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 مش�حون باخل�ر واألخيار قد كن�ت ي�ا وادي األنوار

 ما حت�وي الرش وال األرشار خال عن الش�وق واالكدار

الع�ار  خبل�ق س�وء م�ن األعم�ار ح�ى دهان�ا زم�ان 

والص�ر م�ن لك مفت�ون باالس�باب احل�ق   خ�ال ع�ن 

 بالظل�م وابل�ي والع�دوان ه�م شوش�وا عي�ش وادينا

نادين�ا صف�و  والطغيان وك�دروا  والش�ح   باحلرص 

ديوان اإلمام احلداد



MNOP34QR$S<( TU4VWX P34YZ[\
إن املدرسَة التي حيكم عليها البعض بالفشل تستطيع من خالل 
إعادة ترتيب ثوابتها الرشعية وحتديث وسائلها أن حتيا من جديد ، 
وتسـتلهَم مواقع احلركة والتأثري من داخلها ، برشط إحياء ثوابتها 
الرشعية ذات االتصال املسند باإلسالم ذاته ؛ لتربَز حقيقُة الفشل 
لـدى اآلخريـن ، وهذا مـا خيص العقـوَل املعارصة  التي اشـتغل 
الكثـرُي منهـا بالبحث عن املعايـب واهَلَفوات ، وحتويلهـا إىل لبانة 
يومية يمضغوهنا يف املجالس واللقاءات ، يسـتهدفون هبا بعضهم 
البعـض ، وال خيرجـون عنها إىل دائـرة التظافر املشـرك لعمل ما 
ُيمكـن َعَمُلـه إلصـالح هـذه النواقـض وسـد ثغراهتـا يف الواقع 

املعارص.
كتاب »الدالئل النبوية

 املعربة عن رشف املدرسة األبوية«
 ص80 ، الطبعة الثانية
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]̂ (TU4VWXIJKL(
هًا إهداَءه: بدَأ الُمَصنُِّف بِنَظِم اإلهداِء لهذِه المنظومِة ُمَوجِّ

$%̧F$¹?= $Yº\]DA7 :  ,s_̀$�:$�$%§  ,s�$»¼'mn$,rQR  ,s_ $%t$%�  ¡s�$¢®7 $l:$%̧F$¹?=$Y,)½A7 : $z '¾¿+$EC$%¥¦ :mn!%�. 34 $| 34Àx!�Á',u $Â� '%f $�q
:mn!%Ã�$z$%ÄÅ  'mnR$l:  :mn!%¶$ÆÇJÈ $¤°�  $,É'mn$rq$z '%¾¿+$Êª$%Ë:mn!%Ã�$�$§  'mnR$l:  ¡s�$¢®7!lÌÍÎÏÐ :  $01'234 $ZÑV  :mn!rÒ$YÓ?=XZ�C$,¥¦
$01,Ô$Õ?='}C$Y,Ö½A7 :$mnR  $f×v,Ø�$,º '�\v$Y,Ø�@A7 :  $,STXYZ %�ª!®7  ,s�%¢QR$01,Ô$,· 'ÙC XYÚZ,ODA7 :$mnR  $0±IÛ$ÜT 'ZÑV $lÌÍÎÏÐ :  $,ST$%) 'Z,O$%PQR $mnR

ـُة هـي ُعمُق التَّيَّـاِر وَوَسـُطه، ويقِصـُد الناظُِم فـي إهداِئه  اللُّجَّ
أّنـه يرَغُب في إيصال فِكَرتِـه ومنظومته إلى كاّفة المنتسـبيَن إلى 
ِف  ـكين بمنهجيـِة التصوُّ المدرسـِة والطريقـِة من أولئَك المتمسِّ
المـدارِس  ُلَجـِج  فـي  دخلـوا  ـن  ممَّ أو  الُمتـواَرِث ،  األبـويِّ 
ـَرِة  والمتأثِّ الرسـميِّ   $f×v,Ø� ,º�\v,Ø�@A7 : علـى  القائمـِة  والجامعـاِت 
يًا وإقليميًا وعالميًا ، أو مّمن َوَصَلُه  باالنعكاساِت الُمبرَمَجِة محلِّ
 $Ýq IÛÜTUV lÌÍÎÏÐ ـِلبيُّ ِضدَّ مدرستِه وطريقتِه الّشـرعّيِة من آثاِر : التأثُّر السَّ
 !ÝÒ,¢�,)ÞC$Y,Ö½A7 َعـِة في نفـوِس األغـراِر ، أو مّمـن أصاَبـُه : وفِتنَتِـه المتنوِّ

