األولى ذات الصوت
المرتفع العالي((( ..ولكنها -أي :مدرسة حضرموت -لم
تسلم من التدخالت والهجمات والغزوات عبر تاريخها كله
شأنها شأن اإلسالم ودعواته الشعبية المتحركة في عواطف
الشعوب وبسطاء المسلمين ..ولكنها لم َتمت ولن تموت..
بل تتجدد مرة بعد مرة على ثوابت القرآن القائل ( :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) [إبراهيم24:ـ . ]25

والذي�ن يتدخلون في ش�أن هذه المدرس�ة أو في غيرها
من مثلها وشبهها لتقويض ثوابتها وإنهاك مسيرتها ال يبرزون
وجه ًا لوجه أمام الشعوب ..ولكنهم يستفيدون من جهاالت
أتباع المدرس�ة ذاته�ا وينفذون إلى الواقع م�ن خالل األفراد
المصابي�ن بأحد فيروس�ات الطم�وح أو العقد -كما س�يأتي
((( أي  :الصوت الشعبي املعلن يف املجالس العامة واملنابر اإلسالمية
املستقلة املشتغلة بالرتشيد والعلم والتعليم والرتبية والدعوة إىل اهلل
ال غري .
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تفصيله -يغرس�ون ف�ي ذواتهم ثقة االنطالق ،وق�وة التأييد،
ونواق�ض وعي�وب األش�باه واألمث�ال ،ومحاكم�ة التاري�خ
وحوادث�ه حت�ى يكون�ون ف�ي عقلياته�م الس�طحية نت�وءات
التعث�ر ونم�اذج العراقي�ل ..يه�ذون به�ا ويتحدث�ون عنه�ا ،
ويعيش�ون من خلال اس�تثمارها يخترقون الواق�ع ويبدّ دون
طاقاته وتش�كيالته األبوية ..ويدمغون عاداته االجتماعية بما
يجدونه فيه م�ن الترات والنواقص والعي�وب والتراكمات..
وهكذا تكون الفتن المضلة.
وهم وغيرهم ال يحققون بمثل هذه األقاويل والفتن
حال جذريا لألمة ..بق�در ما ُيس�همون في تحطيم تماس�كها
وتفكي�ك ُعراه�ا ..وأغلبهم من يعي ذلك بع�د فوات األوان
ال ومحس�ب ً
فيكتفي باالنس�حاب محوق ً
ً
ومنطوي�ا في أركان
ال
المس�اجد والمجالس ..بعد أن َّأدى دوره السلبي في تقريب
والعود كما يقولون
مسافة االنحراف داخل المدرسة ذاتها..
ُ
أحمد..ولكن العود من ش�روطه االفصاح عن خطر الماضي
واإليض�اح للمخدوعين بش�رور المصاحبة الفئوي�ة وآثارها
المدمرة..
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ل
أسباب ا جنوح اإلنساني
مركب العقدة ..وسلطان الطموح..
وسيطرة العاطفة واجلهل املركب ..واستتباع املصلحة
عقدة الطموح
وطموح العقدة..
سلبيات اجلانحني
عن الطريق

الجنوح اإلنس�اني
عن�د اس�تقرائنا المتأ ِّن�ي لكافة نماذج ُ
عن الجادة  ،وخروج الفرد عن دوائر االنضباط لما هو أحزم
وأفضل وأولى ؛ وجدنا ذلك عائد ًا إلى خمس مسائل:
األولى :مركب العقدة.

الثاني :سلطان الطموح.

الثالث :جموح العاطفة.
الرابع :الجهل المركب.

مركب العقدة

بدء آثار عقدة
الطموح والعاطفة
املجردة منذ بدء
اخلليقة

الخامس :استتباع المصلحة.

ومرك�ب العق�دة ينش�أ م�ن ِع ّل�ة معين�ة أو نق�ص مؤث�ر
في ش�خصية الفرد إم�ا َخ ْل ِقي ًا وإم�ا ُخلقي� ًا  ،أو أن يكون هذا
المرك�ب ناتج ًا عن فروق اجتماعي�ة أو اقتصادية أو طبقية أو
ثقافية ..أو غير ذلك.

وقد َبنَى الش�يطان ووكالؤه لإلنس�ان المتمرد من خالل
عقدة معينة وس�ائط األعذار ،وجهز في العالم اإلنس�اني منذ
الجن�وح ووس�ائل التركيب  ،إلنج�اح مراد
تكونِ�ه َمخ�ارج ُ
ُّ
العقل الس�ابح في ضبابية العقدة ..بما يسمى بفقه المبررات
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والمغالطة .

العقدة
بروي�ة لوجدنا ُ
ولو بدأنا نلفت النظر لهذا الش�أن ّ
م�ن جه�ة ُّ
والطموح من جهة أخ�رى والعاطف�ة المجردة من
جه�ة ثالث�ة ـ دون الديان�ة والتدي�ن َ ،
والغي�رة عليهم�ا أو من
خاللهم�ا ـ هي الس�بب ف�ي موقف «قابيل ض�د هابيل» حتى
تطور األمر إلى القتل وإساحة الدم وهما أخوان شقيقان ومن
بيت واحد..

وتط�ورت قضية الجنوح بعد ذلك لتصبح مدرس�ة ذات
أبع�اد ،إلاَّ أنها تنوعت بتنوع (اإلنس�ان) ذات�ه ..فالمتدين من
الن�اس تكون عن�ده عقدة تختل�ف عن عقدة غي�ر المتدين..
وكذلك طموحهما..
وألننا هنا في شـأن إيضاح ما لمسناه ورأيناه في مستوى
مس�يرة أعمارن�ا م�ع غيرنا م�ن التح�ول والتبدل في مس�احة
العق�ول المعاص�رة ..فإننا نج�د هذه المش�كلة تبرز بوضوح
وجالء ال غبار عليه.
ُ
فالجهل بالش�يء ُيو ِرث كراهيت�ه ،والرغبة في الوصول

طم�وح يدف�ع بالم�رء إل�ى الته�ور ،وخل�ف
إل�ى الغاي�ات
ٌ
المهمتين يقبع الش�يطان ويقف ناسج ًا أحابيل الغدر والمكر
باإلنسان ليوقعه في شر أفعاله وتصوراته ثم يتبرأ منه.
والمعلول�ون بالطم�وح أو العقدة ال يفهم�ون هذه اللغة
وال يرغب�ون ف�ي تفهمه�ا؛ ألنه�ا تفس�د عليه�م ل�ذة األنانية
والتح�دي الت�ي يعيش�ون عليه�ا ..ويخدع�ون أو ُيخادعون
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اجلهل باليشء
يورث كراهيته

غيره�م م�ن خالله�ا (ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)
فلألفكار أعمار كما هو للمسافات والمواقع..

رس التذكري
والتذكرة

[األنع�ام]112:

وإكس�ير
س�ر عجيب
ٌ
ولك�ن التذك�رة والتذكي�ر ٌ
أم�ر فيه ٌّ
المنت َِفع أو َّ
الطامح أو صاحب العقدة
المندَ ِفع أو ُ
غريب ،فلعل ُ
..ال�خ  ،إنما وقف الموقف الذي هو فيه بجهل وطيش ..وله
عن�د الله مكان وفي س�ير أم�ر القضاء والقدر للع�ود والتوبة
إم�كان ،فالقراءة المتأنية والتذكير المناس�ب يحرك أس�باب
العود إلى الحق ولو بعد حين..
َ

فقد ورد في الس�يرة الش�ريفة أن خال�د بن الوليد ؤ
أحس بصحة
أس�لم قبل إسلامه بعش�ـر س�نين ،أي  :إنه قد َّ
منهج دعوة رس�ول الله  mوهو في مكة قبل الهجرة؛ ولكن
طموح�ه حال بينه وبين اإلسلام حتى فرغ م�ن غزوة أحد..
فأعلن إسالمه..

الطموح وسلبياته

والطموح :هو الرغبة في تحقيق األماني من أقرب الطرق
والوس�ائط ،وه�ذا ما يدف�ع بالعش�رات من الرجال والنس�اء
لخ�وض المغامرات ف�ي معركة الحي�اة ..وهو أيض ًا وس�يلة
الش�يطان في إغواء العقل اإلنس�اني؛ لتحقيق مشروع الفشل
األنوي داخل اإلنسان وفي محيطه ..وال يمكن التخلص من
ه�ذا الطموح الطاغي إلاَّ بما س�ماه (علماء التصوف) :موت
النفس  ،أو ما يسميه علماء النفس :الوقوف على الحقيقة.

وموت النفس ..مزية من مزايا التربية اإلسلامية  ،وتبدأ
مع المريد من بداية تمييزه بواسطة معلمه ووالديه ومشايخه.
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وأما الوق�وف على الحقيقة فاجتهاد ذاتي قد يطول زمنه
ويقص�ر ،وقد يم�وت المرء قب�ل تحقيقه كمطلب ش�رعي..
وله�ذا يأبى الش�يطان على الناس م�وت أنفس�هم ..باعتباره
تسليم ًا للمربي وانطواء في الرجال الرعاة..

وأما الوقوف على الحقيقة فالش�يطان مجتهد في ترويج
دعاياتها ،وتحس�ين االهتمام والطموح بها حتى تأخذ عقول
الجميع في معركة الحياة ..من عمر التمييز حتى الوفاة ..وكم
ضاع في هذا المطلب من أجيال ..وكم سقط في معركتها من
أبط�ال ..وما أدراك ما هي لدى العقالء  ..كما أنه ما أدراك ما
شأنها.

وأما الرأي الشخصي العاطفي فرغبة معينة لدى البعض
ٍ
ناش�ئ عن
هم
م�ن أتباع المدرس�ة في التنفيس مما يجده من ٍّ
المواقف السلبية في التاريخ  ،فيعبر عن هذا الموقف بالشتم
أو التعلي�ق عل�ى بع�ض المواق�ف التاريخي�ة  ،أو ت�راه يميل
بع�ض الميل الذاتي إلى المدارس الحاملة ش�عار النصرة لما
هو بصدده  ،ويكون هذا الموقف بالنسبة لمنهج مدرستنا في
حضرم�وت ال يتج�اوز رأي صاحبه وح�ده  ،وال يعتدَّ به في
شأن توجه المدرسة ذاتها.
وق�د ب�رز هذا النموذج ف�ي عدة مراح�ل كان من آخرها
في المرحلة القريبة بعض العلماء األفاضل ..الذي ينتس�بون
لمدرس�ة حضرم�وت م�ن كل النواح�ي ..لكنه�م في ش�أن
المواق�ف التاريخي�ة الت�ي تع�زى إل�ى مخالف�ي آل البيت ال
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الرأي الشخيص
ال يغري موقف
املدرسة

يلتزمون كأفراد في مجالس�هم الخاصة وقصائدهم الش�عرية
المعبرين عن وجهة نظرها
بعموم ما التزم به علماء المدرس�ة
ّ
التاريخي�ة ..فه�ذا يطل�ق علي�ه في س�ير مدرس�ة حضرموت
وجه�ة نظر ش�خصية ..ال تؤثر على رأي المدرس�ة ذاتها وال
تعبر عنها في هذا الش�أن بالذات ،وال�ذي يعول عليه في هذا
ّ
األمر ما توارثه العلماء األثبات وأعلنوه على المأل..
العاطفة مفصل
اهلالك والضعف

وأما العاطفة فهي مفصل الهالك والضعف ،ويمكن بها
استغالل المظلوم إما حقيقة أو صورة ..ليحقن بفكرة االنتقام
أو الث�أر أو إعادة الح�ق إلى نصابه -كما ي�راه ويعتقده -ولو
كلف�ه الحي�اة كله�ا (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ) [النس�اء ، ]120:وقد ال يك�ون المظلوم مظلوم ًا من
كل وج�ه؛ ولكنه مصاب بجموح العاطف�ة ،فاإلثارة للعاطفة
في�ه تحقيق مطلب الش�يطان ضدَّ منافس�ه وخصم�ه وضده..
وهذا ما أص�اب الكثير من حملة المناه�ج المتأثرين بمجرد
العواط�ف ،فانحازوا عن االعتدال إلى ما يش�بع نهم العاطفة
ويحق�ق مطالبها ..والمعلوم أن العاطفة إذا ارتبطت بالش�رع
على حقيقته أورثت المطلب العادل ..ولكنها عندما تصطدم
بالشرع وتجد في قفزات وجنوحات المتربصين والمندفعين
والمنتفعي�ن بغيته�ا المكبوتة فإنها تصب�ح أداة طبعية لتحقيق
مطالب الش�يطان ،وال بد أن يندرج الف�رد المتأثر بالعواطف
ضم�ن ُ
األط�ر المخل�ة بالت�وازن االجتماع�ي والثقاف�ي
والسياس�ي س�واء كان متدين� ًا أو غير متدين؛ ب�ل إن العاطفة
ف�ي غي�ر المتدين أكث�ر جموح� ًا واندفاع� ًا ..ولنا ف�ي تاريخ
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العواطف ضحايا وشهداء كان مقتلهم إثارة العواطف فيهم ،
وإثارة المتعلقين بهم جموح العواطف تجاههم  ،مما كان له
في تاريخنا المتحول دروس عظيمة األثر والتأثير..
أم�ا الجهل المركب فهو أيض ًا م�ن أخطر العلل المدمرة

حياة األفراد واألسر واألمم والشعوب  ،والمقصود بالجهل
الس�فه وال َب َطر
المرك�ب ،ه�و( :تس�ييس االندف�اع ف�ي أه�ل َ
َ
وغ ْم�ط الحق بع�د معرفته)  ،وهذا النم�وذج من أهل الجهل
المرك�ب يكون على مس�توى م�ن العلم باألم�ور والقضايا؛
ولكن المصلحة التي يرتبط بها واقعه أو حاضره أو مس�تقبله
ال تتأتى إلاَّ بالظلم لغيره أو إيقاعه في الظلم ..فيتالشى لدى
ه�ذا النم�وذج كل ما يحمله م�ن علم عن القي�م واألخالق،
ويدفع�ه التركي�ب النفس�ي للطب�ع أن ي�زج بذات�ه وبغيره في
معركة الصراع ضد الغير وإن كان غيره يملك نسبة من الحق
راجحة...
ومث�ل هذه الحالة تنطبق على كل ش�يء في أمور الحياة
الدينية والدنيوية حيث إن (الجاهل) من هذا النموذج مخلوق
ش�رس معتد أحم�ق وال ينفع معه ف�ي المعاملة غير ما أش�ار
إليه الق�رآن (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [األع�راف ]199:أي ال
تجعل�ه لك خصم ًا تنازعه مباش�رة ووجه� ًا لوجه ..بل اجعل
إعراض�ك عن�ه وتجاهلك وج�وده هو خير عالج مناس�ب..
وقد وص�ف الله العقالء من ه�ذه األمة بمواقفه�م المتعددة
أم�ام هذه النماذج من األمراض فقال تعالى ( :ﭿ ﮀ
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اجلهل املركب
وآثاره يف الرصاع

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ) [القصص. ]55:

إنها إش�ارة ربانية رحمانية بأن أصح�اب نموذج الجهل
المرك�ب دع�اة لغو  ،أي  :خ�وض كالم باط�ل  ،وأقماع فتن
س�احقة ماحقة ..واإلعراض من المس�لم خير من المشاركة
أو المدافعة ..وهذا أسلوب خاص ..ال يعرفه إلاَّ أهله ..وهم
الذي�ن (ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [القص�ص.. ]55:الله�م
اجعلنا منهم ..

استتباع املصلحة
وأثره يف فقدان
الضابط الرشعي

الخام�س اس�تتباع مصلحة :وهذا مذه�ب الهالكين من
كافة الوجوه  ،فاالس�تتباع يدل على فقدان الضابط الش�رعي
والذوق�ي ل�دى المس�تتبع  ،وخاص�ة إذا كان�ت المصلح�ة
الذاتية تجر إلى ه�دم ُ
الخلق وإضاعة الديانة ورفض االلتزام
بالثوابت  ..وقد تجتمع األمراض الخمس�ة ك ّلها في شخص
بعين�ه فتعظ�م المصيبة وينتصر الش�يطان ،حي�ث أن مثل هذا
النم�وذج يحقق مطالب الش�يطان حتى ما س�يطر على مواقع
َّ
المش�ار إليه ف�ي قوله تعالى :
الق�رار والتأثي�ر،
ولعل المعنى ُ
(ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [الناس ،]5:يجعل
م�ن هذا النموذج أح�د الصدور التي يحرص الش�يطان على
إغوائها لتكون مطية الدمار من موقع القرار.
وعلى هذا فه�ذه المنطلقات الخمس ه�ي وقود اإلحن
والفت�ن والصرع�ات والح�روب والتحري�ش واإلث�ارة ،
وللحديث بقية وعودة إن شاء الله .
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لق�د تتبعن�ا ه�ذه العناصر الخمس�ة -حس�ب تصورنا-
وعس�ى أن يكون أق�رب إلى الحقيقة ،وهي ليس�ت وس�ائط
الجن�وح وحدها؛ بل إن هناك وس�ائط إضافية وثانوية ُتس�هم
ف�ي رف�ع مس�توى اإلث�ارة واالس�تقطاب ،وإقامة األس�باب
المؤدي�ة إلى طغي�ان العناصر الخمس�ة في النفس البش�رية ،
ومنه�ا على س�بيل المث�ال ال الحصر ما أش�ار إلي�ه الحق في
قول�ه تعال�ى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) [آل عمران.]14:
وهذا التزيين المش�ار إليه في اآلية هو ما يبين وجود أثر
هذه االستعدادات المسماة بالعناصر الخمسة في اإلنسان ..
وانعكاس هذا التزيين عليها..
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العنارص اخلمسة
وأثرها يف حصول
االنحراف

ق ت َ ُسدْ) لعبة الشيطان في العالم اإلنساني
(فَر ِّ ْ

يحلو ألعداء اإلسلام أن ين ِّفذوا سياسة راعيهم األنوي
األول (إبلي�س الرجيم) القائمة عل�ى مفهومي (ﭚ ﭛ ﭜ)
ومفهوم (فرق تس�د) ..وحيثما رأى اإلنسان المتثبت الموفق
دع�وة األنا واألنوي�ة ودعوة الفرقة واالختالف س�يجد هناك
رائحة الشر الذي يدل على الشيطان وأتباعه ومنفذي سياسته
على المبدأين المذكورين في العالم..
�رص النب�ي  mعل�ى إس�قاط ه�ذه المب�ادئ
وق�د َح َ

حرص النبي  mومحاربتها وإيجاد بدائلها الش�رعية الواعية منذ بداية الدعوة
عىل االجتامع ونبذ
المبارك�ة ً
أملا أن ينتهجه�ا أتباعه ومن جاء من بعدهم لس�دِّ
الفرقة
ثغرة الشـر التي َي ْن ُفذ منها الشيطان ..وراسم ًا للجميع مدرسة
المحبة والسلام والرحمة واالجتم�اع الواعي على ما يصنع
األلف�ة ،وينب�ت ال�زرع ،وي�در الضرع ،ويرس�م التف�اؤل في
الحياة القصيرة المنقطعة ،ويثمر الثواب والسالمة في الحياة
األبدية المنتظرة..

املؤاخاة بني
املهاجرين
واألنصار

وكان م�ن أب�رز م�ا اعتن�ى ب�ه اإلسلام ف�ي ه�ذا الهرم
الهيكلي المش�روع جمع األش�تات ،وإعادة تشكيل االفتراق
إلى مجموعات..
فالمؤاخ�اة بي�ن األوس والخ�زرج في المدين�ة المنورة
حي�ث امتل�ك النبي  mق�رار التأثير أول ش�اهد عل�ى رغبة
وأي�د هذا المبدأ
اإلسلام في أتباع�ه على الوحدة واالتحادَّ ،
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بإعادة تش�كيل االس�م ذاته وهو الرمز الحامل لصفة اإلعادة
وتجديد اإلطار العام للمجموعة ..إنه األنصار..
وم�ن ثم ق�ام  mبإع�ادة التش�كيل وس�ماه (المؤاخاة بين
المهاجري�ن واألنص�ار)  nوأرضاه�م ؛ ليب�رز مفهوم ًَا
جديد ًا بين عناصر النظام الجديد والدولة اإلسالمية الواعدة..

اله ُّم هو المنجز األول في خطة الدولة الجديدة..
وكان ه�ذا َ
وقب�ل االهتم�ام بالمش�اريع وبن�اء المؤسس�ات والجه�اد
وترتي�ب الم�وارد ..ب�ل كان ه�ذا المب�دأ اإلسلامي العظيم
هو الرافد األساس�ي لبقية المش�اريع الخدمية واإلسلامية..
كبناء المسجد والمش�اركة في التنمية االقتصادية والزراعية،
وتش�كيل مجموع�ات الدفاع ع�ن المدينة عاصم�ة (الوحدة
وإعادة التشكيل المشروع).

وأش�ار القرآن العظي�م عن نجاح هذا المش�روع وأعلن
الرضا الرباني عن التشكيل ومسمياته ،فقال ( :ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [األنفال62:ـ . ]63

خ�ص الق�رآن ه�ذه المس�ميات الجدي�دة بالذك�ر
ث�م
َّ
المش�فوع بالرض�ا ،فق�ال ( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [التوبة. ]100:
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بناء مسجد املدينة

التشكيل
االجتامعي اجلديد

ويشمل هذا التشكيل الجديد:

*آل البيت

*المهاجرين
*األنصار

فكله�م وح�دة اجتماعي�ة متداخل�ة به�ذا الرض�ا الربان�ي
والتوجي�ه الرحماني ،ال ينفك أحدهم ع�ن اآلخر ،وال يبغي
بعضه�م عل�ى بع�ض((( ،ول�كل منه�م ف�ي دائرته وتش�كيله
الخاص ما يفر ّده ويم ِّيزه بما يتناس�ب من ش�أن أصله و َف ْص ِله
وانح�داره وس�ابقته وأفضليت�ه ..ولك�ن لي�س على حس�اب
الوح�دة العامة بين ثالثية التش�كيل .فالفض�ل الخاص للفرد
والمجموع�ة ف�ي دائرته�ا ال يتج�اوز حدود ما ت�دور فيه من
وظيف�ة وال تق�دح ه�ذه األفضلي�ات المخصوصة ف�ي تلكم
األفضليات المجموعة؛ بل ٌّ
كل يكمل اآلخر ويقويه ويدعمه.
رد الفعل الشيطاين
أمام وحدة القرار
اإلسالمي

وبالمقابل فإن هذا التش�كيل الجديد وما ترتب عليه في
واقع اإلسلام والمجتمع إنما هو انقالب خطير في مرس�وم
سياسة الشيطان ومدرسته المشؤومة ،مدرسة األنوية والفرقة
 ..المدرس�ة الت�ي َر َعاها م�دى مرحلة الجاهلي�ة األولى في
العق�ول والقلوب والحياة الخاصة والعام�ة ..فكان البد من
ردة الفعل واإلعداد المنس�ق الجديد لمس�تجدات اإلسلام
((( فآخى النبي  mبني عمه محزة ومواله زيد بن ثابت ،وبني أيب بكر
وخارجة بن زيد وهو من املوايل ،وبني أيب روحية اخلثعي وبالل بن رباح،
وبني جعفر بن أيب طالب ومعاذ بن جبل ..وهكذا.
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ومش�اريعه؛ إلفش�ال العمل بها وإفراغها م�ن محتواها إن لم
يتهي�أ له توقيف مش�ـروعها اله�ادف  ،وهكذا َف َعل الش�يطان
عن
لعنه الله -منذ العهد اإلسلامي األول ..فما من فرصة َت ّل�ه وتحين إلاَّ وهو متربص به�ذه الوحدة واالجتماع ليفكك
أواصرها ويفتت تماسكها..
وألن رس�ول الل�ه  mكان قائم� ًا بذات�ه في س�دِّ ثغرات
الش�يطان وإفش�الها  ،فإن الش�يطان منهزم في كل تدخالته ،
وحنَق ًا ِ
وح ْقد ًا
وبانهزامه ينهزم منفذو سياس�ته ويزيدون َغ ْي َظ ًا َ
على هذا التماس�ك اإلسلامي الخلاق ..ويعي�دون ترتيب
أنفس�هم وأفهامه�م من خالل مالحق�ة كل ِه َّنة وخطأ وعيب
يب�رز عل�ى س�لوك االتب�اع واألش�ياع واألس�رة اإلسلامية
المتماسكة.
وطورها في
وقد رعى الش�يطان هذه المدرس�ة الس�لبية َّ
وحصن أتباعها بكافة أسلحة الغش
الواقع اإلسلامي األول
َّ
والخ�داع ِ
ِ
والحلية واإلف�ك الرخي�ص ..إلاَّ أن القرآن َف َضح

المنهج الش�يطاني ودمغ الجنود األبالس�ة ،وكش�ف أوراقهم
وخططه�م وما يظه�رون وما ُيبطن�ون ...وهذه س�ور القرآن
مشحونة باآليات الدالة على هذه المبادئ األنوية الشيطانية؛
بل وتأتي س�ورة براءة وسورة األنفال وسورة المنافقون على
قمة البيانات الربانية في شأن خطورة هذه المدرسة اإلبليسية
وسياستها القائمة على التفرقة والضرر واإلرجاف..
ول�م تك�ن ه�ذه المدرس�ة اإلبليس�ية خارجة ع�ن دائرة
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مدرسة الشيطان
السلبية ورعايته
ملواقعها يف العامل
اإلسالمي

التوطيد اإلبلييس
لفلسفة األنوية

التوحي�د الص�وري المس�يس ،وال ع�ن دائ�رة المفاهي�م
اإلسلامية المنقوض�ة المقبوض�ة ..ب�ل ه�ي تن�ادي وتعمل
وتبارك كلما من شأنه خدمة اإلسالم في ظاهر الفعل ولكنها
ف�ي الباطن والخف�اء تفكك ُع�رى األواصر ،وتزع�زع الفتنة
والع�داوة ،وتثي�ر الضغائ�ن واألحق�اد وترعاه�ا ف�ي نفوس
األغ�رار ومرضى العقول والقلوب ..فاإلسلام في فهومهم
مرحلة قاس�م مش�ترك  ،وأما اإلسلام كس�لوك وبناء وإعادة
صياغ�ة لإلنس�ان على م�راد الله ف�ي إحياء الفط�رة التي فطر
الناس عليها ..فال..

والمتأم�ل من كل الوج�وه في كثير من مراح�ل التاريخ
اإلسلامي ذات�ه س�يرى ه�ذا االنفص�ام العجي�ب والتحول
الغري�ب ..ب�ل وحتى مرحلتن�ا هذه ونحن نرى اإلسلام في
ش�عائره يرفعه الكثيرون  ،ويدافع عن اسمه األكثر  ،ويستدل
بس�ماحته وس�عة آدابه وثوابته المس�لم والكاف�ر ،والمعتدل
والمتط�رف ،والطائ�ع والعاص�ي ..ولك�ن التحقي�ق الفعلي
ألهداف�ه في الواق�ع العملي تكاد أن تك�ون منعدمة الوجود،
محاص�رة الح�دود ..والكث�رة الكاث�رة م�ن المس�لمين ه�م
ضحاي�ا الخ�داع واالنخ�داع ،وه�م وق�ود الفت�ن الس�احقة
الماحق�ة وحمل�ة الراي�ات الخافق�ة لمب�دأي (فرق تس�د)..
و(أن�ا خير من�ه )...وهم من وجهة نظرهم الممس�وخة يرون
أنه�ا اإلسلام والدي�ن والديان�ة ..وي�رون غي�ر ه�ذا مطالب ًة
بالمس�تحيل ..وجه ً
ال مركب ًا وعدم اس�تيعاب لسماحة الدين
األصي�ل ..ونحن م�ن مصيبة إلى أخرى حت�ى وصلنا إلى ما
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نحن نعيش�ه من هذا التس�ييس الماس�خ والتدخل اإلبليس�ي
األنوي الصارخ.

ولهذا فالمسؤولية من وجهة نظرنا عظيمة والتعبير عنها
بشجاعة وصدق أشد وأصعب؛ ولكن الحق يجب أن يسمع
ويقرأ ولو على صفة جرعات متباعدة..وخاصة إذا اجتمعت
ش�روط األنوية على عدم غرسه وزرعه ومنع بروزه وظهوره
ف�ي الواق�ع العملي المع�اش ،باستش�ـراء مظاهر المدرس�ة
األنوي�ة كمعادل بديل ف�ي التربية والتعلي�م والثقافة والدعوة
واالقتصاد واإلعالم والعالقات االجتماعية.

فاإلسلام الحق بكافة تش�كيالته األولى ه�و مجرد قيم
ونصوص وس�لوك أفراد ،واإلسلام البديل بكافة تش�كيالته
الجدي�دة أزم�ات وتفرقة وصـ�راع وخالف ون�زاع يعبر عن
لسان المرحلة وناطق رموزها..

ول�ب اإلش�كال لي�س ف�ي إسلام التج�ارب وال ف�ي
ّ
اإلسلام البدي�ل  ،ولكن اإلش�كال في المس�لمين أنفس�هم
وه�م يروج�ون البدائ�ل  ..ويغرس�ون الرذائل..ويحارب�ون
الفضائ�ل ..ويش�يدون مؤسس�ات الديان�ة والتدي�ن مفرغ�ة
المحتوى ..ش�ديدة االلتواء قائم�ة من ألفها إلى يائها لتطويع
الدين وأصوله لمفهومي (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) و(فرق تسد).
إن مفهوم الشيطان التاريخي (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) هو المفهوم
السائد والواعي الرائد لكثير من الدعوات اإلسالمية السائدة
والواعدة ..ومفهوم (فرق تس�د) هو االس�تراتيجية التي ينزع
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اإلسالم احلق
والبديل اإلسالمي
املصنع

مفهوم (أنا خري
منه) و(فرق تسد)
وارد يف كثري
من الدعوات
اإلسالمية املعارصة

كل فريق من هذه الفرق على تأصيلها في حربه المصيرية مع
أخيه المس�لم مذهبي ًا وعقائدي ًا وسلالي ًا وحزبي ًا واجتماعي ًا..
والواق�ع العربي واإلسلامي خير ش�اهد على م�ا نتحدث به
ونقرره هنا وهناك.

والمرحلة القادم�ة وكذلك إفرازات المرحلة المعاصرة
تش�ير بوضوح إلى (توسع دائرة الصراع بين المسلمين تحت
هذين المبدأين) وال غيرهما..لبتة..

فليس هناك وس�طية وال اعتدال ( ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [الكهف. ]5:
الوسطية
واالعتدال مها
طعم املرحلة
اللذيذ الذي
يوسع الرشاكة
بني سامرسة األمر
وعصبة طموح
اليوم والغد

فاالس�تراتيجية الفعلي�ة لحرك�ة الش�يطان الماس�خ هي
القابض�ة على زمام الرم�وز المعبرة عن ه�ذه المبادئ وليس
غيرهم�ا ..والوس�طية واالعت�دال هما ُطع�م المرحلة اللذيذ
لتوس�يع دائرة الش�راكة بين سماس�رة األمس وعصبة طموح
الي�وم والغ�د ..هذا م�ن وجهة نظر اإلسلام الش�عبي القائم
عل�ى النظر ف�ي ثوابت الق�رآن والس�نة وأخالق النب�وة وفقه
التحوالت المشروع..
وأما من وجهة نظر اإلسالم الرسمي القائم على الحكم
والتس�ييس والج�اه واالمت�داد واألنوي�ة والتفرق�ة فلا  ،بل
ربم�ا أدينت أقوالنا ومفاهيمنا و ُفس�رت عل�ى غير مقصودها
اإلسلامي الصحي�ح  ،وه�ذا ليس بجدي�د ..وإنم�ا الجديد
والمستحيل أيض ًا أن يعترف المتأسلمون المنتسبون لإلسالم
ـ وهم المسلمون بالش�بهة من الجنود والحشود ومن سيأتي
172

على ش�بههم ومثلهم من نماذج اإلف�راط والتفريط ـ بحقائق
األمر ومعرفته من وجهه الصحيح.

إنن�ا ف�ي حاج�ة فعلي�ة لإلسلام الحق وليس لإلسلام
التجاري المصنع ..وال اإلسالم العولمي البديل ..فاإلسالم
البدي�ل سيس�تخدم الش�يطان ف�ي س�بيل إنجاح�ه ،كل ه�ذه
المس�ميات المتنازع�ة والمتنوعة من خالل مب�دأي (أنا خير
منه – فرق تسد)(((.
واإلسالم التجاري مجرد أداة ماسخة وناسخة لإلسالم
األساس  ،وهي المسماة في اإلسالم (بالقبض والنقض).

سماها القرآن
وكل هذه المس�ميات الناسخة الماس�خة َّ
(ﯗ ﯘ ﯙ)  ،وأمرنا أن نتجنبها في مس�يرة البناء
الش�رعي (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)
[البق�رة( ]208:ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ) [البق�رة ]169:إذن فهل م�ن بيان رباني أوضح من
هذا....؟؟

إن الحق سبحانه يؤكد صدور األوامر الشيطانية إلى بني
اإلنس�ان بممارسة (الس�وء والفحشاء)  ،والس�وء والفحشاء
هما الممارس�ان اليوم في كافة شؤون حياة األمم بما فيها أمة

((( وهي املسامة يف مرحلة العوملة بالفوىض اخلالقة ،وقد بدأ مرشوعها
يف العراق والشام وستستمر إىل مناطق أخرى يف العاملني العريب
واإلسالمي.
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حاجتنا لإلسالم
احلق وليس
اإلسالم التجاري

خطوات الشيطان
املتأسلمة

السوء والفحشاء
أوامر الشيطان:
ومها املامرسان
اليوم يف كافة
شؤون احلياة

القرآن والسنة.

أال ت�رى ماتفعل�ه الجهات المعنية باالقتص�اد في العالم
من تهديد الش�عوب بالفقر ومستقبل المجاعة؛ وقد امتلكت
أسباب الغذاء والحاجات األساسية وحولتها من ناتج شعبي
ف�ي األوط�ان والبلدان إل�ى ناتج عالمي يتحك�م في المصير
واألهداف.
وهذا ما أنذر به  mأمة القرآن من شمول أثر الشيطان في

تخويف األمة بالفقر ،وتحريشهم وإشغالهم بالفحشاء ،وهي
ظاه�رة المرحل�ة ..فما من قناة وال محطة ب�ث إذاعي محلي
أو عالم�ي إال وه�ي جزء من ترويج الفحش�اء بين الش�عوب
ٌ
راوية
حسب نس�بة عالقتها بالش�يطان وبرامجه ..وهي أيضا
ألخب�ار التخوي�ف من الفقر وف�ق أطروحات خب�راء التغذية
ومس�تثمري الش�عوب المغلوب�ة ،ق�ال تعال�ى ( :ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) [البقرة.]268:
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ت
لت
تجريد ا حقيق و حقيق التجريد

م�ع بداي�ة مرحل�ة الفتن�ة العمي�اء البكم�اء الصم�اء التي
ي�ؤول فيها أمر األمة إل�ى الكافر ،وهي ما حددته اس�تقراءات
العالمات الش�رعية ف�ي فقه ال َّتحوالت بما ج�رى من أحداث
أخيرة ف�ي ُب ْرج التجارة العالمي وش�بهه ،مم�ا أ َّدى إلى َف ْرض
سياس�ة العولمة في العالم ..وأدى إلى طرح مس�ميات جديدة
لإلسلام والمس�لمين ..م�ع ه�ذه البداي�ات ب�رزت روائ�ح
ُ
األطروح�ات السياس�ية ح�ول آل البي�ت ف�ي العال�م العرب�ي
واإلسلامي كورقة مس�تجدة في المرحلة ..وال ش�ك أن هذه
القضي�ة ليس�ت جدي�دة ف�ي ذاتها؛ بل ه�ي إح�دى موروثات
التاري�خ المعق�د في المس�يرة اإلسلامية؛ ولك�ن الجديد هو
نزوله�ا إلى س�وق العرض والطلب السياس�ي وتفعيلها كبؤرة
صراع عملي في الواقع الشعبي..
فاألنظم�ة العربي�ة واإلسلامية ف�ي ه�ذه المرحل�ة هي
أنظم�ة قلق�ة الواقع والمصي�ر ،ومهددة بالخطر م�ن الداخل
والخارج .حيث ال اس�تقرار في األوضاع الداخلية لما ينتابها
م�ن ص�راع األحزاب وتعدده�ا وما يمور من لهيب سياس�ي
مبرم�ج وغير مبرمج ،وفش�ل اقتص�ادي وزراع�ي قائم على
ٍ
مهدد باالنهيار مع ارتفاع العمالت
الخدمات والقروضات ،
وغالء األس�عار ،وكذلك األوضاع الخارجية لما يشوبها من
اهتزاز عس�كري وسياسي أمام قوى االس�تعمار واالستثمار
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األنظمة العربية
يف هذه املرحلة
مهددة من الداخل
واخلارج

المحرك�ة دف�ة القضاي�ا المصيري�ة ..كم�ا ه�و في فلس�طين
والعراق واألفغان وغيرها...

بديهيا لكل العلل والش�وائب
وهذه البيئات القلقة مهيأة
ًّ
التي يس�تغلها المتنف�ذون في العال�م اإلنس�اني لتدمير القيم
اإلسلامية ،وإرضاخ المس�لمين ومقدراتهم لالنطواء تحت
راي�ة العولم�ة ومهندس�يها ،والعال�م العرب�ي واإلسلامي
محش�ود بالبؤر المتصارع�ة والكتل المتنازع�ة  ،منها ما جاء
بفعل تنوع الفكر المذهبي ،ومنها ما استحدثته القوى الفاعلة
م�ن تس�ييس حزب�ي وحكومي إلله�اب األت�ون االجتماعي
بالصراع�ات والمنافس�ات المؤدي�ة بالض�رورة إل�ى التناحر
والحيرة والفشل..
املحاور الثالثة:
اإلفراط والتفريط
واالعتدال

مدرسة حرضموت
مثال الوسطية
الرشعية واالعتدال
الواعي

ومثالن�ا على ه�ذا الحال المزري ما يغش�ى الس�اعة من
جديد األوراق ومحتوياتها ..فعلى المستوى اإلقليمي نشهد
الصراع الفكري المس�يس حول قضية آل البيت ..بمحاورها
الثالثة :اإلفراط  ،التفريط  ،االعتدال.

والمح�اور الثالث�ة لها رجالها وش�يوخها ومؤسس�اتها
وعباقرته�ا المنش�غلون بتحريك مهمات العمل الش�عبي في
إثارة هذه المحاور والزج بالش�عوب في األحابيل المنسوجة
لم�ا يخدم الكف�ر والكافر ويحق�ق في الواق�ع المهزوز ما ال
تحققه الحروب العسكرية.

فهذه (مدرس�ة حضرموت) وقد برزت في هذه المرحلة
على صعيد اليمن والعالم مثا ً
ال للوسطية الشرعية واالعتدال
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الواع�ي م�ن خالل م�ا أثبته التاري�خ اإلقليم�ي والعالمي من
الس�نِّي ..الذي اخت�اره رجال هذه
سلامة المنهج الصوف�ي ُّ
العملية
المدرس�ة ألنفسهم وأتباعهم وزادوه تفرد ًا بمواقفهم
ّ
التي أسهمت في سالمة الطريقة وانتشار المدرسة في أفجاج
العال�م وحمل رس�الة المحبة والرحمة والسلام إلى العرب
واألعج�ام ،وأجمعت ُكتب التاريخ المعاص�ر والقديم على
ذلك ،ولم يش�ذ عن هذا اإلجماع إلاَّ أهل الش�ذوذ الغارقين
في خدمت�ه حتى الثُّمال�ة((( ..وأهل الش�ذوذ ليس�وا نموذج ًا
معين� ًا ف�ي ط�رف م�ن أط�راف المعم�ورة ..ولكنه�م أقماع
مسيس�ون يس�تغل الش�يطان حماس�هم لمذاهبهم وأفكارهم
ّ
المسيس�ة فيؤيد اندفاعهم ضد أش�باههم وأمثالهم من حملة
المنه�ج التقلي�دي األب�وي فيبرزه�م عل�ى س�احة الحرك�ة
المعاص�رة ثقاف� ًة وتربي� ًة وتعليم� ًا وإعالم� ًا ،ويج�دون م�ن
األجه�زة الحديثة كاالنترنت والقنوات وامتالك مواقع المال
واألعم�ال وغيرها مرتع ًا خصب ًا إلرس�ال ما ه�م بصدده إلى
العالم .فيحدثون القلق ويوس�عون دوائر النقاش فيما يفكك
أواصر الشعوب ،ويدمر عالقاتها من داخلها ..وهذا ما نحن
بصدد إيضاح الوقوف تجاهه..

فاإلم�ام المهاج�ر في مدرس�ة حضرم�وت والفقي�ه المقدم
كالهم�ا رجل مواقف وش�يوخ مدرس�ة ..ومن خلال مواقفهما
العملية والعلمية اكتس�بت (مدرسة حضرموت) شهرتها الواسعة
((( الثاملة  :السكر .
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مدرسة حرضموت
ومواقفها العلمية
والعملية

وموقعه�ا العالم�ي ..ولهذا وذاك ف�إن مدارس القب�ض والنقض
الع َلمان
يهمه�ا كثي�ر ًا هدم مح�اور النج�اح الت�ي حققه�ا ه�ذان َ
ليصبح�ا في قاموس هذه الم�دارس القبض والنقض انفصاما عن
الحق وهروبا عن اإلجماع األبوي في العالم .

اإلمجاع األبوي

النفعيون ودورهم
يف تشتيت جهود
املدرسة والطريقة

(واإلجم�اع األبوي) ف�ي قاموس الم�دارس المقبوضة
والمنقوض�ة ( :احت�كار المس�لمين داخ�ل مايس�مى بمنه�ج
التوحي�د السياس�ي أو حاملي�ه م�ن الطرف النقي�ض بمذهب
آل البيت) ،وكأن اإلسلام بأركانه ومبادئه انحصر في سياسة
ِ
ٍ
مجموعة
رجال من آل
مجموعة من أتباع مذهب س�ني أو في
صرف وال ٌ
ٌ
عدل
البيت بعد رس�ول الل�ه  ،mوال ُي ْق َب ُل ألحد
إلاَّ م�ن هذين المنفذي�ن الضيقين المحدودي�ن ..وهنا تكمن
الخطورة في المدارس المقبوضة ومبادئها..