المعرفيُّ عن ذلك ُكلِّه، أو من غيِره من العوامِل واألسباِب.
'%f$ß$437 $ST,ij $ab'}à!l:$mnR  ,̂�$áâ '%ã5678$%-. !�� $äå,-. $ab'}à!l:'%f$%gh !Yº\]DA7 : $� '��+$%-. K34%) $%æV :$� ¡s�$¢®7 :$mnR  $S¡Yçè�: ,s�$%¢QR
$,éê $��.:$mn�A7 : $ë678WXZ%O$,ìí'� $�ÌÍÎÏÐ : ,s�%¢QR  K34,̈QR $§WXZO¿+$mnR$,éê$rq34 $Yº\]DA7 : $îb,ij $abXYZO\]DA7 : $0±'mn$,�FGA7 : $"%#

$ïð'%ñ$ßx$%y

شرُح اإلهداِء

رسالٌة إلى بني 
َقومي

توجيه المنظومة 
وشرحها إلى 

شرائح المجتمع
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ُيهدي النَّاظُِم المنظومَة لمن َسـَبَق ِذكُرهم ، وكذلك لُِكلِّ ُمواٍل 
محـبٍّ مـن سـاِئِر المسـلمين حيُثما كانـوا يرغبون المـواالَة في 
f$%gh%$ الشـرعيِة المسـنَدِة ، ذاِت العالقِة بالتسلسـِل  !Yº\]DA7 : $z¾¿+%-.اللِه و
األََبـِويِّ الُملَتـَزِم بُِحبِّ اللِه ورسـولِه وآِل بيتِه والصحابِة وسـائِر 
المسـلمين على النَّهِج الُمتواَرِث في دواِئِر المدارِس اإلسـالميَِّة 
ٍل سياسيٍّ وال تمرُحٍل فِكِريٍّ ُمحَدٍث، ولهذا  مّمن لم يرَتبِط بتحوُّ
 $ë678 34%),½í� ÌÍÎÏÐ أشاَر الناظُِم إلى إهداِئه منظوَمَته إلى الّصاِدِق في هذا :

: العالي الشامِخ. $,éêrq 34 $Yº\]DA7 . ومعنى : $,éê$rq 34 Yº\]DA7 : $îb,ij ab $Yº\]DA7 األبويِّ :

$,ST$�qIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :$mnR  $;ò7 'ab$}C¥A7 :$mnR  ¡s_̀ $ab!}å-A7 : $"%#
'ïð$%y$,ST$�q34$,) $,ÞFGA7 :  ,s�%¢QR $mnR  WXZ,O'%ìí!Yî �@A7 :$mnR  $%f,�$Yî �@A7 :  ,s�%¢QR

ـِويِّ الذي  يشـيُر الناظُِم إلـى ما هو بَِصَدِده عن هذا المنهِج السَّ
ST�q,$، وهـذه هي  IÛÜT $Yº\]DA7 :mnR $;ò7 ab}C¥A7 :mnR s_̀ab!}å-A7 : !"%#ïð%y اقتنـَع تمامـًا بأنـه
s�%¢QR, ُوجَهـُة َنَظـِر الناظِم، وربما اختلـَف معه في هذا األمـِر غيُره، إال  ُد السـالمَة المنهجيَة بهذا المشـَرِب األبـِويِّ  أن النّاظـَم ُيَحـدِّ
(,34 أسـاَس السـالمِة في الحياِة منهجـًا وتطبيقًا وأيضًاَ  %½í î �@A7 :mnR %f,� $Yî �@A7 :
ST�q,$ أيضًا ، والقيامُة  34,),ÞFGA7 : ,s�%¢QR mnR ،نيا مزرعُة اآلخـرِة فـي الدنيا، والدُّ
ٌل ومعلوٌم في نصوِص الكتاِب والسـنِة ، وأما الَقبوُل  أمُرها ُمفصَّ

فأمُرُه مجهوٌل وال يعَلُم شأَنُه إال اللُه.
 إال أن النّاظَِم يرى االلتزاَم بهذا المنهِج السديِد َسَبَب السالمِة 
حتـى فـي القيامـِة لما فيه مـن الِحفـِظ والنجـاِة، ولعـلَّ الُمتابعَة 
يَة لما سيأتي من النَّظِم ُيفِصُح لنا عن المقصوِد لدى الناظِم  المتأنِّ

المنظومة 
وشرُحها موجهٌة 

لمن يرغب 
المواالَة لله 
m ورسوله

دالئُل المنهِج 
النبويِّ
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فهاهو يقوُل:

 'ST$,)$Y %óª!«� $01,Ô$,�QR!l: ' ,s�$¢HIJ ,s_̀$ab'}å !%Ê� !,ô'DA7$%îb$%ij'ST$,)$óª'%õF $Ö*+ ,s_̀ $mn 'ö678$,-. $mn'÷à$mnR  $%k34$�q$Y%z�A7 : ¡s�$¢£=$UV
ـَر له من الجهـِد المبـذوِل من خالِل  يشـيُر الناظـُم إلـى ما تَيسَّ
ًة في  َعِة وخاصَّ المتابعِة والدراسـِة والمقارنِة بيـن المناهِج المتنوِّ
عصـِر الُغثاِء والَوَهـِن ، وما وصـل الناظُم إليه من نتيجـٍة حتميٍة 
فـي الَعصِر بِسـالَمِة هذا المنهِج ، وأنـه أفَضُل ما ُيمِكـُن به إقامُة 
k%$ الُمَشـتَِّت لمـن أراَد السـالمَة ال غيُر ، وهو –  34�q$Y%z�A7 : s�¢£=UV ـِة الُحجَّ
مـاُن- فـي آِخِر مراحـِل عالماِت السـاعِة ، والجميُع في  أي : الزَّ
التِـه وزالزلِـه وفَِتنِـه يبحثـون عـن السـالمِة فـي الّداَريِن ،  تحوُّ
َد العاطفِة أو االنتماِء  والسالمُة من ُوجَهِة َنَظِر النّاظِِم ليست ُمَجرَّ
، وإنما هـي القراَءُة الواعيُة للمنَهِج  ـاللِيِّ أو المذهبيِّ الِعرِقيِّ السُّ
ـِة الديِن من آِل البيِت  غَبِة منُذ نشـوِئه على يِد أئمَّ عنـد حصوِل الرَّ
َع عنه جياًل بعد  وصـدوِر الصحابِة وَمن َتبَِعهم بإحسـاٍن وما تفـرَّ
جيـٍل من الخيِر والهدى، مـع معرفِة الخطأِ الواِرِد في ِسـَيِر أتباِع 
المنهـِج وُوقوِع البعِض منهم في َطَرَفِي اإلفـراِط والتفريِط، وأنَّ 
هـذا الوقوَع الطـارَئ ال ُيفِسـُد المنهـَج وال ُيغيُِّر ثوابَِتـه بل يزيُد 
الّراِغـَب في الَعـوِد إليه همـًة وقّوًة،وسـالمًة ونجاًة مـن َعَثَراِت 
طين ، وقد أوضَح الناظِـُم َهَذيِن الطََّرَفين وما  الُمفِرطِيـن والُمَفرِّ