فه�ذه ال�رؤى الت�ي تنام�ت عب�ر التاريخ المتقل�ب تهيأ
له�ا اآلن بع�ض ق�وة الق�رار ،وكمال النس�بة في االس�تقرار،
وارتبط�ت مصيري ًا بالمصالح العولمية لالس�تثمار ،فأطلقت
العن�ان لعناترتها النفعيين ؛ كي يجه�زوا على الورقة األخيرة
(آل البي�ت) ويحش�روها ف�ي معركة الس�وق والتس�ويق عبر
المزاد المحلي والعالمي المتناحر..
وألنن�ا نعيش المرحلة ونش�اهد تطوراتها ..ونحن أيض ًا
ج�زء م�ن (عالمية اإلسلام ودعوته الش�رعية) فق�د آلمنا ما
يفتعل�ه النفعي�ون م�ن دائرتن�ا اإلقليمي�ة؛ ليش�تتوا ب�ه جهود
المدرس�ة والطريقة ..ويفتعلون األزم�ات وال ُّتهمات لنقض
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ثوابته�ا ..وإش�اعة الفوض�ى والقلق والش�ك واالرتياب في
ناشئتها المخدوعين..
فالس�نوات القليلة الماضية قد ش�هدت معركة االنفعال
بين مدرسة حضـرموت وبعض المتبرعين من أبنائها لصالح
مدرس�ة القب�ض والنقض  ..تلك المدرس�ة التي ش�ذت عن
المدرس�ة الحنبلي�ة األبوي�ة ..وأتت بم�ا لم ِ
يأت ب�ه األوائل
وأدت دوره�ا الفاع�ل في
وبم�ا ال ينطب�ق عل�ى األواخ�رَّ ..
المسيس�ة كله�ا ..وال زال�ت مرقوماته�ا الكتابي�ة
المرحل�ة
َّ
وقراراتها المعرفية وتس�جيالتها المرئي�ة والصوتية وأتباعها
المتش�ددون والمعتدل�ون خي�ر ش�اهد عل�ى دوره�ا الفاعل
ف�ي التش�تيت والتنكيت ،ولكنه�ا مع بداية تغي�رات المرحلة
م�ن العلمن�ة إل�ى العولم�ة ..تأقلم�ت محلي� ًا بع�د تأقلمه�ا
عالمي ًا مع مبدأي (الوس�طية واالعتدال) المس�يس  ،وتخلى
رم�وز الحركة النفعي�ون عن كثير من أوراق الحركية الش�اذة
في أس�لوب ح�واري لطي�ف ..ومك ٍر استسلامي مس�يلمي
مخي�ف ..لتبرز بالضرورة رموز جدي�دة أخرى تحمل قضية
واسعة أخرى ..تتجاوز حملة (الوسطية واالعتدال) وتتنامى
من داخل بيئاتهم وبؤره�م ضدّ هم وضدّ برنامجهم الدعوي
واإلعالمي ..حاملة مبدأي (اإلف�راط والتفريط) في معالجة
ش�ؤون العالقة بآل البيت عنص�ر ًا ومذهب ًا وقضي ًة ..وهذا هو
ما يجري اآلن..
إهنا ليست قضية مقالة حمددة أو رسالة معينة أو أتون حوار
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املسترشقون
وحماوالهتم لنقض
عرى املدرسة

بني دعاة املذهب العام آلل البيت املعروف باإلمامية ..وبني
دعاة منهج املهاجر والفقيه املعروف بمدرسة حرضموت..
ولكنها إحدى أحابيل املرحلة ..وهي تشبه من وجه وآخر ما
فعله املسترشقون عندما أعجزهتم مدرسة حرضموت وشعروا
بعظمة دورها يف جزر إندونيسيا فأرسلوا أحد املسترشقني
إىل تريم للبحث يف مسألة نقض الرتكيب اهليكيل لألنساب
ودخل املسترشق إىل (تريم) حتت رعاية املظلة االستعامرية
وتسامح السادة العلوية وربام لسذاجتهم املفرطة يف إحسان
الظن بكل من َه َّب و َد َّب ..لوال أن السيد العالمة عبدالاله
بن حسن بلفقيه أدرك خطورة املوقف وعرف املغزى الذي
يدندن عليه النفعيون العامليون فتابع املوقف بحزم وروية
فص َّنف
حتى اكتشف سياسة املسترشق وما كان حيوم حولهَ ،
مقابل ذلك كتابه الشهري «الشواهد اجللية يف نقض القاعدة
اخللدونية» ..وال زال الكتاب أحد شواهد املرحلة ..ومؤكد ًا
فشل االسترشاق عند بروز احلق بيد أهله(((..
((( ويف مرحلة االستهتار تبنى املندفعون واملنتفعون من داخل خيمة
مدرسة حرضموت خدمة املنهج املاركسـي امللحد حتت شعار :
(سحق الكهنوت واجب)  ،واشرتك كثري من أبناء آل البيت يف
الدماء والقتل والسحل واملصادرة؛ ليحققوا للشيطان واملدرسة
اإلحلادية مبتغاها وهدفها العاملي ،ويف أتون مرحلتنا املعارصة
أوكلت املهمة االستشـراقية إىل تالميذ املدرسة الغثائية من أبناء
وأحفاد وأتباع مدرسة حرضموت ذاهتا بعد أن ارتبطت ثقافاهتم
ومصاحلهم باألفكار الناقضة والسياسات القابضة.
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والشاذون من كل وجه تعمى أعينهم عن الحق الناصع
بيانه ،والقائم بنيانه ،وال يشغلهم إلاَّ الهدم ،وفي سبيل
إنجاح الهدم يتغاضون عن كل فعل حميد ورأي سديد إلى
ما يناسبهم من شذوذ وحمالت هيسترية داعمين الهسترة
والشذوذ بالهوامش والمراجع واألرقام التي يوهمون
األغرار بأنها تجريد التحقيق.

الشاذون من كل
وجه تعمى أعينهم
عن احلق الناصع .

إن مس�ألة آل البي�ت بحضرم�وت مس�ألة عالمي�ة ..ب�ل
المسيس�ة .وبهذا
ه�ي المع�ادل الوحيد أم�ام أوراق العالمية
ّ
فالمتناول�ون لها ..غرضهم خدمة اله�دم العالمي ليس اّإل..
س�واء كانوا علموا ذلك -وهذا ما ال نعتقده -أم لم يعلموه..
لحس�ن اعتقاده�م ف�ي أنفس�هم ..فه�م مس�تخدمون باس�م
العاطفة الجياشة والفراغ المعرفي األبوي ..وهذا ما ستظهره
األيام والليالي في القريب العاجل..

والح�ق يأب�ى أن يدخ�ل ب�أي وج�ه إلى س�وق العرض
المسيس ..حتى لو أقحمه النفعيون في ذلك..
والطلب
ّ
فم�ا موق�ف المهاج�ر والفقي�ه إلاَّ موق�ف اإلم�ام علي
ؤ وآل بيته وما مواقفهم مع ًا اَّإل مواقف المصطفى .m

وأما مواقف النفعيين فهي مواقف التحكم والتهكم التي
المفرطون ..في كل
المحبون المفرطون والمبغضون
وقفه�ا
ُّ
ّ
تاري�خ ومرحلة ..وقد أخذت عقول كثير من هيش�ات الناس
ومن ِضعاف المعرفة األبوية في آل البيت أنفس�هم ..وما من
تهويش وال مبدأ وال فكرة تبناها طالب مال وجاه وسلاح..
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املواقف األبوية

إلاَّ ووج�دت م�ن الن�اس على مختل�ف طبقاتهم وأنس�ابهم
موقع ًا ومكان ًا ،وخاصة عند غياب التعليم األبوي ..وانتش�ار
التعليم النفعي المسيس..
بدء غياب دور
التعليم األبوي يف
حرضموت

مواقف عاملية يف
تاريخ التمرحل

وغياب التعليم األبوي في اليمن وحضرموت قد بدأ منذ
المسيس
عهد االستعمار ولم يبقَ غير التعليم النفعي الغثائي
ّ
مر بثالث مراحل معلومة :مرحلة االستعمار  ،ومرحلة
الذي َّ
االستهتار  ،ومرحلة االستثمار.
ونقررها هنا للمرة العاش�رة تقريب� ًا ليفقهها بالتكرار من

ل�م يفهمه�ا من قب�ل ..ومنذ عهد االس�تعمار واإلسلام كله
ُيعان�ي من سياس�ة النقض والقب�ض ..وعلى أي�دي النفعيين
من المس�لمين أنفسهم ممن اتخذهم الشيطان وكالء ينفذون
في بيوتهم ومدارس�هم أساليب القبض والنقض ،ويستلمون
فشلا وش�ذوذ ًا وانخداع ًا ِ
ً
وخداع ًا وزيف ًا وانسالخ ًا
عائداتها
عن التاريخ وشرفه األبوي..
إن م�ا فعل�ه المهاج�ر والفقي�ه كان مرضي ًا لله ورس�وله
وألئم�ة اآلل ..وه�ذا ما اس�تقرت ب�ه رحى الحي�اة ..وأما ما
يتح�دث عن�ه النفعي�ون فحل�م ال زال ف�ي غياه�ب العق�ول
النائم�ة؛ ألنه نقض للثوابت وليس بناء لها ..فالذين ينقضون
أقرها وش�ارك ف�ي بنائها إمام الحق علي
ثوابت الخالفة وقد َّ
ب�ن أبي طال�ب وآل بيته ...ورضيها وكان فيصلها الش�امخ..
وارتب�ط برجالها علم� ًا وفتوى وحرب ًا وس�لم ًا؛ ب�ل وصهار ًة
وعالق ًة ..ما الذي يمنعهم أن ينقضوا ثوابت المهاجر والفقيه
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وم�ن قبلهم وم�ن بعدهم ..إنها حرب ضد اإلسلام بعمومه
ونقض� ًا لما تركب من حق مع فهومه ..وأما ما يتعلق بأغيلمة
قري�ش ومرحلة بني أمي�ة والملك العض�وض ،فقد وضعت
مدرسة اإلسالم العالمية موقفها بوضوح ..ولم تعد محتاجة
إل�ى اكتش�اف جدي�د وال مهادنة ف�ي دعم باط�ل ..وال تأخر
ف�ي نصرة ح�ق ..وآل البيت األطهار ليس�وا سياس�ة مراحل
وتجمع�ات فصائ�ل ..وإنم�ا هم ُس�فن ال َّنج�اة للعال�م كله،
وبكاف�ة مذاهبه�م الصحيح�ة ..وقدوته�م ال تنبع م�ن وقائع
أح�داث التاري�خ ومش�اكله ،وإنم�ا من مواق�ف األب األول
وس� َلك مس�لكهم
ووس�ائله  ،فم�ن عل�م هذا عرف األطهار َ
وم�ن َخب�ط وخلط س�قط في الوح�ل وجرف�ه التي�ار إلى أن
يقضي الله أمر ًا كان مفعو ً
ال..
والذي�ن ال يعجبه�م المنط�ق اإلنش�ائي النع�دام األدل�ة
والبراهي�ن المنقولة عن الغير ه�م أولئك الذين يحرفون األدلة
والبراهين داخ�ل مراجعها عند الحاجة لالس�تدالل والبرهنة،
وس َّ�نة
حوالت ُ
ولهذا فقد دخلنا معركة العولمة بسلاح ِفقه ال َّت ُّ
المواق�ف ..والذي�ن ال يعلمون هذا الفق�ه يحتاجون إلى إعادة
َ
النظر في كثير من قراءتهم للتاريخ واس�تداللهم به وبمجريات
أحداث�ه وحوادثه؛ ليتعرفوا على مقاييس العالقة بين األجيال..
وش�رف العلم�اء والخلف�اء الوارثي�ن ف�ي كل عص�ر وزم�ن..
وخطورة زعزعة الثقة بين األمة وخلفائها حيث ال تستقيم بهذه
الزعزع�ة أمة وال ُيعاد لها ش�رف ..وإنما ينحصر اس�تثمار هذه
األقاويل على منقوليها والمنتفعين بها فقط..
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حب آل البيت ..سياسة أم دين؟

عندما يثبت النس�ب المتسلس�ل بين الفرع واألصل من
آل البيت مرتفع ًا حتى المصدر األول للنسبة ..فالحق يقتضي
أن يعام�ل هذا المنتس�ب معاملة العترة الطاه�رة التي أوجب
اإلسلام اإلحس�ان إليها ..مهما كان مذهبه الفكري ومنزعه
الفئ�وي ..الله�م إن النصيح�ة عن�د التعصب واجب�ة إذا كان
المنزع الفئوي أو المذهبي من طرفي اإلفراط أو التفريط..
لكن المشاهد في حياتنا المعاصرة ،وربما في بعض من
س�بق أن المعامالت مع «آل البيت» حت�ى فيما بينهم إنما هو
المسوق في الحياة ،وسبب
جزء من سياسة العرض والطلب
َّ
ذلك اختالف الرؤى ..وعدم القدوة الحسنة.

والرؤى باعتبارها فروع مواقف وحصيلة أفكار وثمرات
تق�ص ألحوال الغير نجدها في غالب األحوال محصورة في
ٍّ
تكونت من خلال أحداث
ش�ؤون محددة ..ه�ذه الش�ؤون َّ
معينة في تاريخ اإلسالم وكانت سبب ًا في تكوين وجهات نظر
معينة تط�ورت بفعل التحدي والتع�دي؛ لتصبح مذهب قوم
ورؤية جماعة  ،وتتحول من كونها قضية دفاع عن (آل البيت)
مث ً
ال أو عن اإلسلام الخالص ..إلى شبه قضية عدائية تسري
آثارها إلى كل شؤون الحياة والعالقات بين المختلفين(((.
((( والقدوة احلسنة يف كل األحوال إنام هي شخصية املتبوع األعظم
 mيف معاملته مع حمبه ومبغضه ،وهذه أيض ًا انعدمت من أسلوب

184

وق�د جمعتني الظروف المق�درة أن ألتقي بأحدهم ممن
المسيس آلل البيت)  ،وكان يزورني
(يعمل في إطار الترويج
ّ
وكنت أجيبه حسب
ويحتك بي ويسألني في كثير من األمور،
ُ
معرفتي المحدودة ،وخالل إحدى المناقشات تأكد له صحة
نس�بي المتسلس�ل إلى المنبع األولَّ ..
فأكد ل�ي إيمانه بذلك
فقلت ل�ه :لكنا ال نج�د ما لنا من
وس�روره من هذا الش�أنُ ..
حق ل�دى رموز الحركة ف�ي الحياة ..فضحك وأش�ار لي أن
ف�ي مذهبه�م ه�ذا أم�ر ال يضي�ع وال زال آل البي�ت ينعمون
بخم�س ُ
ُ
الخمس ..فقلت ل�ه مازح ًا :إذن ..فأي�ن هذا من آل
البيت عندنا ..قال :أنتم لس�تم م ّنا ..قلت :وهل يشترط ذلك
في اإلسالم ،قال :يشترط عندنا ..فأهل السنة في نظرنا كيت
فاس�تعظمت ما قال ..قلت له :حتى لو ثبت انتساب
وكيت..
ُ
الفرد منهم لرسول الله  ، mقال :ولو كان ذلك.
قل�ت :إذن ..فه�ذا دلي�ل ص�ارخ عل�ى أن العط�اء ليس
ُ
بالنسب الممدوح ..وإنما بالمذهب وحده..

رأيت من ينتمي
ولكني لم أستغرب فيما بعد ذلك عندما ُ
نس�ب ًا آلل البيت في حضرموت ..ويعيش في خدمة اآلخرين
عل�ى حس�ابهم ..لكنه وإياه�م متعاونون على نق�ض ُع َراهم
الشرعية ،والطعن في مواقفهم ومدرستهم ..دون احترام لما
كانوا عليه من نسبة أو علم شرعي مسند..
املعاملة لتصبح املسألة جمرد اختيارات وتربيرات وخترصات
وهتكامت ....الخ.
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جتربة واعية مع
أنموذج حركي

مرشوع الرصاع
الطبقي ثم
االعتقادي ألضداد
مدرسة التصوف
وآل البيت

مظاهر مرحلة
االستثامر

المسيس�ة ف�ي
وه�ذه ه�ي إح�دى ظواه�ر المراح�ل
َّ
عصـ�ر الغث�اء .فالذي�ن اس�تفادت منه�م مرحل�ة االس�تهتار
(((
بي�ن مجتهدين في مش�روع الصراع الطبقي ث�م االعتقادي
كان�وا أصحاب مواقف ضد مدرس�تهم الصوفية ،وأصحاب
انتماء فك�ري للم�دارس اإللحادية والرأس�مالية ..معتقدين
ف�ي قرارة أنفس�هم أنهم إما أحرار وإما دعاة اس�تقرار ..وكال
الفريقين يطبقون النظري�ات االقتصادية والتربوية والتعليمية
واإلعالمي�ة المزدوج�ة ويتح�دون ف�ي محارب�ة تاريخه�م
وسلاالتهم وأساليب مدارسهم الش�رعية لصالح المدارس
العالمي�ة الربوي�ة ،وضد مدرس�ة اإلسلام األبوي�ة ..وهكذا
كانت مرحلة االستعمار واالستهتار.
أما مرحلة االس�تثمار فق�د اصطبغت بألوان َش� َّتى؛ ألن
لأللوان دور ًا هام ًا في تس�ويق عائدات االستثمار  ،ومن هذه
زج المدرس�ة الصوفي�ة في المعرك�ة الجديدة ..إلى
األلوان ُّ
جان�ب المدارس األخرى في محيط الش�عوب المخدوعة..
فيتنام�ى الصـراع ويتفاعل في س�وق العرض والطلب ويجد
فعل الجميع في س�احة
المس�تثمرون األرب�اح الخيالية التي ُت ِّ
التعددية..
فالتعددية في السياس�ة االس�تثمارية مش�روعة  ،ولكنها

((( مشـروع الرصاع الطبقي تبنته املدرسة الشيوعية العاملية  ،ومرشوع
الرصاع االعتقادي تبنته املدرسة الرأساملية و َن َّف َذ املرشوع يف العاملني
العريب واإلسالمي عنارص احلكم والعلم يف دوائرمها النفعية.
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المسيس�ة من أتب�اع المذهبية والحزبية والتيارية
لدى العقول
َّ
وغيرها وس�يلة للصراع وليس�ت وس�يلة للوحدة بين الفئات
والشعوب..

واإلسلام الح�ق إنما يدع�و إل�ى الوح�دة الفكرية بين
الش�عوب عل�ى قواس�م مش�تركة ،ول�و اختلف�ت المفاهي�م
واآلراء ..فاالختلاف في اآلراء ال يفس�د للوح�دة قضية إن
كان الداعون لها أهل اإلسالم العالمي ..أما إذا كان الداعون
له�ا أه�ل الفك�ر العولمي فال ب�د أن تؤدي دوره�ا االنفعالي
حتى حين ..طوع ًا أو كره ًا..

وأهل الفك�ر العولمي هم حصيلة التخ�رج من مدارس
القبض والنقض االس�تثماري عب�ر المراحل ممن انقطع عن
المدرس�ة األبوية الش�عبية ،وتلقى دراس�ته ومواقفه من ألفها
إل�ى يائه�ا م�ن مؤسس�ات االس�تيراد والتصدي�ر الحكوم�ي
والحزبي الممنهج ..أوأنه لم يعرف المدرس�ة األبوية إلاَّ من
خالل ُركام القبور وزياراتها ،وتقديس األولياء وأضرحتهم،
وم�ا ي�دور ف�ي ه�ذا المضم�ار م�ن مرقوم�ات المدرس�تين
المتناقضتين ذات العالقة بمرحلة االستهتار المتمد :
األولى :مدرس�ة النقض والقبض الملتصقة بالرأسمالية
أو بالمدرس�ة الربوي�ة وم�ن انط�وى تحته�ا م�ن الجماعات
واألحزاب والبؤر المتنوعة.
الثانية :المدرسة الشيوعية االشتراكية اإللحادية.

فهات�ان المدرس�تان كانت�ا رائدت�ي المعرك�ة السياس�ية
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الفكر العوملي
وتالمذته

وجهان لعملة
واحدة

واالجتماعية في هذه المرحلة ..وهما المس�ؤولتان مسؤولية
مباش�رة عن تش�كيل العقل العولم�ي المعاص�ر ،وهما ـ أي
هات�ان المدرس�تان((( ـ عدوت�ا المدرس�ة األبوي�ة الش�رعية:
صوفية ومذهبية وآل البيت.
العداوة املتنامية
لدى مدارس
القبض والنقض
ليست عميقة
اجلذور

وإليضاح المس�ألة ..فالع�داوة المتنامية لدى مدرس�تي
النقض والقبض ضد المدرس�ة األبوية ليست عميقة الجذور
في التاريخ..ألن كافة المنتسبين إلى مدارس القبض والنقض
السياسي واالجتماعي انحدروا من التسلسل المعرفي األبوي
في مراحله المضطربة وانخرطوا في أوعية المدرس�ة الحديثة
ديني�ة ودنيوي�ة ،حت�ى انس�لخوا تمام ًا ع�ن عالقته�م بثوابت
التسلس�ل األبوي ،وبق�ي لهم االنتماء العام لإلسلام ،ولهذا
صار أتباع المدرس�ة الش�يوعية يشيدون باإلسلام ويعتبرونه
رائد االش�تراكية  ،ويلوحون باإلسالم االشتراكي وباشتراكية
اإلمام علي وأبي ذر وأرستقراطية أبي بكر وعمر.

وهك�ذا صار أتب�اع مدرس�ة النقض والقب�ض يرفضون
المذهبي�ة وركام التص�وف والتش�يع؛ ليتمس�كوا مباش�رة
باألصلين كتاب الله وس�نة رسول الله  ..mدعاية ونكاية..
يهدمون األمة بعمومها من ثوابتها.
((( ومدرسة اإلفراط يف التشيع يرفضون اخلالفة وما ترتب عليها
من حكم وعلم ومواقف ،ويقولون :ما بني عىل باطل فهو باطل،
فريفضون أهل السنة وما ترتب عىل اجتهادهم العلمي األصويل
واملذهبي..إلخ.
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وهذه السياس�ة كانت س�بب دخولهم هذه المجموعات
المسيسة ضد المدارس األبوية الشرعية..
معركة العداوة
َّ
والمدارس األبوية الشرعية:
*المذهبية

*والصوفية

*وآل البيت

مش�وبة ف�ي المرحل�ة وما س�بقها من مراح�ل باإلفراط
والتفريط.

وهما ـ أي  :اإلفراط والتفريط ـ في هذه المحاور الثالثة
اللذان اتخذتهما مدارس القبض والنقض سلما ً لظهورها في
الواقع المضطرب ،وس�بب ًا في اإلجه�از على ما تبقى من آثار
الخالفة اإلسلامية في المس�توى الدين�ي واالجتماعي لدى
المتصوفة والمذاهب الفقهية ومحبي آل البيت.

فاملعركة من وجهة فقه التحوالت ..هي سياسة وزج
بالدين يف أتوهنا ..مع أن الدين حيمل املخارج واحللول يف
املسيسة
ساعات احلرج؛ ولكن احلاملني له داخل األوعية
َّ
قد أحرجوا أنفسهم من بداية األمر فلم يتأخروا بعد هذا
اإلحراج من إرشاك اآلخرين يف ثمراته ونتائجه ..وقد اتسع
لدهيم شأن اإلحراج فتناولوا التاريخ بكامله رغب ًة يف نقض
ُعراه وثوابت مسريته اإليامنية ،كام هو حال من تناول مذهب
املهاجر ال ملجرد االستفادة املعرفية وإنام لتقرير وتفجري رصاع
حمدد ..ومثل من تناول الفقيه املقدم ال من أجل النظر يف
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تناول املغرضني
ينطلق من إحراج
أنفسهم وإحراج
اآلخرين يف
املفاهيم املقبوضة

حب آل البيت
قضية إسالمية
وليست قضية
مذهب بعينه

املذهب اإلمامي
أحد املذاهب
اإلسالمية ليس
بديال عنها

سعة مشهده الرشعي املأخوذ من كتاب اهلل وسنة نبيه ،وإنام
من خالل الطعن يف إسناده الرشعي والتلبيس عىل العقول
الغثائية يف اهتامه بالتحيز عن العلم املتسلسل إىل التصوف..
والفصل املتعمد بني مرحلة املهاجر ومرحلة الفقيه ،وحماولة
إبراز هدف املرحلة يف شيوع الدعوة اإلمامية من خالل هذا
االضطراب املفتعل ..وهذه هي وظيفة مدارس القبض
املسيس عرب التاريخ كله..
والنقض َّ

إن ح�ب آل البي�ت ومدرس�تهم قضي�ة اإلسلام كل�ه،
وليس�ت قضي�ة مذهب بعين�ه ..والمذهب اإلمام�ي هو أحد
ً
بديلا عنه�ا ..والذي�ن يص�رون على
مذاه�ب األم�ة ولي�س
احت�كار الديان�ة داخ�ل مذهب بعين�ه ..هم أولئ�ك الذين ال
يهمه�م من أمر األم�ة غير إحراجها ،وهدم اإلسلام عليها..
ليبق�ى تس�ييس مفه�وم آل البي�ت ..البديل ..وال غي�ر ،وهذا
احتكار استثماري صارخ..
وإذا ما اعرتفنا ضمن ًا بأن املذهب اإلمامي أحد مذاهب
األمة بل من أول مذاهبها اإلسالمية ..فإنا ال نجعله بدي ً
ال
عن املذاهب اإلسالمية ،وال نمنع تفضيل أتباعه له عىل
غريه ..فكل إناء بالذي فيه ينضح ..ألن وجهة نظرنا تشري
إىل أن كافة املذاهب اإلسالمية املعروفة يف التاريخ جتعل من
آل البيت ُس ُفن ًا لل َّنجاة ..إلاَّ ما َّ
شذ منها أو منهم ..والشذوذ
ليس قاعدة ..واملقصود بسفن النجاة ..أي  :املرجعية عند
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االختالف ،ووجود املخارج األبوية عند االحتدام(((.

وبهذا نج�د أن كل المذاهب تحتاج إل�ى آل البيت ،وال
ينحصـ�ر آل البيت في مجموعة إقليمي�ة معينة ،وال في رؤية
مذهبية مح�ددة اللهم إن انطواءهم ضمن المذاهب كلها أمر
بديهي حيثما نزلوا ودرسوا وتعلموا..

الس�ودان أخ�ذوا المذهب الس�ائد ،وآل
ف�آل البيت في ُ
البيت في مصر أخذوا المذهب السائد ،وآل البيت في المغرب
تمذهبوا بالمذهب الس�ائد ...وهكذا ..بل حتى آل البيت في
إيران والباكس�تان واألفغان تعددت مذاهبهم ومشاربهم مثل
غيرهم ..بين اإلفراط والتفريط واالعتدال(((..

المس�يس إف�راط ..ونف�ي ح�ق آل البيت في
والتحام�ل
ّ
الحي�اة تفري�ط ..واالعت�دال المش�روع أن يعت�رف الجمي�ع
بعظم�ة اإلسلام كله ..وش�رف أتباعه األوفياء إلاَّ من َش َّ�ذ ،
ومن َش َّذ َش َّذ في النار..
((( واملخارج األبوية التزام أدب النبوة مع اجلميع ،وعدم السقوط يف
طريف اإلفراط والتفريط.
((( وشذ بعض الغثائيني داخل آل البيت واحتضن لنفسه أو أيدّ يف
عصـره وحياته مذاهب االنحراف واالنجراف كاالشرتاكية
واحلزبية وغريها ...مما تأيت به رياح التحوالت والتغريات ..بل
إن مجهور ًا من آل البيت درسوا املذهب الناقض لثوابت التصوف
وأهله ،ومتذهبوا بمذهب النقض والقبض وجمموعاته ..تبع ًا
للمرحلة وما يدور فيها من تسييس ..إذن فام عالقة اإلسالم هبذا
التسييس واالنتقائية ؟
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آل البيت حيثام
كانوا فهم أئمة
هدى

فقه التحوالت
ورضورة دراسته

نصر على نقل
نصر على دراس�ة فق�ه التحوالت كما ّ
إننا ّ
تحليلنا للمعركة المحتدمة حول هذه المس�ائل  ،من مستوى
(ص�راع المرحلة) إل�ى طرح المرحلة بكاملها تحت دراس�ة
فقه التحوالت المس�ند إلى كتاب الله وسنة نبيه ومواقف آله
األطه�ار ..لنعرف العالقة الش�ـرعية من معن�ى قوله تعالى :
(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [األنع�ام ، ]89:وق�د
أعلن الحق س�بحانه وتعال�ى بعد إيراده ه�ذه الثوابت موقفه
م�ن محتكري الرؤى ومسيس�ي المراحل ،فقال ( :ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) [األنعام89:ـ. ]90
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كتاب اهلل وسنة نبيه ومواقف اآلل األطهار

إن فق�ه التحوالت المس�ند إل�ى أصوله الش�رعية هو
أح�د عل�وم آل البي�ت ،ومن ه�ذا العل�م ب�رزت مواقفهم
الش�رعية التي َح َقنُوا بها دماء األم�ة عبر تاريخ التحوالت
فتميزوا عن الظلمة وسفاكي الدماء وطلاَّ ب الدنيا.
كلهاَّ ..
والتحوالت :هي حوادث وأسباب تفرضها الظروف
والتقلبات ..س�لبا وإيجابا بأمر الله تعالى وسابق حكمته،
وأما المواقف :فهي ثبات األئمة األطهار والعلماء األبرار
أمام هذه التحوالت والحوادث لاللتزام باالعتدال الواعي
المشروع دون إفراط وال تفريط ...ومن هنا نبدأ:
•موقف اإلمام علي ؤ من الخالفة:

مع اعتبارنا ّ
لكل النصوص التي يعتبرها القائلون بأحقية
يفس�رون ب�ه خب�ر البيعة
اإلم�ام عل�ي ف�ي الخالف�ة ،وما ِّ
ف�ي الس�قيفة ،وإضفاء صف�ة المؤامرة على الق�رار وتأخر
بيع�ة اإلمام حتى م�رور األيام الثالثة ،كم�ا ورد في بعض
األقوال ،ثم بيعته لس�بب وآخر ..ونجد أن (موقف اإلمام
األخي�ر والنهائ�ي) والذي َبنَى عليه أه�ل عصره اعتبارات
موقفه هو إثبات خالفة أبي بكر ومبايعته والتزامه المشورة
إلى جانبه ،واالش�تراك الواعي في خدمة وحدة األمة(((..
((( بل ونجده ؤ ُيثبت اجتهاد الصحابة يف شأن اخلالفة بام كتبه
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موقف اإلمام عيل
ؤ

فيك�ون بهذا الموق�ف قد حدد هوي�ة القرار وش�ارك فيه،
َّ
المالم�ة ..وتتاب�ع ه�ذا الموق�ف
السلامة عل�ى َ
وفض�ل َّ
الواع�ي ف�ي وقوفه إلى جان�ب عمر ؤ بع�د وفاة أبي
بك�ر ،ث�م وقوف�ه بجان�ب عثمان ،ول�م يجيش أح�د ًا ضد
الق�رار المجم�ع إليه ،ولم ينس�حب ليعمل ف�ي الظل ضد
عم�ل المجم�وع ،وكان أول وقوفه ومواقف�ه ؤ التي
حدد بها هوية أتباعه وأنداده وأضداده ساعة امتالكه لقرار
الخالفة بعد مقتل عثمان ؤ  ،فكان ما يلي:
مواقف رضورية
لإلمام عيل ؤ

.1
.2

.3
.4

1قبول الخالفة على مضض لما قد استشرى من الفتن.
2عدم اتخاذ أي موقف معلن من الخلفاء الس�ابقين أو
نق�د لحكمه�م أو نقض لعرى أحكامهم وش�وراهم،
وهذا يعني سلامة منهج الخلف�اء وموافقته لما كانوا
علي�ه؛ بل َج َّند أبناءه للدفاع عن عثمان ؤ س�اعة
حصاره.
3موقفه الواض�ح من غالة الش�يعة المفرطين في ذاته،
والتبري من آخرين.
وما ُأثر عنه من حرق أحدهم
ِّ
أمية وع�دم المهادنة في
4تحديد موقفه من س�لطة بني ّ

ملعاوية بن أيب سفيان عندما َأ َبى أن ُيبايعه ..فكتب إليه( :إنام
الشورى للمهاجرين واألنصار  ،فإن اجتمعوا عىل رجل وسموه
إمام ًا كان ذلك ،فإن خرج منهم خارج لطعن أو بدعة ر ّدوه إىل ما
خرج منه  ،فإن َأ َبى قاتلوه عىل إتباعه غري سبيل املؤمنني ،وواله اهلل
ما توىل) اهـ هنج البالغة (.)7/3
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ش�أن تمحكه�م بقضي�ة عثمان ؤ وإع�ذاره لمن
وقف موقف ًا سلبي ًا منه في أيام الفتنة.
5 .5معاملت�ه العادل�ة مع معارضي�ه من أصحاب رس�ول
الل�ه  mوع�دم س�بهم أو تكفيره�م أو معاملتهم بما
يعامله�م به مدّ عو المحبة لإلمام ؤ حتى اليوم..
وخاص�ة مواقف�ه م�ن األصح�اب األكاب�ر كعائش�ة
وطلح�ة والزبي�ر ئ ..وب�ه يتض�ح الف�رق بي�ن
موق�ف األتباع وموقف المقتدى به ..من خالل س�نة
المواقف لألئمة ال من خالل مواقف األتباع.
.6

6انقسام أتباعه في حرب الجمل إلى ثالثة أقسام:

*آل بيته ومحبيه الخواص رأوا رأيه وسكتوا عن
الغير.
*ش�يعته الذين ألزم�وه بقبول التحكيم وأش�اروا
عليه بما لم يرضه حتى آلت القضية إلى الحيلة
الموصوفة بالتحكيم.
*الخ�وارج الذي�ن خرج�وا عن�ه بس�بب رض�اه
بموق�ف ش�يعته ،وتش�عبت المواق�ف به�ذا
االنقس�ام وج�رت مجراها من القض�اء والقدر
إلى الحرب معهم..

ويس�تفاد من نصوص فق�ه التحوالت وس�نن المواقف
ع�دم انش�غال اإلم�ام عل�ي ؤ س�اعة امتالك�ه لق�رار
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فقه التحوالت
واهتاممه بمواقف
اإلمام عيل ؤ
أمام مواقف
الصحابة n

الخالف�ة حت�ى موت�ه بنق�ض خالف�ة أب�ي بك�ر أو عمر أو
عثمان  ، nأو تخوينهم أو تجييش الرأي اإلسلامي
ضدهم ،أو حصره اإليمان واإلسلام بعد رسول الله m
ب�ردة األصحاب
في خمس�ة كم�ا يدعي الغالة ،وحكمهم ّ
والعي�اذ بالله -أو انحصار العلم والفتوى والمذهبية فيما يس�مى بمذهب آل البيت ،وحصر مذهب آل البيت في
اإلمام علي ئ سبطيه دون غيرهم..

ما يشاع ويروج
ال عالقة له بأئمة
آل البيت األطهار
n

فهمنا ملذهب آل
البيت من خالل
مواقفهم الذاتية
وليس من ركام
املراحل

روج له في ش�أن
ف�كل ما ُيش�اع أو ُيقال أو ُيكتب أو ُي ّ
هذه القضايا ال عالقة له بأئمة آل البيت األطهار ،المقتفين
منه�ج النب�ي المخت�ار ى  ،وإنم�ا ه�ي مواق�ف األتب�اع
المتعصبي�ن وف�ق قراءتهم لألح�داث ..كما هو في ش�أن
أتب�اع المذاهب وعصبيتهم ض�د غيرهم ..خالف ًا لمواقف
األئم�ة ذاته�م ..وه�ذه ظاه�رة استش�رت في المس�لمين
ولألسف ،وتحولت إلى منهج سياسي ودين قياسي.

وال�ذي يعن�ي األم�ة م�ن ه�ذا ال�ركام المتناقض هو
موقف أئم�ة آل البيت األطهار والصحابة األبرار ئ
فقط ...وأما ركام األتباع وما قرروه ألنفس�هم من مواقف
ِ
فع ّلة من علل المراحل  ،وليست مذهب ًا ُيقتدى به ويهتدى
بهدي�ه ..وهذا ما فعل�ه واتخذه عقالء األم�ة واألئمة على
مدى مراحل استشراء الفتنة وسيرها المخيف.
وبه�ذا يك�ون فهمنا لمذه�ب آل البيت ه�ي مواقفهم
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الذاتي�ة والمعروفة لدى األم�ة باإلمامة  ،وهي مرتبة ينالها
األئم�ة األطهار تضاهي رتبة االجته�اد عند غيرهم ..وأما
مذه�ب اإلمامي�ة :فهو جزء من ال�ركام الفقه�ي المذهبي
ال�ذي اجتمع�ت فيه أق�وال األئم�ة مع محبيه�م وغالتهم
وفقه�اء مرحلته�م  ،ش�أنه ش�أن أي مذه�ب إسلامي في
العال�م ..وبهذا يج�ب الفصل الواعي بي�ن مفهوم اإلمامة
ألئم�ة آل البيت رضوان الله عليه�م ،وبين مفهوم مذهب
اإلمامي�ة الس�ائد((( .فاإلمام�ة آلل البي�ت ال تنحص�ر ف�ي
حمل�ة المذه�ب اإلمامي وليس�ت الزم�ة ل�ه ،وإنما هي
تنحصـ�ر في أئمة آل البيت على أي مذهب كانوا  ،فمنهم
م�ن كان إمام�ي المذهب ومنهم ش�افعي المذهب ومنهم
حنف�ي المذهب ومنه�م مالك�ي المذهب ومنه�م حنبلي
المذهب ومنهم زيدي المذهب(((.
((( وقد رشعنا يف سلسلة من املؤلفات خصصناها لدراسة هذه املواقف
الذاتية ألهل الكساء ئ  ،ومنها «سالمة الدارين يف دراسة
مواقف السبطني العلمني رحيانتي رسول اهلل ى اإلمام احلسن
واإلمام احلسني ء» ،و«الصديق األكرب واإلمام األبر عيل بن أيب
طالب بن عبداملطلب عليه السالم وريض اهلل عنه وأرضاه وكرم وجهه».
((( هذا من حيث االصطالح الرشعي ،وأما من حيث االصطالح
االجتامعي فاإلمامة تطلق عىل عدة صفات ،ومنها :إمامة املسلمني
يف احلكم ولو كان عضوضا ،ويف العلم ولو كان منقوضا أو
مقبوضا ،وإمام املسلمني يف صلواهتم «إنام جعل اإلمام ليؤتم به»،
وإمام القوم أو األمة قائدهم ورئيسهم ،واإلمام الكتاب أو السجل
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مفهوم اإلمامة
ومفهوم اإلمامية

َو ُك ُّل ُه ْم ِم ْن َر ُس ِ
ول ال ّل ِه ُم ْلت َِم ٌس

َغ ْرف ًا ِم َن ال َب ْح ِر َأ ْو َر ْشف ًا ِم َن الدِّ َي ِم

إن التعص�ب المقي�ت في مواق�ف المئات من المس�لمين
ال يمث�ل منهج نبوة وال حتى تسلس�ل أب�وة ..ولهذا فال ُحجة
ألحد حتى ُيقتدى بهذا التعصب..

املواقف التي
ينحرص فيها
االقتداء

والمواقف التي ينحصر فيها االقتداء:
•مواقف رسول الله mمع أضداده وأنداده.

•مواق�ف الخلف�اء الراش�دين المهديي�ن بالمعن�ى
الخاص والمعنى العام(((.
•مواقف اإلمام علي بن أبي طالب ؤ .

•مواقف ال�وراث من آل البيت ،وم�ن نهج منهجهم
من علماء األمة.

وبه�ذا االقتداء نعيد الح�ق إلى نصاب�ه ..ونفهم الدعوة
اإلسالمية من أربابها ورجالها  ،ال من مستثمريها ومس ِّيسيها..

موقف اإلمام
املهاجر منذ
خروجه من أرض
الرافدين

وعل�ى هذا المبدأ الواعي نجد االهتداء واالقتداء يلزمنا
التعرف عل�ى موقف اإلمام المهاجر من�ذ خروجه من أرض
الرافدين هارب ًا باعتداله وإمامته واجتهاده من فوضى الصراع
المذهب�ي؛ ليغ�رس الوس�طية الش�رعية واالعت�دال الواع�ي
(ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ) [اإلرساء. ]71:
((( املعنى اخلاص هو اخللفاء الستة الذي مجعوا بني قراري احلكم
والعلم  ،وهم اخللفاء األربعة واإلمام احلسن وعمر بن عبدالعزيز.
واملعنى العام  :كل من اندرج يف مفهوم اخلالفة املشار إليها باهلداية
والرشد إىل يوم الدين.
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المس�ند إلى ج�ده محمد بن عبدالله  ،mومنه تسلس�ل هذا
الموق�ف إلى من بعده من آل البي�ت بحضـرموت إلى الفقيه
المق�دم  nوأرضاه�م ،وه�و ال�ذي كس�ـر الس�يف
كموق�ف مدع�وم بأدلته الش�رعية من الثواب�ت المرعية ،ولم
يح�د ع�ن مواقف أئم�ة آل البيت ق�در أنملة ،وإنم�ا حاد عن
ومروجي الفتن وأقماع المراحل كما حاد
مواقف الهيش�ات
ّ
عنها المهاجر بتركه العراق ومكة والمدينة ،وحاد عنها اإلمام
العريض�ي باعتزال�ه القوم في ناحي�ة العريض ش�رق المدينة
المنورة ..وحاد عنها عش�رات آل البيت وغيرهم بتفرقهم في
سائر األمصار.
إن ه�ؤالء األقماع الذي�ن يخلطون األوراق ليس�تثمروا
األف�كار المتناقضة فتح ًا لمفاهيمهم المقبوضة يجب أن ُتقام
عليهم حج�ة آل البيت األطهار؛ لتفضح الدعاوي واألقاويل
التي يتمحكون بها باسم أئمة آل البيت عن حقائق مواقف آل
البيت.