وقعا فيه ، فقال:

الجهُد المبذوُل 
إليضاِح الحقيقِة
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'NST$ø?= !Z�x'%y!l:  $ab,) $ó�$l:  ÌÍ$ÎÏÐ  '%k$l:  oWZOq $%�$,g�'ø?=!�q',ST$ø?= $| '��\] !pq  ,s�$%¢¦ 34$}C!,¥¦  '%f$ß$437  K34³ª $Y%ù(5+$mn!rq
:mn!�C$úx$Á�� '%f$Yßx$û¼ $;< ,=) $Z %�ªüý : $%fþ8'EC$%¥¦ $;<'�=) $·Ò$¢HIJ:'mn !ÿV $mnR $mnR  !©'mn $%¶*+$,-.'��34$%̈QR  K:%�WXZ�O\]$%!  K34,ij'mn $¶*+

يشـيُر النَّاظُِم إلى التزاِمه ما اسـتطاَع وهو يرُسُم طريَق السالمِة 
ديِد :ab,)óª$,Ë ÌÍÎÏÐ %kl$ إلى َطَرٍف  فيما اعتَقَده وَوَعاُه من هذا المنَهِج السَّ
آخَر من َطَرفِـي اإلفراِط والتفريِط َقدَر :K,ST$ø?=!Àx%y!l، وهي َرأُس اإِلصَبِع 
الواحِد َحَسـَب مـا َيعَلُم واللُه أعَلـُم، فلن يرِمَي بنفِسـه في ُلَجِج 
كاِت  الُغُلوِّ التي اسـَتثَمَرها الُمبغِضون ، ولن َينُحو بِوعِيه إلى َتَهوُّ
ُروا  الجفـاِء التي افَتَعلها الباغوَن ، وُخصوصًا من الجيِل الذين تأثَّ
َرَفيـِن وَأَبوا طريـَق الَعدِل والّسـالمِة،  بأصـواِت النَّشـاِز مـن الطَّ

وذهبوا إلى ما ذهَب إليه البعُض من التَّحريِش والُفرَقِة.
َرَفيِن َأّوالً ، وهو َطَرُف اإلفراِط  وضرب الناظم ِمثاالً أِلََحِد الطَّ

اِئِد الُمعَلِن: والُغُلوِّ السَّ

$,©$�,g� $}C'¹?=$@A7  oWZ %�ª$ïð%ñ$·q  !©mn!%¶XZ %O¿+$," 'ó��:$mnR$,ST$%) 'Z,O$%PQR  '%f $�q  $ST$%ij  34$�q  :mn!�A7 WXZ%O!,ìí  'ÝÒ$¢A7 $mnR
يشـيُر النّاظُِم إلى ُوقـوِع الكثيِر من الناِس فـي َطَرِف اإلفراِط ، 
ـًة في الكالِم عـن الِعتَرِة الّطاِهَرِة ، ومـا لهم من الحقوِق،  وخاصَّ
وما أصاَبهم مـن الظُّلِم خالَل َمَراِحِل التاريِخ ، وما اسـتخَلُصوه 
مـن المواقـِف أماَم ذلك ، وما ُيثاُر إلى اليوم باسـِمهم حول الّثأِر 
ـتِم آلخريَن من  واالنتقـاِم مـن ِجَهٍة ، وحوَل الَبـَراِء واللَّعِن والشَّ

جهٍة أخرى.

رسُم طريِق 
السالمِة بين 

ؤى  نماذِج الرُّ
واألفكاِر

وقوُع البعِض 
ِمن آِل الَبيِت في 

َطَرِف اإلفراِط
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ـِة  ويشـير إلـى أّن فـي هـذا األمـِر بصورتِـه االنتقاِميَّـِة والّثأِريَّ
والَعَصبِيَّـِة فِتنَـًة خطيرًة ودمـارًا هالكًا لإلسـالِم ُكلِّـِه ، وال يحقُّ 
للُبغـاِة والمبغِضيـن وحَدهـم إن ُوِجـدوا مثـَل هـذا الموقـِف 
االنتقاِمـيِّ القائِم على قانـوِن الِفعِل وَردِّ الِفعِل ، وهذا القانوُن ال 
عالقَة له ألَبتََّة بمنَهِج الّسـالَمِة عنـد آِل الَبيِت اليوَم وال قبَل اليوِم 
ِة ُكلِّها. وال عند َغيِرهم من رجاِل النََّمِط األوسِط الُعُدوِل في األُمَّ
كمـا أنَّ الطََّرَف اآلَخـَر القاِئَم على التَّفريـِط والجفاِء والُبغِض 
ِر الُمفِسِد الهالِك،  وإنكاِر الُحقوِق يسـيُر في ذاِت المنحى المدمِّ

وهم الذين َعبََّر عنهم الناظُِم بقوله:

$;< $�=º\v %ÙF'!ú437 : $,ô,# $,ÙF$ú437 : $%fþ8',EF$Y%Ö½A7 :$mnR $%fþ8'%"$,ÞFGA7 :$mnR$;ò7 $abXZ %�ªüý : ,$%%êR  :mn!,rQR $�LãM%ÑV $%kmnR!z$%ÄÅ²:$mnR
أي: إن أصحـاَب التفريـِط المشـوِب بالجفـاِء فـي األحـكاِم 
ِة الجـداِل والمراِء ،  والمواِقـِف قـد َغِرقوا هـم وأتباُعهم فـي ِعلَّ
واسـتنفاِذ الُجهـِد والوقِت فـي تحِجيِم ُعيـوِب الُمخالِِفين لهم ، 
ُهم  وَتَتبُّـِع عوراتِهم وإضاَعِة الوقِت في التأليـِف والتصنيِف ِضدَّ
، لَِصـرِف النـاس عنهم وعن الـوالِء لهم ، وبلَغ األمـُر مبَلَغه مع 
َعت ظاِهَرُة »التكفيِر«  ي الِعَلِل الُمَسيََّسِة أن توسَّ َمن وتفشِّ مروِر الزَّ
ـَبِه، وتحريـِف المعانـي وإلصاِق التُّهَمـِة بثقٍة بالغـٍة وتعليٍل  بالشُّ

ٍب. ُمَركَّ
'ST$%º !Y��\]DA7 34$%ij  $%f,gh$�Ò $Ó?= 'º\v!w437 :  %kmnR!z $Y%&F $Ú|!,�.'ST$%)$,'� '�º°��:  34$�q  !�',g�$%UV  $01'234 $}C¥A7 :  ,s�%¢QR  '�� !äå$-A7  34$�q$mnR

وقوُع البعِض 
اآلخِر في َطَرِف 

التفريِط
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يشـيُر النّاظِـُم إلـى ظاِهـَرِة تكفيـِر المسـلمين لـدى مـداِرِس 
ُروها فـي َمذَهبِهم  ـَبِه التـي َقرَّ الَقبـِض والنَّقـِض بُِجمَلـٍة من الشُّ
ُجوا في إنزالِها على الواقِع الُمَسيَِّس وكأنها حقيقٌة  البِدِعيِّ ،وَتَدرَّ

ثابتٌة ال مناَص منها .
والتكفيـُر ظاِهَرٌة شـيطانيٌة تبنّاها الخواِرُج منـُذ العهوِد األولى 
وَقَذفـوا بهـا كبـاَر آِل الَبيـِت والّصحاَبِة لمـا ترتََّب علـى فهِمهم 
المعلوِل من أحكاٍم جائرٍة ال عالقَة لها بالحقيقِة الشـرعيِة ، ومن 

َثمَّ صارت مدرسًة تاريخيًة عبَر العصوِر واألزماِن الُمتالِحَقِة.