فه�م ـ أي :أقم�اع المراحل وأب�واق الفصائل ـ يعتبرون
االلتزام بمذهب اإلمام الشافعي خروج ًا عن منهج آل البيت،
وهكذا يقول�ون في االلتزام بغيره إلاَّ مذهبهم الخاص ..وآل
البيت األطهار يتمذهبون بالمذاهب اإلسلامية ويدرس�ونها
ويعلمونه�ا الناس  ،ب�ل يؤلف�ون الكتب الش�ارحة للمذهبية
وفروعه�ا ويتعبدون الله بها على مدى القرون الطويلة ..ولم
يشذ عن هذا اإلجماع إلاَّ هؤالء األقماع ..ومن أضلته فتنتهم
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األقامع وفهمهم
هلجرة املهاجر

(ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) [النساء.. ]78:

عزتهم
آل البي�ت ف�ي العال�م كل�ه ال يرغبون في تس�ليم ّ
وكرامتهم وشرفهم ونسبتهم ومواقفهم العادلة إلى جماعة أو
يخصه بذاته وال
ح�زب أو فئ�ة ..وإذا كان هناك من فعل فأمر ّ
يتع�داه إلى غيره ..فالنص الملزم للجميع هو القرآن والس�نة
ومواق�ف األئمة المعتبري�ن .واألئمة المعتب�رون منذ عصـر
الرس�الة ل�م تحجب مواقفه�م عن األمة ولم َ
تخف س�يرتهم
وال مسيرتهم اإليمانية..

فجزاه�م الل�ه ع َّنا وع�ن المس�لمين خير الج�زاء ..وما
عب بال َّنا ِر واألفكا ِر
ففتن َ
ع�دا هذا ٌ
وه ْرج و َم ْرج وتس�ييس و َل ٌ
وعمالة لمراحل االستعمار واالستهتار واالستثمار( ..ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) [المائ�دة . ]41:اللهم أرنا الحق
حقا وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل باط ً
ال وارزقنا اجتنابه .آمين.
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مقدمة عن الضوابط المقررة عند السلف
ليفهم الخلف

ي�ا أحب�ة :إن تاري�خ التح�والت ف�ي العالمي�ن العرب�ي
واإلسلامي قد أكس�ب اآلباء تجربة ذات أبعاد عالمية..فهم
األئمة الذين كثر ارتباطهم العملي بالقرآن ودراستهم الواقعية
لمرقومات الس�نة  ،فكانوا يتحرك�ون من خاللها ويحكمون
على األمور بمرقوماتها ..وكان بقية الخلق في مدى العصور
يقتدون به�م ويهتدون بهديهم ،ويصدرون حس�ب أوامرهم
مع كمال المودة والمحبة وحس�ن الظن ..وهم المتقاسمون
أيض ًا ش�ظف الحياة وقسوتها معتمدين على قدراتهم في بناء
الحد األدنى من االكتفاء الذاتي..
وق�د بلغ الحد األعل�ى في هذا النمط ف�ي أحايين معينة
عندما يك�ون القائمون على الطريق ق�د فتحوا أبواب بيوتهم
وأربطتهم ومس�اجدهم لطالب العل�م الوافدين من األرجاء
واألودية ،كما هو في عصر الفقيه المقدم ومن سبقه من أئمة
الطريق ..فهؤالء قد تكفلوا بالحد األعلى من االكتفاء الذاتي
من خالل العمل الزراعي الواس�ع الذي ضمنوا به اس�تقاللية
مدرس�تهم وتالميذه�م وأتباعهم ..وعاش�وا أح�رار ًا قادرين
على صنع الواقع وإعادة تشكيله دون منافس وال مضاد..
ت�دم ..وأن�ى لحالة ف�ي العالم
ولك�ن ه�ذه الحال�ة ل�م ْ
اإلنس�اني أن تدوم ،فالتحوالت والتقلب�ات المرحلية تحمل
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معه�ا كل مرة نموذج ًا من التغيير وأنموذج ًا ،ومن األس�اليب
التي تفرض نفس�ها وق�د تغيرت اليوم هذه األنم�اط القديمة
وص�ارت أث�ر ًا بعد عي�ن ،وحلت محله�ا أنم�اط جديدة من
العالقات والس�لوكيات المتنوعة أودت بالعديد من ش�رائح
المجتم�ع الجديد إلى الوقوع ف�ي الحيرة والتخبط وحين ًا في
اإلحراج واإلثم والفشل واإلحباط.

وأعتق�د -م�ن وجه�ة نظ�ري -إن ل�م يك�ن هن�اك من
يش�اطرني ه�ذه الوجه�ة أن�ه حان الوق�ت لتقيي�م التجارب
البديل�ة التي فرضتها ظ�روف المراحل وتقلباتها ،وننظر في
ثمرات االنجازات والمكاسب ،هل فع ً
ال كانت تستحق كل
تلك الدعايات والش�عارات واألبواق؟ ،وهل كانت تنطلق
من دراس�ة حقيقية لواق�ع األمة اإلسلامية ،أم كانت مجرد
الع�دو ونفذه�ا المس�لم المفرغ من
نق�ل أف�كار آلي�ة تبناها
ّ
َغيرت�ه وحقيقة وعيه؟ ..فانقلبت تلك المكاس�ب اس�تثمار ًا
لمخططيها وقهر ًا واس�تعباد ًا للش�عوب ومصالح ومميزات
لمنفذيها ..وال أكثر من ذلك..
إن التقييم
للتجارب أمر
رضوري

نع�م ..إن التقيي�م للتج�ارب أم�ر ض�روري لن�ا نح�ن
المسلمين ،ألننا ال ننطلق في مسيرتنا الشرعية من التجارب،
وإنم�ا انطلق منها المفلس�ون عن منهجية الديان�ة والتدين،
وإذا م�ا أخذنا عل�ى عاتقنا تقييم هذه التجارب فإننا ال بد أن
نعت�رف ببع�ض إيجابياتها المح�دودة وعائداتها المرصودة
حتى ال نغمط الفائدة وال نتجاوز أصحابها فيما يتباهون به.
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وكأ ِّن�ي بهذا التقيي�م س�يجرنا طوع ًا أو كره� ًا للوقوف
احترام ًا وتقدير ًا ألسالفنا الصالحين الذين قد َخ َب ُروا األمور،
وح�ددوا المواقف ،ورس�موا معالم الطريق لن�ا ولغيرنا من
قب�ل .فاتخ�ذوا في مجموع حياتهم ضواب�ط العالقة مع كل
مؤمن ش�أنه أن يش�اطرهم المكان والزمان واألخذ والعطاء
والرعاي�ة واالس�ترعاء ،فعبرت حياته�م خير ًا وبرك� ًة ..أما
نحن فقد أبينا وغرتنا الشعارات البراقة والدعايات الخداعة
وكان لنا ما كان..
يا أحبة ..إن موقف اإلمام المهاجر من القرار في دائرتي
الحك�م والعل�م قد أس�س لن�ا ضواب�ط المدرس�ة عالمي ًا..
وموق�ف اإلم�ام الفقي�ه المقدم م�ن حمل السلاح واألخذ
بمبدأ السلامة مع الغي�ر وإقامة مبدأ التعايش الس�لمي ،قد
أس�س لنا ضوابط الطريق ،ولم يضع لنا أحد مثل هذا ..وال
حتى لغيرنا ..وإنما صنعوا لنا ولهم أحابيل الشكوك ونقض
العرى والزج بنا إلى تيه الصراع المفتعل ووجدوا من أبنائنا
الضحايا من يس�تصغر مقام س�لفه ويعظم في عقله وقلبه ما
يس�معه ويش�اهده وينتفع به ويندفع من خالل�ه نحو التدمير
لتاريخ�ه وتاري�خ أسلافه ،وتس�فيه مواقفهم وأس�لوبهم..
وهذه إحدى ظواهر العصر..

وألنه�ا ظاهرة ..فال بد لها من نهاي�ة ..وها نحن نضع
له�ؤالء المتأثري�ن بالظواهر ما ينفعهم س�اعة كمال الرش�د
وعودة العقل إلى نصابه.
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موقف اإلمام
املهاجر من القرار

أسالفنا
الصاحلون..
ضوابطهم مع
نامذج املجتمع
ورموزه

إن أسلافنا الصالحي�ن ق�د وضعوا األس�س الثابتة لمن
رغ�ب م�ن أه�ل مدرس�تهم وطريقتهم اآلخ�ذ بها بحث� ًا عن
السالمة في الدنيا واآلخرة ،ومن هذه األسس الهامة ما يلي :
*ضوابط العالقة مع حملة القرار .
*ضوابط العالقة مع أهل المال .

*ضوابط العالقة مع أهل الجاهات .
*ضوابط العالقة مع حملة السالح .

*ضوابط العالقة مع المندفعين من داخل المدرسة
*ضوابط العالقة مع من ال نوافقهم الرؤية.

*ضوابط العالقة مع منكري علوم الحقائق والكرامات
*ضوابط العالقة مع الشرائح المتنوعة

وباعتب�ار أنن�ا نعي�د هن�ا صياغة ه�ذه المب�ادئ لتقريب
فهمه�ا ألمثالنا وأش�باهنا في عصرنا الحديث فإننا نش�دّ د هنا
على ضرورة ارتقاء فهم القارئ إلى المس�توى الذي يخرجه
عن اإلعالميات المقبوضة التي تش�بع بها عقله وذهنه ..ولو
لم�دة قراءة المبادئ ..حيث أن القارئ لها بعين االس�تصغار
واالس�تنكار ال يكس�ب غير اإلنكار وعدم وضوح المس�ار،
وه�ذا أمر مف�روغ منه ..فلا يلوم�ن المعترض إلاَّ نفس�ه إذا
لم يس�تفد ش�يئ ًا مما ذكرناه ...كم�ا أن عليه أن يك�رر القراءة
مرة بعد أخرى ليتـبيـن له في كل مرة ما لم يبرز له فيما س�بق
وهكذا وبالله التوفيق.
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ضوابط العالقة مع حملة القرار

القرار من هذه الوجهة التي نحن بصددها تحمل معنيين:

األول :قرار الحكم.
الثاني :قرار العلم.

وق�د يجتمعا في فرد أو حكم أو نظ�ام ،وقد يفترقا ،وقد
يبق�ى أحدهما وينع�دم اآلخر ،وقد يتجزأ الق�رار الواحد إلى
ع�دة أقس�ام ..ومع ه�ذا كل�ه فالس�لف الصالح في مدرس�ة
حضرم�وت قد نهجوا عي�ن المنهج الذي بدأ به األئمة من آل
البيت رضوان الله عليهم أجمعين.

فاإلمام المهاجر ومن سبقه من آبائه إلى اإلمام العريضي
واإلم�ام علي زي�ن العابدين قد تركوا ق�رار الحكم وتجاوزه
تمام� ًا ،ولم يعد لهم هدف� ًا وال مطلب ًا وال غاي� ًة؛ بل وال حتى
وس�يلة ..وكان ه�ذا الموق�ف ناتج� ًا عما رأوه وعاش�وه من
تح�والت المراحل وصراعاتها وما نش�أ عن هذا الصراع من
تكتالت وبؤر سياسية وفكرية مزقت مدلول الوحدة الشرعية
في مفهومي القرار واالستقرار(((.
وباتخاذهم ه�ذا الموقف الجاد في مس�ألة قرار الحكم
يمت
بق�ي لهم موق�ف قرار العل�م ..وباعتبار أن ق�رار العلم ّ
((( وأول من زهد يف القرار بعد امتالكه هو اإلمام احلسن بن عيل
.c
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إلى الميراث النبوي بصلة وطيدة وقريبة ،فقد اعتنى الس�لف
بالقرار العام للعلم الشرعي ومتعلقاته ،وصانوه في الشعوب
صيان�ة عملي�ة حافظت على مفه�وم الوالء والب�راء ،من غير
إفراط وال تفريط..
وق�رار العلم يقف على مرتكزات وثوابت تميز مدرس�ة
حضرموت عن غيرها ..بد ًءا وانتها ًءا ..وال مجال للخلط وال
للقفز وال لالستنس�اخ أو الربط بينها وبين مدرس�ة أخرى من
مدارس العالم اإلسالمي حتى في دائرة التصوف ذاته :

الثوابت اخلمسة
التي استقرت
عليها مدرسة
حرضموت

العلم ،العمل ،الورع ،اإلخالص ،الخوف من الله

وه�ذه الثواب�ت الخمس�ة أصل المس�يرة التي اس�تقرت
عليه�ا مدرس�ة حضـرم�وت في خدم�ة الدعوة إل�ى الله منذ
اندمج�ت الطريق�ة ف�ي المدرس�ة والمدرس�ة ف�ي الطريقة،
وص�ارت منهجيته�ا الواعية قائم�ة على رعاي�ة الجيل تحت
األسس األربعة :
التربية ،التعليم ،الدعوة إلى الله ،االكتفاء الذاتي

ومنطل�ق هذه المس�ألة (المنهجية األبوي�ة) التي يرعاها
ش�يوخ الطريق وهم َح َملة قرار العلم ،وقد حرصوا على هذه
األسس أن ال ينالها خلل وال نقص..

ومن ثوابتهم في هذا المجال عدم الخوض فيما ال طائل
تحته من س�لبيات التاريخ ومجريات األح�داث التي حولها
بع�ض أهل المذاهب وال�رؤى إلى مواق�ف عقائدية وحرب
طائفية ..وارتضوا ألنفس�هم السالمة عن الولوغ في أعراض
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بح َملة ق�رار العلم أن بعض أخبار الس�ير
اآلخري�ن؛ بل بل�غ َ
تمر على أسماعهم في مجالس العلم دون تعليق..
والتاريخ ّ

وم�ع أن هذا الموقف خرج عن�ه بعض األفراد ،وخاصة
مم�ن رحل�وا م�ن حضرم�وت واتصل�ت ثقافته�م بمدارس
أخ�رى ودخل�ت إليه�م بع�ض االستحس�انات ،وكانت لهم
بع�ض ُ
الخ ُروق�ات لم�ا َد َر َج عليه الس�لف الصال�ح ..فكان
تعام�ل حملة ق�رار العلم معه�م المداراة م�ن جهة ،وحصـر
هذا االستحسان في ذواتهم بحيث يظل الرأي رأي الفرد ذاته
وليس معبر ًا عن مدرس�ة الس�لف .أما الرأي الس�ائد والمؤثر
فهو م�ا توارثه حملة قرار العلم في كل مرحلة ..وبهذا يكون
هذا االستحس�ان ل�دى هؤالء األف�راد مج�رد رأي ذاتي غير
مؤثر في قرار المدرس�ة وغير معبر عن منهجيتها السائدة؛ بل
يظل ش�اهد ًا على صاحبه بالخروج النس�بي عن مراد السلف
الصال�ح في بعض المس�ائل مم�ا يضطره أن يخف�ي رأيه عن
العام�ة ،ويداري الناس بصمته وطول س�كوته ..وقد تناولت
بعض مؤلفات السلف المتأخرين هذا الخروج وتعرضت له
أقالمه�م بصورة وبأخرى لئال يغتر به�م بعض المندفعين أو
المنتفعين.
لقد كان قرار حملة ق�رار العلم بحضـرموت حازم ًا إلى
فت�رة قريبة ،وخاص�ة فيما يتعلق باستحس�انات بعض أبنائهم
وإخوانهم لم�ا يخالف منهجهم األب�وي الملتزم ،ولهذا فقد
أب�دى العديد منهم وجهة نظره الواضح�ة في ذلك وكان من
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موقف محلة
قرار العلم من
السلبيات

آخره�م اإلمام الحبيب أحمد بن حس�ن العط�اس والحبيب
عل�ي بن محمد الحبش�ي ،وقد ورد ف�ي كالمهما المخطوط
اس�تقباحهم لبع�ض فه�م معاصريه�م م�ن ف�روع المدرس�ة
الحضرمية.

لقد كان موقف هؤالء الشيوخ بمثابة الصخرة التي
تتكرس عندها كافة الرؤى الدخيلة والغريبة ..وبقي منهج
هذه املدرسة عىل تفرده اخلاص حتى عىل ألسنة محلة القرار
خارج حرضموت ذاهتا ..فالعلامء املنتمون هلذه املدرسة يبدو
أن طائلة التحوالت القائمة يف بالدهم خالل مرحلة الدعوة
اإلحلادية قد أجربهتم عىل اهلجرة واخلروج الرسيع إىل بالد
اجلوار ،وكانت حسنة قبول هذه األنظمة للمهاجرين تكاد
أن متأل خواطر اجلميع ..وال َّ
شك أن األبناء واألحفاد وقد
خرجوا من بالدهم إىل غريها يف البالد البد أن يتأثروا بام فيها
من آراء وأفكار وثقافات ..وربام يكون هلذه اآلراء موقف
خمالف لرأي مدرسة حرضموت.
مدرسة حرضموت
ال تطمح ملنازعة
الغري وال تقبل
االخرتاق هلا من
الغري

ومدرس�ة حضرموت أمام غيره�ا من الرؤى والمذاهب
ال تطمح لمنازعة الغير أو س�حب البساط من ثقافة ومفاهيم
الغي�ر ..ب�ل تحت�رم آراء اآلخري�ن وأفكاره�م بش�رط ع�دم
المس�اس بمنهجية مدرس�ة حضرموت أو الني�ل من ثوابتها،
المهاجر دور
وله�ذا فق�ط كان لحمل�ة ق�رار العلم ف�ي ه�ذه َ
المحافظ�ة في إطار معين وليس واس�ع ًا على أس�لوب ونمط
الحياة الدعوية والتربوية والفكرية لمدرسة حضرموت لتبقى
208

ف�ي العديد م�ن األبناء واألحفاد؛ ولكن بص�ورة مهزوزة إلى
ح�دٍّ ما ..إذ إن االحتكاك الدائ�م بالغير وخاصة إذا كان الغير
يملك ق�رار العلم وربما الحكم أيض ًا في تلكم البالد فالتأثير
السلبي حاصل ال محالة..

وحرصن�ا هنا على إبراز دور مدرس�ة حضرموت خارج
ح�دود البيئ�ة األصلي�ة له�ا م�ن خلال اإلش�ارة إل�ى حملة
الق�رار المهاجرين إنما رغبة في أن يفهم جيل هذه المدرس�ة
بالخص�وص ويفه�م بقي�ة أجي�ال المس�لمين أن لمدرس�ة
حضرم�وت دور ًا إيجابي ًا في نش�ر السلام والمحبة والرحمة
بين الشعوب .وهذا الدور يبرز في سلوك أتباع هذه المدرسة
حيثما نزلوا من أرض الله ..ألن أس�لوب التنشئة الذي ورثته
ش�عوب هذه المدرس�ة كان قائم ًا على أس�س ش�رعية واعية
وليس على مجرد عادات وتقاليد وضعية.

ي�ا أحب�ةَّ ..
إن مناصح�ة صاح�ب الق�رار ف�ي مس�توى
الحكم جزء ال يتجزأ من مهمة طريقنا المباركة  ،هذا بالنسبة
لألتب�اع الملتزمي�ن بالس�ير والمحافظين على ش�رف الصلة
بالم�وروث  ،والمناصح�ة تقوم على فهم الس�لف لحديث:
يح ُ�ةُ ،ق ْلنَ�ا :لِ َم ْن؟ َق َ
�ال :لِ َّل ِ
ِّ
�ه َولِ ِكتَابِ ِه َولِ َر ُس�ولِ ِه
«الد ُي�ن ال َّن ِص َ
ين َو َعا َّمتِ ِه ْم»(((.
َو َلئِ َّم ِة ا ْل ُم ْس ِل ِم َ
فصار ال ُّنصح هنا بمعنيين:

األول :مفه�وم النصيح�ة م�ن األمر بالمع�روف والنهي
((( صحيح مسلم (. )55
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مناصحة صاحب
القرار رضورة من
رضورات املدرسة

عن المنكر ،وحسن اإلبالغ في أمر الدعوة إلى الله بالحكمة
والموعظة الحسنة.

الواقع املضطرب
وإفرازات البغضاء
واحلسد

والثان�ي :مفهوم النص�ح  ،وهو اإلنص�اف واالنتصاف،
وص�دق التوج�ه م�ع الجهة الت�ي تعاملها من غي�ر خداع وال
ك�ذب وال ُبهت�ان؛ وألن أه�ل ه�ذا المب�دأ ال يفك�رون ف�ي
الوصول إلى كراس�ي السلطة وال إلى تقاسم مصالحها –كما
سبق ذكره -فال ش�ك أن رغبتهم في المناصحة ستكون أكثر
فائدة وأبلغ أثرا ..وهذا ما قد جرب يقين ًا في مدرس�ة أسالفنا
المباركة.
ي�ا أحب�ة ..لقد اكتس�بت فئ�ات الواقع المتص�ارع ُبغض ًا
وحس�د ًا وحقد ًا فيما بينها وهي تنطلق في الواقع المضطرب
حين� ًا بالعلن وحين ًا بالس�ر إل�ى امتالك قوة الق�رار والمؤامرة
ُّ
الجل األوس�ع من هؤالء بحصاد عيوب
من أجله ،واش�تغل

بعضه�م البعض  ،وحول ما يدور ف�ي واقع المعركة الحياتية
من مطالب االس�تقرار واالشتراك في مستوى صياغته ..وقد
بع�دت على كثير منهم ش�قة الرج�وع إلى مراد الل�ه والديانة
بمفهومه�ا النق�ي المج�رد ..واس�تنوقت كاف�ة جوارحه�م
وعقوله�م مجريات الحي�اة وطموحاته�ا ..وقفزات اإلعالم
ومس�ابقاته ..وثم�رات الحي�اة المادي�ة وأرباحه�ا ..وص�ار
م�ن الصع�ب ع�ودة الج�ل األوس�ع م�ن ه�ؤالء إل�ى صفاء
ونقاء منهج السلامة المقصود لدى األسلاف ..بل َّ
إن أهل
االندف�اع واالنتف�اع منا ومنه�م يرغبون في ترك م�ا تبقى من
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التعلق باألسالف ومس�ميات االرتباط بالمدرسة والطريقة،
ويعتب�رون مثل ه�ذا من مخلفات الجه�ل والتعصب العائلي
المقي�ت ال�ذي ال يتناس�ب م�ع مس�يرة التق�دم الحض�اري
والتطور المعرفي المعاصر..
وال أفش�ي س�ر ًا كنت أكتم�ه  :وهو أن مثل ه�ذا التصور

الذي أس�ميناه (االندفاع) بش�كل وبآخر قد عهدنا نماذج منه
في أنفس�نا وفي أش�باهنا في مرحلة الش�باب إبان التحوالت
الطارئ�ة عل�ى بالد اليم�ن .وأما (االنتف�اع) فلم يك�ن لنا منه
�ر وف ِرح
نصي�ب وال ناق�ة وال جمل ولل�ه الحمد ..ولربما ُس َّ
بع�ض الراغبي�ن م�ن القراء ف�ي معرفة م�ا كنا علي�ه في تلك
المرحل�ة ليب�رروا م�ا رغبوه م�ن طرف�ي االندف�اع واالنتفاع
ف�ي مرحلتنا هذه ،ويؤكدوا ألنفس�هم ولغيره�م أن االندفاع
واالنتف�اع مرحلة وقد وقع فيه�ا من نحن اآلن نقرأ توجيهاته
ودعوت�ه لالعت�دال والتثب�ت وااللت�زام فم�ا الفائ�دة م�ن
النصيح�ة...؟ فأق�ول  :إن ِ
الطب�اع ربما تش�اهبت يف مطال�ب
البرشية حس�ب تطوره�ا العم�ري ..ولكن الرعاي�ة ختتلف ،
ومتى ما وجدت الرعاية الس�ليمة لطباع األحداث والش�باب
هتي�أت السلامة بنس�بة كبيرة((( ..أم�ا إذا انعدم�ت الرعاي�ة
كما ه�و يف مرحلتنا املع�ارصة ..فاالندف�اع واالنتف�اع ُم َ
نطلق
مدمر للش�باب للنهاية ،وإش�كالنا يف املرحلة املعارصة انعدام
((( وقد أحسسنا ذلك وهلل احلمد يف حياتنا لوجود رعاية آبائنا العلامء
الصلحاء بأدب الرشع فكبحوا مجاح الطبع.
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تشابه الطباع يف
مطالب البرشية

الرع�اة واملربني يف كل أرسة وعائل�ة ..وأما املر ّبون والرعاة يف
مؤسسات التعليم أو التعليب فأثرهم يف توازن العقل والقلب
وجد ِ
الغ ّر
ضعي�ف ج�د ًا وال يعود عائده م�ن قريب؛ بل ربما َ
املندفع من يشجعه ضدّ أهله وأرسته ومدرسة أهله وسلفه من
هذه املحاضن املعرفية املجردة(((.

اإلعالم املعارص
ودوره يف اإلثارة
والفشل

هذا إذا حرصنا التأثري يف املدارس واملحاضن ..أما إذا نظرنا
إىل ما قد بلغ إليه اإلعالم املعارص من وسائل التأثري فحدث
وال حرج ،فاملندفع واملنتفع سيجد األغرار وساسة الفشل
واملنازعة يف كل وسيلة اقتناها وأدخلها إىل منزله ..كالتلفاز
والتلفون واإلنرتنت والصحف واملجالت وأجهزة العرض
اخلاص وغريها ...وهذه الوسائل عوامل مساعدة ومرضمة

((( ومن أمثلة هذا االستحواذ أن فتاة من بعض أرس آل البيت درست
يف أحد هذه املحاضن ..وكان املرشفون عىل هذا املوقع التعليمي
من رعاة التشدد واالندفاع .فألزم الفتا َة املنازع َة ألرسهتا يف عاداهتم
االجتامعية كقراءهتم للموالد  ،وضغط عليها بأسلوبه املعتاد حتى
زاد قلقها بني االلتزام لألرسة األبوية أو بني االلتزام بمفاهيم
املدرسة األخرى  ..وكان آخر ما أوحي إليها كموقف أن أمرها
أن تغلق عىل نفسها باب غرفتها وال تكلم من أهلها أحد ًا ..إلاَّ
إذا أرادت اخلروج للدراسة وقضاء احلاجة فقط! فيا سبحان اهلل..
وقد تدخل بعض الرعاة الصاحلني يف هذا الشأن ومنع الفتاة من
الذهاب إىل مدرسة القبض والنقض بتات ًا حتى ال تتدمر بقية حياهتا
وحارضها ومستقبلها ..وهذا مثال واحد من أمثلة ال تعد وال حتىص
يف جمتمعاتنا املنهوبة وبالدنا املسلوبة ..ولألسف..
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لنريان الطباع ورغبات النفوس وهوايات االندفاع واالنتفاع؛
وم ْط ِمسة للعني وخامتة عىل القلب كام قال
ومصمة لألذن ُ
بل ُ
تعاىل ( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ) [األعراف..]179:
وهذه هي حقيقة املرحلة وعني املشكلة ..فهل من تائب
وعائد إىل اهلل.
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ضوابط العالقة مع أهل المال

ضوابط العالقة مع
أهل املال

ُ
ٌ
المال رافدٌ
وعامل مس�اندٌ في إنجاح المس�يرة وتوس�يع
دائرتها ..واإلسلام جعل المس�ألة المالية في الدرجة الثالثة
أو الرابع�ة ف�ي ش�روط نج�اح الدع�وة  ،إلاَّ إنها َبرغ�م تأخر
درجته�ا في ذلك العص�ر فهي في عصرنا ترتفع إلى الش�رط
الثان�ي بع�د الفك�رة أو المب�دأ ..وه�ذا التحول ف�ي الترتيب
«لك ِّل ٍ
للش�ـروط أش�ار إليه المصطفى  mفي مثل قوله ُ :
أمة
نانير والدَّ ِ
�ل َيع ُبدُ و َنه ِ ،
ِع ْج ٌ
وع ْج ُل ُأ َّمتي ِّ
راهم»(((  ،فالحالة
الد ُ
التي يقررها رس�ول الله  mأن المال فت�ان لهذه األمة  ،وأن
«لك ِّل ٍ
كثي�ر ًا م�ن االنحرافات تكون بس�بب المالُ :
أم�ة ِف ْتن ٌَة ،
ِ
المال»((( .
وف ْت َن ُة ُأ َّمتي َ
وجود رس�ول الل�ه  mعام ً
ال
وف�ي العص�ر األول كان
ُ
هام ًا للزهد في المسألة المالية ،أما فيما جرى من التحوالت
والتغي�رات فكم�ا ذكرن�ا ترتف�ع درج�ة الحاج�ة للم�ال إلى
الدرجة الثانية من الش�روط  ،ويؤكد هذا ما ورد في أحاديث
آخ�ر الزم�ان عن ظه�ور اإلم�ام المنتظ�ر ليحثو الم�ال حثي ًا،
فتكون قضي�ة المال واالقتصاد هي من أول�ى المهمات التي
يعالجها اإلمام في المجتمعات القلقة.

((( الفردوس للديلمي ( )5019عن حذيفة بن اليامن ؤ .
((( مسند أمحد ( ، )17471وسنن الرتمذي ( ، )2336وصحيح ابن
حبان ( )3223عن كعب بن عياض . v
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وألجل سدِّ هذه الثَّغرة الهامة في حياة األمة فقد وضع
النبي mمخارج المراحل وأساليب المعالجة فيها؛ ألنه
عليه أفضل الصالة والسالم قد َع ِل َم يقين ًا مسيرة االنحراف
القائم على مظهر المادة في ُأخريات الزمان ..وأنه يصير
لكع بن لكع»((( ومن هذا المنطلق كان
«أسعد الناس بالدنيا ُ
السلف الصالح منذ بداية أمرهم وهم يضعون معالجات
َّ
المسألة المالية إلى جانب المسألة التربوية والتعليمية ،وقد
أشرنا في الفصل السابق أن المنطلق الرباعي الذي أسسوا
عليه مدرستهم هو:

حلول املدرسة:
املثلث املدموج
واملعادل الرابع

1 .1التربية

2 .2التعليم

3 .3الدعوة

4 .4االكتفاء الذاتي

واالكتفاء الذاتي هو المعروف هنا بالمسألة المالية أو ما
يعبر عنها أيض ًا بالمسألة االقتصادية..
ّ

وق�د كان أول مؤس�س لقاعدة االكتفاء الذاتي لمدرس�ة
حضرموت اإلمام المهاجر الذي خرج إلى حضرموت ومعه
من األم�وال ما حقق ب�ه الحاجة وفوق الحاج�ة من االكتفاء
الذات�ي لنفس�ه وأوالده وأتباع�ه ..حي�ث وجد اإلم�ام طبيعة
حضرم�وت ليس�ت طبيع�ة الع�راق ..وله�ذا اعتنى بمس�ألة
((( مسند أمحد ( )23303وسنن الرتمذي ( )2209عن حذيفة ابن
اليامن ؤ .
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حلول املدرسة:
املسألة االقتصادية
ومبدأ االكتفاء
الثايت

أساليب احلياة
التقليدية كانت
أخف وطأة يف
احلياة املعيشية

العرص الراهن
واالنقالب يف
املفاهيم االقتصادية

االس�تيطان وش�راء األراض�ي الزراعي�ة وتوظي�ف العمال�ة
المحلي�ة فيها ثم هبته�ا لبعض أتباعه ومس�اعديه ..وتعددت
ه�ذه المواقع المزروعة في وادي حضرم�وت من بعده على
أي�دي أوالده وأحفاده حتى صارت عل�ى عهد اإلمام محمد
ب�ن عل�ي صاح�ب مرب�اط ومن بع�ده أح�د دعائ�م المرحلة
ً
وعاملا م�ن عوامل تحري�ك التج�ارة بالحبوب
كله�ا ..ب�ل
والبقول ،والمقايض�ة بالبضائع األخرى فيما بين حضرموت
وم�ا جاوره�ا م�ن البلاد حت�ى كان اإلم�ام محمد ب�ن علي
ؤ أح�د الرج�ال القائمين عل�ى تأمين الطري�ق التجاري
وعمان خالل الحقبة التي كانت قوافله تعتاد
بين حضرموت ُ
المرور في تلك المفاوز ،وصارت كافة القبائل المنتش�رة في
تلك النواحي تعرفه أو تسمع عنه ،ويعمل بعضهم في قوافله
العاملة بين البلدين.
ي�ا أحب�ة ..لقد كان�ت أس�اليب الحي�اة التقليدي�ة ُّ
أخف
وط�أة من حي�ث مطالب الحياة الش�خصية للفرد ف�ي الحياة
المعيشية ،وبذلك كان من الممكن أن يغطي الفرد محتاجاته
من العمل الزراعي المحدود أو من الوظيفة التي يقوم بها في
أي نموذج من نماذج األعمال التجارية أو اإلدارية األولى.

رب من مستوى القياس
الراهن فاملسألة أك ُ
أما يف عرصنا َّ
عىل حياة السابقني ..اللهم إال إذا نظرنا إليهم من خالل
اهلمة املتقدة واإلرادة القوية النابعة من إيامهنم باهلل وعنايتهم
ملا اسرتعوا عليه .فهذا بال شك حيتاج منا إىل حسن اقتداء
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هبم وطول نظر يف صربهم ،وكذلك إىل تتبع ألساليبهم يف
معاجلة الظروف وجتاوزهم هلا بام وصلوا إليه من تفاعل
لألسباب ،وتوظيف للطاقات .واعتقد أن إمكانيات زماننا
ووسائله هي أكثر وأيرس إلاَّ أننا نفتقر أمامها إىل ُحسن التدبري
وسالمة التفكري واستقاللية النظر يف بناء املصري ..فالذين
ربطوا مصريهم بالوظيفة -مث ً
ال -ال يمكنهم االستفادة من
أوقات فراغهم يف مصادر دخل جديدة ذات ِصلة بتوفري
الرزق ال َقوام ..ألهنم قد ظنوا أن الوظيفة تؤمن هلم احلاجة
الضـرورية َ
وك َفى ..والواقع املنت ََظر إ َّنام يهُ يئ الناس ملا خيالف
هذه القاعدة ..فاألزمات املنتظرة واملقررة أيض ًا يف نصوص
القرآن والسنةُ ،تشري إىل رضورة اعتناء املسلم عموم ًا باملسألة
الرسمية وشبة
االقتصادية بعيد ًا عن التأثريات والضغوط
ّ
الرسمية التي قد يتعرض هلا الفرد بحكم مرتَّبه ووظيفته..
فاملقولة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم حول
مسألة املال وما يرتتب عىل احلاجة إليه يف آخر الزمان تشري
إىل ختيل الكثري عن دينه ومبادئه مقابل تأمني بعض حاجته
بيع أحدهم ِدينَ ُه ب َع َر ٍ
ض من الدُّ نيا َقليل»((( .
املاديةَ « ..ي ُ
ٌ
خطير ُيوك�دُ انطواء المس�لم الذي يضطر
وصف
وه�ذا
ٌ
إل�ى تأمين قوت يومه في خدمة رؤى ومفاهيم ومبادئ كافرة
وفاجرة ومعادية للرس�الة السماوية شاء أم أبى ..وقد بدأ هذا
الملحظ في نماذج معينة من س�لوك األمة ..فالذين يشتغلون

((( تقدم ص. 30

217

التخلص من
املبادئ مقابل
العيش بسالم

نموذج
بالرب�ا الح�رام ويتعامل�ون به ويوس�عون دوائره ه�م
ٌ
ِّ
واض�ح من هذه النماذج التي ال يس�عها أمام الزحف المادي
ٌ
إلاَّ تبرير هذه المخازي وإسداء مسميات أخرى عليها ُت ِّ
لطف
معناها وأثرها على المسلم ..ليتقبل صفقة المزاد المشار إليه
بيع أحدهم ِدي َن ُه َبع َر ٍ
ض من الدُّ نيا َقليل»((( بأس�لوب هادئ
« َي ُ
ومقنع تحت ذريعة االضطرار وقبول األمر الواقع..
ِ
وحي�ال ه�ذه الحال�ة التي ب�دأ قبوله�ا ف�ي المجتمعات

العربي�ة واإلسلامية يب�رز الملحظ النبوي مؤك�د ًا مدلوالت
االنح�راف والنق�ض المتغلغ�ل ف�ي الجس�م اإلسلامي من
الناحية االقتصادية التي تنذر مع مرور الزمن بالهالك والدَّ مار
واالنسالخ عن المقومات الشرعية التي أقامها سيد البرية في
ش�أن المعاملات  ،لتع�ود الجاهلي�ة الربوي�ة وأحابيلها إلى
العالم تحت سيل المبررات والظروف..
الورع والتحري يف
مسألة الرزق

يا أحبة ..إن اإلسالم في منهجيته العالمية ،وكذلك
مدارس المسلمين ذات الجذور واألسانيد المتصلة تدعو
األتباع للورع وال َّتحري في طلب ُلقمة الحالل ..وال تتأتى
لقمة الحالل في ظل جديد األساليب االقتصادية ..بل
ُّ
والشبه تنحرف السلوكيات والتوجهات
بشمول الحرام
واالستعدادات والقوابل وتستوحش النفوس من الحق
وأهله ..ألن رسول الله  mقد أشار إلى هذه المبدئيات
((( تقدم ص . 30
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ت من َح َرا ٍم فالن َُّار َأ ْو َلى بِ ِه»((( ،
وآثارها ،فقال« :أ ُّيما َل ْح ٍم َن َب َ
فالطعام والشراب وسيلة من وسائل اإلسالم ،وهي أيض ًا
وسيلة من وسائل الكفر ،والفرق بين الوسيلتين (أسلوب
المعاملة) من حيث األمر وال ّنهي الشرعي ،فالكافر ال
يهمه من األمر والنهي المشروع شيئ ًا وإنما ينفذ السياسة
االقتصادية بقوانين وضعية تحقق الربح وتوفر المصلحة
ولو على حساب اآلخرين ،أما المسلم فيلتزم المرقومات
الشـرعية في الكسب والبيع والشـراء وغيرها ،والمرقومات:
المنزلة على رسول الله  mوالتي اعتنى علماء
هي الضوابط ُ
المذهبيات أصو ً
ال وفروع ًا في تقريرها وتفسيرها وإشباع
المناقشة فيها حتى وصلوا إلى االفتراضيات التي لم تقع بعد
فأثبتوها كمثال للمتوقع وما يكون من موقف شرعي حياله..
المحاط اليوم
والمس�لم المعني بهذا العلم هو المس�لم ُ
بنم�اذج وأس�اليب البيع والش�راء الح�رام والمش�بوه ..وهو
الضحي�ة ف�ي كل األح�وال ل�و أراد أن يقن�ن ضواب�ط البي�ع
والش�راء وف�ق ما ورد في كت�ب المذهب وتفريعات�ه ..ولهذا
يضطر العديد من طالب العلم أن يواظبوا ما اس�تطاعوا على
تقرير المس�ائل الفقهية نظري ًا ويمارسوا ما استحدثته العملية
االقتصادية ومسيرتها المعاصرة تطبيقي ًا ..وتنتابهم ِ
الحيرة من
كل وجه ،وهم ال يجدون للكيفية الشرعية التي يدرسونها أو
ينتمون إليها مكان ًا وال مجا ً
ال عملي ًا في الواقع.
((( شعب اإليامن للبيهقي (. )5376
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وجوب النظر
يف اخلروقات
االقتصادية الكافرة

إن مث�ل ه�ذه الحالة تدعو المس�لم الحري�ص على دينه
أن ينظ�ر ف�ي ُ
الخ ُرو َق�ات الكاف�رة التي تغلغلت إل�ى العملية
االقتصادية الدنيا والعليا في الواقع المعاصر ..ومن ثم يحدد
هوية هذه الخروقات وأس�قف حمايتها في المجتمع ،وينظر
في التركيبات السياس�ية القائمة في الواقع الحديث ،ودورها
الهام في هذه االنقالب�ات الخطيرة ورضاها المبطن عن هذا
السالمة للجاه والمال والعالقة
الغزو
المس�يس مقابل تأمين َّ
َّ
باآلخر..
َ
س�وق
وله�ذا فإن اختراق العمليات االقتصادية الكافرة
العرض والطلب اإلسالمي اليوم وبصورة غير مسبوقة؛ يدل
عل�ى مدى المؤام�رة بين الساس�ة والقوى المالية الش�يطانية
الصرف وإحراجهم أمام
لتجريع المس�لمين َغ َصص الحرام ِّ
دينهم وشريعتهم النقية الصافية.

الرشاكة
االقتصادية
وخطورة السري
فيها

فاالتفاقيات المعاصرة والمس�ماة بالش�راكة االقتصادية
مع منظم�ات االقتصاد الكاف�ر واالنطواء المباش�ر معها عبر
العقود والقوانين واللوائح المشتركة أعظم دليل على خطورة
الترابط االقتصادي وذوبان الجليد الباقي من شرف االرتباط
بثوابت الفقه المذهبي اإلسلامي  ،مما يدل على دخولنا إلى
وحولته وعفونته وإِ ْثمه
مس�تنقع اقتصادي حرام ال نعلم مدى ُ
وج ْرمه ..كمثل ما قد س�بق لش�عوبنا أن دخلت في ارتباطات
ُ
وش�راكات ثقافي�ة وتعليمي�ة وإعالمي�ة مش�ابهة َمزَ َجت بين
األه�داف والوس�ائل َ
وكونت العقل
والغاي�ات والهواي�اتَّ ،
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المت ِ
َـأسلم اآللي الذي يقبل العمل في سوق العرض والطلب
ُ
دون التفكير في مسألة الحالل أو الحرام..

ُّ
يح�ل معادلتها حملة
فالحلال والحرام مس�ألة رياضية
الخوف
الق�رار ويعملون عل�ى تخفيف حدِّ ة التوتر في ش�أن ُ
من س�لبياتها بإغراق الجميع في وس�ائل الفس�اد واإلفس�اد،
وتعميق أش�كال التناقضات والمتناقضات ،والدفع بالحزبية
والفئوي�ة والصراعات المذهبية والدينية إلى س�احة الحركة؛
كي يشتغل الجميع بهذا األتون المشتعل ،ويتسنى ألخطبوط
المال واألعمال احتواء المسألة االقتصادية وترويض العقول
ً
جيلا بعد جيل كمث�ل قبول المس�ألة اإلعالمية
عل�ى قبولها
والمسألة الثقافية .....وهلم جرا .
إن عالقتنا كمدرس�ة تاريخية ش�رعية بالمال ودورته في
المرحل�ة المعاص�رة مس�ألة َت�كاد أن تبل�غ إلى غاي�ة الحرج
والقلق..
فالس ُ
ال�ح َح َك ُم�وا مرحلته�م بال�ورع الحاجز
�لف َّ
الص ُ
َّ

فتخلصوا من ربقة الم�ال الحالل،وهوحالل واكتفوا بالقدر
اليس�ير من�ه ..فأض�اء له�م أف�ق الطريق�ة ومناره�ا ،وحققوا
وشج ُعوا
ألنفسهم داخل أوطانهم أس�باب االكتفاء الذاتي..
َّ
أتباعهم على التقلل من كل شيء فكفاهم في مطلب حياتهم
ص
األدنى من كل شيء ..ومن اتسع منهم في أخذ المال َح َر َ
على أن يكون المصدر شريف ًا ،ومنافذ الصرف كذلك؛ فبارك
الله لهم ف�ي أوقافهم وأعمالهم ومزارعه�م وفي تجارتهم..
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السلف الصالح
حكموا مرحلتهم
بالورع احلاجز

وش�ملت البرك�ة كل ش�يء في محيطه�م ..فال مش�ابهة وال
قي�اس فيما بينن�ا وبينهم إذا نحن نظرنا ألنفس�نا كأتباع طريقة
وحمل�ة منه�ج ..أم�ا إذا اعتبرن�ا الواقع المعاش وم�ا فيه من
نم�اذج الم�ال واألعم�ال ونح�ن ج�زء ال يتجزأ م�ن الواقع
فالحال�ة أ ْد َه�ى وأمر ..ولم يب�قَ لنا إلاَّ
ُ
رحم�ة المولى و ُل ْطفه
و َمغْ ِفرته.

املعركة االقتصادية
القادمة

ي�ا أحب�ة ..إن المعرك�ة االقتصادي�ة القادمة ه�ي معركة
الش�يطان والدج�ال والدجاجل�ة؛ لتروي�ض ش�عوب المل�ة
وتطويعه�ا ث�م تركيعه�ا لم�رادات اإلبلي�س المحتن�ك ،وما
لهيب األس�عار وارتفاع قيمة بعض المواد الغذائية وتخويف
الشعوب بالمجاعات المتوقعة تحت سمع وبصر المنظمات
العالمي�ة والمؤسس�ات االقتصادية المهيمن�ة على مقدرات
الشعوب إال مثال ّبي ٌن لهذه الحرب المدبرة.
ونح�ن ف�ي واقعنا الش�عبي المه�زوز وال ش�ك جزء ال
يتج�زأ م�ن ضحاي�ا ه�ذه األحبول�ة المسيس�ة ،خصوصا أن
الجميع قد تخلى عن أس�لوب البن�اء االقتصادي الحر ،وهو
البناء المسمى في مدرس�تنا األبوية باالكتفاء الذاتي ،وأعتقد
أنن�ا نس�تطيع اإلحي�اء الواع�ي لهذا المب�دأ برغم م�ا يكتنف
اإلحياء من صعوبات وتعثرات.
وه�ذا ما نود إثباته هنا ونقله إلى القارئ الواعي الباحث
ع�ن الحلول العملي�ة والمخارج اإليجابية ..وس�يكون لهذه
الحلول والمخارج أهميتها س�اعة الصفر ،وهي الساعة التي
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تتجمد فيها قدرات الش�عوب على توفير لقمة العيش وتغذية
األسرة من الناتج المحلي بعد انقطاع االستيراد االستهالكي،
وربم�ا تحق�ق العم�ل الطوعي من بع�ض العم�ال في بعض
مواق�ع الزراع�ة والصناعة المحلية لمج�رد ضمان الحصول
على ما يمأل بطن العامل فقط دون المطالبة بأجر آخر.

إننا في هذا العرض الس�ريع ال نستطيع أن نفصل األمور
المس�تجدة في الواقع االقتصادي المنتظر ،وإنما نضع نقاطا
مح�دد ًة إلثارة األذهان المس�تبصرة كي تعي�د ترتيب واقعها
الذات�ي في اإلع�داد المتدرج لمث�ل هذه الظ�روف اآلتية بال
ش�ك ،وعلين�ا أن نتذك�ر مواق�ف األئمة الس�ابقين من رجال
المدرس�ة األبوي�ة عندما اس�تنفروا الذوات وهي�ؤوا باألتباع
وبالعمال تأمين االقتصاد الضروري بإحياء الزراعة وتحسين
إنتاجه�ا ،حت�ى تمكنوا ف�ي مراحل قصيرة من ق�ول مقولتهم
الش�هيرة :ال نحتاج الستيراد ش�يء من الخارج ماعدا اإلبرة
للخياطة.
وبه�ذا االكتف�اء الذاتي نجحت المدرس�ة ومن اس�تظل
بمظلتها االجتماعية واالقتصادية من التماس�ك أمام االنهيار
التاريخ�ي المتوق�ع ،ومع ه�ذا وذاك فقد تحول�ت الحياة من
جذورها فيما بعد.

وم�ع هذا التح�ول فالواقع ق�د أثبت لنا ض�رورة العودة
الواعي�ة لدراس�ة االعتم�اد عل�ى االكتفاء الذاتي في األس�رة
والمجموعة والقبيلة ،حتى ال تتكرر المأساة..
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ضوابط العالقة مع أهل الجاهات

ضوابط العالقة مع
أهل اجلاهات

ي�ا أحب�ة ..كان�ت الحي�اة التقليدي�ة قائمة في كل ش�ؤونها
على ت�وازن أصح�اب الجاه�ات ونفوذهم ،وكان�وا يمثلون
ف�ي الواق�ع االجتماعي قمة اله�رم الحياتي في كل ش�ؤونه،
وكل منهم فيما يخصه ويعنيه ،فهناك جاهات س�لطة وحكم،
وجاه�ات قبائ�ل ،وجاهات أه�ل المال  ،وجاه�ات العلماء
واألولياء.

وألن المجتم�ع التقلي�دي ينطل�ق ف�ي ه�ذه العالقات من
قاس�م مش�ترك وهو احترام الجميع للجمي�ع من غير اختراق
وال تجاوز إال فيما ندر ؛ فال شك أن مدرسة السلف الصالح
ف�ي هذا الخض�م من الوجاهات س�يكون لها نصيب األس�د
ف�ي التأثي�ر وال�والء؛ ألنها حملت عل�ى عاتقها ترش�يد هذه
ال�والءات والنصح لها ،وتوجي�ه أربابها إلى ما فيه المصلحة
للوط�ن والمواط�ن ،بل بلغ األم�ر إلى منته�اه عندما صارت
ق�وى الحك�م المحلي تركن في ترش�يح الس�لطان والحاكم
إلى رجال مدرسة حضرموت وكذلك ترشيح رجل القضاء،
وفي أحيان عديدة قد يتنازل الحاكم الفعلي للبالد عن حكمه
إلى من عرفوا بالوجاهات العلمية والروحية.
إن مث�ل ه�ذه الش�ؤون الغريب�ة البد م�ن مناقش�تها هنا مع
أه�ل عصرن�ا من كافة األط�راف ليعي الجمي�ع مكمن العلل
ال�ذي أصاب العالق�ات االجتماعي�ة فيما بع�د وقضى على
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هذه الروح الخالق�ة وأبدلها بعالقات ذات نقائض ونواقص
أسهمت في توس�يع دوائر الشك والقلق واالختالف ،فليس
في الحياة شيء أتى من غير علة أو سبب ..وإذا عرف السبب
بطل العجب..
فالجاه�ات والوجاه�ات عبر مراح�ل الحي�اة االجتماعية
التقليدي�ة تعرض�ت لنصي�ب م�ن اإلنه�اك واالنته�اك ،وفق
الظ�روف السياس�ية المتمرحل�ة ،ولك�ن مدرس�تنا المباركة
كانت مع هذه التحوالت تستطيع إحداث التوازن االجتماعي
جيال بع�د جيل ،لما لديها من زهد في المقامات والمناصب
الدنيوية ،والنعدام طموح الحكم والس�لطة بين أربابها  ،ولم
تزل كذلك حتى ظهور مراحل النقض والقبض االستعماري
واالستهتاري واالستثماري..

فه�ذه المراح�ل الثلاث خرج�ت ع�ن إط�ار المعامل�ة
االجتماعي�ة التقليدي�ة لتض�ع السياس�ة ومصالحه�ا أس�اس
الوالء والبراء وإعادة ترتيب العالقات بين طبقات المجتمع،
وفيه�ا برزت الجاه�ات والوجاه�ات المؤط�رة ذات العمل
المش�ترك والهدف الواحد مع سياسة االستعمار واالستهتار
واالس�تثمار عبر المؤسسات الرسمية وش�به الرسمية تربوية
وتعليمي�ة وثقافي�ة واجتماعي�ة ورياضية ،ومنه�ا تخرج جيل
النق�ض والقب�ض ،جي�ل ال�والء للمصلح�ة ومواق�ع القرار
الم�ادي والسياس�ي ،بعيدا عن أثر العائلة والمدرس�ة األبوية
واألدبي�ات المتوارث�ة ..وبه�ذا تكون�ت عوام�ل الكارث�ة
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االنتكاسة التي
أصابت اجلاهات
والوجاهات

االجتماعي�ة الت�ي نعيش�ها نح�ن الي�وم ونعان�ي م�ن آثاره�ا
وشمول متناقضاتها.
لق�د بقي اليوم ف�ي واقعن�ا المعاصر أثر طفي�ف للجاهات
والوجاه�ات ال يتع�دى ما نحن نش�هده في عالق�ة العائالت
بمناصبه�م الذي�ن يمثل�ون الغط�اء االجتماع�ي في األس�رة
الواح�دة .ولعل هذه العالقة الباقية ه�ي المدلول األدنى في
قوة الترتيب االجتماعي الذي اعتنى به السلف في الواقع كله
خالل المراحل السابقة لالستعمار واالستهتار واالستثمار..
ويب�دو ه�ذا جلي�ا ف�ي انع�كاس ال�والءات االجتماعية لدى
العديد من المرتبطين بعادات الس�لف وتقاليدهم في الزواج
والوف�اة واألعي�اد والمناس�بات ونظ�ام الح�وف والحارات
وترتيب الحضرات ومجالس الذكر وما إلى ذلك.

إحياء سنة
أهل اجلاهات
والوجاهات من
األسس الرشعية

فه�ذه رغم ضعفه�ا اليوم إال أنه�ا صورة متبقي�ة لما كانت
عليه الجاهات والوجاهات االجتماعية والتماسك والترابط
في الواقع التقليدي ،وأعتقد أن اعتناءنا داخل المدرسة بمثل
ه�ذه العادات واحتضانها وإعادة ثقة األس�ر االجتماعية فيما
بينه�ا وتصحيح مفهوم الوالء الراب�ط بين الفئات االجتماعية
سيس�هم إل�ى ح�د كبير ف�ي بق�اء الوج�ه اإليجابي م�ن هذه
ال�والءات والعالق�ات ،بص�رف النظر عما يفهم�ه اآلخرون
حول هذه المسألة قديم ًا وحديث ًا.
فالذي نحن بص�دده يختلف كثيرا عما هم بصدده ،ولهذا فإن
مهمتن�ا الش�رعية كمدرس�ة ذات أبع�اد أن نحيي س�نة الجاهات
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والوجاهات على أسس�ها الش�رعية مبتعدين عما ال يتناسب مع
الواق�ع االجتماعي المتحول؛ ألن الواق�ع االجتماعي المتحول
يطمس معالم الوالء والجاه بصورة عدائية غير إيجابية ،بما يزيد
االنفعال والحقد الطبقي المسيس.

أما ما نحن بصدده فإعادة ثقة بني الفئات االجتامعية وإصالح
وظائف الرتاتب االجتامعي يف خدمة األهداف املشرتكة باعتبار
اجلذور األصيلة لكل األطراف ،ولتحقيق هذا املطلب البد من
اهتامم رجال املدرسة يف مواقعهم املتنوعة وخاصة مناصب
املقامات وعلامء املنهج ورجال الرتبية والتسليك بإدراك
حساسية املرحلة ووجوب االرتقاء فوق مستوى املصالح
رسخه
الذاتية واملفاهيم األرسية اخلاصة ليعملوا عىل ما قد ّ
آباؤهم وأسالفهم من احرتام اآلخرين وتقدير مواقفهم
اإلجيابية يف الوالء خلدمة املنهج والطريقة والدعوة واملدرسة..
هذا بالنسبة ملا نحن نشري إليه يف داخل اخليمة الذاتية للمدرسة.
أما عالقتنا بأهل الجاهات والوجاهات من القبائل ورجال
المظاه�ر االجتماعية فالحال ال�ذي نالحظه اآلن ينذر بخطر
جس�يم وانفلات في االرتباط�ات ذميم ،ألن كافة األس�باب
الواردة على المرحلة قد عملت على تفكيك العالقة وحولت
ٍّ
وتش�ف ،ولم ت�زل هذه
ال�والء التقلي�دي إل�ى بغ�ض وحقد
األس�باب الواردة تجدد أس�لوبها في اإلغ�راب بهذه العالقة
وإعادة تش�كيلها بص�ورة عدائية مقيتة ،ولي�س لنا من مخرج
إال إذا وعين�ا المؤام�رة وعرفنا كيف نحتويه�ا ونعالج آثارها
227

البد من االرتقاء
فوق مستوى
املصالح الذاتية

عالقتنا بالقبائل
والشخصيات
تعرضت إىل خطر
جسيم

ول�و على المدى البعي�د ،والمدى البعيد يب�دأ بنقطة انطالق
المحي�د عنه�ا وال انف�كاك وه�ي اعترافن�ا المطل�ق بتغييرنا
مواق�ف الس�لف ف�ي أهداف ال�والء م�ع الغير حتى خس�رنا
المسيس�ة،
االرتب�اط المتنامي بمجرد التحوالت االجتماعية
ّ
كم�ا أنن�ا اعتقدنا أن ه�ذا الوالء واجب من الغي�ر ولو لم نقم
بحق�وق االرتباط المش�روع ..فكان الفش�ل الذري�ع والناتج
المريع.

إن ما نتحدث عنه
هنا ليس جمرد رأي
عابر بل حتديد
موقف وبناء جمتمع
من داخله

إن م�ا نتحدث عن�ه هنا ليس مجرد رأي عاب�ر أو بكاء على
ح�ظ عاثر ..إن�ه تحديد موق�ف ..وبناء مجتمع م�ن داخله..
وتح�د واع ل�كل م�ا من ش�أنه نس�ف العالق�ات االجتماعية
األبوي�ة ..وبمنته�ى الوض�وح ..ومن ل�م يفقه من�ا ذلك فلن
يك�ون ل�ه موقع من الخدمة المش�روعة ،بل ربم�ا تحول إلى
خدمة الجانب اآلخ�ر وبمنتهى االندفاع واالقتناع ..فهل من
مستجيب؟!
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ضوابط العالقة مع حملة السالح

لقد كان لمدرس�ة حضرموت موقف تاريخي من السلاح
وحمل�ه وخصوص�ا ف�ي مرحل�ة اإلمامي�ن العلمي�ن الش�يخ
الفقيه المقدم والش�خ سعيد بن عيسى العمودي ،وتقرر بهذا
الموق�ف مصير المدرس�ة كلها فيما بع�د وتعاقبت المراحل
لتجعل من قضية حمل السلاح لدى أتباع الطريقة خصوصا
والمدرس�ة عموم�ا مغم�ز ًا وتهم� ًة ..حي�ث عولج�ت كاف�ة
س�لبيات الواقع دون الحاجة لحمل السلاح وخصوصا من
رجال المدرسة وشيوخها.

وه�ذا ال يعن�ي أن كاف�ة اإلش�كاالت قد حس�مت بذلك..
وإنم�ا كان لت�رك السلاح دور ف�ي حصر كثير من المش�اكل
وعدم فشوها وشمول خطرها ،حتى صارت القبائل والجنود
والحكومات تدرك هذا الوق�ف وتتعامل معه بأدب واحترام
ومس�ؤولية ما عدا بع�ض المراحل الن�ادرة التي قد يضطرب
فيها األمن وتفشو فيها اللصوصية والنهب والسلب ،ويضطر
الجميع أن يأخذوا حذرهم بما يناس�ب الموقف ذاته كما هو
ف�ي عهد اإلمام الس�يد علي ب�ن جعفر العط�اس كما جاء في
كتاب «ت�اج األعراس في مناقب الحبي�ب صالح بن عبدالله
العط�اس» ( ،)235-233 :1وفي�ه ش�رح تفصيل�ي لموقعة
بح�ران كم�ا تس�مى  ،وه�ي أرض منبس�طة قريبة م�ن مدينة
حريض�ة بحضرموت  ،وهذه الواقعة حدث�ت عام  1224هـ
229

ضوابط العالقة مع
محلة السالح

ترك السالح وكرس
السيف مبدأ هام
يف واقع مدرسة
حرضموت ال يف
واقع غريها

بين ناجي بن قمال وجيش�ه من جهة وبين آل العطاس وقبائل
وادي عم�د م�ن جه�ة ثانية بقي�ادة الس�يد علي ب�ن جعفر بن
محمد العطاس مم�ا أدى إلى هزيمة جيش بن قمال ،بتوحيد
موقف السادة آل العطاس وقبائلهم وحملهم السالح في مثل
هذا الظرف الصعب ،وكان موقفا شجاعا أمام المعتدين.
وف�ي الفترة التي قس�مت تري�م إلى حارات نفوذ للعس�كر
والقبائ�ل المتحارب�ة ذك�ر الج�د عل�وي ب�ن عبدالرحم�ن
المش�هور أنهم حملوا السالح دفاعا عن أنفسهم وأعراضهم
م�ن ظل�م الجند والب�داوة والمتنفذين في البلاد من الحكام
الظلم�ة آنذاك ،ب�ل إن خروج الجد عبدالرحم�ن بن أبي بكر
بن محمد المش�هور من تريم إلى بيت جبير والسويري ودفنه
هن�اك بقبة صاح�ب الصومع�ة إنما كان س�ببه اتخ�اذه موقفا
حاسما من الظلم الذي كان يجري في تريم على أيدي بعض
الحكام آنذاك.

ومثل�ه ما جرى لإلم�ام العالمة طاهر بن حس�ين بن طاهر
ودعوته لحمل السلاح وإعالن الخالفة وتنصيب نفسه أمير
المؤمني�ن لم�ا رأى ظل�م حملة السلاح وعبثهم ف�ي الواقع
االجتماع�ي ،ولكن الحظ لم يحالفه فيم�ا ذهب إليه وانقطع
رج�اؤه في نجاح األمر كما يعتقد ولتخاذل الجميع حوله مع
عدم نضج الظروف المناس�بة لذلك  ،فع�اد األمر إلى ما كان
عليه أهله وسلفه في آخر المطاف.
ويعد هذا الفعل الذي قام به البعض من حمل السالح مجرد
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رأي ش�خص اقتضته الضرورة  ،وال يعبر عن رأي المدرس�ة
وموقفها  ،ويزول العمل به بزوال العارض والسبب ذاته.
لقد ترك الس�لف حمل السلاح ولم يكلفوا أنفس�هم عناء
ش�رائه أو اس�تخدامه؛ ولكنه�م أوج�دوا المع�ادل البدي�ل،
وق�د وصفه الس�يد عل�ي بن حس�ين العطاس ف�ي كتابه «تاج
األع�راس» نقال عن الحبي�ب علي بن حس�ن العطاس بأنهم
حملوا سلاح الباطن ،وهذا ما يحتاج منا إلى دراس�ة وعمق
نظ�ر ف�ي معاني�ه ..سلاح الباط�ن م�ن جه�ة ..وم�ا تقتضيه
الظ�روف الخاصة والعامة آنذاك م�ن جهة أخرى ..وهذا هو
عين العقل والوعي لمن يرغب في معرفة مواقف الرجال وما
يعنيه اتخاذ القرار التاريخي عبر المراحل.

لقد فجعنا بجيل منا يكره الصلة واالنتماء بالسلف ويضيع
وقته وجهده في التس�اؤالت عن هذا أو ذاك ،وينطلق في كل
تصورات�ه ومواقفه من مفه�وم الضد والمع�ارض حتى صار
العدي�د منا أبواق ًا لألع�داء واألضداد ..ومنا م�ن يعلم بذلك
ومن�ا م�ن ال يعلم بأث�ر الضد والع�دو في ثقافت�ه ووعيه ..بل
كي�ف يعرف أنه ع�دو أو ضد وهو ق�د تبنى تروي�ج مفاهيمه
بعد أن انقطع تماما عن مدرسته الشرعية األبوية؟ إما بالتعلم
والدراس�ة في م�دارس الغير أو باالستحس�انات والميل إلى
سلسلة التهمات والمحاكمات المطروحة في ساحة المرحلة
بين الفئات.
ولي�س لن�ا اليوم م�ن س�لطان على أتب�اع مدرس�تنا بعد أن
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سالح الباطن
البديل ودوره
يف إجياد التوازن
االجتامعي

تفكك العرى
واندراج اجليل يف
مضالت الفتن

تفكك�ت غال�ب العرى واندرج الجيل األوس�ع في مضالت
الفتن  ،ومنها رغبة العديد في حمل السالح دون حاجة ماسة
له وال سبب عارض لحمله؛ ماعدا المخالفة وعقدة االعتداد
بالذات.
إن موق�ف س�لفنا الصالح قديم�ا من السلاح وحمله كان
موقف�ا صائب�ا م�ن كل الوج�وه  ،كم�ا كان لهم أيض�ا موقف
إيجابي من أولئك الذين يحملون السلاح كالبداوة والجند،
ومن مواقفهم عدم إثارة أولئك أو الدخول معهم في أس�باب
المنازع�ات وإذكاء االختالفات ،بل قد يوجهونهم بالحكمة
والموعظة الحس�نة إل�ى حماية األع�راض واألموال وصون
الدماء عن القتل الحرام.

تأسيس احلوط
اآلمنة أحد وسائل
سالح الباطن

وله�ذا كان للس�لف دور بن�اء وتأس�يس (الح�وط اآلمنة)
وحمايته�ا باألح�وال واألخلاق وهيب�ة العل�م والمواقف،
وهو ما س�ماه السيد علي بن حس�ن العطاس بسالح الباطن،
وال زال الوق�ت مناس�با إلش�اعة ه�ذا المبدأ وإع�ادة تأصيله
عل�ى الوج�ه الش�رعي المناس�ب ..حي�ث إن ظاه�رة حمل
السلاح في الواق�ع المعاصر ال تمت إل�ى الحضارة وال إلى
الوعي اإلنس�اني عموما وال إلى الخلق اإلسلامي خصوصا
بصل�ة إال في مواطن مح�ددة ومواقع معينة ..ه�ذه المواطن
والمواق�ع يحتاج فيها الفرد إلى حمل سلاحه كضرورة البد
منه�ا ،وقد رأينا من هذه المواطن والمواقع في أطراف بعض
البالد حيث يعيش المنتس�بون إلى مدرسة حضرموت وضع ًا
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قبلي ًا وثارات دموية فرضتها ظروف الزمان والمكان.

أم�ا إذا م�ا نظرن�ا إل�ى أهمي�ة السلاح ف�ي أوض�اع أخ�رى
كبالدالرافدين وفلس�طين فذاك أمر يختلف عما عليه مدرس�تنا
وبيئتن�ا وال تعم�م األح�كام والمواق�ف إطالقا ..وكم�ا يقول
المثل :لكل مقام مقال ..وربما كان حمل السالح في مثل هذه
المواطن الملتهبة واجب ًا شرعي ًا ال يمت إلى موقف مدرسةمعينة
أوطريقة محددة بل يرتبط مباش�رة بالمنبع األساسي في فرضية
الدفاع عن الدين والوطن والعرض.

وق�د س�ألني أحدهم يوما على س�بيل التهك�م وقال :هناك
م�ن أبناء مدرس�تكم من يعمل في الجيش والش�رطة ومواقع
األم�ن ،فه�ل يا ترى س�ينطبق عليه مثل هذا االختي�ار الذاتي
لمدرسة حضرموت؟

فأجب�ت بم�ا يفي�د الجمي�ع :إن مثل ه�ذا الرج�ل قد صار
موظفا ضمن إطار رسمي ال عالقة له بالمدرسة وال بالطريقة
في هذا الش�أن؛ ولكن أثر الطريقة والمدرسة قد يفيده ضمن
إط�ار وظيفت�ه بأال يتعمد حمل سلاحه حيث ال يجب حمله
وال يس�تخدمه من حيث ال يحتاج الس�تخدامه ..أما في عين
وظيفت�ه فأمره إلى الجه�ة التي يرتبط به�ا وظيفيا مع وجوب
مراقبة الله تعالى في حالتي الحمل للسالح أوتركه.
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سؤال متهكم
وإجابة متفهم

ضوابط العالقة مع المندفعين من داخل المدرسة
الش�ك أن طرف�ي االندف�اع واالنتف�اع لهما أث�ر خطير في
مس�يرة الش�عوب وخاصة في مراحل التحوالت ،وقد عانت
مدرس�ة حضرموت كغيرها من مدارس الديان�ة والتدين من
ه�ذه الظاه�رة وعم�ل رجاله�ا على محاول�ة إيج�اد التوازن
الفك�ري واالجتماع�ي واالقتصادي لحفظ م�ا يمكن حفظه
من وجهات نظر الشباب المندفعة.

اندفاع بعض
الشباب ضد
مدرسة السلف
قديام وحديثا

السياسات اجلديدة
وأثرها عىل تفكيك
ثوابت املدرسة

وربما كان االندفاع في مراحل معينة ال يتعدى استحسانات
البعض بما يتأثرون به من لوثة الس�فر إلى الخارج للدراس�ة
أو التأث�ر بأفكار األندية والجمعيات أو ما ش�ابه ذلك من ردة
الفعل الطبعية أمام ظاهرة التحفظ والتشدد السائدة في مواقع
الس�لف ..وقد اندفع العديد من شباب البالد نحو المدارس
العصري�ة باعتباره�ا ض�رورة حياتية ،واس�تطاع العديد منهم
اس�تيعاب الدراس�ة الحديثة مع االلتزام باألدب تجاه مدرسة
الس�لف ومنهم من أخذت به العواطف والعواصف نحو تيار
العصري�ة والتحول فانس�لخ عن المنه�ج وضوابطه بل خرج
بعضهم عن مبادئ الديانة كلها.
وكان�ت ه�ذه المس�ألة إح�دة ظواه�ر مرحل�ة االمت�داد
االستعماري بادئ ذي بدء فيما كان يسمى بعهد الحماية ،ثم
ما لبثت هذه الظاهرة أن توس�عت وفشت في الواقع المحلي
وتنك�ر العش�رات م�ن ش�باب المدرس�ة لكاف�ة الش�كليات
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واألساسيات ،بل وحمل بعضهم بواسطة الصحافة ووسائلها
على أس�اليب الس�لف وعاداتهم وتقاليدهم واعتبرها مجرد
أف�كار متحجرة أكل عليها الدهر وش�رب ،حت�ى بلغ ببعض
ش�باب الجمعي�ات واألندية في حم�أة االنطالق�ة المتجددة
التعرض المباش�ر لبعض رموز مدرسة الس�لف والنيل منهم
ب�األذى واإلس�اءة ،وكانت التحوالت الجدي�دة آنذاك أقوى
العوامل المس�اعدة للش�باب المندفع ،وخاص�ة أن منهم من
هاجر إلى اندنوسيا وشرق إفريقيا وبعض البالد العربية.
وملا جاءت مرحلة الثورة املسلحة ضد االستعامر كان
االندفاع يف أوج قوته ولكن بصورة خمتلفة عن سابقه،
فاجلميع كانوا يقفون صفا واحدا ضد االستعامر وعمالئه،
ويرغبون يف إزاحة كابوس احلامية واالستعامر من جذورها ،
إال أن هذا االندفاع أيضا رغم إجيابيته كان مشوبا بالعاطفة
والفعل ورد الفعل يف أغلب األحيان ،وهلذا وقع العرشات
من الشباب املندفع نحو التحرير يف أحضان األفكار الرشقية
املتطرفة ،وبدؤوا ينادون بمفاهيم االشرتاكية ومبادئها..
وزاد الطي�ن بل�ة بروز الدعوة إلى القومي�ة العربية في مصر
والسودان وس�وريا والعراق وغيرها ،وتصدر الثوار األحرار
مواق�ع الحركة القومية العربي�ة المحلية وفي مقدمتهم رئيس
الجمهوري�ة العربية جمال عبدالناصر الذي نال من الش�عبية
المحلية والقومية بما لم يس�بق له مثي�ل ،حتى ألهب حماس
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مرحلة الثورة
املسلحة

بروز الدعوات
القومية

الش�عوب كي تتجه نح�و التحرر والنضال الث�وري ومحاربة
مخلفات االستعمار كما كانت تسمى ،وشملت هذه الدعاية
كل شيء للماضي التقليدي القديم ،مما أبرز التنصل الواسع
عن طريقة الس�لف وااللتزام لها ،وخاصة من جيل المدرسة
والنوادي والجمعيات وغيرها من التشكيالت والمؤسسات
ذات العالقة المباشرة بمرحلة الحماية واالستعمار.

مرحلة االستقالل

وم�ا أن أط�ل عصر االس�تقالل ودخل�ت المنطق�ة مرحلة
جدي�دة حت�ى كان الحم�اس الوطن�ي ف�ي أعل�ى درجات�ه،
والغالبي�ة العظم�ى من األم�ة في غاي�ة االنفع�ال والحماس
للتغيير الجديد ،وذهبت القوى االستعمارية من اليمن حاملة
معها جنودها وأساطيلها في مشهد درامي مثير ،ولكنها أبقت
له�ذه الكت�ل السياس�ية واالجتماعية نماذج الص�راع والنزاع
وثمرة التربية االس�تعمارية في األعم�ال والعالقات وحدث
بعد هذا وال حرج.
فالتجذي�ر والقتل والس�حل والخطف وانته�اك األعراض
والحرمات كان ظاهرة المرحلة في س�بيل ما يس�مى بالتحرر
والتغيير والسير في عجلة التطور.

واندفع العش�رات من الش�باب والفتيات في هذا المضمار
باحثي�ن ع�ن الحض�ارة ومس�مياتها وهاربي�ن م�ن التخلف
والجم�ود والتعص�ب الدين�ي والعائل�ي ..وكان�ت النتيج�ة
م�ن ألفها إلى يائه�ا دمارا في دمار ..ولم نج�د أحدا بعد هذا
حملوا
كل�ه يتج�رأ على هذه المراح�ل فيدينها ويدي�ن الذين ّ
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الشعوب المغلوبة شعاراتها وأكاذيبها وضالالتها ،بل اشتغل
الجي�ل الالح�ق بإدانة مدرس�ة الس�لف واالش�تغال بقبورها
وعاداته�ا وتقاليده�ا وم�ا ينس�ب إليها..إكم�اال للمش�روع
(((
السياسي الباتر ..وباسم اإلسالم في هذه المرة.

إن مواقف مدرسة الس�لف األثبات قد اختل توازنها كثيرا
أم�ام هذه الهجمات المتالحقة ،ولم يعد لعلمائنا ومش�ايخنا
غير الحس�بلة والحوقلة والس�كون في البيوت والمس�اجد..
ه�ذا لمن س�لم منه�م ولم تص�ل إليه طائل�ة الهت�ك والفتك
واإلبادة.

وأم�ا الذي�ن حش�روا ف�ي القائم�ة الس�وداء كما يس�مونها
فه�م أولئك الذين س�حلوا وقتلوا وخطف�وا وأرعب أبناؤهم
ونس�اؤهم؛ ألنه�م كم�ا يق�ول أولئك عل�ة التخلف وس�بب
االستعمار.

وانقش�ع غبار المرحلة عن تناقضات غريبة ومريبة أصابت
كل بي�ت وعائلة ،فالحرب المدمرة لحملة اإلسلام والديانة
س�ارت عل�ى ق�دم وس�اق ،وف�ي ذات الوق�ت كان�ت هناك
دعوات أخ�رى تنبت في جذور المجتمع تحمل أفكارا دينية
متطرف�ة وبرنام�ج التكفير والتش�ريك والتبدي�ع لمن بقي من

((( إن التحول من عهد االستعامر إىل عهد االستقالل ليس سلبي ًا
من كل الوجوه بل له إجيابيته العظمة يف احلياة اجلديدة ،ولكنا هنا
بصدد الربط بني التحوالت وواقع مدرسة حرضموت ومن ارتبط
هبا قدي ًام وحديث ًا وخاصة يف مرحلة الشيوعية واإلحلاد.
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انقشاع غبار
مرحلة االستهتار
والدخول يف حرب
مسيسة جديدة

رجال المدارس التقليدية المنهوكة.

فتنة الرصاع
االعتقادي بديال
عن الرصاع
الطبقي

مرحلة الوحدة

وف�ي ه�ذا البرنام�ج الجدي�د انخ�رط المئ�ات م�ن أبن�اء
المدارس اإلسلامية والمدارس الرسمية الحكومية متأثرين
باإلعالم واألقالم واألفالم والجميع ضد هدف واحد وعدو
متهم واحد ،وهو مدرسة السلف الصالحين ال غيرها.

وبين عش�ية وضحاه�ا ..والعالم كله يش�هد المس�رحيات
المتحول�ة ..تهيأت أس�باب اإلعادة الواع�دة لوحدة األرض
مع ش�تات الفكر والرؤى ليصبح الجميع أمام واقع متناقض
وص�راع اعتق�ادي مناهض ،وخلال برهة من الزم�ن ال زلنا
نعي�ش معركته�ا وآثارها ..نرى األس�باب الت�ي جمعت بين
ش�تى المتناقضات ضم�ن المجتمع الواح�د ..بصرف النظر
ع�ن المح�اوالت الج�ادة ل�دى بع�ض حمل�ة القرارلجم�ع
الكلم�ة واس�تثمار المرحل�ة للتوفي�ق والبناء وإع�ادة ترتيب
المجتمع الوحدوي الناهض.
فال�ذي نحن بص�دده موقع مدرس�تنا في ه�ذه التحوالت،
وموق�ع األبن�اء والبنات وأف�راد المجتمع المتداخ�ل أمام ما
يخطط من المس�تقبل وما يراد بالش�عوب  ،فالسلف رحمهم
الل�ه قد رس�موا ألهل عصوره�م وس�ائل المعامل�ة الواعية
مع المندفعي�ن والمنتفعين من أبنائهم وأبن�اء دائرتهم ،فكان
النج�اح حلي�ف األبن�اء واألتب�اع ،وظلت مدرس�تهم تحمل
صيغة الوس�طية واالعت�دال الواعي إلى الي�وم رغم التقلبات
والتغيرات وانسلاخ العش�رات من األبناء والبن�ات وأقماع
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الثقافات والهيشات ،وكان أمر الله قدرا مقدورا..

وم�ن ه�ذا الق�در المق�دور أن�ادي األحف�اد وبقي�ة األبناء
واألوالد :ه�ل بإمكانن�ا إنق�اذ ما يمك�ن إنق�اذه ونعيد بعض
التوازن المشروع أمام هذا الزحف األنوي الباتر؟

فالمراح�ل بم�ا فيه�ا من أف�كار ال توالينا وال تدع�و إلى ما
ندعو إليه ..بل تقف علنا ضده وضد مخرجاته( ..ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) [الح�ج ، ]40:فحكم�ة الدف�ع
اإللهي ه�ي مقياس التوازن في المجتمع المضطرب ال غير،
ومتى م�ا اختل توازن التدافع فإن الجمي�ع في هذا االنطالق
المجن�ون س�يبذلون كل غال ورخي�ص له�دم وردم ما تبقى
لنا من منهجية السلامة واألخالق المتوارثة بالسند المتصل
إل�ى النمط األوس�ط ،ليس ألنه�م يحاربون النمط األوس�ط
أو الس�لف ،ولكن ألنهم يحاربون الش�بهات الت�ي يتلفع بها
عش�رات األتب�اع واألقم�اع ..وبمحارب�ة الش�بهات يتحق�ق
طم�س كاف�ة الهويات ،لتب�رز بالض�رورة هو ّي�ات وهوايات
جدي�دة ُتف�رض على الش�عوب بال�دم وبانتهاك الح�رم وبيع
المب�ادئ والذمم ..وهكذا تكون عبادة الش�يطان والس�جود
لمفاهيمه ..كما قال الشاعر:

َو َم�ا َن ْي ُ
الم َطالِ ِ
�ب بِال َّت َمنِّي
�ل َ

�ن ُت ْؤ َخ ُ
�ذ الدُّ ْن َي�ا ِغلاَ َب�ا
َو َل ِك ْ

وهكذا يسير الجميع إلى جحرالضب ..المسيخ الدجال.
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ننادي بقية األحفاد
واألوالد  :هل
بإمكاننا إنقاذ ما
يمكن إنقاذه ؟

ضوابط العالقة مع من نخا لفهم الرؤية

ضوابط العالقة مع
املخالفني ملدرسة
السلف يف الرؤية

موقع اإلشكال

يا أحبة..ليس�ت المش�كلة كامنة في مس�ألة الش�عارات
البراق�ة الجاذب�ة لعقول الناس كنص�رة آل البيت المظلومين،
والخ�وف على ال َّتوحيد م�ن القبوريين ،واس�تعادة الحريات
المسلوبة ،ومناصرة حقوق اإلنسان المنهوبة.
ولكن اإلش�كال في النقض ..فالشيطان يدفع بأهل هذه
الشعارات دفع ًا؛ كي يحققوا في الشعوب لون ًا من الصراع من
أج�ل ما يعتقد أنه عدالة المطلب ..ويكون الش�يطان متربص ًا
م�ن خالل هذا المطلب لالنقضاض على وحدة الش�عوب..
(متدينة أو غير متدينة).

فنقض الحكم والعلم ـ من أجل تحقيق العدالة أو نقض
مرتع للش�يطان كي يدس
العل�م من أجل تأصي�ل البدالة((( ـ ٌ
بأنفه في احتضان هذه القضية وتلك ..ورفع معنوية هذا ضد
ذاك..
ً
مثلا -جاءت ف�ي محيطفمدرس�ة النق�ض الحديث�ة

األمة حاملة شعار تصحيح التوحيد وإزالة البدع والمنكرات
كم�ا تنص على ذل�ك كتبه�م ومواقفهم وأدبياته�م ..والتف
ح�ول هذا المطلب عش�رات المنتفعي�ن والمندفعين ..وعبر
سلس�لة م�ن الوقائ�ع والح�وادث وإس�الة الدم�اء والقضاي�ا
((( أي :البديل الناسب املستمد من فقه األصول.
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والمنازع�ات والمناظ�رات والمهات�رات تمك�ن المتنفذون
على المس�توى اإلقليمي والمحلي بالمال والسلاح والجاه
من الوصول إلى قمة الهرم االجتماعي للدولة والدين ..ومن
يوسعون دائرة ِ
الفكر والرؤية بالترهيب والترغيب..
ثم بدؤوا ِّ
وانحس�رت أمام امتداده�م كافة النماذج العلمية والسياس�ية
التقليدية؛ لتصب�ح أثر ًا بعد عين ،وخاصة في عواصم الدعوة
وفروعها.
ُّ
وال�كل ال يعل�م دور الش�يطان ووكالئه ف�ي تثبيت هذا
األمر وإفش�ال غي�ره ..ال ُح َّب ًا في مش�ايخ القبض والنقض أو
كراهية لدراويش الصوفية ،وإنما اس�تفادة من ش�هوة النقض
ل�دى ه�ؤالء وحص�ول ُعق�دة الضع�ف واالعتداد به�ا لدى
الملتزمين باألساليب القديمة.

مطي ًة
واتخ�ذ الش�يطان ووكالؤه ه�ذا النقض
المس�يس َّ
َّ
لالس�تفادة م�ن العنصـ�ر المس�لم واس�تغال ً
ال لنزوات�ه ف�ي
س�بيل امتداد السياس�ات الربوي�ة واإلعالمية وال�زج بالفكر
الغربي المنح�ل داخل األوعية المتناقضة ف�ي العالم العربي
واإلسلامي ،وإش�ادة الصـ�روح والمحاض�ن لرعايته�ا
واإلنف�اق عليه�ا ..كم�ا اتخ�ذ الش�يطان ووكالؤه م�ن ه�ذا
النق�ض ف�ي الجانب اآلخ�ر تعصب� ًا عل�ى اإلف�راط والتزام ًا
ف�ي الغلو وأخ�ذ ًا به في معركة التحدي المش�ين ،مما َش َ
�غ َل
المصلين بما ال حاجة لهم به ..بينما تفرغ المتنفذون القتسام
المغانم وابتالع جهد ش�عوب المل�ة ومقدَّ راتهم؛ بل وإعادة
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الشيطان ووكالؤه
يوسعون دائرة
النقض والقبض

تربية أبنائهم وبناتهم وفق المشروع الجديد..

الفكر املقبوض
املستجد للمرحلة

حقائق الرجولة
بني املدرسة األبوية
وأقاويل الفكر
املقبوض

والي�وم وقد ص�ارت مدرس�ة النقض والقب�ض وحملة
المس�يس) عند
فروعه�ا الفكرية معن�ى من معاني (اإلرهاب
َّ
أصح�اب الق�رار العالم�ي بع�د أن كان�ت المثال اإلسلامي
المتف�رد عنده�م ..وص�ارت الصوفي�ة مدرس�ة االعت�دال
والوسطية ..بعد أن كانت مدرسة التخلف والجمود عندهم،
وأخ�ذ كل فري�ق يعي�د ترتي�ب نفس�ه وأتباع�ه ومواقف�ه وفق
الظ�روف الت�ي رس�مها الش�يطان ووكالئه للمرحل�ة ..وهم
يعلمون أو ال يعلمون.
وف�ي َأ ِ
تون هذه ال َّتحوالت والتناقض�ات نجد فريق ًا آخر

من أصحاب الفكر المقبوض في مواقع أخرى يحفزون نحو
االمتداد واالنتش�ار ،ويجد الش�يطان ووكالؤه في مساندتهم
والدف�ع بأفكارهم نح�و مي�دان المعركة رافد ًا هام� ًا إلكمال
فهيأ لهم األسباب والوسائط
مشروعه األنوي ( ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ) َّ
و َفت ََن بهم الهيشات ومراهقي المدارس المقبوضة والمناهج
المنقوض�ة ..فانطلقوا يدينون التاري�خ كله ويهدمون المبنى
اإلسلامي عل�ى أهله تحت ش�عار :م�ا ُبنِي عل�ى باطل فهو
باطل ...وما أس�عد الشيطان بهذا الش�عار ،فهو الشعار الذي
يحق�ق كاف�ة برامج االحتن�اك والبت�ر واإلقص�اء واالجتثاث
والصد الذي عناه إبليس منذ قسمه األول عند رفض السجود
آلدم.
ف�إذا كان األس�اس اإلسلامي ال�ذي أرس�اه الخلف�اء
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األربع�ة من�ذ عهد صدر اإلسلام منقوض ًا ومدان� ًا من وجهة
فسره المتطرفون منهم حكم ًا
نظر هذه المدرس�ة؛ ـ بل وربما َّ
طاغوتي� ًا ـ فم�اذا بقي لن�ا أمة الق�رآن والس�نة واألخالق من
دي�ن وديانة..؟!وه�ذا ه�و ما تدن�دن عليه وتس�عى من أجله
مجموع�ات العم�ل الجدي�دة ف�ي ه�ذه المحاض�ن الس�رية
والس�راديب الفكري�ة ..وترغ�ب أن تقن�ع به رعاي�ا األوطان
الممزقة؛ ألن فيه كما تعتقد نصرة اإلسالم من جديد وتسليم
مفاتيح الخالفة الشرعية إلى أهلها...
وهذا هو الوهم بعينه ،فآل البيت قد علموا مس�بق ًا كيف

كان�ت عملية اإلقصاء والبتر واالجتث�اث لذواتهم ..ولكنهم
ل�م ينقطع�وا عن خدم�ة األمة ونص�رة اإلسلام وإن لم يكن
له�م ف�ي مرك�ز القرار موق�ع وال م�كان ،وبهم اس�تقر األمن
وعاش�ت المراحل العصور األولى في هناء واطمئنان نس�بي
وس ُّنوا للعالم
ولو من حيث وجودهم وهدوءهم بين الناسَ ..
اإلسلامي بهذا األمر موقف ًا عظيم ًا وسنة تقتفى عبر المراحل
سواء كان لهم أنصار أم لم يكونوا ..فشأن األنصار األتباع ال
االندفاع..

فاإلمام عل�ي ؤ وأرضاه عاش ف�ي العصور الثالثة
وزير ًا لدولة اإلسالم ونصير ًا لها ..ولم يتآمر أو يجند الجنود
ويقيم الجيوش ..بصرف النظر عن موقعه من القرار(((..
نص حمتمل واملوقف املتخذ سنة من سنن املواقف يف فقه
((( فالقرار ٌّ
التحوالت ُيقتدى هبا وربام عطل املوقف النص ذاته.
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أمثلة من تاريخ
السلف

واإلمام الحس�ن في س�بيل االس�تقرار الع�ام تخلى عن
مركز القرار حقن ًا للدماء وحفظ ًا لسالمة األمة مع قدرته على
إقامة المعارك وإذالل الخصوم ..وهو محقوق بذلك.
واإلمام الحس�ين َقدَّ م التضحية ُ
الكبرى ليتعلم آل البيت
أن المحبي�ن ال يتجاوزون االمتداح والنحيب والتصلية ..ثم
يع�ود عائد المحبة سياس�ة يأكلون بها ويش�ربون ويحكمون
رقاب األمة على حساب آل البيت.

مواقف أئمة آل
البيت عرب التاريخ

واإلم�ام عل�ي زي�ن العابدين ص�رف وجهة نظ�ره ونظر
أبنائه عن السياس�ة والمع�ارك من أجله�ا بعمومها ..ورغب
العزل�ة والخم�ول وت�رك المنازعة من أساس�ها ووضع س�نة
جديدة من س�نن مواقف آل البيت ،وهي إقامة ش�رف األمانة
بحف�ظ مي�راث العل�م ودع�وة العباد حت�ى يأت�ي الموت في
أم�ن واطمئن�ان ،بعيد ًا ع�ن الدماء ،وحرب الطوائف وس�وء
االنتماء ،وهذه سنة نقتدي نحن بها وال يؤمن بها آخرون.
وم�ا ج�اء من بع�د ذل�ك ال يتعدّ ى كون�ه امتداد ًا لنش�وء
م�دارس ذات أبع�اد وآراء جنح�ت إل�ى طرف�ي اإلف�راط أو
التفري�ط ،ولم يس�لم من ذل�ك اَّإل أئمة آل البي�ت وحدهم..
ووحدهم فقط دون األتباع واألش�ياع ..ومثل هذا حصل في
التصوف أيض ًا..

وه�ذا ما نحن هنا بص�دده ..إنها مواق�ف أئمة آل البيت
   nوأرضاه�م ..وق�د كان لحضـرم�وت بال�ذات
نصي�ب من مواق�ف أئم�ة آل البيت ..وحس�ن تصرفهم وفق
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مقتضي�ات الواق�ع وحاج�ة األمة ول�و كان فيه َغ ْم ٌ
�ط لبعض
حقوقه�م المش�روعة فه�م ال يش�تغلون بحقوقه�م بق�در ما
يطلبونه�ا م�ن موالهم  ،ال من أهل األطم�اع والظلم والبغي
والعدوان...

إنه�ا قضي�ة مهم�ة ومصيري�ة ..يمك�ن به�ا عن�د العدل
واالنص�اف إخم�اد الن�ار التي تش�تعل تحت الرم�اد ،وكف
المسلمين عن مشروع جديد للصراع واإلغراب عن الجادة..
والجادة :هو ما تقرر في واقع األمة ورضيه خلفاؤها وحقنوا
بها الدماء منذ وفاة رس�ول الله  ،mواجتمع عليه أهل الحل
فوهم وتقري�ر خيال..
والعق�د ..وقد فعل�وا ،وأما غي�ر ذلك
ٌ
وما بني على َو ْهم يكون بال ّ
ش�ك تسويق ًا للوهم وعيش به..
وانتفاع ًا بخياالته..

وغاي�ة ما يمك�ن تقريره للمغ�رر به�م والمندفعين نحو
ه�ذه المفاهي�م  :أن مدرس�ة حضرم�وت ال تض�ع الحواجز
ض�د الراغبين في الجن�وح عنها ...ولكنها تأب�ى أن يخترقها
الواهم�ون أو أن يعب�ر أح�د منه�م ع�ن رأيه�ا أو يخل�ط بين
منهجه�ا العالم�ي ومنه�ج آخ�ر ..فالراغب م�ن أي وجه في
االنسلاخ عن منهج المهاجر والفقيه ش�أنه لذاته  ،وأما كونه
يحم�ل معنى م�ن معاني التعبير عن مدرس�تهم أو الدفاع عن
حقوقه�م أو نصرتهم أو الفصل المتعم�د بين منهج المهاجر
ومنه�ج الفقي�ه كمت�رس لتس�ويق األف�كار الغريبة ف�ي أتباع
مدرس�ة حضرم�وت فهذا عي�ن اإلفك والتزوي�ر  ،وهو أيض ًا
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مدرسة حرضموت
ال متنع أحدا من
اخلروج عنها
ولكنها تأبى أن
خيرتقها الوامهون

العمال�ة المقنع�ة الت�ي ينفذ م�ن خاللها
نم�وذج جدي�د م�ن َ
الش�يطان ووكالؤه  ،وس�يفعلون ذل�ك ألن المنتف�ع ال تنفعه
النصيح�ة ..وأما المندف�ع فتكفيه الفضيح�ة ( ..ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [يوسف. ]21:
ولعل هؤالء المنتفعين بالوهم والخياالت يعزون موقفنا
س�ند ًا واس�تناد ًا للمدرس�ة المناهض�ة آلل البي�ت وفروعها؛
والحق ليس
ألنها ه�ي المدارس البارزة في ه�ذه المرحلة..
ُّ
كذلك ،فمدرسة القبض والنقض بكافة مسمياتها وعساكرها
الج�ادة،
ومؤسس�اتها إنم�ا ه�ي مدرس�ة جنح�ت أيض� ًا عن
َّ
وخرج�ت عن منه�ج (مدرس�تها األصلية)  ،وق�د أفصحت
مدرستنا العالمية (مدرسة حضرموت) عن موقفها تجاه هذا
الجنوح واالندفاع وواجهته مدى عشرين عام ًا وزيادة .

وجهة نظر مدرسة
حرضموت من
الفكر املقبوض

وأما وجهة نظرنا باس�م (مدرسة حضرموت) فال عالقة
لها بمساندة الرؤى واألفكار المنفصلة عن المدارس األبوية
الش�رعية ،حت�ى تعود هذه الم�دارس إلى الج�ادة الصحيحة
وتس�لك س�بيل الوس�طية الش�رعية واالعتدال الواعي الذي
س�لكه أئم�ة آل البيت في كل زمان ..وس�ار عل�ى هديه أهل
المذاه�ب العالمي�ة ذات االرتب�اط بالش�عوب ..كالحنفي�ة
والمالكي�ة والش�افعية والحنبلية والزيدية((( ..ومن س�ار في
((( الزيدية أخذت موقف ًا حممود ًا يف مسائل اخلالف والنزاع حول
جمريات العهد األول لإلسالم واتسع مفهوم علامئها ليصبح قريب ًا
من مفاهيم املذاهب املشار إليها يف كثري من األمور ..برغم أن لكل
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هذا الدرب المعتدل..

فم�دارس الش�عوب ال تنتش�ر باالندف�اع والسلاح
والقت�ال((( ،وإنما هي انتش�ار علم العلماء واقتناع الش�عوب
بهديه�م ،وأما م�دارس الحكم والج�اه والس�لطان ،فتحرق
الواقع الشعبي والرس�مي بالتهديد والوعيد والبتر واإلقصاء
واالجتثاث والقتال وس�فك الدماء ،وتتشبث بالواقع والتأثير
علي�ه ما دام�ت تحت حماية ال�دول واألنظم�ة والجماعات
المسيسة.
واألحزاب
َّ

ولك َّنه�ا عن�د كش�ف هذا الغط�اء عنه�ا ون�زع الحصانة
الدبلوماس�يةعنها م�ن قبل القوى الفاعلة ف�ي القرار العالمي
تتق�زم وتنطوي وتعي�د ترتيب مفاهيمه�ا وأتباعها؛ ليناس�بوا
الح�دث المتح�ول ،والمش�روع المتم�ول ،وربم�ا تغلغلت
في دماء الش�عوب بعيدة عن التأثيرات العالمية والسياس�ات
النفعي�ة بعد أن تمكنت في النفوس وصارت جزء ًا من الواقع
وأف�كاره تحمي نفس�ها بنفس�ها ..وتتمول من داخ�ل أتباعها
وأنصاره�ا ..وه�ذه عل�ة خطي�رة من عل�ل ال�رؤى الجديدة
واألفكار العنيدة((( التي برزت في مراحل الصراع والنزاع.
مدرسة أحيان ًا جنوح إىل طريف اإلفراط والتفريط ..ولكنه ليس
قاعدة..
((( وال باملؤامرات والعمل املبطن ضد الشعوب املؤمنة باهلل ورسوله،
وال بالتنظيامت الرسية وشبه الرسية يف دوائر املدن والقرى.
((( يرضب عىل هذا النموذج بام َّ
حل باليمن من آثار الشيوعية ودعم
تفرع عنهام من
النظام العاملي هلا بوجهيها اليميني واليساري  ،وما َّ
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مدراس الشعوب
املسندة ال تنترش
بالسالح والقتال

يف اإلسالم احلق
نصاعة الرشيعة

شمولية اإلسالم
وحاجتنا لفهم
مبادئه

إن في اإلسالم الحق نصاعة الشريعة وكمال مطالبها في
كافة الش�ؤون ،وفوق هذه النصاعة أنه يملك جمع األش�تات
لب دعوته التي دعا إليها سيد الملة ،وجعل مسألة اجتماع
في ِّ
الكلمة في مستوى القرار أص ً
ال من أصول االستقرار وتمتين
وس�ائله ..كم�ا أنه َح�رص على فتح باب األم�ن واالطمئنان
الداخل�ي ف�ي الف�رد والجماعة واألم�ة بما قدره من وس�ائل
التعب�د والم�ودة واإلخ�اء والمس�اواة والت�آزر ،وما يناس�ب
ذل�ك من مفاهيم المحبة والسلام والرحمة ..وكثير من هذه
المبادئ ال تس�تقيم مع ِطباع األعراب واألجالف وأصحاب
المنازع النفس�ية المتعجرفة ..فنجد اإلسلام يدعو أصحاب
ه�ذه المن�ازع إلى تروي�ض ذواته�م وطباعهم لتفهم ش�رف
المطل�وب ..واعتبر اإلصرار على الطب�اع وااللتزام ألدبيات
الجاهلية ضرب ًا من األمراض والعلل..
ونح�ن الي�وم ف�ي حياتن�ا المعاص�رة نحت�اج إل�ى فه�م
اإلسلام به�ذه الش�مولية الرائع�ة ..ألن حياتن�ا المعاص�رة
طغ�ت عليها نم�اذج متع�ددة من أدبي�ات وأف�كار وتجارب
األم�م المتنوع�ة ،ومنه�ا م�ا اس�تحكم ف�ي مصيرن�ا وغاياتنا
فحول األجيال إلى ش�عوب تحمل اإلسلام اس�م ًا وتخالفه
ّ
حركات وجمموعات حتى صارت جزء ًا من دم الشعب املغلوب
وإحدى رشائحه املتنفذة يف الواقع السيايس  ،إما مشاركة للحكم
أو معارضة له ..وعندها سحب الكافر املستثمر بساط الشيوعية
العاملية كلها من العامل لتظل فكرة تنبع من واقع الشعوب ذاهتا
مدعومة من داخل اجلسد املسيس ..وهكذا دواليك.
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س�لوك ًا ورس�م ًا ..واس�توعب العدو المتر ِّبص ه�ذه الظاهرة
فش�جع حملة القرار وم�ن نحا نحوهم أن يكثف�وا من إعطاء
َّ
المجتمعات اإلسلامية ِقس�ط ًا من االس�ميات والرسميات؛
الس�بات بعيد ًا عن حقائق
ليس�بحوا في هالمياتها غارقين في ُّ
الديانة والتدين في التطبيقات ،والمقصود بالتطبيقات :تنشئة
جي�ل الق�رآن والس�نة النبوية على س�نن النبوة ف�ي المواقف
والعالقات..
فالطامة الكبرى في أمة القرآن والسنة :أنها تجنِّد َ
الطبائع
والجبلاَّ ت النفسية ذات التراكمات المرحلية لرصف ممرات
الطموح على حس�اب القرآن والس�نة ..وأكثر م�ن يعنيه هذا
األمر ُ :أمناء العلم في األمة..

فاألمن�اء بالعم�وم جواهر نادرة في آخ�ر الزمان  ،وأمناء
العلم أشدُّ ندر ًة ووجود ًا .وأما الموجود في ساحات الحركة
واالنطلاق فعلم�اء الخدمات ووكالء المؤسس�ات ومنفذو
السياسات ،إال من رحم الله.

وق�د يك�ون عل�م الفق�ه والحدي�ث والتفس�ير والس�يرة
وهل�م ج�را إحدى م�واد اإلنجاح ف�ي فقه المرحلة لسياس�ة
االستعمار أو االستهتار أو االستثمار  ،بتأقلم العلماء أنفسهم
وتمحورهم داخل األنظمة والمؤسسات وعزل حقيقة العلم
وأمانته عن قضايا األمة المصيرية..
فهناك ُح َّفاظ الحديث ..وقد لقينا منهم عدد ًا ال ُيس�تهان
ب�ه ..ولكنهم ُأس�ود علم في أقف�اص أنظم�ة ،وملتزمون كل
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الطامة الكربى
رصف ممرات
الطموح عىل
حساب القرآن
والسنة

علامء ولكنهم
أسود يف أقفاص
األنظمة

االلت�زام لمروضي المواقف داخل مكاتب الوزارات وغرف
اإلدارات ..ولي�س له�م حول وال قوة في ش�أن وظيفة العلم
ف�ي تقيي�م اس�تراتيجيات ه�ذه ال�وزارات واإلدارات وف�ق
الكت�اب والس�نة ..أو حت�ى وف�ق أدبي�ات المذه�ب الس�ائد
ف�ي الدول�ة والنظ�ام ..وإنما يوظ�ف العلم في إط�ار الفصل
القضائ�ي والمحاك�م االبتدائية والمتوس�طة والعلي�ا ،أو في
الفتوى الشرعية لمسائل التعبد عند الجمهور.
نامذج من ضياع
األمانة

وربم�ا كان ف�ي أكثر ه�ذه البل�دان العربية واإلسلامية
م�ن هؤالء من هو أش�د حرص� ًا على الدي�ن واالحتجاج به ،
فيزي�د عل�ى الوظائ�ف الخدماتية المش�ار إليها جعل مس�ألة
الدين (سياس�ة كتلة ضد أخرى) فيتحق�ق بها ما قد أخبر عنه
س�يد البرية في أخريات األزمنة عند ضياع األمانة  ،كالقبض
للعل�م والنقض لمبرم�ه وثوابته ،والنبز بالتكفير والتش�ريك،
والتس�اهل ف�ي الربوي�ات والوجدانيات ،وغ�ض البصر عن
امت�داد الوس�ائل الماجن�ة والمثيرة ف�ي الصحاف�ة واإلعالم
والواقع ،وربما في بعض المؤسس�ات المعبرة عن مدلوالت
الديانة والتدين كاألوقاف والعدل والتربية واإلعالم والثقافة
وغيرها ..وهذه هي مشكلتنا اليوم.

ومع هذه المشكلة العصيبة فإن ما هو أكبر منها امتدادها
وزيادة المدُّ االنفعالي بين المسلمين في كافة شئون عالقاتهم
ٍ
ٍ
وتثعل�ب أم�ام اإلغ�راءات الماجن�ة
س�كوت
الش�رعية م�ع
والوس�ائل اآللي�ة الش�ائعة التي تخب�ط الحياة م�ن داخلها..
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وتفكك األبنية اإلسالمية وشمائلها.

جمة ..فمن المستجيب؟!
إن اإلسالم يدعونا إلى وقفات َّ

وإن أهم الوقفات ...سعة المشاهد فيما بين المصلين..
وفهم القواس�م المش�تركة بين المذهبيين  ،وتجاوز اإلفراط
والتفري�ط ل�دى المتعصبي�ن م�ن كل مجموع�ة ورؤي�ة إل�ى
االعت�دال  ،وإع�ادة النظ�ر ف�ي منطلق�ات التربي�ة المعاصرة
واإلعلام المعاصر واالقتصاد الرب�وي الكافر ،وكبح جماح
العواط�ف الجياش�ة عن حق�وق المرأة المعاص�رة بصورتها
المعاصرة فهذه المنطلقات تس�مح للع�دو الكافر أن يخترق
الواق�ع األس�ري المتماس�ك ..وقد فع�ل ذلك ف�ي أكثر من
مكان وموطن لألسف.
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اإلسالم يدعونا إىل
وقفات مجة فمن
املستجيب؟

أهم هذه الوقفات
سعة املشاهد فيام
بني املصلني

ضوابط العالقة مع منكري علوم الحقائق والكرامات
يا أحب�ة ..إن من ضرورات التأصيل الش�رعي المعاصر
ُ
معالج�ة الخط�أ المتظا َفر علي�ه لدى أتباع المدرس�ة الحديثة
«المدرس�ة الغثائية» دينية أو دنيوية حول مسألة ثمرات علوم
اإلحسان العليا ..وهي الثمرات الناتجة لدى أهل هذه العلوم
والفهوم عن طول عبادة وحسن عادة.
الكرام�ات وم�ا ُيع�رف بالكش�وفات
وم�ن مظاهره�ا
ُ
والفراس�ة اإليماني�ة الناتج�ة ع�ن نوراني�ة الطاع�ة وسلامة
القل�وب ف�ي العالقة مع الل�ه  ..وصفاء النف�س من رعونات
الطباع السفلية.
والمشكلة الكبرى أن غالب جيل المدرسة الحديثة قد ُطوي

عنهم منذ نعومة أظفارهم مس�ألة اإلش�ارة لعلوم اإلحسان ،
من�ذ تولي وض�ع المناهج التعليمية في بالد المس�لمين أتباع
العلمانية والعلمنة والعولمة  ،س�واء كان فعلهم بعلم منهم ،
أو بتوجي�ه من غيرهم ممن تيس�ر له امتالك ق�رار التأثير على
مفاص�ل التربي�ة والتعليم ،فج�اء الجيل منفصم ًا عن دراس�ة
أركان دينه.
ومثل هذا التعليل هو أصل المشكلة القائمة منذ بداية مرحلة
الغثاء المش�ار إليها في أحاديث من ال ينطق عن الهوى ى ،
وهو أيض ًا س�بب ظهور مدارس النقض والقبض المتأس�لمة
المتب ّنية حملة الحرب الشعواء على عقائد وأحوال وكرامات
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أولياء الله معتبرة ش�بهات االعتقاد ومالبس�ات المتناقضات
في بعض األمصار والبالد.

وال�ذي نحن بصدده هنا تبيين الحقيق�ة بين طرفي االفراط
والتفري�ط  ،واإلفراط ش�ذوذ وغل�و كم�ا أن التفريط جحود
وجف�اء  ،والمطل�وب منا جميع� ًا اليوم ب�د ًءا بأتب�اع مدارس
التص�وف وما ألف�وه من أخبار وأح�وال وكرام�ات وحقائق
عل�وم القوم  ،ومرور ًا بأتباع م�دارس الضدية للتصوف  ،وما
استوحش�وه من أس�اليب وأحوال وصف�ات وعقائد وحقائق
أش�كلت عليهم وألزمتهم المحاربة والبتر واإلقصاء  ،ونهاية
بمدارس العلمانية المجردة  ،والعلمنة المستوردة  ،والعولمة
ِ
التوجهات ك َّلها ٌ
مبنية على َس ْ�و َرة
المعربدة ؛ أن نعلم أن هذه
الطباع منذ ما سبق ذكره من مرحلة الغثاء .
ومظاه�ر الغث�اء واضح�ة المعالم ف�ي كافة ش�ؤون الحياة
اعتق�اد ًا واقتص�اد ًا وتربي� ًة وتعليم� ًا وثقاف ًة وإعالم ًا وس�ياح ًة
وسياسة ومواقف.

وما دام األمر كذلك فالحقيقة تحتاج إلى اإلشهار واإلظهار
مقابل تحجيم اإلفراط في أهله وذويه  ،وتحجيم التفريط في
أتباعه ومحبيه.
وم�ن الحقيقة االعتراف بعلوم اإلحس�ان العلي�ا باعتبارها
ثمرة من ثمرات أركان الدين  ،واالعتراف أيض ًا بثمرات هذه
العلوم ومنها:
*علم الفراسة.
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*الكرامات.

*ظهور الحقائق.

وبص�رف النظ�ر عن عل�ة (المنافس�ة والتحري�ش) البارزة
بي�ن الفرق والجماعات فإن الثمرات اإلحس�انية تجري بأمر
الل�ه للجميع عند بلوغ الش�روط المفضية لذلك  ،وال مجال
العتراض العقل البشري على غرائب هذه العلوم وعجائبها،
وأي� ًا كان ن�وع الكرام�ة فه�ي إح�دى حقائق علم اإلحس�ان
ومراتب رجاله.

وأم�ا مش�اكلها ،واس�تحالتها فمس�ألة ترجع إل�ى العقل ..
ال إل�ى النق�ل ،ألنه مت�ى ما ص�ح خبرها في النق�ل  ..وجب
التصدي�ق بوقوعه�ا  ،ولو لم تكن على س�ابق مث�ال ،ولو لم
يقبلها فهم العقل.
فالحج�ة األولى ف�ي صحتها  ..كونها أمر ًا م�ن أمر الله في
عباده ،وليس�ت من أمر العباد في العباد ،والمنكرون للكرامة
إنم�ا هم من عقلاء الصنف الثاني ،ال م�ن أصحاب الصنف
األول ،وه�ذا مبلغه�م من العلم لمن صدقه�م ،أو من صدق
عليه�م إبلي�س ظنه ،وأم�ا عين الحقيق�ة التي أمرن�ا أن نؤمن
به�ا فليس�ت من صنف ظ�ن إبلي�س وال من ثم�رات نظرياته
العقالنية المجردة.
وعل�ى ه�ذا التفصي�ل ال ينك�ر الكرام�ة لول�ي إ ّ
ال جاح�د
المعج�زة للنب�ي ،وم�ع هذا وذاك فلا بد من التوث�ق في نقل
الكرام�ة ووصفها ووصف وقائعها ،فللرواي�ة والرواة أحيان ًا
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عب�ث باللفظ وزيادة ونقصان في العرض والخبر والرواية ..
مما يضعف أث�ر الكرامة ويؤكد الطعن في صحتها ،أو صحة
روايتها(((.

وهذا أمر متفق عليه ولكنه ال ينفي وقوع الكرامة وال يسوغ
إنكارها على اإلطالق ،وقد نحى بعض الباحثين إلى تغييب
الكرام�ات عن كت�ب المتقدمين عن�د إعادة طبعه�ا رغبة في
التركي�ز على ما يحت�اج إليه القراء عن الس�لف من المواقف
واألعمال ،وأما الكرامات فباعتبارها ثمرات أعمال وس�بب
في إثارة االش�كال تجاوزوها وتركوها ف�ي أمهات المراجع
كي يعود إليها الراغب والطالب عند الحاجة.
ومنه�م من اعتبر التجاوز عيب ًا يراد س�تره ع�ن الناس وعلة
قادح�ة ف�ي م�دارس التص�وف ،وال يح�رص البع�ض عل�ى
اإلخف�اء والتغيي�ب إال ألنه�م يفتق�دون الحج�ة في سلامة
اعتقادات أهلها ،والمؤمنين بها ،وقد تناولنا فساد هذا القول،
وغثائي�ة فكر أصحاب�ه ،وال بأس بع�زل الكرامات عن بعض
المؤلفات والكتب إذا اقتضت الحاجة لذلك مع اإلشارة في
المقدمات لهذا الفعل وسببه.
واإلش�كال الط�ارئ ل�دى الباحثي�ن الراغبين ف�ي نقل كل

((( وقد كتبنا يف ذلك كتابنا «رشوط االتصاف للقارئ يف كتب
األسالف كاملرشع والغرر واجلوهر الشفاف» ،كام خصصنا
أيضا نصف ترمجتنا للفقيه املقدم املطبوعة ضمن سلسلة أعالم
حرضموت لنقاش ذات املوضوع.
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ش�يء ُكتب كما كان في عهد الس�ابقين خوفهم من المنكرين
عليهم وعلى أسالفهم من جهة ،وقلقهم من انفعال المحبين
الراغبين في إثبات الكرامات وغيرها دون حذف وال اختصار
بصرف النظر عن الموافق والمعارض..
وله�ذا فنح�ن هن�ا ال نرب�ط مقدمتن�ا به�ؤالء جميع� ًا على
مختل�ف آرائهم وأفكارهم ومواقفه�م ،وإنما نربط األمر ك ّله
بواقع الديانة وأصولها.

وأص�ول الديان�ة ال تنف�ي انفع�ال الظواه�ر ،وال تنك�ر
وقوعه�ا ..ب�ل تدم�غ المنكر ،وتدم�غ عقله وعلم�ه ،وتضعه
في موقعه المناس�ب من استتباع النفس والهوى ،أو الدنيا أو
غواية الش�يطان والعياذ بالله ،أو ف�ي أدنى األحوال أن يكون
م�ن أه�ل الجهل واالندف�اع واالنتف�اع ،وهذه عل�ة من علل
المصلين والمس�لمين المش�ار إليهم بق�ول( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ) [النجم.]30:
كم�ا تدين االف�راط المش�ين ل�دى المحبي�ن ،والمتعلقين
بجن�اب األولي�اء والصالحي�ن ،وتلزمه�م األخ�ذ بالضوابط
الشرعية على غير إفراط وال تفريط.
وألن الفريقي�ن ف�ي غال�ب أحواله�م ل�م يلتزم�وا بمنه�ج
االعتدال والتوس�ط في األخذ باألمر س�لب ًا وإيجاب ًا سلط الله
البع�ض على اآلخر ليصبح الغلو والجفاء في الفريقين س�يد
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الموق�ف  ..وال توس�ط بينهما  ..وزاد األم�ر احتدام ًا ارتباط
أحد الفريقين أو كليهما بس�لطان أو م�ال أو جاه ينفذ به حدة
موقفه ،وشدة تصرفه ،وتفريط سلفيته وإفراط تصوفه.

واألم�ر من ذل�ك احتض�ان العدو المش�ترك ف�ي المرحلة
ّ
الغثائي�ة طرفي االفراط والتفري�ط ليجعل من كل منهما رأس
حربة ضد اآلخر ،وقد فعل ذلك بنجاح وتفوق  ،كما نجح في
تقوية وتفعيل الطرف الثالث طرف الفكر العلماني والعلمني
والعولم�ي ضمن ُأط�ر التربي�ة والتعلي�م والثقاف�ة واإلعالم
وغيره�ا  ،حت�ى ب�رز التح�دي والتع�دي على اإلسلام كله
م�ن أبنائه وأتباعه المتفرنجين والمتفرنس�ين والمتمركس�ين
وأش�باههم وأمثالهم ،ومنهم من يعلم بذلك ويدركه ،ومنهم
من ال يعلمه وال يستشعره ،بل ينفيه ويحتج علينا في أن نربط
موقفه بما ال يعلمه وال يستشعره..
إنن�ا ف�ي ه�ذه الضوابط ق�د بينا م�ا علمناه م�ن الحق حول
المس�ائل المستش�كلة بق�راءة مختلف�ة ع�ن مأل�وف التناول
ل�دى أصح�اب الكت�ل واالختالف�ات ،وربطن�ا المس�ألة
بجذوره�ا بعي�د ًا ع�ن االش�تغال بتفريع�ات األم�ور وترات
وعي�وب النقائ�ض ،ألن الج�ذور هي أص�ل الش�ريعة ،وأما
النقائض والعيوب فهي سلوك أتباعها على مختلف فهومهم
ومذاهبهم.
والنقائض والعيوب قسمان:

*قس�م مجمع عل�ى معالجته وبتره وإقصائ�ه ،الجتماع
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رأي العلماء وأهل المعرفة عموم ًا على ذلك.

*وقس�م مختل�ف علي�ه ،ويس�ع المختلفي�ن النصوص
المختلف عليها وما اجتمعت عليه شروط اجتهادهم.

وأم�ا الذي�ن حرف�وا وأنزل�وا النصوص ف�ي غي�ر موقعها،
وحمل�وا الناس عل�ى محمل الش�ك والظن ،فمرج�ع العلم
به�م وبفهومه�م إلى فقه العل�م بعالمات الس�اعة وما يعرف
بنص�وص فقه التح�والت  ،ففيه البيان واإليض�اح لمن ألقى
السمع وهو شهيد والله الموفق والمعين.

لقد كانت ممارس�تنا له�ذه األمور الفكري�ة على مدى ربع
قرن وزيادة مع كافة نماذج الفكر واالعتقاد سببا في الخروج
م�ن أزمات الجمي�ع ،ووس�يلة للبحث عن معرف�ة الحق من
خارج مواقع استدالالتهم المتناقضة وفهومهم المتعارضة.
وم�ع أن من واجب العل�م احترام وجهة نظ�ر الغير متى ما
قام�ت على أص�ل ش�رعي ـ وهذا ما قد س�بق لن�ا االعتراف
ب�ه واألخ�ذ به ف�ي ه�ذه المقدمة ـ فإن م�ا قام عل�ى تحريف
أو تزيي�ف أو وض�ع الدلي�ل في غي�ر موضعه أو عل�ى غير ما
يناس�به ؛ فالمس�ألة في�ه ترج�ع إلى عل�ة أخ�رى ال عالقة لها
بقواس�م الديانة المش�تركة بين المصلين ،وإنم�ا عالقتها بما
أخبر عنه س�يد المرسلين ى من عالمات وأشراط وأمارات
تجري على أيدي وعقول وقلوب وألسنة أفراد وجماعات ،
كان ألصوله�ا وجذوره�ا موقع ومكان ف�ي النقض والقبض
والنف�اق واالرج�اف واإلفس�اد  ،تتناس�ل وتتكاث�ر ،وتظه�ر
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عب�ر المراحل المتحولة حليفة ألعداء األمة ،أو مش�اركة في
تطويع وتجويع وتطبيع وتركيع المسلمين إلى أن يقضي الله
أمر ًا كان مفعوال.

إن الواج�ب عل�ى جيلنا المعاصر وخاص�ة جيل المهتمين
يج�ردوا الع�زم والقل�م والق�دم
بأخب�ار وآث�ار أسلافهم أن
ّ
والفم  ،كي يعيدوا صياغة التراجم والسير بكتابات وأساليب
تتناس�ب مع لغ�ة الزمان ،كما عليه�م أن يحافظوا على تراث
أسلافهم ،ويعي�دوا تحقيق�ه ،وإخراجه بوجه أكث�ر وضوح ًا
وبيان� ًا ،ويعالج�وا قضاي�ا النق�والت المتوارث�ة بدق�ة وعدل
وحسن تعليل وتحليل.
والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير
الدني�ا ونعيم اآلخرة ،ويرزقنا االعتدال والتوس�ط المش�روع
في كل الشؤون واألمور آمين.
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ل
ضوابط العالقة مع الشرائح االجتماعية ا متنوعة
يا أحب�ة إن عالقتنا بمجموع الش�رائح االجتماعية أس�اس
قضيتنا الدعوية الش�رعية ،وخصوص ًا أن طريقتنا قد اختارت
منذ العهود القديمة مناصح َة الش�عوب ونشر الدعوة إلى الله
فيها بالحكمة والموعظة الحسنة  ،بعيدا عن مسألة الحاكمية
والس�لطة فنت�ج ع�ن ه�ذا الموق�ف جمل�ة م�ن العالق�ات
االجتماعية المتماس�كة التي تربط من خالل الدعوة إلى الله
بيننا وبين كافة األطياف المتنوعة في المجتمع الواحد.

ويب�دأ الع�د التصاع�دي ف�ي منهجنا م�ن النظر إل�ى عوام
المس�لمين ورعاياهم المتناثرة ف�ي مواقع الحقول واألعمال
والخدمات والوظائف ،باعتبار أن هذه الشرائح أساس قبول
منه�ج الدعوة إلى الله في المس�اجد والمجالس والناس�بات
االجتماعي�ة  ،وعم ً
ال بقوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [الكهف.]28:

والمقصود بالنظر االندماج الكلي مع هذه الفئات وحس�ن
المعامل�ة معهم ف�ي أفراحه�م وأحزانهم ومناس�باتهم وكافة
أحواله�م ،وكان ه�ذا دي�دن س�لفنا الصالح ف�ي حضرموت
وخارجه�ا  ،وبمثل هذا الس�لوك التزم غالب ش�يوخ الطريق
وحمل�ة منهج الدعوة إلى الل�ه ،وكان من أخريات من عرف
260

هذا السلوك في تريم الحبايب آل شهاب الدين  ،بدء ًا بالحبيب
عل�وي وولده محمد وحفيديه عبدالل�ه وعلي  ،وقد عاصرنا
ه�ؤالء الثالث�ة في مراح�ل متقلبة ومتنوعة تع�رض كل منهم
فيه�ا لألذى والوقيعة والمنافس�ة  ،ولك�ن الجميع ثبتوا ثبات
الجبال الراس�ية  ،ولم يقصروا في شأن عالقتهم االجتماعية
بأحد من هذه األطياف ،بل صار البسطاء والعمال يحرصون
على حضور هؤالء وأمثالهم في مناسباتهم ويدعونهم إليها ،
وكانوا هم ف�ي المقابل يتكلفون المش�اركة ولو كان أحدهم
مش�غو ً
ال أو مريض� َا حرص ًا على دوام الصل�ة االجتماعية بين
الن�اس ورغبة في الث�واب المترتب على إدخال الس�رور من
المسلم على المسلم والقيام بحقه.
كما ش�هدنا عدد ًا من ش�يوخنا في مسيرة حياتنا في الداخل
والخارج ممن يحرصون على ذلك ومنهم سيدي الوالد علي
بن أبي بكر المشهور ،والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف
وغيره�م ،فكان ديدنهم ربط الناس بالس�لف وربط الس�لف
بالناس  ،من خالل دوام المشاركة في األفراح واألتراح  ،مع
زيادة محمودة ال يتركونها في المجالس والمناسبات  ،وهي
النصح واإلرشاد والتوجيه بما يناسب المناسبة والمقام.
ويأتي في الدرجة الثانية خصوص المثقفين والمس�ؤولين
وعلي�ة الق�وم من أول�ي األمر والنه�ي وحملة المس�ؤوليات
ّ
ورعاة المؤسس�ات  ،وهذه المجموعات يتم المعاملة معهم
على صفتين:
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األول�ى :القي�ام بالواج�ب الش�رعي معه�م فيم�ا يتعل�ق
بالواج�ب االجتماع�ي والمش�اركة المحم�ودة ف�ي األفراح
واألحزان والمناسبات.
الثانية :النصح لهم وحس�ن التوجيه فيما يجب فيه النصح،
والتوجيه من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم
إلى العدل واإلنصاف والرفق بالرعايا،
ولكنهم مع هذا ال يميلون إلى مخالطتهم أو حضور أماكن
غفلتهم ومجالسهم وخاصة المجالس الحاوية على أحاديث
السياس�ة والخالف�ات ،ومجال�س الق�ات وتعاط�ي الدخان
وغيره�ا ،وإذا اضطر أحدهم لس�بب ما ال يطيل المجالس�ة،
وال يكث�ر المناقش�ة إال إذا كان منه�ا ما يع�ود بالفائدة والنفع
على الجميع.

ي�ا أحبة ..إن موقف الس�لف وم�ن يرغب ف�ي االتباع لهم
م�ن الخل�ف ال يعني ترفعه�م على الناس كما يفس�ر البعض
ذل�ك ،وال اس�تنكاف ًا لذواته�م وش�خصياتهم ،وإنم�ا هج�ر ًا
لس�لوكهم وس�يء أعمالهم ،ولتظل قضية الق�دوة واالقتداء
على مكانتها االعتبارية ،حيث إن غالب الشرائح االجتماعية
ترى في الداعي والعالم والمتمثل بسلوك الصالحين قدوة ال
مثيل له�ا  ،فإذا ما اختلط هذا المثال بنم�اذج الغفلة وإضاعة
األوق�ات صار فعل�ه قدوة وحلم� ًا وعذر ًا لضع�اف النفوس
ورعاع المواقف ،مما يجعل لهم العذر في مخالطة السياس�ة
والجماعات المتناقضة ،ومثل هذا يشوش على طالب العلم
262

والس�الك وراغب اآلخرة طريقة سلوكه وتربيته وخاصة في
مراحل النشأة والمراهقة.
ومثل ه�ذه الضوابط والقواعد ظ ّلت قائم�ة ومعلومة على

مدى التاريخ الماضي ،ولم نش�هد انحس�ارها إال بعد مرحلة
التغيرات االجتماعية الشيوعية كما تسمى  ،وبقيت في حدها
األدنى س�لوك ًا ٍ
لقلة من وجهاء المدرسة والطريقة ،نسأل الله
أن يحفظه�ا ف�ي ال�ذراري واألبن�اء وطلاب العل�م األبوي
الشرعي ومن ارتبط بهم.
ذلك ألن البدائل الجديدة قد أصابت الشرائح كلها بداء
«دب إليكم داء األمم
األمم كما سماه النبي ى في حديثهَّ :
قبلكم :الحسد وال َبغ َْضاء ،هي الحالقة ،ال أقول تحلق ِّ
الشعر،
ولكن تحلق الدِّ ين»(((.

والدي�ن كم�ا ورد ف�ي الحدي�ث (المعامل�ة)  ،وه�ذا أحد
معانيه ،وقد عمل الش�يطان ووكالؤه على إفساد المعامالت
الش�رعية بين الش�رائح والش�عوب حتى فرقوا بين المجتمع
الواح�د واألس�رة الواح�دة بمجموع�ات الش�به السياس�ية
والطبقي�ة والعقدية واالجتماعية ،حتى ش�اهدنا في المراحل
الس�ابقة كيف يمارس الحقد الطبقي كما يسمى بين اإلخوان
والجي�ران ،وبي�ن األق�ارب واألرحام نتيجة الغ�زو الفكري
المسيس.
ّ
وال زالت األيام والليالي تكش�ف لن�ا مع كل جيل وتحول

((( الرتمذي (. )2510
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وس�ائل الهندس�ة اإلبليس�ية لتفكي�ك أواص�ر المجتم�ع
المتماس�ك ،وتغييب الفضائل والقيم التي كان عليها السلف
الصال�ح م�ن واقع الحي�اة االجتماعية الش�عبية  ،بعد تغييبها
وحجبها عن المواقع الرسمية وشبه الرسمية ولألسف.
يا أحبة ..إن استسلامنا لضغ�وط الواقع ال يضع مجد ًا وال
ش�رف ًا وال كيان� ًا ،وأما الذي يصنع األمجاد ،ويحفظ الش�رف
ويثب�ت الكيان�ات التصمي�م والع�زم على إصالح م�ا يمكن
إصالح�ه ـ وهذا فيم�ا اعتقده ـ كامن في بناء جيل السلامة،
الجي�ل الواعد المتس�امي بين دور العل�م واألربطة  ،ومن ال
زال م�ن عموم الش�رائح االجتماعي�ة ملتزم ًا بطبع�ه وأرومته
مجالس الخير ومماثل المناسبات ومظاهر السلف الصالح.
َ

يا أحبة ..إن س�لفنا الصالح ال يعرف�ون عالقتهم باآلخرين
المس�يس ..ال يعرفون الحقد
ش�يئ ًا مما تروجه منافيخ الحقد
ّ
الطبق�ي ال�ذي تبنت إش�اعته وإذاعته مدرس�ة اإللح�اد ،وال
يعرفون الحقد الطائفي الذي تبنته مدارس اإلفراط والتفريط،
وال يعرفون الحقد السياسي الذي تبنته مدراس الحزبية.

ألن هذه األمراض كانت وليدة الثقافة الطبعية والمعلوم أن
اإلسلام قد رفع بالدين وآدابه س�خائمها ،وأبدل المس�لمين
الصادقين عنها بقيم النبوة والرسالة.
فحيثما وجدْ َت المترس�م بالدين يم�ارس األحقاد ّ
عية
الط ْب ّ
والطبقي�ة والطائفي�ة والسياس�ية واالجتماعية علم�ت أنه لم
يتح�ل بفضائل اإلسلام ،وإنم�ا ال زالت جاهلي�ة طبعه على
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م�ا فط�رت علي�ه كم�ا ق�ال ى ألحده�م« :إنك ام�رؤ فيك
جاهلي�ة»(((  ،والجاهلي�ة داء طبعي ركبته الع�ادات والتقاليد
وسورة النفوس البشرية.

أما اإلسالم فأدآب وأخالق وقيم وعبادة  ،وسلفنا الصالح
بلغ�وا غاية المرات�ب العلوية في مقامات علم اإلحس�ان بعد
تحقيق علوم اإليمان واإلسلام  ،فزال�ت عنهم بذلك أدران
الطباع  ،وأس�باب الصراع  ،فعاشوا يهدون الناس إلى أفضل
العالق�ات والقي�م ،ومرت مراحل حياته�م االجتماعية وهم
في غاية السلام وتطبيق اإلسلام مع كافة الن�اس في الواقع
االجتماعي البسيط ،يقتسمون الكس�رة والتمرة وشربة الماء
ونتاج عرق الخدمة في أراضيهم الزراعية.
وكان أول عالقتن�ا م�ن بعدهم بمس�ميات األحقاد وفس�اد
االعتقاد في عهد االستعمار وروائح الغزاة الكفار ،وتاله بعد
التمهيد األكيد عهدُ االس�تهتار وش�يوع االلح�اد واالنحدار،
وحقنت الش�عوب في مدارسها وإعالمها وثقافتها ووظائفها
وخدماتها بما يشينها ويفرق كلمتها ودينها وعالقاتها.
ً
ُ
ُ
وكش�ف بواطنه
البحث فيه
طويلا
وه�ذا أمر اقتض�ى زمن ًا
وظواه�ره وأثره وآثاره((( ،والغالب منا ومن غيرنا ال يجدون

((( صحيح البخاري ( ، )6050( )30وصحيح مسلم (. )1661
((( ويف هذا كتبنا كتابنا «الرموز واألصابع» حاكمنا فيه مرحلة
االستهتار الشيوعية بكافة نامذجها وأفكارها مع توثيق أحداثها
وحتليل موقف أعدائنا منها.
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الوقت للنظر في ملفات الماضي وال في ُع َق ِد ِه المس�تحكمة
في س�لوك الحاضر  ،وإنما يصرفون الوقت فيما ترسمه لهم
الظروف وتدفعهم إليه مجريات الحوادث والمراحل ،وهذه
إحدى عوامل جهلنا بعد تجهيلنا ونزع فتيل قدراتنا المعرفية
ولألسف.
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موقف مدرسة حضرموت من (سلبية
الساللة العرقية)

هناك من يفتعل المواقف الس�لبية وينس�بها إلى مدرس�ة
حضرموت ،ويصفها بأنها إحدى مدارس آل البيت الطامحة
إلعادة الفكرة الساللية ذات العالقة بأحقية الحكم والعلم..
وأن م�ا تق�وم به هذه المدرس�ة اليوم م�ا هو اّإل إع�ادة لنفس
الرؤي�ة الت�ي ح�دت بآخري�ن أن يحملوا السلاح في س�بيل
الوص�ول إلى مركز القرار ..أو محاولة ه�دم القرار القائم أو
التآمر على النظام ومؤسساته..
المس�يس وحساس�يته على مراكز
ولخطورة هذا الخلط
َّ
التأثير في السلطة ..فإننا نرغب هنا أن نفصل أمرين:

األول :موق�ف مدرس�تنا بحضرم�وت م�ن ه�ذه ال ُّته�م
المغرضة.
الثان�ي :إيض�اح مفهوم المدرس�ة األبوي�ة وأهدافها من
خالل ما كتب عنها في مصنفات المرحلة.

فالمس�ألة األولى :يج�ب أن تفهم م�ن جذورها ..وهي
أن هذه المدرس�ة العلمي�ة التربوية األبوية ..ال مطمح لها في
سلطان وال في المنافس�ة عليه بدء ًا من عصر المهاجر ونهاية
بمرحلتن�ا التي نحن نتنفس فيه�ا الصعداء إلى أن يقضي الله
أمر ًا كان مفعوال.
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فالسلطة ليست مطمح ًا وال مطلب ًا وال هدف ًا من األهداف
القريبة وال البعيدة.

وإنم�ا تلزمنا أدبياتنا الش�رعية مناصح�ة الحاكم وخدمة
المجتمع بما يلزمنا ويجب علينا..

ولس�نا بصدد الدفاع عن أنفس�نا أمام تهمة بعينها ،وإنما
نح�ن بص�دد إزاح�ة الضبابي�ة المفتعلة إلفس�اد عالق�ة هذه
المدرس�ة العلمي�ة التربوي�ة بمواقع الق�رار ،وإذا ما فس�دت
هذه العالقة وفهمت على حس�ب مراد المغرضين فقد تحقق
المطلب الذي تسعى من أجله مجموعات اإلفراط والتفريط
في الواقع المعاصر.
مدرسة حرضموت
ليست ساللة وإنام
هي ثوابت

مدرسة حرضموت
تدعو إىل إعادة
النظر يف الرتبية
والتعليم والدعوة

فمدرس�ة حضرموت ليست سلالة وال عائلة وال عرقية
ً
حزب�ا يطم�ح في الوص�ول إلى القرار ،وإنم�ا هي ثوابت
وال
عل�م وعم�ل وإخلاص وورع وخوف م�ن الله ودع�وة إليه
بالحكمة والموعظة الحس�نة ..ولهذه الثوابت أسانيدها التي
تتش�رف بها في محيط المرحلة وتوظفها لخدمة الله والدين
والوط�ن ...وهكذا يقول الواقع ذاته ،وبهذا تعبر مؤسس�ات
مدرس�ة حضرم�وت التعليمي�ة والتربوي�ة والدعوي�ة حديث� ًا
وقديم ًا..
نع�م :إن مدرس�ة حضرموت تدع�و الجميع إل�ى إعادة
النظ�ر في مس�ألة (التربي�ة والتعلي�م والدع�وة) وتعمل على
تجديد الوس�ائل القادرة على رس�م منهج الوس�طية الشرعية
واالعت�دال الواع�ي عل�ى األس�س المنهجي�ة ف�ي اإلسلام
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ذاته  ،ألن ف�ي هذا المبدأ تجفيف مناب�ع اإلرهاب والتطرف
واإلف�راط والتفريط ف�ي الداخل والخارج،م�ع إيجاد الوعي
الممناس�ب للموق�ف المناس�ب محلي� ًا وإقليمي�ا وعالمي�ا،
وه�ذا نوع من الحكم�ة (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [البقرة. ]269:

إضافة إلى أن المبدأ العالمي في هذه المدرسة هو (مبدأ
التعايش الس�لمي) الذي رسمه الفقيه المقدم محمد بن علي
ّ
ليحل محله القلم والكتاب
باعلوي ،وأعلن به (كسر السيف)
والمعرفة ،ويكاد أن يكون هذا المبدأ (س�ابق ًا لعصرنا) حينما
اختاره الفقيه لمدرسته بحضرموت ..فعصرنا اآلن ُيعاني من
حمل السلاح ،وتهديد المس�لم ألخيه المسلم به في السوق
والعمل وعموم الحياة؛ لكن السلاح في مدرسة حضرموت
ال يمثل شرف ًا وال فضيلة وال ميزة على اآلخرين بقدر ما صار
ً
جهلا وبداو ًة وتجاوز ًا لمفهوم الحضارة
في مبدئهم لحامله
اإلسالمية ..التي توجه سالحها للعدو األصلي وال ترهب به
الشبه والمثل في الموطن والبالد.
فالساللية المتحدث عنها في هذه المدرسة ال عالقة لها
بمواقف الساللية العرقية الداعية المتالك القرار أو المشاركة
في�ه أو التآم�ر من أجل�ه ..وعلى الذين يخلط�ون األوراق أن
يميزوا بين الحق وتسييس�ه ..ال لشيء ..إلاَّ ألن التجني على
السلام ودعاته هدم لمفه�وم الوحدة ذاته�ا ..وهدم لمبادئ
الحضارة والتقدم والتطور التي تصلح بها األمم في كل عصر
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وزمان ..
لفظة (األبوية)
ال تعني مفهوم
الساللة

المسألة الثانية :مفهوم المدرسة األبوية وأهدافها:

إن لفظ�ة (األبوي�ة) ال تعن�ي مفه�وم السلالة ..ب�ل هو
مفه�وم إسلامي ش�امل للم�دارس اإلسلامية القائمة على
ثوابت الوس�طية واالعتدال  ،والداعية إلى السلام والرحمة
والمحب�ة والمتخذة من الحكمة والموعظة الحس�نة وس�يلة
جمع لألمة على قواسم مشتركة.

فالذي�ن يعتق�دون أن (الكت�ب الحاوي�ة عل�ى إحي�اء
المدرس�ة األبوي�ة) ه�ي دعوة سلالية  ..إنما ه�م أقرب إلى
الجهل المد ِّمر.
الرتكيبات الغثائية
وعالقتها بالشيطان

ي�ا أحب�ة ..إن التركيب�ات الغثائية التي أخرجت مدرس�ة
القبض والنقض وأخرجت شيوخ القصعة ..ال يعنيها من أمر
التاريخ اإلسلامي ش�يء غير ما يمكن استخدامه حجة لهدم
التاري�خ عل�ى رؤوس أهله ..وأق�ول( :التاري�خ) وال أقول:
(الفق�ه وال األصول وال التفس�ير وال القرآن وال الحديث)..
وإنما أوعيته وما يتعلق بتاريخهم المؤصل.

ألن الحركة العالمية هي حكر بيد الشيطان وأعوانه..
وليس من شاغل في العالم يشغل إبليس وأعوانه غير ذاته..
وال يستطيع الشيطان إنجاح مهمته في اإلنسان إال إذا وضع
له مشروع الصراع والمنافسة على الجاه والنفوذ والمال
واألعمال ،فهذا سبب الهالك لألمم كلها وألمة محمد :m
«لست أخشى عليكم أن تشركوا  ،ولكني أخشى عليكم الدنيا
ُ
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أن تنافسوها  ،وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم»(((.
َفدَ ُاء المنافس�ة ع ّلة الدني�ا ومراكزه�ا وجاهاتها ومواقع
األث�ر والتأثير فيها وامتالك القرار والنفوذ ،هو المحور الذي
ح�ذر منه  mوأخبر أنه جرثومة الهالك لألمة ،ولهذا ضحى
أسلافنا الصالح�ون بالس�بب الرئيس في داء المنافس�ة وهو
القرار عندما أبى المنافسون إلاّ امتالكه بحق أو باطل.

داء املنافسة هو
املحور الذي حذر
منه رسول اهلل m

والتش�خيص النب�وي مص�در اطمئنان وص�دق ال غبار
علي�ه ،وه�و أول�ى م�ن االلتف�اف الخ�ادع عل�ى المس�لمين
وديانتهم وفذلكة نواقصهم ونواقضهم لحش�رهم جميع ًا في
أتون الشـرك والمشـركين  ،لتقر عين الكافرين بهذه األحكام
الص�ادرة من داخل دائرة أهل اإلسلام الغثائيين .فالغثائيون
ال يهمه�م سلامة األم�ة وإنما تهمه�م سلامة مواقفهم التي
امتلكوها.
فال المرحلة شاهدة للحاكمين والحالمين بالسالمة وال
النصوص الش�ـرعية كاشفة لهم أو لغيرهم بحصول التجديد
ورفع المالمة.

ب�ل إن المرحل�ة التي برزت فيها قضية التهمة بالش�رك ،
ه�ي مرحلة الهيمن�ة الكافرة وامت�داد أصابع االس�تعمار إلى
العالم العربي واإلسالمي كله..
ول�م تك�ن مرحلة تحري�ر وال مرحلة رس�الة وال مرحلة

((( صحيح البخاري ( ، )4042وصحيح مسلم ( )2296واللفظ له .
عن عقبة بن عامر ؤ .
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العالقة بني هتمة
الترشيك وسياسة
املرحلة

إنقاذ ،وإنما كانت المرحلة مرحلة غثاء بشهادة النص النبوي
وكان األبالس�ة المس�تثمرون يرغبون في إتمام قبضتهم على
مق�دارات الحياة بعمومها بع�د أن قبضوا على مركز قرارها ،
فوزَّ عت األدوار المتنوعة عل�ى عمالء األمة النفعيين ليقلبوا
ُ
مجن الديانة واألمانة على رؤوس المجتمع الغثائي ذاته..

وله�ذا فإن ارتب�اط مصالح االس�تعمار واالس�تثمار في
أولي ًا ودافع ًا عالمي ًا لتغيير وإعادة الترتيب
عالم األمة كان سبب ًا َّ
وفق البرنامج الجديد..
وبص�رف النظر ع�ن تفاصيل المؤام�رة والمغامرة  ،فإن
دراس�تنا الواعي�ة للمرحلة الغثائية دراس�ة قرآنية حديثية وفق
مخرج�ات فق�ه التح�والت المش�روع ه�و عي�ن اإلنص�اف
واالنتصاف ..للجميع وفي الجميع وعلى الجميع..

إنقاذ األمة لن
يتأتى باملؤمترات

إن إنقاذ األمة لن يتأتى باإلس�تمرار في تنفيذ المؤامرات
تل�و المؤامرات والمؤتم�رات ..وإن كانت ه�ذه المؤامرات
س�بب ًا في االس�تقرار المادي والعيش على حس�اب اآلخرين
من حملة الديانة الشرعية المسندة.

وإنما إنقاذ األمة من الغثاء والوهن والجهاالت
والضالالت واإلفراط والتفريط والغلو ...الخ ..مرهون
ببث أسباب السالم المقرر في الديانة «ال تُؤمنوا َحتَّى
ٍ
شيء إذا فعلتُموه تحاببتمَ ..أ ْف ُشوا
ت ََحا ُبوا  ،أال َأ ُد ُّلكُم على
السال َم َبينَكم»(((« ،المسلم أخو المسلم ال َي ْظلِ ُم ُه وال ُي ْسلِ ُم ُه
َّ
((( صحيح مسلم ( )54عن أيب هريرة ؤ .
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ِ
بحسب ٍ
ِ
امرئ من َّ
الم ْسلِ َم»(((.
وال َيخْ ُذ ُل ُه ،
الش ِّر َأ ْن َي ْحق َر َأ َخا ُه ُ

إنن�ا نبح�ر الي�وم ف�ي متاه�ة أو دوام�ة ال مخ�رج منه�ا
بالتش�نجات والتص�ورات المسيس�ة ..إنه�ا مج�رد تمثي�ل
ومس�رحيات له�ا مخرجه�ا ومموله�ا وممثلوه�ا ونجومه�ا
وأبطالها ومروجوها ومس�تثمروها ..ولكن ولألسف ليست
للديان�ة وإنم�ا للخيان�ة ..والخون�ة األغبياء يمتلك�ون رقاب
الش�عوب؛ ولكنهم ال يهندس�ون حاضرهم وال مستقبلهم..
وإنم�ا يجبرونه�م عل�ى قب�ول مخرج�ات الهندس�ة العالمية
ويغرقونهم ويشغلونهم بمتناقضاتهم واختالفاتهم وقومياتهم
وعرقياته�م وعالقاتهم ويحمون األقم�اع القائمين على هذه
العمليات الناس�فة ..ليظل الجميع ُس ْخ َرة للقرار والمستعمر
وأنك�ى من هذا وأش�د أن يكون حملة القرار ج�زء ًا من تنفيذ
المغامرة ..وال أعتقد أنهم سيرضون باالشتراك في المؤامرة
ألنه�ا أكبر من مس�توى وعيه�م الفكري ..ولكنهم بال ش�ك
ش�ركاء ف�ي المغامرة ومس�تثمرون لها من جهتي�ن :من جهة
العيش على حس�اب إخوانهم المكذوب عليهم ..ومن جهة
السماسرة الحاملين وسائل القرار واالستقرار حماة التوحيد
المسيس ..ومالكي عائدات االستثمارات المالية.
َّ
المغيبة عن
لم�اذا االنفعال..؟؟ هل ألننا نق�ول الحقيقة
َّ
الصوف�ي مخلوق اجتمع ُّ
الكل على
عق�ول األذكياء ..أم ألن ُّ
((( صحيح مسلم ( ، )2564ومسند أمحد ( )7727عن أيب هريرة
ؤ.
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إننا نبحر اليوم يف
متاهة ودوامة

هل الصويف خملوق
اجتمع الكل عىل
صفعه بذنب أو
بغريه ؟

صفع�ه بذن�ب أو بغي�ره ..وال ُيصف�ع اآلخ�رون إلاّ بإذن من
حملة القرار..

إنن�ا نعل�م بيقي�ن أن خل�ف المغامري�ن جه�ات ُيس�تند
عليه�ا محلي� ًا وعالمي� ًا؛ ألنه�ا جزء م�ن حركة االس�تثمار..
وأم�ا َغب�اء المتصوف�ة والصوفي�ة والتص�وف فم�ن خلفه�م
ضحايا المحاكمات الصورية العس�كرية والمتهمين بالشرك
والقبوري�ة حين ًا بش�بهة وحين� ًا بدونها ..أولئك الذين تس�عى
ُ
الق�وى المس�تثمرة إلى حجبه�م وحجب ش�رفهم وديانتهم
وحقيق�ة عالقتهم بالحياة ،آل البيت كذوات وليس كش�عار،
والمذهبي�ة اإلسلامية ولي�س االستسلامية  ،والتص�وف
اإلسلامي ولي�س اإلعالم�ي ..وه�ذه ه�ي قص�ة الصـ�راع
والتطبيل والتدجيل..
ولك�ن ه�ل َي ْر َضى أحدٌ بهذا التعلي�ل أو حتى َي ْر َغ ُب في
بحث حقيقته ودراسة صحته من ُب ْط اَلنه؟

مدارس القبض
والنقض ال تقبل
املراجعة منا ولكنها
رغم أنفها تقبلها
من املستثمرين
العامليني

لقد أصرت مدرس�ة النقض والقبض أن ال تقبل مناقش�ة
مس�لم يطلب منها مراجعة االندفاع واالنتفاع؛ ولكنها ورغم
أنفها تلت�زم المراجعة إذا كانت من وجهة نظر المس�تثمرين،
ألن المس�تثمرين يملك�ون ق�رار بقائه�ا أو إزالته�ا م�ن واقع
الحرك�ة ..والواقع المش�اهد خير دليل على م�ا قلناه ونقوله
وما سنتناوله غد ًا وبعد غد..
إن الصوفي�ة لن تخس�ر ش�يئ ًا لو قررت قوى االس�تثمار
إزالته�ا من باق�ي الحركة المخنوق�ة ..ألنها مج�رد ورقة في
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مه�ب الري�ح على م�دى تاريخ الق�رارات المتحول�ة ،وربما
اس�تخدمها بعض حمل�ة القرار يوم� ًا ما للض�رورة القصوى
ً
منديلا يجف�ف به الع�رق ...أو ما يش�بهه ....خلال معركة
التوازن المحرجة ...ولكن النهاية والمصير زبالة المراحل..
وهذه حقيقة ..برغم صعوبة استيعابها.
لق�د اعتق�د البع�ض أن التركيز المباش�ر وغير المباش�ر
ح�ول بع�ض المتناقض�ات والش�بهات س� ُيحني رق�اب آل
البي�ت وأتب�اع المذهبي�ة والتص�وف ..ويلزمهم االستسلام
لتهمة الش�رك والبدع�ة والضاللة ،ولتظل عي�ون المنتصرين
الواهمي�ن تالحقهم أينما كانوا وحيثما وج�دوا وبانوا ..كما
هو الحال في مالحقة بعض أقماعهم بعض ش�يوخ المدرسة
األبوية في أشرف البقاع ،ألن بعض الناس تصافحهم وتسلم
عليه�م وتطل�ب منه�م الدع�اء وترت�اح نف�وس المحبين في
مش�اركتهم الصالة والزي�ارة والدعاة ..فم�اذا يفعل األقماع
تجاه هذه الظواهر؟
إنه�م يحيطونه�ا بهال�ة م�ن الزي�ف واإلف�ك والمبالغة
واإلف�راط ليحق له�م بذلك إتم�ام االجراءات ض�د العلماء
والمعتقدين ،وأخذ االلتزامات والتعهدات بما ال يمكن دفعه
وال صرف�ه عنهم ..حت�ى بلغ األمر مبلغه إل�ى تركيب اإلفك
المصنع على من يقوم بعالج بعض العلماء بأنه يتمس�ح بهم
ويلح�س عرقهم تقديس� ًا وتعظيم ًا لهم ..وعل�ى هذا الحكم
والتعليل يجب القيام بإجراءات األمر بالمعروف والنهي عن
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هل نستسلم
لتهامت الرشك
والبدعة
والضاللة؟

إحاطة الظواهر
الصوفية هبالة من
املبالغات ليحق هبا
إمتام اإلجراءات
ضد املتصوفة

المنكر.

ومع هذا وذاك فإن ثائرة النفوس بين المحبين والمتعلقين
ل�ن تهدأ ولن تهدأ ومثل ه�ذه التصرفات الرعناء تمارس بين
المصلين باس�م الحرص على اإلسلام والعقي�دة ..إنها فتنة
بكل المقاييس إال مقياس ًا واحد ًا ..وهو وجهة نظر المفتونين
الذين تخصصوا في تركيب ال ُّتهم وإلصاقها بالصالحين نكاية
بهم وسخرية من انتسابهم إلى سيد األمة . m
النقل االنتقائي
واملحاكامت
الصورية ظاهرة
املرحلة

إن غالبية المؤلفات التي تبرع بها المحتس�بون في مرحلتنا
المعاص�رة ذات النق�ل االنتقائ�ي م�ن المؤلف�ات والكت�ب؛
ليضعوه�ا حج�ة القبوري�ة كم�ا يس�مونها عل�ى (آل البي�ت)
وفية) ،يج�ب أن توضع ضمن الملف
تح�ت غطاء (بِ ِ
دع ُّ
الص َّ
السياس�ي المحل�ي والعالم�ي  ،فأس�لوبها أس�لوب ينتم�ي
للمدرس�ة االستش�راقية الكاف�رة ،وقد س�بق لهذه المدرس�ة
تن�اول مدرس�ة حضرم�وت به�ذا النم�ط م�ن النب�ز واللم�ز
واالنتقائي�ة وحذف كلما من ش�أنه إبراز محاس�نهم والتركيز
عل�ى كل ما يش�وه س�معتهم ول�و كان تلفيق ًا أو إف�ك ًا ..وهذا
هو أسلوب المستشرقين الذين تناولوا من َق ُبل الذات النبوية
وطعنوا في شخصيته ووصفوه بالشهواني الراغب في النساء
لتعدد نسائه ....الخ من أساليب اإلفك المعروف في الكتب
االستشراقية وفي كتب اليهود والنصارى عن أنبيائهم  ،ومثل
ه�ذا ما تكتبه مدارس القبض والنقض اليوم  ،فهي وليدة هذه
الثقاف�ة  ،وه�ي ج�زء ال يتجزأ منه�ا وال ينفص�ل عنها بحال
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م�ن األحوال ..وه�ذه رؤيتنا الواعية من خالل دراس�تنا لفقه
التحوالت.

إننا ال نرغب في معاملة المثل بالمثل ..ألنها كما وصفها
القرآن  :سيئة بسيئة( ..ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [الشورى، ]40:
وإلاَّ ف�إن التركي�ز اإلعالمي على جزئيات العي�وب والترات
وانتقائي�ة الحكاي�ات واألقاوي�ل والش�طحات واالنفعاالت
التي تدرس معايب الضد سهلة المآتي والتناول.

ب�ل إن جزئي�ة (المعاملات الربوي�ة) وحده�ا واتس�اع
ش�مولها تح�ت س�مع وبص�ر أقم�اع ه�ذه المدرس�ة ٍ
كاف
لنق�ض كافة األقاوي�ل الكاذبة عن إعادة اإلسلام إلى وجهه
الصحي�ح ..دون غيرها م�ن الجزئيات األخ�رى؛ ألن القرار
قد أثبت حال المدرس�ة الربوية ف�ي معالجتها لألمور ،وأنها
تتخبط كالذي يتخبطه الش�يطان من الم�س ،كما قال تعالى:
الذي�ن يأكل�ون الرب�ا ال يقوم�ون إال كما يقوم ال�ذي يتخبطه
الشيطان من المس..إلخ اآلية.
إننا هنا نرغب االيضاح لمن أشكلت عليه قضية الحرب
الضـروس بين المدرستين (السلفية والصوفية) في الظاهر.

أم�ا فق�ه التح�والت الش�رعي المقتب�س من كت�اب الله
وس�نة نبيه mفيفسـر الحرب بصورة أش�مل ..إنها المعركة
بين اإلسلام الشـرعي واإلسلام الوضعي ..فال حرب بين
س�لفية وال صوفية وال بين شيعة وسنة وال غير ذلك  ،بل هي
حرب قرار إسلامي عالمي س�قط ليحل محله قرار إعالمي
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ال نرغب يف معاملة
املثل باملثل وإال..

نحن هنا نوضع
حرب الرضوس
بني السلفية
والصوفية يف
الظاهر

لكن احلرب يف
احلقيقة هي بني
اإلسالم الرشعي
واإلسالم الوضعي

عالمي كافر.

وبقي�ة المخرجات هي جزئية م�ن جزئيات المعركة بين
اإلسالم المحاصر وتفكيك تركيباته الشرعية ..وبين اإلسالم
البدي�ل وتمتين جزئياته الوضعي�ة؛ وألن هذه المعركة معركة
طويلة المدى فإنا نكتفي بهذا القدر من اإليضاح والمتابعة..
ألن المرحلة تتجهز لمعركة جديدة ضد الثالثي الشرعي:
*آل البيت
*المذهبية

*التصوف

املعركة ضد
الثالثي الرشعي
آل البيت واملذهبية
والتصوف
ستتحول إىل
معركة بني السنة
املصنعة والشيعة
املقنعة

ه�ذه المعرك�ة س�تتحول لغته�ا م�ن ه�ذا الص�راع إل�ى
الصراع بين الس�نة المصنعة والشيعة المقنعة؛ لتحقيق هدف
استعماري واستثماري جديد  ،ومرحلة دموية طاحنة ال يعلم
مدى خطرها على المصلين إلاَّ هو سبحانه.
لق�د برهن فق�ه التحوالت م�ن وجهة نظر ش�رعي على
صدق وسلامة القراءة الشرعية لألحداث والوقائع ووصفها
بم�ا يناس�بها م�ن الصح�ة والسلامة إن كانت كذل�ك ،أو ما
يناسبها من الجنوح واالنحراف.

والجن�وح واالنح�راف برغم وجوده بي�ن المصلين منذ
عهده  mوفي المسجد األول بالمدينة إال أن ضابط الحكم
وضابط المعاملة والسكوت واإلعالن لم يكن الجنوح ذاته،
وإنما كانت مواقف الرسول  mمن ذلك.
فق�د يك�ون الجنوح ُمحقق� ًا بخطأ ج�ريء أو فهم معين
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حكم
َص�دَ َر ب�ه على بعضهم من المحيطين برس�ول الله ٌ m
ولك�ن فق�ه
بالنف�اق أو المم�األة للكف�ار أو غي�ر ذل�ك(((..
َّ
الخصوصي�ات ال�ذي كان  mيعامله�م ب�ه كان الفيصل في
هذه األح�كام المجردة ولي�س مجرد الخطأ وح�ده ..وبهذا
تمي�زت الس�نة المطهرة عن اجته�اد الصحابة أنفس�هم حتى
ف�ي فهمهم للنص�وص المطه�رة ..فالموقف النب�وي معادل
أخالق�ي مؤتم�ن يضم�ن للرعايا حف�ظ ماء الوجه وسلامة
العالقة العامة وصون ًا لألرواح والقيم واألرحام والعالقات.
المعس�كرة ف�ي عالمنا
ي�ا أحب�ة :إن ه�ذه المجموعات َ
مسيسة
المعاصر منذ فجر مرحلة الغثاء ،إنما هي مجموعات َّ
تس�يس بالمدرسة اإلسالمية الحزبية،
–ولألس�ف -منها ما َّ
تس�يس
تس�يس بالمدرس�ة الفئوية التيارية ،ومنها ما ّ
ومنها ما ّ
بالكت�ل والجماع�ات والجمعي�ات ..وه�ذه المجموع�ات
برمته�ا انس�لخت عن جس�م المدرس�ة اإلسلامية المذهبية
الصوفية ..وأول أس�باب انسلاخها كونها تعلمت ودرس�ت
اإلسلام والحياة م�ن داخل التركيب�ات التعليمي�ة والتربوية
المسيس�ة ذاتها ..ولم تكن في ثقافتها وال تربيتها وال تعليمها
َّ
مرتبط�ة كل االرتب�اط بوس�ائل المدرس�ة اإلسلامية األبوية
الش�رعية التي كانت موجودة في عالمنا العربي واإلسلامي
قبيل مرحلة الغثاء  ،إال من حيث االنتماء العام .
((( كام جرى من سيدنا عمر ؤ مع حاطب ابن أيب بلتعة  :يا رسول
اهلل دعني أرضب عنق هذا املنافق.
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جمموعات العمل
الغثائي يف املرحلة
املعارصة

وله�ذا جاءت مخرجاتها الفكرية والثقافية موافقة لخدمة
المدرس�ة االس�تعمارية االس�تثمارية ومؤيدة لها في السيطرة
على مقدرات األمة ،ومش�اركة لها قواسم المصالح المشتركة
حين� ًا بعل�م ودراية كما ه�و في عالق�ة الرم�وز المحركة لهذه
الفصائ�ل والجماع�ات والمؤسس�ات ،وحين ًا بغي�ر علم كما
ه�و في األتب�اع المتحركة والمتأث�رة بالثقافة الجدي�دة ..دينية
ودنيوية ..استسالمية وإعالمية.

ويبقى في الس�احة اإلسلامية مدارس األب�وة التقليدية
بش�وائبها ومتناقضاتها على المس�توى الش�عبي ال الرس�مي
ه�ي وارثة الحق والسلامة وه�ي المعبرة حق ًا عن اإلسلام
الشرعي..برغم شوائبها المتراكمة .

الثالثي الرشعي
يف الواقع الشعبي
أقرب إىل ثوابت
الديانة

إن اإلسالم يف صورته الشعبية برغم املتناقضات والنواقض
حتت رعاية املدارس األبوية املتمثلة بالثالثي الرشعي يف عامل
أهل السنة (أهل البيت والتصوف واملذهبية) أو تلك املتمثلة
باملذاهب اإلسالمية األخرى التي مل تنط ِو يف املذهب السني
املسيسة ،هي بال شك أقرب
لسبب وآخر من األسباب غري َّ
إىل ثوابت الديانة املتامسكة يف لغة املرحلة املتقلبة ،خالف ًا
املسيسة ذات العالقة املبارشة بمراكز احلكم والنفوذ
لألطراف َّ
أو مراكز التحول واجلنوح ،فهذه مدارس حركية قائمة عىل
القوة العسكرية أو القوة السياسية لتفرض نفسها عىل مدارس
الشعوب وتنتهك حرماهتا بالعنف واإلرهاب واإلخضاع
الطبعي ..وقد عانى أئمة الدين  ،سواء يف املستوى املذهبي
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كاألئمة األربعة  ،أو عىل مستوى اإلمامة كآل البيت ئ
أو األشياخ األولياء عىل مستوى التصوف والزهد ما عانوه
من رموز احلركة السياسية واحلركة الدينية الفئوية عرب املراحل
املتقلبة إىل اليوم.

إن ال�ذي َّأدى إل�ى تفجي�ر األوض�اع عب�ر التاري�خ ه�و
العمل السياس�ي ،وليس االختالف المذهبي وال قضية حب
آل البي�ت وال التص�وف .فالسياس�يون يصط�ادون ف�ي الماء
العك�ر ،ويج�دون في هذا الخب�ط والخلط بغيتهم السياس�ية
الس�تثمار التناقضات في الواقع المتناقض (سياسة التوازن)
وللش�يطان في الم�اء العكر حضور أكيد وفاع�ل ..وأول من
المس�يس (دولة
أقام سياس�ة الت�وازن في الحكم اإلسلامي
َّ
الملك العضوض) حتى صارت (شعرة معاوية) مث ً
ال لذلك.

العمل السيايس هو
السبب يف تفجري
الرصاع

إن قراءتن�ا للتاريخ من ثوابت فق�ه التحوالت يرجع إلى
أمرين :قراءة الذوات ..وقراءة المراحل..
فقد يكون بعض الذوات يمتلك حصانة ش�رعية معينة..
فالق�دح إذا صح�ت العبارة ال يكون على ال�ذات وإنما على
مخرجات المرحلة وعواملها وأسبابها سلب ًا وإيجاب ًا..
وحين ًا تكون قراءة الذات داللة على فساد الحامل للقرار

بوجه من الوجوه ..فالمرحلة ينظر إليها من زاوية االس�تقرار
وما يتهيأ من خير لألمة.
وحين� ًا تكون القراءة لل�ذات وللمرحل�ة ..فيكون األمر
أكثر تماسك ًا وسالم ًة ..كما هو في عصر الشيخين . c
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احلصانة الرشعية
ودورها يف محاية
مواقف الرجال
تارخييا

فمرحل�ة الخليفة الس�ادس عمر بن عبدالعزي�ز تقرأ من
تميزت هذه المرحلة وخرجت
خالل الذات ..وبهذه القراءة َّ
عن الملك العضوض.
وأما مرحلة عثمان ؤ فالذات تملك حصانة شرعية،
ولك�ن القراءة الواعية للمرحلة وما فيها من فتن وتحول يبرز
مواقع التعكر والتنكر..

ومثله�ا مرحل�ة اإلم�ام عل�ي ؤ ..ومرحل�ة اإلمام
الحس�ن ؤ ..ومرحل�ة اإلم�ام الحس�ين ؤ ..فكلها
مراحل مضطربة ..بالفتن مش�تبكة ..والقراءة الواعية في فقه
التحوالت تحمي ش�خوص الم ّلة بالحصانة الش�رعية وتتهم
مفتوني المرحلة بأسبابها وعواملها.
وحين ًا تس�توي القراءة بين ال�ذات والمرحلة كما هو في

فقه التحوالت
قراءة جديدة
لألحداث

أول مراح�ل الحك�م العض�وض لب�روز حج�ة تن�ازل اإلمام
الحس�ن ؤ ل�دى الفري�ق اآلخ�ر  ،وه�و الذي اكتس�ب
بالتن�ازل صيغة الحق في القرار ..فتك�ون القراءة هنا لمواقع
الخل�ل ف�ي اتخ�اذ الق�رار ،ومواق�ع الخل�ل ف�ي مخرجات
المرحل�ة ..م�ن جه�ة ..ثم الق�راءة للذات م�ن حيث جادت
النصوص ..وبهذا تتخذ المواقف....
إن الذين ليس لهم ّ
حظ وال اهتمام بقراءة فقه التحوالت
ال تس�عفهم المعرفة مهما اتس�عت إلدراك المقصود من هذه
القراءات ..بل ربما ّ
وحملوها من التهمة
تنكروا لهذه القراءة َّ
ما ال طاقة لنا به وال طاقة للنصوص أيض ًا بمخرجاته..
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ذل�ك ألن الكثي�ر م�ن رج�ال الق�راءة ينطلق�ون م�ن
واس�ع العل�م المق�رون بالتاري�خ السياس�ي وليس م�ن واقع
التحوالت وضابط المنصوص ..وبعضهم يقرأ اإلسالم كله
ومواقفه الخاصة نحو اإلسلام والتاريخ من واقع األحداث
ومخرجاتها .فيمس�خ كل ش�يء ف�ي المرحل�ة وإن كان طيب ًا
وإيجابي� ًا ..بل ربما صنف الطي�ب واإليجابي جزء ًا ال يتجزأ
من القرار أو الذوات المنحرفة ذات الصلة بالقرار والحكم..
وه�ذا ه�و عين اإلش�كال المؤدي إل�ى نماذج اإلش�كال في
عالقة األمة ببعضها البعض ولألسف.

يا أحبة ..إن عيوبنا ونقائصنا في الواقع المعاصر ليس�ت
محصنة ..وهذا هو س�ر انتش�ار رائحتها وكراهية
محمية وال
َّ
أوعيته�ا .أما عيوب ونقائص وبدع غيرنا فمحمية بالس�لطان
ومحصن�ة بالم�ال ..ومهما كان�ت روائحها وأوعيته�ا العفنة
فالحماي�ة والتحصي�ن كفي�ل بقط�ع األلس�نة ،وبقب�ول ش�م
األنوف كريه الروائح ،ومع هذا وذاك فإن األوعية المكشوفة
تتج�رأ عليها الج�رذان والذباب والصراصي�ر؛ ألنهم نموذج
من المخلوقات ال ترتاح إلاَّ إلى هذه القاذورات ..فلن تنش�ر
عنا في الواقع الموبوء إلاَّ ما تركناه مكشوف ًا في هذه األوعية..
والمطلب العادل أنا نعمل على جهتين:

األول�ى :قطع داب�ر هذه الق�اذورات واألوس�اخ بما هو
أفضل وأولى من تركها تحمل اسمنا وتاريخنا ،وبعجل....
الثان�ي :حماية وتحصي�ن أوعيتنا بغير الس�لطة والمال،
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سلبياتنا واجتامع
الذباب عليها

وإنما بتقوى الله وحس�ن المعاملة مع األمة برغم متناقضات
فهمه�ا عن�ا ..م�ع مزيد م�ن الصب�ر والت�ؤدة كما كان س�لفنا
الصالح..
هل تستطيعون ذلك..؟

فباب االطمئنان م َّتسع أكثر وأكثر ،وإن
إن أجبتم بنعم ُ ،
أجبتم بال ،فأجهزة المس�خ للس�لبيات ومن يرعاها على أتم
يضر الماس�خ
االس�تعداد لطمس كل ش�يء بأمر ربها ..ولن ّ
ش�يء ول�ن يفقد األقم�اع غي�ر ذواتنا وم�ا يع�رف بجهاالتنا
وامتيازاتنا التي نتشدِّ ق بها على الناس ..وال غير ذلك.

إن اهلل يدافع عن
الذين آمنوا

لقد اعتقد بعضنا
أن االنتامء ٍ
كاف
إلخضاع رقاب
اآلخرين

إن الل�ه س�بحانه وتعال�ى ( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)
[الح�ج ]38:ولك�ن ذل�ك بش�روط ..إم�ا أن نتخلى عن ش�روط
الرسالة وحمل مسؤولياتها ،ثم نطالب الحق سبحانه وتعالى
أن ينتصـر لنا ألننا من أهل البيت أو ألننا منسوبون للمذهبية
أو الصوفية ،فهذه بش�اعة ف�ي التفكير وأنانية ف�ي المطلب..
والحق سبحانه إنما جعل النصرة منوطة بشروطها (ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [محم�د ]7:وه�ذا ه�و المطل�ب
األهم واألتم واألعم ...فهل من مستجيب.؟
لق�د اعتق�د بعضن�ا أن االنتم�اء ٍ
كاف إلخض�اع رق�اب
اآلخري�ن ..واحترامهم لذواتن�ا وأفكارن�ا واتجاهاتنا ،وهذا
ومدم�ر ..وق�د ذقن�ا -والزلن�ا ن�ذوق
فه�م س�يء وخاط�ئ
َّ
مرارت�ه ـ وآث�اره ف�ي الحي�اة ..ولربم�ا زادت االنعكاس�ات
واالنتكاس�ات ..حي�ث ال مه�رب م�ن الخط�ر إلاَّ بدفعه عنا
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بالسبب ..والسبب هو العود السليم إلى الطريق المستقيم..

نقص
عيب وال ٌ
وليس في الع�ود إلى الطريق المس�تقيم ٌ
ٌ
مأخذ ؛ بل العيب والنقص والمآخذ كلها في عزتنا باإلثم
وال
ورضانا بالتهرب عن الحق والتزامه ..والحق أحق أن يتبع..

ـان ...
َ
وان  ..وللحــــــَ َقيقــــــ ِة ب ُ ْر َه ـٌ
وللح قِّـ ُع ْن ـٌ

وم�ن وجه�ة نظر فقه التح�والت َّ
أن الحق لي�س بيد من
ينازعنا العقيدة والعبادة والعادة ..فهؤالء جميع ًا عناصر إثارة
فقط ..وليس�وا بدي ً
ال حس�ن ًا من كل الوجوه ..وأفضل حس�نة
نستفيدها منهم أنهم جزء من تركيبنا االجتماعي والشرعي..
ولنا بهم قواس�م مشتركة أكثر من قواسمهم مع مستثمريهم..
ولكنها كما قلنا (اإلثارة والتحريش).

تسييس القضايا
هو املشكلة وليس
وجودها

واإلث�ارة ق�د بلغت حدَّ ه�ا األقص�ى على مم�ر التاريخ
االجتماع�ي المتحول ..وكل مرحلة قد س�اهمت في اإلثارة
من عدة وجوه..
وكم�ا ذكرن�ا س�لف ًا ..أن مش�كلة الجمي�ع ه�و تس�ييس

القضاي�ا ..ولي�س مج�رد وجوده�ا ف�ي الواق�ع ..وإذا كانت
(اإلثارة) هي س�بب التش�ويش فإن إصرارنا على قطع دابرها
وإقصائه�ا م�ن حياتنا ومعاملتن�ا مع اآلخرين بم�ا هو أفضل
سبب في عودة األمور إلى مجاريها ولو نسبي ًا..
يا أحب�ة :لقد كانت الثقافة األبوية في الواقع اإلسلامي
حبا
تغ�رس في الن�اس الصالحين وأبن�اء السلاالت الخيرة ًّ
ظ�ن بال معاك�س ..حت�ى بلغت ف�ي بعض
وتعلق� ًا وحس�ن ّ
285

الثقافة األبوية
تغرس احلب
وحسن الظن

أحوالها درج�ة اإلفراط ..ونحن في حاج�ة إلزاحة تورمات
اإلف�راط المش�ين حيث ج�اءت مف�رزات المرحل�ة الغثائية
بثقافاتها المتحولة؛ لتغرس في الواقع ك ّله ُبغض ًا ِ
وحقد ًا بدي ً
ال
الح ِّب وحس�ن الظ�ن  ،وتربص ًا ومحاس�ب ًة وعم�ق تتبع
ع�ن ُ
وتجسس مع كل ذي فضل ومقام حتى بلغت أقصى درجات
التفريط  ،والكل يحتاج إلى كشط مواقع التفريط .

اجلهل املطبق بآثار
الشيطان وأعوانه
يف صياغة األفكار

وأس�قطت المدرسة الحديثة كافة االعتبارات المتوارثة
رس�مي ًا ودون بدي�ل أفض�ل  ،وإنم�ا هو م�ا نحن نعيش�ه من
ت�رذل وس�قوط ف�ي الس�لوك والعالق�ات  ،وانتق�اد وتنافس
ف�ي الموروثات  ،وجه�ل وتجهيل بالذوات م�ن الصالحين
والصالح�ات ..حت�ى ص�ار المواط�ن الصالح هو م�ن التزم
صوري� ًا بالقوانين أو تجرد عن ذاتيته ومس�ؤولياته في س�بيل
الخدمة لمهم�ات المرحلة ولو على حس�اب التدين والدين
ُ
خوة اإلسالم ونبذ الفرقة والخصام.
وأ ّ
إن الجه�ل المطبق لدينا جميع ًا بآثار الش�يطان وأعوانه في
صياغ�ة الثقاف�ات واألف�كار هو الس�بب األساس�ي في قبول
البرامج المدمرة والمشاركة في مخرجاتها ..ولهذا وذاك فقد
كسب الش�يطان الجولة تلو الجولة بذكاء ولؤم حتى استطاع
أن يلفت نظر المصلين تمام ًا وبثقة إلى سالمة وسائله في بناء
الثقافات الممس�وخة لتصبح ناجحة ،وصارت كافة وس�ائله
المرئي�ة والمس�موعة َبرغم ما فيها من إفراط وتفريط وس�يلة
المرحلة لدى الجميع ومن غير تمييز حتى لدى المتش�ددين
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من س�لفية المرحلة حرص ًا على الوص�ول إلى أكبر قطاع من
الناس والتأثير عليهم..

لق�د وقع هؤالء وكثير منا في الش�عار الكاف�ر( :الغاية تبرر
الوس�يلة) ،وه�و ش�عار إبليس�ي خال�ص  ،وهو أح�د أركان
النج�اح في سياس�ة (فرق تس�د)  ،وبه وبأش�باهه وأمثاله من
الش�عارات ينف�ذ برامجه الناجح�ة في الش�عوب المحجوبة
ع�ن ش�رف الوحي القرآن�ي ..وش�رف الوحي القرآن�ي َي ْأ َبى
هذه الش�عارات ويحاربها ويضع األس�س الشرعية للمعاملة
مع الثوابت ومع الوس�ائل؛ ولكن الش�يطان الرجيم قد عرف
من�ذ التاريخ القديم كيف يحجب أثر الرس�االت وآدابها عن
الش�عوب ليوقعهم في ش�باكه ووسائله ..ويش�غلهم بما لديه
بدي ً
ال عما اختاره لهم موالهم فيما يقربهم ُزلفى إليه..
وإذا كان�ت مؤلف�ات المرحل�ة الص�ادرة على أي�دي حماة
التوحي�د السياس�ي مش�حونة بطام�ات الصوفي�ة وعيوبه�ا
تحذي�ر ًا لألم�ة وإدان�ة للتص�وف والمتصوف�ة ..فالتوحي�د
األساس�ي الذي نحن بصدده ولنا قواسم مشتركة في االلتزام
ب�ه والمدافع�ة عن�ه يكش�ف لنا من خلال مواق�ع ومنتديات
ووس�ائل اإلعلام الجدي�دة الت�ي يتناف�س عليه�ا العباق�رة
الحركيون نماذج من العهر والفس�ق واالنحالل وما ال يذكر
من اإلس�فاف واالس�تخفاف ،والطامات والق�اذورات التي
يرض�ون ع�ن اس�تخدام وس�ائلها ومخرجاتها ً
ليلا ونهار ًا..
وهم عن متابعة وسائلها والترويج لها والدخول في منتدياتها
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الغاية تربر الوسيلة

العباقرة احلركيون

راض�ون ومرضي�ون ..وال غبار عل�ى الديان�ة وال التدين من
مخرجاتها المدمرة ..ألبنائهم وبناتهم ..ولماذا؟

تم�ت للتص�وف وال للصوفي�ة ..وم�ا دامت هذه
ألنه�ا ال ّ
المنك�رات والكبائ�ر والطام�ات واألكاذي�ب واألضالي�ل
والمسلسلات والكراتين والمهرجانات والمخيمات إلخ..
ليس�ت ُمخرج� ًا صوفي� ًا وال تدع�و إل�ى التص�وف وال إل�ى
رموزه ..فهي ال تضر الديانة وال التدين ..بل هي دون الشرك
األكبر (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [النساء. ]48:
(ﮪ ﮫ ﮬ) ل�دى مدارس (الغثاء المس�يس) كل ش�يء
ف�ي الحياة ال يم�ت للصوفية وال للتصوف حت�ى لو كان من
أعم�ال وثقافة الكفار والمس�تثمرين ..فهو بال ش�ك عندهم
دون الش�رك األكبر( ..والش�رك األكبر في قواميس المدرسة
الغثائي�ة) ت�راث التص�وف والصوفي�ة وعالقاته�م وندواتهم
وموالده�م وقبوره�م وزياراته�م ومدارس�هم وأربطته�م
وزواياهم وكل ما يتعلق بثقافاتهم وديانتهم.
وزاد الطي�ن ب َّلة لدى ه�ذه المدارس الغثائية أن الش�رك
ال�ذي تحاربه م�دارس التصوف منذ القديم هو ش�رك اليهود
ذمه القرآن وأدانه.
والنصارى وشرك األوثان الذي َّ

والمدرس�ة الغثائي�ة ال ش�ك أنه�ا تدي�ن ش�رك اليه�ود
والنصارى من حيث األقوال ..ولكنها تتقاس�م معها مصلحة
المرحل�ة الغثائي�ة مادي ًا وثقافي� ًا واجتماعي ًا ..وتتقاس�م معها
أيض� ًا الرضا المش�ترك لح�رب (المعتق�دات الصوفية) على
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غير تمييز وال تفصيل..

إنن�ا ف�ي تتبعن�ا لنقائ�ض اإلسلام ف�ي م�دارس القبض
والنقض س�نجد قاموس� ًا خطير ًا يضع المدرس�ة وأتباعها في
موقع صعب من (قضية اإلسلام كدي�ن وعقيدة) ومنها على
سبيل المثال ال الحصر القضية االقتصادية( :نظام الشراكة):

إن كافة األقاصيص والحكايات واآلثار التي بنت عليها
مدرس�ة النق�ض طع�ن المدرس�ة الصوفية وس�حب بس�اط
اإلسالم الحق من تحتها ..هي ذاتها ومثلها وشبهها واردة في
نصوص المدرسة الحنبلية ومخرجات شيوخها وأكابرها مما
يجعلنا نستغرب ما تخفيه أقالم السلفية عن تشابه مخرجات
ش�يوخهم م�ع مخرج�ات االنتق�اء الصوف�ي ف�ي غيرهم مع
أن مش�يختهم العلمي�ة واح�دة ،وه�ي مش�يخة أه�ل الس�نة
والجماع�ة ..وإذا كان واجب� ًا على أتباع مدرس�ة حضرموت
ً
-مثلا -عل�ى م�ا قال�ه بع�ض ه�ؤالء (أن يقوم�وا لل�ه مثنى

وف�رادى ويتفكروا ف�ي المفاهيم األصلية للتص�وف ويكفوا
ع�ن الترويج لها تحت س�تار الزهد والدع�وة إلى األخالق،
وأن يعودوا إلى المعين األصيل من الكتاب والسنة -والعود
لوث ب�ه التصوف الفلس�في األفكار فما
أحم�د -ويدع�وا ما َّ
كان من حق فليقبل وما كان من خطأ أو سهو فليصوب)(((.
فعلى الس�لفية المعاصرة مثل ذلك ..فه�ي ومخرجاتها

((( سياحة يف التصوف احلرضمي ،ص .247
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الفكرية غثاء كغثاء الس�يل((( ..ولعل همتنا في شرف اإلعادة
لم�ا قي�ل  :أن�ه ح�ق وتجاوزنا م�ا كان م�ن خطأ وس�هو فيما
عب�ر عن�ه األض�داد قد س�بق التن�اول عندنا للمس�ألة عندهم
َّ
م�ن جذوره�ا ،فإننا لس�نا مقتصري�ن على تصحي�ح اإلفراط
أو التفري�ط ل�دى صوفيتن�ا التقليدية فيما يزعمون فحس�ب،
ب�ل نحن على طري�ق تنبيه القائمين بسياس�ة النقض والقبض
واالنتقاء أنهم ال يملكون البديل األنسب وال العالج السليم،
وإنما حس�نتهم الوحيدة أن الله س�خرهم لكشف العيوب ال
لوض�ع المعالج�ات ..وهاهم قد كش�فوا الع�ورات وتمتعوا
بالنظر إلى دقائقها ولم يهتدوا أبد ًا ولن يهتدوا إلى حس�نة من
حس�نات أهل البيت فض ً
ال عن أن يهتدي أحدهم لحس�نة من
حسنات المذهبيين والصوفية.
اخللطة الرسية من
ثقافة االسترشاق

أصر حامل سرها المركب أن ال ّ
يركب
إنها خلطة س�رية َّ
فيها فضيلة في تاريخ اإلسلام الصوفي..وال المذهبي وهذه
هي ثقافة االستشراق وكفى بها فخر ًا لحامليها األوفياء..
فالمؤلف�ات الت�ي بين أيدينا ع�ن الصوفية بأقلام أقماع
المدرس�ة الحديث�ة ..وخصوص� ًا عن�د تناوله�ا لمدرس�ة

((( سواء تعليل الشطحات والكرامات وتفسري املقامات وما يتعلق
بالقبوريات كام يسموهنا ،أو يف اهليئات والتعريفات للتوحيد
وخمرجاته وتقسيامته ..أو يف التساهل االقتصادي يف املعامالت
املشبوهة واحلرام الرصف الذي ال غبار عليه  ،أو يف تعظيم وتأليه
املالهي واألالعيب إىل درجة اإلفراط وتعظيم الكفار واملرشكني
املتعاقدين للعب واللهو والتجارة وعبادة املال..
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حضرموت لم تترك لإلسلام الحق مكان ًا لدى العلماء فض ً
ال
ع�ن الدُّ هماء ..ولم تفرق بين من يصح�ح األخطاء وبين من
يتعمد إبرازها وتس�ويقها ..وال شك أن النتيجة الحتمية لدى
ه�ؤالء ..أن مدرس�ة حضرم�وت مدرس�ة كفر وإش�راك كما
هي ف�ي مخرجات مؤلفاتهم ..إذن فأين هو دورهم في نش�ر
اإلسلام في العالم ،وأين هو منهج السلامة الذي نقلوه من
الوادي إلى إندونيس�يا وش�رق إفريقيا والهن�د ،وما هو مصير
الشعوب التي أسلمت على أيديهم.....؟

لق�د قدم�ت مدرس�ة القب�ض والنق�ض لحلفائه�ا
المس�تعمرين والمس�تثمرين أه�م االنج�ازات والفتوحات،
وتحق�ق م�ا كان يحلم�ه (المستش�رقون) باألم�س من نقض
التسلس�ل العرق�ي والس�ند األب�وي لمدرس�ة حضرم�وت..
فق�د كفاهم األقماع المعاصرون المهمة ووضعوا للمدرس�ة
االستش�راقية مطلبه�ا التاريخي ألنه�م جزء ال يتج�زأ منها ،
بل ه�م أح�د مخرجاته�ا المرحلية ف�ي إدانة م�دارس الفتح
اإلسالمي الشرعي ،لتصبح من وجهة نظر الحركيين مدرسة
ضالالت وبدعيات  ،لتقر أعين االستشراق بالبديل العلماني
والعلمني والعولمي المناسب إلسالمية المرحلة .
وتوحيدها السياس�ي المطل�ق هو توحي�د إبليس القائل
(أنا خي�ر منه) فالخيرية المعاصرة على وش�ك االمتداد التام
المتلاك زمام الريادة الدينية باس�م التوحيد السياس�ي ..بعد
إدانة مخرجات اإلفراط في التوحيد األساسي ...ويا سبحان
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مدارس القبض
والنقض
وعالقتها باحللفاء
مستعمرين
ومستثمرين

الله.
معركتنا مع
الشيطان واتساعها

الكرامات وما
ترتب عىل ذكرها
من اإلشكال لدى
طالب املدارس
احلديثة

ي�ا أحب�ة :إن معركتنا مع الش�يطان قد اتس�عت ومن كل
الجه�ات  ،ولن يتأخر الش�يطان لحظة واحدة في منع مس�لم
يدمر اإلسلام بتدمير
فرص�ة االلتق�اء مع مس�لم آخر ،حت�ى َّ
أتباع�ه ،وق�د فع�ل ،وإنن�ا نهي�ب بأتب�اع المدرس�ة المذهبية
الصوفي�ة أن ال يجعل�وا م�ن هذا التحليل س�بب ًا ف�ي اإلحباط
واالستسلام فاألم�ر ليس عل�ى َع َو ِ
اهن�ه ..وإنم�ا األمر قائم
على ما يلي:
-1

1مس�ائل ج�رت عل�ى س�لوك األولياء مس�لك
الكرامة الشرعية والمراتب العرفانية من مرتبة
علم اإلحسان ..العلم المغيب تمام ًا عن أقماع
المدرس�ة الحديث�ة ..س�واء كان�وا من س�لفية
الغث�اء أو م�ن صوفيته�ا أو من غيره�م ..فهذا
العل�م ق�د انقطع االتص�ال به لدى المس�لمين
رس�مي ًا بانقطاع تلقيه علم ًا وعم ً
ال ،وربما بقي
وصف ًا وإثبات� ًا حرفي ًا وحل�ت مح َّله مخرجات
الغث�اء الثقاف�ي والتعليم�ي المرتب�ط بغاي�ات
وأحلام ومصي�ر ومصال�ح عل�وم الخدم�ات
المادية التي أذن الش�يطان ووكالؤه بمنهجتها
العلمية في العالمين العربي واإلسلامي بدي ً
ال
ع�ن عل�وم اإلسلام الش�رعية ذات العالق�ة
بالترق�ي العلمي والعملي في مراتب الس�لوك
292

-2

والمقامات واألحوال ..بل حتى علوم الشريعة
ذاته�ا أصابه�ا القب�ض والنق�ض لتتح�ول إلى
مخرج�ات خدماتية تدور في فل�ك المصلحة
العامة لتسويق االستعمار واالستثمار.

2مسائل من األخبار والحكايات واألقاصيص..
حبكته�ا األلس�نة واأليدي على س�بيل حس�ن
الظن ونس�بتها لألولي�اء والصالحي�ن ،باعتبار
الرغب�ة ف�ي الغراب�ة والنق�ل العش�وائي القائم
على اإلفراط ف�ي المحبة أو التفريط في تعليل
الس�لوك ومخرجات األحوال ،ومثل هذا كثير
ف�ي ثمرات أقالم المفرطي�ن فيما يتعلق بعصر
الرس�ول  mوعصور أصحابه ئ  ..وال
يمك�ن نس�بة ش�يء من ه�ذه األقاوي�ل للمقام
النب�وي إلاَّ بع�د النظر ف�ي مخرج�ات الرواية
ومصدره�ا ..وق�د كان لليه�ود دور تاريخ�ي
ف�ي التحري�ف ،وانتقل هذا ال�دور إلى مرحلة
اإلسلام على أيدي الذين أس�لموا من اليهود
صوري� ًا ،وانتق�ل أيض� ًا عل�ى أيديه�م الس�حر
والش�عوذة واالس�تحضارات وتعلمه�ا كثي�ر
م�ن ضعاف النفوس وخدم�وا اليهود في صنع
وحياك�ة القص�ص الكاذب�ة والخيالي�ة عن آل
البيت وعن اإلم�ام علي خصوص ًا وعن األئمة
األطه�ار ،وال يخف�ى دور المدرس�ة الس�بئية
293

احلكايات
واألخبار املحبوكة
ودورها يف إلصاق
التهم باألولياء
والصاحلني

وأمثاله�ا وأش�باهها ف�ي التاري�خ الماض�ي،
كم�ا ال يخف�ى على البعض دور مدرس�ة يهود
الدونم�ة ف�ي مرحل�ة الغث�اء وس�يطرتها عل�ى
موق�ع القرار اإلسلامي واإلعالم�ي  15عاما
ف�ي دولة الخالف�ة الهش�ة بعد س�قوط قرارها
األساس�ي بإزاحة الخليف�ة عبدالحميد الثاني،
وم�ا كان له�ذه المرحل�ة وما لحقه�ا من عبث
وتحري�ف وتس�ييس وتغيي�ر ف�ي كثي�ر م�ن
مخرج�ات العل�م والثقاف�ة والفك�ر والتاريخ
والتص�وف والعالقات االجتماعي�ة بل وحتى
ف�ي الجغرافي�ة األرضية ..وم�وارد الثراوت..
كل هذا وغيره كثير مما أصاب المسلمين فيما
بينهم.

ألسنا نجد يف (قصة املسرت مهفر) ما ال يعقل
وال تستسيغه األنفس السليمة عن دور مدرسة
القبض والنقض العربية يف املؤامرة ،وإذا ما
كان هذا لدى (السلفيني) جمرد حبكة استعامرية
كام يقولون أو فكرة َّ
ركبها أعداء السلفية..
وغري مقبولة لدهيم من أساسها .فنحن نرى أننا
لو وقفنا موقف السلفية من الصوفية العتربنا
هذا النفي جزء من املؤامرة كنفي غالة الشيعة
صحة انتساب السبئية إليهم ..وإذا ما تتبعنا
هذه املواقف داخل مدرسة القبض والنقض
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الربوية قبل أن تعلن عن سلفيتها رسمي ًا ..فإننا
نجد أقامع هذه املدرسة يقولون عن (سليامن بن
عبدالوهاب النجدي) أنه تاب ورجع عن كتابه
الصواعق اإلهلية ..وهكذا يومهون أتباعهم
إلمتام االطمئنان ،ونحن نعتقد أن تلك املرحلة
التي كتب فيها الشيخ سليامن بن عبدالوهاب
كتابه ضد مدرسة أخيه الشاذة كانت جمرد
إشارة إىل جنوح مدرسة السلفية كام تسمى
عن التسلسل الرشعي ملدرسة السلف ..وقد
ُغ ِّيبت هذه الكتب وغيبت اعرتاضاهتا مع مرور
الزمن  ،واكتسب الوقت وخترج العرشات من
تالميذ االنفصال عن املدرسة التقليدية األبوية
الرشعية مدرسة أهل السنة احلنبلية املعروفة
تارخيي ًا لتحل حملها املدرسة الناقضة القابضة
املرتبطة بالتحوالت السياسية الغثائية يف
املرحلة ..وهذه الكتب واملؤلفات والرسائل
املبثوثة يف األسواق هي خمرجاهتا الفكرية
والعقدية ضد املذهبية اإلسالمية عموم ًا وضد
الصوفية وآل البيت خصوص ًا ،وهي شاهد
تارخيي عىل اختالفها كلي ًا عن مدارس اإلسالم
األبوية.
إن كافة الشبهات املنزلة يف مؤلفات العساكر
املج َّندة ضدَّ (اليهود) عفو ًا ..ضد آل البيت
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والصوفية واملذهبية ..هي جزء ال يتجزأ من
خمرجات كتب أهل السنة واجلامعة ..يف مراتب
املخرجات الثالثة :

*االعتدال  ،وهو األصل واملعول عليه .

*واإلفراط  ،وهو ما نحى إليه بعض املنتسبني
للصوفية والتصوف .
*والتفريط  ،وهو ما نحى إليه أقامع مدرسة
املسيسة.
القبض والنقض َّ
وقد كان هذا األمر كائن ًا يف كافة عصور
اإلسالم بدء ًا من عرص رسول اهلل ..m
ففي هذا العرص األول كان هناك نامذج من
اإلفراط داخل اخليمة اإلسالمية وكان رسول
اهلل mيعاجله باحلكمة واملوعظة احلسنة كام
هو يف الرجل الذي نذر أن يقوم يف الشمس
ويصوم الدهر ويقوم الليل ..فنهاه رسول اهلل
 ،mوكالباهيل الذي أصيب باهلزال من كثرة
الصيام فدعاه الرسول  mإىل االعتدال ،وكام
هو يف عبداهلل بن عمرو بن العاص الذي كان
يصوم الدهر ويقوم الليل فعدَّ ل رسول اهلل
 mرغبته إىل ما دون ذلك فأبى وقال إين أجد
من نفيس قوة أو كلمة بمعناها ..فقال له :m
عرفت فالزم ..فكان فيام بعد يقول :يا ليتني
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أخذت برخصة رسول اهلل .m

ومن نامذج التفريط ما شاهده رسول اهللm
من ختاذل وتراجع املنافقني وضعف إيامهنم
وفساد اعتقادهم يف العالقة بينهم وبني رسول
(((
اهلل  mوأصحابه حتى نزلت سورة كاملة
املفرطني ومواقفهم ونامذج
ترشح حال
َّ
تفريطهم داخل اخليمة اإلسالمية.
ومثلها ما جاء في س�ورة التوبة عن مواقفهم
ومحاوالتهم االنس�حاب العملي وش�ق صف
المجتم�ع اإلسلامي ببناء مس�جد الض�رار..
وم�ا ترتب عل�ى ذلك م�ن دمغ الق�رآن تفريط
المنافقي�ن وصلته�م المباش�رة باليه�ود
والمشركين..

ومن هذا كله برز مفهوم التأصيل للمسميات
التارخيية الدامغة تفريط املدارس النفاقية
وحلفائها..
فهناك احللفاء ...عرب التاريخ...

وهناك اخللفاء ...عرب التاريخ...

ولكل أتباع ومدارس ومؤسسات ومناهج
وخمرجات ،والعجيب يف األمر هو ما أثار
عجب اإلمام عيل ؤ فيام رواه يف كتاب
((( هي سورة املنافقني.

297

-3

دراسة التاريخ
بقراءة واعية

الفتن (نعيم بن محاد)((( عن عامرة بن أيب
حفصة ،قال سمعت عكرمة يقول« :عجبت
من إخواننا بني أمية أن دعوتنا دعوة املؤمنني
ودعوهتم دعوة املنافقني وهم ُينصرَ ون علينا»
اهـ ،وال شك أن التاريخ يعيد نفسه.

3مس�ائل اعتنى بها المريدون واألتباع وحشوها
وش�حنوها بم�ا تصورته عقولهم ع�ن األولياء
والصلح�اء والمجاذي�ب والمأخوذي�ن..
وصاروا يقيدون كل شيء على سبيل المنافسة
مع أش�باههم وأمثالهم من الولوعين بالغرائب
والعجائب والش�طحات مع غلبة حس�ن الظن
الذي قد يبل�غ إلى اإلفراط ،وكان لهذا التوثيق
الذات�ي خطأ فادح ربما أنه ال يرضاه الولي ذاته
لو ُعرض عليه.

ي�ا أحبة :إن انقط�اع أتباع مدارس النق�ض والقبض عن
التاري�خ اإلسلامي ورجال�ه األثب�ات يجعلهم أكث�ر حرص ًا
عل�ى تدمير كل ما يم�ت إلى الماضي اإلسلامي على ظاهر
األرض وظاه�ر التوثي�ق العلم�ي األب�وي النع�دام الصل�ة
أو ً
ال ب�ه والنع�دام الحاج�ة إلى تاري�خ يعظم ش�أن المنتمين
إل�ى المس�ميات التقليدية المنافس�ة ..كآل البي�ت والصوفية
والمذهبي�ة كما كانت مواقف إبليس األولى ثمرة من ثمرات
((( رقم (. )308
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(تكرمة الرجل الجديد) آدم ش .

إن ه�ذه المس�ميات األبوي�ة تعن�ي ف�ي لغ�ة التحوالت
مراحل تاريخ وديانة ودعوة ..وكل اس�م من أس�ماء األعالم
في هذا التاريخ يشكل مفهوم مدرسة في تاريخ التحوالت..

وال عالق�ة البت�ة به�ذه المس�ميات ومنهجي�ة الدع�وة
الجديدة في مرحلة الغثاء ..ألن مرحلة الغثاء بعمومها كانت
ثم�رة من ثمرات المؤامرة على (ترك�ة الرجل المريض) كما
تعرف في قواميس التاريخ الحديث  ،ليس ألن هذه املسميات
وقعت يف اإلفراط والغلو املفيض إىل الرشك واإلضاعة للعقيدة
كما يقولون ،-وإنما املنافس�ة يف مفهوم اجل�دارة واألولويةاالجتامعية ،وهي املش�كلة التي كلفت إبلي�س التزام التوحيد
املطل�ق مقاب�ل ع�دم اخلض�وع للمناف�س املخل�وق ول�و كان
النتيجة طرده ولعنه من رمحة اهلل وجنته وسمائه..ولهذا فكثير
من المس�ميات الجدي�دة إنما برزت مس�مياتها على الفتات
الحياة االجتماعية ُبعيد تقسيم هذه التركة ..وحصول الدول
االستثمارية واالستعمارية على حصصها من القسمة المتفق
عليها والمس�ماة ف�ي حديث الرس�ول ( mبتداع�ي األمم،
وبأكلة القصعة ،فقهاء الشيطان).

ولع�ل التس�مية والتعري�ف ثقيل عل�ى الس�مع ..ولكن
الحقيق�ة المترتب�ة عل�ى ش�رح ه�ذا التعري�ف أثق�ل منه�ا..
فالمس�ميات التي ينطق بها رس�ول الله  mمسميات ال تقبل
الح�ذف وال اإلضافة وإنما تقبل اإلفص�اح والبيان باعتبارها
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الدجل كقضية
عاملية أمر مل يفصح
عنه أحد إال رسول
اهلل ى ثم إننا
مل نجد أحدا
من العلامء من
تبنى حتليل هذا
اإلفصاح وإبرازه
إىل ظاهر احلركة
اإلنسانية

تعريف فقه
التحوالت

(جوام�ع َ
الك ِل�م)  ،وكثي�ر من أقم�اع المراحل م�ن ال يعرف
أس�س هذا العلم النبوي وال يفهم فك رموزه ،ولربما كان له
باالطالع على هذا العلم وبياناته عود إلى طريق الحق المعمى
على عقله وقلبه بدخان الباطل والزيف ..والدجل...

إن قضية (الدجل) كمنهجية عالمية لم يفصح عنها أحد
غير رس�ول الله ،mومع إفصاحه عليه الصالة والسالم فلم
نجد أحد ًا من العلماء فيما نعلم من تب َّنى تحليل هذا اإلفصاح
وأب�رزه عل�ى ظاهر الحرك�ة اإلنس�انية عموم ًا وعل�ى الحياة
ً
خصوص�ا  ،ذاك ألن الفق�ه الخ�اص به�ذا العلم
اإلسلامية
بف ِ
مسكوت عنه لدى الجميع لسبب وآخر ..وهو ما ُيعرف ِ
قه
حوالت.
ال َّت ُّ
ِ لمِ
ى َويجَ ْ ِري ِم ْن
وفق�ه التحوالت :هو ال َف ْه ُم الشرَّ ْ ع ُّي َا َج َر ٰ
ِ
ِ
احل َي ِاة ا ِ
ات يف َ
إلن َْس�انِ َّي ِة َوالك َْونِ َّي ِةَ ،و َما
ُس�ن َِن ال َّت َغيرُّ َ ات َوا ُمل َت َغِّي�رِّ َ
�ري وال َّت ْطبِ ِ
ِ ِ
ِ
يق ِّي َوال َّث َقا َف ِة
َط َر َأ َو َي ْط َر ُأ م ْن ُم ْس�ت ََجدَّ ات الع ْل ِم ال َّن َظ ِ ِّ َ
إلنْس�انِي ِة عموم ًا ومر ِ
اح ِل َ ِ
الفت َِن يف مر ِ
ثو ِ
و َ ِ ِ
اح ِل
احل َواد َ
َ
َََ
احل َياة ا ِ َ َّ ُ ُ
ََ
القراءةِ
األُم ِة ا ُملحم ِدي ِة ُخصوص ًا إِل ِقيا ِم الس�اع ِة  ،إِما علٰ ِص َف ِة ِ
ُ
ٰ َ َّ َ َّ َ
َّ َ َّ َّ
َ َ
االستِ ْقرائِيةِ
ث والو َقائِ ِع  ،وإِما علٰ ِص َف ِة ِ
االستِب ِاقي ِة لِ ْلحو ِاد ِ
القراء ِة ِ
ِ
َ َّ َ
َ َ
ْ َ َّ َ َ
َ َ ْ َ َّ
اد ِرها األَس ِ
ِ
الشع ِ ِ
اس َّي ِة  :ال ُق ْر ِ
لِت ِ
السن َِّة،
وب م ْن َم َص َ
َاريخِ األُ َم ِم َو ُّ ُ
آن َو ُّ
َ
الله تعالى ِ
كتاب ِ
الش ِ
ِ
تقر َر في هذا َّ
ومن ُس�ن َِّة
�أن من
وما َّد ُت ُه :ما َّ
ِ
ٍ
ِ
العالمات
م�اء من تقس�ي ِم
َنبِ ِّي�ه ُم َح َّم�د  ،mوم�ا َخدَ َم� ُه ال ُع َل ُ
ِ
َّصنيف فيها .
والت
ٌ
تفصي�ل لم�ا ورد ف�ي أص�ول الكتاب والس�نة عن
فه�و
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عالمات الس�اعة ،وعالمات الس�اعة :تح�والت وانحرافات
وفس�اد ف�ي مس�توى الق�رار وأس�باب االس�تقرار ،وانفت�اح
ثغ�رات في الحك�م والعلم والعالقات ت�ؤدي بالضرورة إلى
إفس�اح المجال الواس�ع ألتباع مدرس�ة الش�يطان في العالم
أن يفرض�وا برنامجه�م العالم�ي في اإلنس�انية عموم� ًا وفي
المسلمين خصوص ًا.
وال ب�د أن يك�ون هذا البرنامج مناس�ب ًا للعقل اإلنس�اني

المتن�وع ف�ي الفك�ر والديان�ة ،وللعق�ل اإلسلامي الملت�زم
بالش�ـريعة الخاتمة ..ويزداد أثر الدجل هنا لتتم التعمية على
العقول والقلوب بما يتناسب مع (أهمية أثر اإلسالم كمعادل
ش�رعي في العالم أراده الله إلنقاذ البش�ـرية) فال بد أن يكون
(الدجل) مالئم ًا للمرحلة وخطورتها..
والدج�ل هن�ا :هو م�ا َّبين�ه رس�ول الله mم�ن ثمرات
للعدو الكافر.
االستتباع لدى المسلمين بالخصوص
ّ

والعدو الكافر صنفان:
ٌ
صن�ف ورث الكف�ر من تاري�خ أصوله
الصن�ف األول:

ومدارس�ه المنحرفة عبر التاريخ ،إما كأهل الكتاب بتحريف
كتبهم وتكذي�ب أنبيائهم ،وإما كأهل األوثان وعبدة الظواهر
من األع�راب والجاهلية ..وه�ؤالء توارثوا عقيدة الش�يطان
(الكفر) وعاشوا عليها ضمن ما يعرف بقوانين الحياة المادية
المحرفة،
المجردة ،وطقوس الحياة الروحية الوثنية أو الدينية
ّ
فكفرهم وعقيدتهم سبب عداوتنا لهم باعتبار عالقة الشيطان
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بهذه العداوة؛ ألن الكفر -كما سبق ذكره -عقيدة الشيطان.

وأم�ا الصنف الثان�ي :فهم الكف�ار المهندس�ون للدجل
والمنف�ذون لسياس�ته ،وه�ؤالء غالب� ًا يكون�ون على رؤوس
المجتمع�ات والجماع�ات واألنظمة واألحزاب السياس�ية،
ومهمتهم في العالم (احتواء أس�باب الحركة) والتأثير لتنفيذ
مش�روع االحتن�اك الش�يطاني ف�ي العال�م كله ،وه�ؤالء هم
(األع�داء المحاربون) وه�م أيض ًا أعداء الديان�ات ومحرفو
مب�ادئ الش�عوب ،وه�م المس�تثمرون الفعلي�ون لسياس�ة
التدجي�ل في العالم ..ويأتي في قم�ة الهرم المنهجي للدجل
عنص�ر اليه�ود والنص�ارى  ،ويحدَّ د ه�ذا العنص�ر من حيث
التس�مية والتعري�ف فق�ط ..أم�ا م�ن حي�ث المجم�وع فال،
حيث يوجد في ش�عوب النص�ارى واليهود من يك�ون كافر ًا
غير حربي ..ولنا معه قواس�م مش�تركة ف�ي مفاهيم العالقات
اإلنس�انية ،وقد يكون مثل ه�ذا أحد ضحايا المنهج الدَّ جالي
المشار إليه سلف ًا..
ُ

وعل�ى ه�ذا التفصي�ل يك�ون (الكاف�ر المح�ارب) ه�و
عنصـ�ر الدج�ل وحامل في�روس العم�ل الش�يطاني القاتل،
وخاصة (المهندسون العالميون).
والرس�ول  mأوض�ح لن�ا كأم�ة وارث�ة ألمان�ة الع�دل

والسلام ف�ي العال�م (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)
[آل عم�ران ]110:باعتب�ار م�ا يحمل�ه من منجيهة الح�ق المحارب
للدج�ل وللكف�ر ..والمنق�ذ أيض� ًا للش�عوب منهم�ا مع� ًا..
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بالشروط المعتبرة ..وهنا تكمن قصة الصراع..

فالش�يطان وأتباعه يحرصون على استمرار وجود الكفر
في العالم ،واس�تمرار الدجل في الش�عوب المتدينة ..ولهذا
فه�م على غاي�ة االس�تعداد واإلعداد إلنجاح هذا المش�روع
ف�ي كل عص�ر وزمان وه�دف ذل�ك تفويج العنص�ر اآلدمي
إلى الس�عير ..وحرمانه من رضا الله والجنة ..س�واء بإنجاح
عقيدة الكفر في اإلنس�ان حتى يموت عليها -والعياذ بالله،-
يموه الح�ق بالباطل فيغرق
أو بإنج�اح مش�روع الدجل حتى َّ
اإلنس�ان ف�ي الخبط والخل�ط واالرتباك المؤدي إلى الش�ـر
والفس�اد واإلفس�اد (التحريش) ،ويكون بالتحريش واإلثارة
إس�الة الدم�اء وانح�راف العالق�ات وس�وء الظن�ون وتفعيل
الصراع اآلدمي داخل ثوابت الديانة ووسائلها ،وبذلك أيض ًا
ينجح الشيطان في مشروع التسعير المؤدي إلى السعير.

إن أقم�اع الفت�ن ال يحس�نون الق�راءة ،وله�ذا فه�م ال
يحس�نون التعبي�ر عنه�ا (ﯸ ﯹ ﯺ) [المجادل�ة]19:
واالس�تحواذ مش�كلة كب�رى كم�ا أن (الوس�واس) مش�كلة
أخرى وأول ما يبدأ الش�يطان بالوسواس حتى يتدرج فيه وبه
بالغ ًا إلى االستحواذ -والعياذ بالله ،-وهذا القول ..ليس من
عندن�ا ..وإنم�ا هو كالم الل�ه وما يفهم من�ه ..ويأتي من بعده
كالم رسوله  mوما يفهم منه..
ولو أن أهل عصرنا أفادونا بما ينفعنا وينفعهم من كتاب
الله وسنة نبيه  mعلى طريق السابقين الذين خدموا الشريعة
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الشيطان وأتباعه
حيرصون عىل
استمرار وجود
الكفر يف العامل

أقامع الفتن ال
حيسنون القراءة
الرشعية ،وهلذا
فهم ال حيسنون
التعبري عنها

بعلمهم واس�تنباطاتهم لكان فعلهم خير ًا ..ولكنا رأينا ونرى
انش�غالنا وإياه�م باإلدان�ات وته�م الخيان�ات ..مم�ا ّ
عط�ل
وظائف األصلين في العالقات وحولها إلى مشادات وسعت
هوة الصراع ومسافة االختالف ..ولألسف..
َّ

هوية مدرسة
حرضموت

ي�ا أحب�ة :إن النظ�ر المح�دود المنطل�ق م�ن مس�احة
الزم�ان والمكان يجع�ل الكثير من أبناءنا يتس�ألون عن هوية
مدرس�ة حضرم�وت وموقعها الصحي�ح في الحي�اة ((( .كما
يتس�اءل غيرهم م�ن المتأثرين بالمرحلة ع�ن هوية التصوف
كل�ه  ،فالحياة التي تنفتح عليها أعين العش�رات من الش�باب
وه�م يس�معون م�ن آبائه�م وإخوانهم ُ
وأ َس� ِرهم ع�ن طريقة
بن�ي عل�وي ،وأنها أعدل الط�رق وربما قرؤوا بع�ض ما كتبه
العلم�اء أو من يحمل القلم من طلبة العلم فيتناولون الطريقة
ويعظم�ون ش�أنها ويرفع�ون مس�توى الحديث ع�ن رجالها
وش�يوخها إل�ى م�ا يش�به القداس�ة المطلق�ة والعصم�ة التي
يعيبونها عند غيرهم ..كل هذا ينافي الواقع عند النظر الواعي
إلى ش�خوص المرحلة والمتكلمين عن هذا المنهج المش�ار
إليه باألفضلية بين المناهج..
وربم�ا اندف�ع البعض بحكم دراس�ته وتوس�ع معلوماته
ليخ�رج من دائرة األس�ر األب�وي الخاص إلى م�ن يجد لديه
اإلجاب�ة الواس�عة والحرك�ة المطلق�ة ف�ي التن�اول العلم�ي
والفكري واالجتماعي.

((( كام يتساءل غريهم من املتأثرين باملرحلة عن هوية التصوف كله.
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إنن�ا به�ذا الص�دد ن�ود أن نش�ـرح لألبناء واإلخ�وة من
المنتس�بين إلى هذه المدرس�ة ولو كان االنتس�اب صوري ًا أو
عائلي� ًا مج�رد ًا ع�ن االلت�زام  ،أو أنه�م ولدوا كذل�ك  ،أو أن
االنتس�اب الح�ق إنما كان آلبائهم وه�م ال يجدون مي ً
ال لهذا
االنتس�اب  ،ألنهم ال يجدون في�ه الجاذب المؤثر وال البديل
المناسب.

َّ
إن مس�ألة الرغب�ة ف�ي اإليضاحات والتبين�ات ومعالجة
المش�كالت أمر ال من�اص منه وال ف�كاك ..ولكن�ا نعتقد أن
كاف�ة هذه االعتراضات ال تمثل نس�بة الحقيقة التي يجب أن
ينطلق منها المخالف أو المستثمر..

اإليضاحات
والبيانات أمر ال
مفر منه

فالقواع�د والثواب�ت ش�يء ..والمعاص�رة للش�خوص
والرم�وز ش�يء آخر ..ولع�ل الوع�ي الصحيح ل�دى هؤالء
الشباب ُيسائلهم :هل حقيقة اإلسالم التي َجاء بها سيد األنام
 mهي المتمثلة في الرموز المعاصرة التي تس�تأثر الصدارة

باسم اإلسالم؟!

ألن النص�وص المحفوظ�ة والمق�روءة ل�دى كاف�ة
المتخصصين في الدراس�ات اإلسلامية هي مجرد نصوص
ومثالياته�ا األساس�ية كثي�رة وهام�ة ..ولكنه�ا ق�د تنع�دم أو
تتقلص عند المقارنة بمدرس المادة ذاته ولو كان إسالمي ًا..
هذا أو ً
ال ..ونقول هذا لنخفف حدة التوتر التي تقدم بها

صورة االعتراض على القائمين مقام السلف ..أو المشاركين
عن هوية الطريق�ة المثلى المعبر عنها في المؤلفات والكتب
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االعرتاض يكون
أحيانا عقدة مرحلة
فقط

المتداولة مع انعدامها في الواقع العملي المعاش..
فاالعت�راض أحيان ًا يك�ون عقدة المرحل�ة فقط ..حيث

يك�ون الض�د اآلخر يمتلك من الوس�ائل المتاح�ة ما يجذب
الطام�ع والحائ�ر  ،فاعتراض�ه ينبثق م�ن رؤية اآلخ�ر والتأثر
به ،وهذه مس�ألة مس�لم بها ف�ي بداية حياة الباح�ث والعالم،
وخاص�ة إذا علمنا أن منهج س�لفنا حتى اآلن لم يخدم خدمة
واعية تتالءم مع قراء المرحلة وخريجي أكاديمياتها..
بل ربم�ا وجدنا كثير ًا مم�ن يعتني بالكت�ب التقليدية إما
أن يعي�د طباعتها على عالتها معتقد ًا قداس�تها على صورتها
القديم�ة ،ويرى أن بروزها عل�ى الوجه القديم أمر ال مفر منه
في مواجهة الغير س�واء رضي بذلك أم لم َ
يرض ،أو أن يعيد
صياغ�ة المواضي�ع ع�ن الطريقة بنف�س األس�لوب التقليدي
المعترض عليه من المتأخرين.

واألصل في هذه األمور من كافة األوجه انعدام الدارسة
الواعي�ة للواقع ولغت�ه االجتماعية المعاص�رة عند الكثير من
المهتمي�ن بش�ؤون الس�لف وأحواله�م وكراماته�م وحقائق
مراتبهم.

إضاف�ة إل�ى أن الكثي�ر م�ن المعاصري�ن َبرغ�م ثقافتهم
العلمية وحس�ن اطالعهم وطول تأملهم ونظرهم في العلوم
الش�رعية والعلوم النظرية إلاَّ أنهم لم يتعمقوا في قراءة أسس
المنطلق�ات التي أثم�رت الفكر الذوقي  ،بص�رف النظر عن
تسميته بالزهد عند قوم أو بالتصوف عند آخرين.
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فهن�اك م�ن الباحثي�ن اإلسلاميين تأث�روا بالمدرس�ة
االستش�راقية التي وضعت دراس�تها عن التصوف بأس�لوب
نظ�ري مج�رد  ،فظلم�ت عل�م اإلحس�ان ومقومات�ه ..ألن
المستش�ـرقين ال ينطلق�ون م�ن أس�س ش�رعية ..وإنم�ا هم
ينطلقون من أسس وقوانين عقلية وضعية..

وهناك من الباحثين اإلسلاميين من استقرؤوا التصوف
م�ن مخرجات�ه الواقعي�ة وانعكاس�اته المش�اهدة في س�لوك
المتصوفة وما ُيقال عنه..
وه�ذه الحالة تمثل صورة األزمة الموروثة من المراحل
المتقلبة وليست دراسة إنصاف وال عدل وال أمانة..

وهذا يش�به م�ا يتناوله جماعة من الن�اس عن مرض فرد
أو جماع�ةٌّ ..
ّ
يش�خص المرض ويصف ال�دواء على ما
فكل
يقتضيه الفهم والمس�ألة ..والتجربة ..ويصبح المريض بهذه
الوصفات يزداد مرض ًا ..كما أن كافة المتناولين للتش�خيص
لم يصيبوا الهدف فيما يقولون أو يصفون.
يقوم ذاتي ًا
وربما كان من الس�هل عل�ى كل ذي تفكير أن ِّ

أعم�ال اآلخرين وأخطاءهم من وجهة نظره ،وما تركب لديه
حال�ة احتكاك�ه ..ولك�ن الحقيقة أن�ه ربما يكون ف�ي تحليله
وتصوره واهم ًا ..أو مخطئ ًا من بعض الوجوه ..فيكون موقفه
تجاه ذلك موقف ًا خاطئ ًا ..وربما تك ّلم ووزع ما وصل إليه من
االس�تنتاج إل�ى م�ن هم دون�ه في المعرف�ة والعل�م ..فيكون
بذلك مواقف س�لبية خاطئة ..وهكذا دواليك ..ومن العلماء
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تأثر بعض
الباحثني باملدرسة
االسترشاقية

والمفكري�ن من يتخذ نفس األس�لوب المش�ار إلي�ه عفوي ًا ،
فيزي�د األمر تعقيد ًا عندما يجد لنفس�ه ولغيره مبرر ًا أن يخرج
ع�ن دائرة الفكر أو الجماعة الت�ي أدانها بتحليالته وتصوراته
ُ
وجهة
تركب�ت لدى ذهنه
ليصب�ح في كتل�ة معارضة لهاَ ..ل َّما
ْ
نظ� ٍر عكس ما تركب عن مجموعت�ه وقومه ومن في دائرته..
فيصبح األمر أش�به ما يكون بالفع�ل ورد الفعل وال عالقة له
ألبتة بحقائق المسألة من كافة أوجهها..

التصدي
لكافة األوهام
والتصورات
الغازية مسألة هامة
جد ًا

احلقيقة ا ُمل َغ َّيبة:
قراءة التاريخ
مرتبطا بالديانة

إن التص�دي لكاف�ة األوهام والتص�ورات الغازية عقول
الجيل مس�ألة هامة جد ًا ..س�واء ف�ي محيط التن�اول لقضايا
اإلسلام عموم ًا أو قضاي�ا المدارس اإلسلامية خصوص ًا..
فالعص�ر الذي نعيش�ه ق�د ت َّلوث كثي�ر ًا وم�ن كل الجهات..
ويج�ب مالحق�ة العق�ل المثق�ف وتفكي�ك تركيب�ات وعيه
المس�يس بعلم أو بغيره كي يعيد دراس�ة األمور وفق الحقيقة
المغيبة.
والحقيق�ة المغيب�ة ه�ي ق�راءة التاري�خ مرتبط� ًا بالديانة
وقراءتهم�ا مع� ًا مرتبطي�ن باألخلاق النبوية ..وأش�دد على
ذل�ك ألن األخلاق الذاتية وه�ي األخالق الطبعية ..تفس�د
التص�ور وتعتم الرؤية وتصن�ع الضبابية لم�ا يعتري صاحبها
من المواقف النفس�ية خلال المعاملة مع أصن�اف المعنيين
باألمر.
لق�د ق�ال بعضهم وهو يب�رر جنوحه عن طريق الس�لوك
المت�وارث بع�د أن أدان الصورة المتحركة في�ه  :إن مثل هذه
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التصرف�ات :الكبر – الحقد – التعالي – األفضلية – النس�ب
– المق�ام – تعط�ي الف�رد مب�رر ًا كافي ًا كي يع�رض كلي ًا عن
موروث�ات الس�لف كم�ا يس�مونها ألنها ال تمت إل�ى الخلق
النبوي بصلة.
والعجي�ب أن ه�ذا المقتن�ع أدبي� ًا بت�رك س�احة الخدمة

أو حت�ى االعت�راف بمنه�ج أهل�ه الصالحي�ن ل�م يق�ف عند
ح�د االلتزام بم�ا يعني�ه وتجنب الوق�وع في طرف�ي اإلفراط
والتفري�ط؛ بل جن�ح إلى المعادل اآلخر من أضداد مدرس�ته
ومدرس�ة آبائه وأسلافه ..اعتقاد ًا منه أنه أخذ المنهج البديل
األس�لم ..ألن القياس�ات الت�ي نتطلق منها عائ�دة إلى قاعدة
(الفعل ورد الفعل) فقط.

إن اتخاذ موقف ما ضد أسلوب أو معاملة أمر ال خالف
علي�ه ..وخاص�ة عندم�ا يك�ون ه�ذا األس�لوب أو المعاملة
تس�لب العاقل مكانته أو شرفه أو ش�خصيته ..أو تبرز فوارق
المعامل�ة بي�ن الن�اس فيعامل الس�يد باعتبار عرق�ه ال باعتبار
علم�ه ..ويقضي المس�تحق للتكرم�ة ويكرم من ال يس�تحق
ذل�ك ..ومث�ل هذا كثير وكثي�ر جد ًا ..ولكن ه�ذا كله ال ُيلزم
المش�اهد أن يتبرأ من مدرس�ة س�لفه أو طريقتهم ويعدل إلى
غيره�ا ..فه�ذه جبان�ة خطيرة ..وإنم�ا الحل األس�لم تحمل
المسؤولية من كل أوجهها وإعادة دراسة العوامل واألسباب
المؤدية إلى سوء التصرفات؛ ليكون األمر والحكم بعد ذلك
قائم ًا على سلامة التش�خيص وس�بب ًا في ب�دء معالجة الخطأ
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وتجاوزه.

إن اعت�داد الم�رء بعقل�ه وفهمه في بع�ض األمور يؤدي
إلى نكسة في غيره ..وفشل في مجتمعه وانهيار في مواقفه..
دون مبرر حقيقي ..وإنما هي عقدة التصور الخاطئ ..ومنها
يدخل الشيطان في وعي الفرد ليلحقه باألخسـرين أعما ً
ال..

حتليل مدرسة
حرضموت يف
واقع املرحلة

لكل متصدر
نصيب ..ولكل
متعلق حبيب

إنني بصدد الحديث عن مدرسة حضرموت بالخصوص
ليس ألنها عند األولي�ن أعدل الطرق الصوفية ..كما يعبرون
ع�ن ذل�ك ..وإنم�ا بقص�د وض�ع المس�ألة للنق�اش الواعي
دون العاطف�ة المج�ردة ..ألنن�ا ال نري�د إقن�اع األتب�اع وإنما
بصدد إيضاح اإلش�كال لدى المتأثري�ن بدوامة المرحلة وما
يشهدونه من سقوط األمثلة العظام كما يسمونها في أنظارهم
ووقوع األش�باه واألمثال في معرك�ة األطماع من أجل الجاه
وكسب ود األثرياء أحيان ًا ..أو كسب ود رموز بعض األنظمة
أحيان� ًا أخرى ..دون االلتفات للضحايا المخدوعة في رحلة
ال�والء والمحب�ة أله�ل الل�ه ،وه�م يتس�اقطون الرتل خلف
الرتل ليذوبوا في واقع النس�يان من جهة أش�ياخهم الغارقين
ف�ي طموح�ات الحاضر والمس�تقبل  ،ويعاد ترتي�ب وعيهم
ووالؤهم وأفكارهم من جهة الدعوات المناوئة والمعارضة
التي ربما حملت حلو ً
ال وأبرزت مرجعيات أكثر وعي ًا وفهم ًا
للواقع واحتياجات تكتالته.
إنها مشكلة قال عنها بعضهم :أنها تكونت بسبب انشغال
العلماء والش�يوخ بالموال�د والمجالس وموائد المناس�بات
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وتوزي�ع المواق�ع الهام�ة في مجال�س اإلخ�وان واألحباب،
لينال كل من الكبار مكان ًا في س�اعة اقتسام العائدات المادية
واالجتماعي�ة ..فلكل متصدر نصيب ،ولكل متعلق حبيب..
ومن ال حبيب له ال نصيب له.
يفس�ر البعض معطي�ات المرحلة ،أو هكذا
ألي�س هكذا ّ
يتصور المسألة ..أو أنها حقيقة قائمة في الواقع ال محيد عن
االعتراف بوجودها.

إن غياب الفقه الش�رعي في تفسير األحوال واألحداث
يجع�ل العقل اإلنس�اني حاكم� ًا بالخطأ في موق�ع الصواب،
وحاكم� ًا بالصواب فيما ه�و في حقيقته عي�ن الخطأ ..وهذه
ع ّلتن�ا جميع ًا وف�ي كل مراحل الحي�اة ..ولعلنا نفتق�ر للتأ ِّني
ال َّتام ..وإعذار الناس فيما هم فيه أو هم عليه ،مع عدم الرضا
المطل�ق بما ُيخالف الحق إن علمن�اه .فالحق منعدم المعالم
تفسر الحق بوجهة نظرها المطلق سواء كانوا من
في عقليات ّ
جيل المرحلة أو كانوا من حملة المناهج التقليدية والمع ِّبرين
عنها اليوم.
ّ
الح�ل األمث�ل ف�ي االنتق�ادات والبح�ث
ول�ن يك�ون
ع�ن العلل واآلف�ات ،ورصد األخط�اء والعي�وب والترات.
فهذه أس�اليب الش�يطان في بني اإلنس�ان ..وهي أصل منهج
التحريش الذي يوغر الصدور ويوقع في الفهم المحذور.
واإلسلام الح�ق ـ دون مس�ميات مح�دّ دة ـ يدع�و إلى
األخالق والقيم ..ولهذا فهي قاس�م مشترك للجميع وليست
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غياب الفقه
الرشعي يف
تفسري األحوال
واألحداث جيعل
العقل حيكم باخلطأ
يف مواقع الصواب

اإلسالم احلق
قاسم مشرتك

ّ
فال�كل مطالب
وظيف�ة رج�ل مح�دد أو مجموعة مح�ددة..
به�ا ..وهي صلب االتب�اع للنبي محم�د  ، mوإذا ما فقدها
مس�لم فق�د َف َقدَ أس�اس النه�ج الس�وي لإلسلام ..والذين
يفتقرون إلى هذا الفهم هم الذين تش�غلهم عيوب الغير حتى
تصب�ح حاجز ًا عن فهم الحق في أهله ..ومن ثم يتقلبون بغير
وعي إلى خدمة الحق في غير أهله ..كالذي يس�تقبح س�لوك
والده أو والدته لسبب من األسباب .
وقد يكون الس�بب صحيح ًا فيأخذ في الطريق المخالف

ألبيه وأمه ويوالي م�ن يعاديهما كرد فعل ضد موقفهما منه..
ويتأص�ل ف�ي وعي�ه أن موافق�ة الض�د مع�ه داللة عل�ى خطأ
س�لوك وال�ده أو والدت�ه ..والعكس صحي�ح ..حيث يكون
هنا للشيطان موقع خطير ومبرقع ..فالشيطان رائد العمليات
الس�لبية كله�ا بي�ن الن�اس  ،وهو ف�ي المس�لمين أكث�ر تأثير ًا
وتحريش ًا.

الصفح والتسامح
من شيم الكرام

ي�ا أحبة :إن الصفح والتس�امح ش�يمة من ش�يم الكرام،
وكذل�ك العفو عند المقدرة على االنتقام ..وقد َّ
ظل الس�لف
الصالح�ون عل�ى هذه الش�يم يصبرون عل�ى األذى ويتلقون
النب�ز والهمز من الغير بالتحمل وحس�ن ال�ر ّد وعدم الجفا..
واألص�ل في هذا الخلق اتباع المصطفى mالذي كان ُخ ُلقه
القرآن وشيمته الغفران ،قال تعالى( :ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)
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[آل عمران. ]186:

ولكن هذا ُ
الخلق واألدب ال يمنع أحد من إيضاح الحق
وإبراز ش�رور الباطل ليتجنب الناس الش�ر ويس�ندون الخير
ويقومون على نصرته.
أدب العالق�ة بين المس�لم
وم�ن الح�ق المغي�ب الي�وم ُ
والمس�لم ،وخصوص� ًا عند االختلاف ..وينش�أ االختالف
ألمرين:

إم�ا اس�تتباع لما يق�رره حملة الق�رار واقتداء بهم س�واء
كان�وا حملة قرار الحك�م أو العلم ..فمتى ما أبرزت أقالمهم
أو ألس�نتهم الخ�وض في عقيدة م�ا أو اتجاه أح�د ضد فكرة
مح�ددة ،فالغال�ب عل�ى األتب�اع واألش�ياع وكثي�ر م�ن أبناء
الش�عوب الغافلة ومن السواد األعظم من يتأثر بهذا الموقف
ويلتزم به حتى يصير س�لوك ًا يومي ًا وعادة متبعة دين ًا وعقيد ًة..
وينش�أ من بع�د ذلك جيل أعم�ى عن الح�ق وواقف ضده..
وهكذا دواليك.
ولس�نا الي�وم قادرين على إع�ادة الحق ب�كل معانيه إلى
نصاب�ه ،ولكنا نقدر بتوفيق الله على خوض جهاد الكلمة في
المسيس الساحق الماحق..
مواجهة اإلفك
ّ

واإلف�ك المس�يس الس�احق الماح�ق :ه�و م�ن أعمال
الش�يطان ف�ي اإلنس�ان وخط�وات الوس�واس الخن�اس وبه
اس�تطاع النجاح في تش�تيت الجهود وتبديد األوقات فيما ال
يعود بالنفع وال يتهيأ به استقامة وال سالمة..
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أدب العالقة بني
املسلم واملسلم
وغيابه عن الواقع

نقدر بعون اهلل
عىل خوض جهاد
الكلمة يف مواجهة
اإلفك الساحق
املاحق

ونح�ن وغيرنا من حمل�ة أمانة الرس�الة نعاني منه ومن
آث�اره ف�ي الحي�اة العام�ة والخاص�ة ..وقلي�ل أولئ�ك الذين
يعي�دون النظر في األمور ليضعوها في ميزان العقل والنقل..
والغالبي�ة من الناس من تتش�كل آراؤه�م وتتقولب مواقفهم
ضم�ن سياس�ة التعلي�ب والترتي�ب المس�يس؛ وألن العم�ر
قصي�ر ،وطويل العمر بصير وعالم خبي�ر ـ أي إبليس ـ  ،فقد
اس�تفاد من مس�احة العم�ر الطويل ليوظف في�ه قلق وخوف
اإلنس�ان واس�تعجاله لمصلحت�ه الش�يطانية ..والمصلح�ة
الش�يطانية هي اس�تثمار جهد المتدين وغي�ر المتدين لهدف
واح�د ..هو التحريش وبالتحريش وحده ..تنكب الش�عوب
واألمم واألسر والجماعات واألفراد على مناخرهم في النار
-والعياذ بالله.-

منهجنا اإلسالمي
هو منهج السالم
ولع
وللشيطان ٌ
بإفساد فعاليات
هذا املنهج السديد

دعوات تقريب
وجهات النظر

ومنهجنا اإلسالمي هو منهج السالم وراعيه على الوجه
ال�ذي يعالج األمور ويصن�ع المواقف ،ولهذا فإن للش�يطان
أيض� ًا ولع� ًا بإفس�اد فعاليات ه�ذا المنهج الس�ديد وإش�غال
معن�ى من المعاني
المصلي�ن فيما بينه�م بالتحريش على أي
ً
لتتس�ع رقعة االنفعاالت ويهنأ إبليس بالصيد ولكن في الماء
العك�ر ..ول�م يدرك أح�د م�ن المختلفي�ن أو المتنازعين أن
يف�وت الفرصة على الش�يطان فيدعو إل�ى االجتماع ووحدة
الرأي على قواسم الديانة المشتركة.
ٍ
دعوات أخرى في العالم اإلنس�اني واإلسالمي
إن هناك

تسعى إلى تقريب وجهات النظر؛ ولكن ولألسف إنها ليست
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على قواس�م الديانة ..وإنما هي على قواس�م الخيانة وغمط
الحق وس�لب األمانة ..والعجيب أنها تس�ير سير ًا حثيث ًا نحو
الغاية المنشودة ..لتظافر الشيطان مع روادها والقائمين عليها
بشكل عجيب وأسلوب مريب ،والغالبية العظمى من الناس
ال يدرك�ون اللعب�ة وال تفاصيله�ا المريب�ة ..وله�ذا تجده�م
يقف�ون ف�ي أحايين كثي�رة ضد الحقيق�ة المعم�اة ،ويوافقون
المألوف من عمل الش�يطان ويستأنس�ون به ..وزاد الطين بلة
زيادة مساحة اإلعالم المتظافر إلى جانب خطوات الشيطان.
ٍ
ٍ
ٍ
سلبيات
معلومة فإن له أيض ًا
إيجابيات
فكما أن لإلعالم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومش�ؤومة ،ومنها اس�تحواذه على
مدمرة
وانهيارات
خطيرة
وجه سلبي ًا ومن وجهة
الشرائح االجتماعية كلها ،وخاصة إذا ّ
النظر األخرى ..كما هو مشاهد ومالحظ.

إننا بصدد إنقاذ ما يمكن إنقاذه ..وقليل من أهل عصـرنا
من يقف موقفنا ويتمسك في الطوفان بأطواقنا ..ألن المنطق
الس�ائد والع�ام يق�ول م�ا قال�ه كنع�ان ابن ن�وح ( :ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) [ه�ود ،]43:وكنع�ان كان أح�د
ضحاي�ا الطوفان لضع�ف مدركات�ه بحقائق وأه�داف والده
المبع�وث باله�دى والرحم�ة ،ولق�وة تأثره بما ه�و معروف
ومأل�وف في الواق�ع ،والواقع من وجهة نظر نوح ش ومن
آم�ن به واقع ٌ
هالك ال محالة ..أما من وجهة كنعان وأش�باهه
فم�ا ه�ي إل كارثة طبيعية وس�تمر ولن يكون ن�وح ومن معه
في الس�فينة أحق بال َّنجاة من مس�تعيذ بجبل ش�اهق ثابت في
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إننا بصدد إنقاذ ما
يمكن إنقاذه

تخوم األرض ..وهكذا تكون المبررات والظنون الكاذبة...
وغرق كنعان وغرق كل ش�يء بأمر الله ..ونادى الحق أرضه
وس�ماءه( ..ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼ) [هود. ]44:

عالمية للش�عوب في تاريخ
قصة نوح وقومه مدرس�ة
إن َّ
َّ
الرس�االت ..وعب�ر ٌة متمي�زة الزم�ان والم�كان والوس�ائل
والنتائج ..تحمل نفس ًا طوي ً
ال في تاريخ اإلمهال واالستدراج
ومنهج� ًا واعي� ًا في تاري�خ االحتمال والصب�ر واالتكال على
الل�ه عند انقطاع األس�باب من الناس ..وما أعجب اإلنس�ان
وه�و يس�عى إلى دم�ار حاضره ومس�تقبله راغب ًا ف�ي االلتزام
بم�ا دعاه إليه الش�يطان ،ورافض ًا وبش�دّ ة م�ا أراده الله له من
األم�ن واالطمئن�ان ..كل ذل�ك كان ويك�ون بتألي�ه العق�ل
واستتباع النفس والهوى وسلطان الرغبات والشهوات وهي
الجنود المجندة ..لالستهواء واالستحواذ ..وكم في التاريخ
الشرعي من العبر واآليات ..وما يتذكر إلاّ ُأولو األلباب.

تأثر الفرد بكل
ما جيده من كتب
النقض والقبض

ي�ا أحب�ة :إن مجرد تأث�ر الفرد بكل ما يج�ده في عصـره
م�ن المرقوم�ات والمعروض�ات الفكري�ة واالجتماعي�ة
واالقتصادي�ة والسياس�ية واإلعالمي�ة دالل�ة عل�ى ضع�ف
ش�خصيته ووقوعه في حبائل الش�يطان ،ووصف�ه بما وصفه
من ال ينطق عن الهوى « :mإياكم وهيشات األسواق الذين
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يتبع�ون كل ناع�ق»((( واألس�واق هي موق�ع راية الش�يطان،
ومرتع الس�يئات من كل وجه إلاَّ من َر ِحم الله ..وقد امتدت
سياس�ة التس�ويق واألس�واق لتش�مل كل ش�يء ف�ي الحي�اة
بأقس�امها المتنوعة دينية ودنيوية ..ووظف اإلعالم واألقالم
لهذا الغرض الشيطاني الماحق ..مع استئساد خطير ضد كل
قديم وموروث وأبوي ..وتشويه رجاله وأتباعه وحملة قراره
واستقراره..
ولفتة واعية إلى (اإلعالم المحلي واإلقليمي والعالمي)
وهو الغطاء العاكس ثقافة الواقع ومس�تويات الرضا الرسمي
والشعبي عن مخرجات المرحلة دين ًا ودنيا.

فالواق�ع ال�ذي نعيش�ه الي�وم ق�د اتخ�ذ م�ن مخرجات
المدرس�ة األبوية تخلف ًا وجه ً
ال عند دع�اة العلمانية والعلمنة
والعولم�ة  ،وش�رك ًا وبدع�ة وضالل�ة عن�د دع�اة التش�ريك
والتجري�د والتندي�د بصـ�رف النظر عم�ا فيها م�ن إيجابيات
معلومة عند أهل العلم.
فالم�دارس اإلعالمية المعاص�رة ..تتأفف حتى من ذكر
مسمى التصوف ومخرجاته والمذهبية وتفريعاتها وآل البيت
وخصوصياته�م ..ألنها ثقافة قديمة وربم�ا وصفت بالعرقية
والطائفية والساللية وهلم جرا...
إذن فم�ا الذي تري�ده مدارس اإلعلام الربوية ومنهجية
التسويق للمسرحيات واألفالم؟؟

((( تقدم أول الكتاب ص .22
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واقعنا املعارص اختذ
من املدرسة األبوية
ختلفا

تري�د توحيد ًا مج�رد ًا من خرافات التص�وف وتعقيدات
المذاه�ب وخصوصي�ات السلالة ..وه�ذا م�ا دف�ع ويدفع
بالمؤسسات ومن يقوم عليها بطمس كل ما من شأنه أن يربط
الواقع بالقديم األبوي حتى اآلثار القبورية كما يسمونها..

والب�د لهذا الطم�س المتعمد باس�م العقي�دة والتوحيد
ّ
عن�د مجموع�ة ..وباس�م العقالني�ة والوعي ل�دى مجموعة
أخرى أن يوجد البدائل ..والبدائل ال يملكها إال حملة القرار
ودعاة االس�تثمار ..فج�اء اإلعالم ..وج�اء الدين اإلعالمي
واالقتص�اد الهالم�ي والسياس�ة المقنعة والعقي�دة المصنعة
والتوحيد السياس�ي واألس�واق والمدارس والمنازل وحتى
المس�اجد والمناب�ر كلها مجتمعة على توس�يع دائ�رة الحياة
بمتناقضاتها ومانعة ش�رف المدارس األبوية ومخرجاتها مع
إرج�اف وإس�فاف واس�تخفاف وانتقاء رخيص ل�كل ما من
ش�أنه تش�ويه (آل البيت والتص�وف والمذهبية)  ،وبشراس�ة
قصوى تش�به شراس�ة حملة قرار المل�ك العضوض من عدة
أوج�ه إال وجه ًا واحد ًا فهي أش�د منه وأنك�ى ...وهذا الوجه
ال�ذي تج�اوزوا في�ه عل�ل مرحلة المل�ك العض�وض أنهم ـ
أي  :حمل�ة القرار المعاصر ـ يعمل�ون بوعي وإدراك لخدمة
الشراكة المباش�رة مع الكافر والمشرك األصلي الذي حاربه
الق�رآن وأم�رت األم�ة كله�ا بالحذر من�ه والخوف م�ن آثار
اس�تتباعه ..ولماذا يفعلون ذلك وهم حماة التوحيد والعقيدة
الصحيح�ة –كم�ا يقول�ون -ألن وجودهم في موق�ع القرار
إنم�ا كان جزء ًا م�ن العملية العالمية إلع�ادة ترتيب المجتمع
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اإلسالمي ضد الموروث والقديم.

ألن الموروث والقديم بأطرافه الثالثة:
*االعتدال

*واإلفراط
*والتفريط

ال يم�ت إل�ى القرار الكاف�ر بصلة وال ش�راكة بينهما في
ثم�رات التدي�ن وال الدني�ا ،وأما الجديد وم�ا فيه من حماس
عق�دي وجه�ادي ،فإنما هو عق�د اتفاق م�ع رؤوس الحركة
العالمية واألقليمية على تنفيذ المشروعين..

احلرب املسيسة
ضد املوروث
القديم بأطرافه
الثالثة  :االعتدال
واإلفراط والتفريط

 -1إدانة االنحرافات العقائدية الموهومة .
 -2وتحقيق المصالح الكافرة المحتومة..

وال نجاح إال بهذا ..وألن الشعوب جاهلة ..والمدارس
وه�م الجميع إنجاح
والجامع�ات تفوج الدفع�ات الغافلة..
ُّ
الخدمات واس�تالم العائدات ..فجاءت اآليات الواضحات
مبينة شر الخداع األنوي المدمر حياة البنين والبنات..

المس�يس اهتمامها
إن أعج�ب م�ا أفرزت�ه أقالم اإلف�ك
ّ
الخاص بالتنقيب الدؤوب عن كل شاذ غريب في المؤلفات
والكتب المنسوبة للصوفية ،وإضاعة أوقات الليل والنهار في
ه�ذا العهر المادي المنهار ال�ذي جاءت كل مخرجاته إذالل
وانحلال وهزيمة وإحباط واس�تتباع لليه�ود والنصارى في
كل ش�يء من أمور الدين والدنيا ..لكس�ب الجولة في تكفير
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اإلفك املسيس
واالهتامم بالشذوذ
والغرائب لدى
الصوفية

الس�ابقين وإدانة كل ش�يء ينس�ب إلى مراحلهم ..وكأنما ال
ش�يء ف�ي التص�وف غي�ر الحكاي�ات الغريب�ة واألقاصيص
المريب�ة ..م�ع أن الم�دارس العصري�ة ك ّلها ُولدت ونش�أت
وترعرع�ت وتخ�رج كاف�ة أبنائها وبناته�ا وقادته�ا وعلمائها
وش�يوخها وحمل�ة قراره�ا واس�تقرارها تح�ت مظَّل�اَّ ت
االس�تعمار واالس�تهتار واالس�تثمار((( ..وم�ن داخ�ل ه�ذه
المؤسس�ات المنف�ذة سياس�ة ومصال�ح العلماني�ة والعلمنة
والعولم�ة يتن�زى س�لفيهم وس�فليهم وصلفيه�م وعالمه�م
ومتعلمه�م ليدين آل البي�ت والصوفي�ة والمذهبية ويلحقهم
بالمشركين الكفرة الذين يخلدون في النار ...ولمصلحة من
كل هذا؟
والج�واب الصحي�ح :لمصلح�ة المس�تعمرين
ُ
مصالح
المانحة
الجهات
والمس�تثمرين الذين يطلق عليهم :
ُ
َ
ِ
الغ�ذاء وال�دَ واءَ ..ح َم َل ُ
�ة القرار ف�ي العال�م المعاصر،الذين
يكي�دون كل ي�وم وليل�ة للتاري�خ الش�رعي األب�وي ورجاله
وبأي�دي أبنائه وأتباعه بع�د تجريدهم من الغي�رة على األبوة
وإس�قاطهم في مصال�ح الحياة والس�لطان والجاه والطموح
المعاصر.

((( وأفالم الكرتون واملسلسالت واخلالعات والصور العاهرة ونوادي
الليل وأالعيب السوء ،ومدارس سوء الظنون والفتون التي ال متت
لإلسالم بصلة وال بنسب رشعي ما عدا السلطان واملال ويشء من
االنتساب العام.
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ّ
إن الح�روف المكتوب�ة بعناي�ة والتعليلات التكفيري�ة
المسيس�ة تلزمن�ا اإلفصاح الّل�اّ زم عن هوية مدارس�ها وعن
ّ
المسؤولين عنها ..فالديانة تعيش مؤامرة مشتركة ،واإلسالم
يعان�ي هجوم ًا شرس� ًا بأي�دي الحلفاء المس�تثمرين ليس�قط
ش�رف الديانة وشرف اإلسالم وش�رف الخلفاء تحت أقدام
األعداء الغزاة.

إن الظروف التي تفتعلها مدارس القبض والنقض تؤكد
رغبتها يف إثارة الغري ضدها مع أهنا قد امتلكت رشوط القرار
واالستقرار ،وريض هلا -دون منافسة -العديد من املدارس
املظلومة أن تكون عىل رأس قرار احلكم والعلم ولكن دون
أذى لآلخرين -واهلل خيلق ما يشاء وخيتار -فلامذا املالحقة
والتقص ؟ وملاذا االشتغال بسياسة الترشيك والتكفري
واملتابعة
يّ
والتحذير وملء الواقع املضطرب كتب ًا ورسائل وحمارضات
ونرشات حتذر من الثالثي الرشعي (املذهبية -آل البيت –
التصوف) بعد أن أسقطتهم هذه املدرسة من مسمى (أهل
السنة) واصطفته لنفسها ..وصارت يف قاموس أهل احلق
(السنة املص َّنعة) وهاهي اليوم وقد هتيأ هلا ذلك صناعي ًا يعد
املستثمرون ملضادهتا ونسف بنياهنا ما ُه ِّيئ أيض ًا حتت دوائر
التسييس وسمي (بالشيعة املقنعة) ..وقولنا أهنا (املقنعة) ألهنا
حتى اآلن مل تفصح عن هويتها احلقيقية ورغباهتا األساسية
يف استثامر املرحلة وامتداد هيمنتها السياسية داخل اخليمة
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الديانة تعيش
مؤامرة مشرتكة،
واإلسالم يعاين
هجوم ًا رشس ًا

السنة املصنعة
والشيعة املقنعة

اإلسالمية املمزقة(((.

ربم�ا كان الج�واب أنها (العقي�دة) والتوحي�د ..ونحن
نعتق�د أن الح�رص على االمتالك واالس�تمرار في�ه وإقصاء
اآلخ�ر وتش�ويه س�معته ه�ي اللغ�ة األساس�ية بمخرج�ات
الحرص على التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة ..وليس
شيء أكثر من هذا في فقه التحوالت.

واإلف�راط ف�ي العقائ�د والتفري�ط ف�ي األم�ور يمك�ن
معالجته�ا لدى الجميع بغير هذا اإلس�فاف المتعمد ..حيث
اتس�ع أف�ق ه�ذه الم�دارس المتش�دقة بالعقي�دة الصحيح�ة
والتوحي�د فاس�توعبت ف�ي الواق�ع االجتماع�ي مخرج�ات
اإلعالم واألفالم واألقالم ..وضيقت الخناق على المصلين
بالقواني�ن البدعي�ة واإللزام�ات المادية المرهق�ة حتى صار
المس�لم يتربص بأخيه ،ويذهب مكسب العمر كله في إحياء
ليل�ة م�ن ليالي األف�راح ..أو الحصول على وثيق�ة من وثائق
اإلقامة والسفر والعمل.

أليس التعليل الذي نكتبه هنا يثير المعنيين به ،ويش�وش
عليه�م غاية التش�ويش ،ويرغبون في الرد المباش�ر والتناول
الس�ريع إلخراس ه�ذه االدعاءات الغريبة ،والت�ي يرون أنها
ال تم�ت إل�ى الحقيقة بصل�ة ..وإنما دافعها الحس�د والحقد
والرغب�ة ف�ي االنتقام ..وله�ذا -كم�ا يقولون -يأت�ي الدفاع
((( إن طريف اإلفراط والتفريط يف املراحل مها املسؤوالن أمام اهلل يف
إضاعة احلق املهضوم وتشويه وإقصاء محلة منهج السالمة املظلوم.
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عن التصوف والصوفية بعد أن كش�فت حقائق انحرافهم عن
الجادة..

وأود أن أوك�د هنا أننا ال ندافع عن أحد بعينه وال نهاجم
أح�د ًا بذاته ..وإنما نحن بصدد اس�تقراء المراحل والحديث
ع�ن الظواهر ..وهناك من الجماعات والفئات عند اس�تقراء
تاريخه تجده ال يتجاوز كونه ظاهرة مرحلة وال غير (ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ) [إبراهيم ]26:وظواهر المراحل يحتاجون إلى دراس�ة
وبحث ..كدراس�ة الطقس والمناخ فالظاهرة حالة طارئة في
المجتمع تتأثر بالطقس والمناخ ..ثم تزول ..اَّإل أن الشيطان
يباركه�ا س�اعة إظه�اره لها لت�ؤدي مهمة ما ،ويلفظها س�اعة
االس�تغناء عنه�ا؛ بل ويدينها ويرميها ف�ي مهب الريح عرضة
للهمز واللمز والتجريح واالضمحالل ،وربما فعل هذا حتى
مع بعض المجموعات الصوفية والمذهبية النفعية وأقماع آل
البي�ت المندفعين والمنتفعين كما فعله�ا مع مدارس النقض
والقبض المرحلية.

وله�ذا فإن�ا ندع�و كاف�ة المذاه�ب اإلسلامية الواعي�ة
والمجموع�ات الحركي�ة إلى إدراك هذه الجزئية في سياس�ة
الت�وازن العولم�ي المعاص�ر ..ومحاول�ة االلت�زام بالثوابت
بي�ن المصلي�ن دون الوق�وع في سياس�ة التحري�ش المدمرة
سلامة الشعوب  ،كما ندعو الجميع إلى دراسة الركن الرابع
م�ن أركان الدي�ن بوع�ي ومس�ؤولية إن كان هن�اك م�ن يعي
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ظواهر املراحل
حتتاج إىل دراسة
وبحث كدراسة
الطقس واملناخ

ندعو كافة
املذاهب اإلسالمية
الواعية إىل إدراك
هذه اجلزئية

المس�ؤولية ..وم�ن يتحرر ع�ن أنوية ال�ذات والمجموعات
وأول م�ن أعنيه�م بهذا ه�م إخوانن�ا الحاملين لواء مدرس�ة
حضرم�وت قب�ل غيره�م ..فالكثي�ر م�ن حمل�ة ل�واء منهج
السلامة يقع�ون ف�ي الص�راع والمالم�ة ،ويوس�عون دوائ�ر
النزاع بين المصلين لعدم مراجعتهم ثوابت فقه التحوالت..
س�واء من حيث دراس�ته كركن من أركان الدي�ن أو النظر في
التزام الس�لف بتطبيقه في معاملته�م مع الموافق والمعارض
درء ًا للمنازع�ة في أمور الدين ش�اهدهم قوله تعالى( :ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) [القصص. ]55:

جتربتنا يف الواقع
املعارص تشبه قصة
أهل الكهف يف
عرصهم

ي�ا أحبة :إن تجربتنا القصيرة في واقع الحركة المعاصرة
قد ج�اءت نتيجة حمل الهم المش�ـروع في الدع�وة إلى الله
ب�إذن ش�يوخنا آل البي�ت الك�رام ،وه�م الذين انطب�ق عليهم
ف�ي المعنى قصة أه�ل الكهف عندم�ا عارضه�م حملة قرار
عصرهم فاجتنبوا الص�راع وآووا إلى الكهف هاربين بدينهم
وش�رفهم ..وق�د أذن الله بالتنف�س بعد ضيق فأثم�ر التنفس
المب�ارك إع�ادة واعي�ة للمنه�ج األب�وي  ،وق�د بل�غ الوع�ي
نصاب� ًا معين ًا وهيأ الله كمال هذا الوعي في مجالس الش�يوخ
األفاض�ل حيث ال إعالم وال مالم ..بل أدب ش�رعي والتزام
وحسن تدبر لكالم الله وكالم رسوله عليه الصالة والسالم.
وكم�ا وفد إل�ى الحرمين م�ن الوطن الميمون ش�يوخنا
األفاض�ل هاربين ِ
بدينِهم فق�د وفد أيض ًا في تقلبات المراحل
324

آخ�رون نافذي�ن بجلودهم من الموت المحقق لس�بب وآخر
(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ) [البق�رة ، ]148:وص�دق الش�اعر حي�ث
قال :وكل إناء بالذي فيه ينضح.

فالش�يوخ الذين حملوا هم الوراثة كان ش�غلهم الشاغل
اس�تثمار الوقت في نش�ر العلم بالحكمة والموعظة الحسنة،
هم السياس�ة أو ه�م التنافس على الحطام
وأما الذين حملوا ّ
والمظاه�ر ف�كان ش�غلهم الش�اغل م�ا يناس�ب طموحه�م
وتوجهاتهم..
وأما الناشئة والشباب ..فهؤالء جيل ال يعي غير ما يرى
ويس�مع ..منقطع عن األصالة ..غارق ف�ي محاضن اإلحالة
تك�ون بالمعطي�ات المرئية
وم�ن التحول إل�ى التحول حتى ّ
والمس�موعة إنسان ًا آخر ..استبدَّ به الشيطان فحوله إلى شعلة
م�ن نار ض�د الموروث والقدي�م ..وإلى صدي�ق حميم لكل
جدي�د ول�و كان من الش�بهة والح�رام ..وف�وق كل ذي علم
عليم.
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الخا تمة :لماذا مدرسة حضرموت؟

قال لي أحد أبنائنا من منس�وبي مدرسة حضرموت:
يجب علينا أن نتحرر من مس�ألة التمجي�د والتعظيم آلل
البي�ت وم�ا يس�مى بمدرس�ة حضرم�وت ،وأن نخاطب
الناس بلغة إسلامية مجردة عن االنتماء؛ ألننا في حقيقة
األمر نش�عر بالتقزز من ترداد المديح آلبائنا وأسالفنا مع
م�ا نحن فيه الي�وم من واقع مترذل ووع�ي مبتذل ،إضافة
إلى ما يعيب المدارس األخرى من حساسية المنافسة إذا
نحن خاطبنا الكل من مس�توى الفوقية العرقية والتراتب
االجتماعي الذي ورثناه.
احلل لدى اآلخر
إعادة صياغة
العرض بعيدا عن
أسلوب التمجيد
للمدرسة

والحل الصحيح كما يعتق�د محدثي أنا نعيد صياغة
العرض لما نحن بصدده بلغة بعيدة كل البعد عن أسلوب
التمجي�د والتعظي�م والج�دارة ،واالعت�راف المطلق بما
نعيش�ه ف�ي واقعن�ا المرير م�ن تخلف وجه�ل وأمراض
اجتماعية وفكرية وعقدية ،ونعالج أنفسنا من حيث نحن
ال من حيث كان آباؤنا.

فالجميع في س�احة الحركة يدرك�ون حجم ما نحن
نتح�دث عن�ه اليوم وقب�ل الي�وم وكذلك ال�ذي نتحدث
عن�ه في محاولة لرس�م المس�تقبل :إنه المنه�ج الصوفي
المذهب�ي المتوارث ،وه�ذا المذهب كما ي�رى محدثي
قد انكش�فت أوراقه بين األجيال لكث�رة المعاول الهادمة
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بنيانه ..والمطلوب منا كما يرى ..أن نس�توعب المرحلة
ونخ�وض معركة اإلثب�ات ألنفس�نا بما قرره الل�ه تعالى
لعب�اده المؤمني�ن من الش�روط والثوابت ..ونحيي س�نة
الس�لف األوائل من عصر األصول بعيدا عما ألفناه وألفه
أش�باهنا وأمثالن�ا؛ ألن�ه ـ كم�ا س�بقت اإلش�ارة ـ مواقع
القتل ..ومقتل المواقع..
ولما فرغ محدثي من ذلك شكرته على ما أشار إليه،
وقلت له :هكذا نحن نفعل ..وهكذا كان السلف يفعلون
في أغلب مواجهاتهم ألضدادهم وأندادهم ..إال أنهم في
الغالب ال يتخلون عن هوياتهم ومدارسهم ،ألن التخلي
تن�ازل مقيت يفتح أفق المغالبة لدى اآلخر ويقطع الصلة
السندية والهوية الشرعية ،وخير لنا أن نصحح ونستحث
الخط�ى في س�بيل إصالح م�ا يمكن إصالح�ه وإنقاذ ما
يمك�ن إنقاذه وإع�ادة ترتيب م�ا يمكن إعادت�ه ،من دون
انسلاخ وال تب�رؤ وال فصل هوية أو تنص�ل عن تاريخنا
وسلسلة مدرستنا وطريقتنا ،فما نحن في الواقع المرعب
إال رم�وز لمنهج وهوية س�ند واتصال ،فإذا م�ا تنكرنا أو
تخلينا عن ذكر أصولنا وتحررنا كما يقال عن العالقة بهم
كما فعلت مدارس القبض والنقض؛ فقد استجبنا لسياسة
العدو في سياس�ة التفريق والتبديد ،وحققنا للعدو الكائد
مراده الناجح ومبدأه الجامح.
ومهم�ا كان�ت أقاوي�ل المعترضي�ن ،وأحابي�ل
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المتخاذلين ،فيجب علينا أن نتعلم الثبات ونرعى صفات
العه�د ال�ذي أقام�ه الس�لف الصال�ح ألبنائه�م وبناتهم
ومريديه�م إلى يوم الدين ،ق�ال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) [األحزاب. ]23:
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