,s_$%($Y%·DA7 : $;ò7 ²: ,s�%¢QR  $) '� $Y��u]DA7 : $%f,gh $%)*+ $�$,g�'%}F !*q$ %É$%î+$̈ÇJÈ,A7 : !�,g�$%UV $�� '� !-ªüý : ,s�%¢QR '��!.~$67 34$�q$mnR
 '�ô,ìí $abXZ�ªüý : ,s�%¢QR !Y,s_ $%tXYZ%ODA7 : $;ò7 34cd,/QR 34$Àx$Y%y $l:$mnR '�ô,Ø�$%)$%óªüý : !�f×],!$z'0ª$,Ë $mnR  34$,)'%½í!Yî �@A7 : !f×]!%PQR WXZ%O$,ìí
WX1O678 $%-.:$mnR$Yz�A7 :  !ab $º\v'%ÙF!,Gj  $%kWXZ,O $pqIÛ$ÜT$UVWX1O678!,EF '*\]$,!  ¡s_$Y,($Â�  $%k²:'�!,õFGA7 :  $,2$Y3!l:  ,s�%¢QR ¡ s�$%õF $4678 '-¿+!9437 : $�34 $�º°�$l: 34$�q ',éê$Y,�F $5�$mnR '�� cãd67'%8QR�34$%̈QR 34$%}F!¹?=!³ªüý :  $z'�ÇJÈ$·q  $f×v,Ø�$,º '�\]$,!  '%f $�q  $9?='UV$§$mnR

ِر الخياليِّ  يشـيُر الناظُم إلـى الِفكِر الَفَرِضيِّ القائم علـى التََّصوُّ
ِة  ونتاِئِجـه ، وأنَّ أصحاب هـذا المنهِج القائِم علـى الجدليِة وِعلَّ
رِعيَُّة ،  خوِص وعداَلُتهم الشَّ هم شـأُن الشُّ الَقبِض والنَّقِض ال ُيِهمُّ
ُروه من األحكاِم والمفاهيِم ، فمتى  ُروه وَقرَّ هم ما َتَصوَّ وإنما ُيِهمُّ
راُت على الَفرِد أو الجماعِة بُِشـبَهٍة ُمَعيَّنٍَة  ما انطبقت هـذه التََّصوُّ

Ýâ صدَر الُحكُم بالتَّكفيِر والتَّشِريِك. !äå$-A7 34�qmnR :وقـد أشـار الناظُِم إلى ذلـك الُحكِم الفاِسـِد بقولِـه

مظاهُر التفريِط

األقواُل البِدِعيَُّة 
الَفرِضيَُّة
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، والَكـِذُب كبيـرٌة مـن الكباِئـِر كان رائَدها  $ %É$%î+$̈ÇJÈ,A7 : !�,g�$%UV $ÝÒ¢ÇJÈ!óª®7 : ,s�%¢QR
َل إبليُس حينما استطاَع بالَكِذِب إقناَع آدَم وحواَء باألكِل من  األوَّ

الشجرِة، ژۀ ہ ہ ہ ہ ژ ]طه: 121[ .
وُيحيـُل النَّاظُِم ُفُشـوَّ هذه التَُّهِم إلى ما أخبـَر عنه النبيُّ m من 
 !,ô ':\]$DA7 ,s�$Y%¢¦ $l: $mnR« :حصوِل التَّناُفِس على الدنيا كما هو وارٌد في حديِث
àmn{$34« ، َق�اَل :  !�\]$%PQR 34$%)$,½í '%k$l: 34$,)'%½í !Yî �@A7 : 'ÝÒ!¢ÇJÈ',;$>?=$UV s_$�tu] '%Â�$l: ,s_ $Y%t $�ÇJÈ$,A7 $mnR  :mn!�HIJ$z '�¾\]!,! '%k$l: 'ÝÒ!¢ÇJÈ',;$>?=$UV s_$�tu] '%Â�$l:
ِه ى )1)، وإلى سياسـِة  َفَكاَن�ْت آِخ�َر َنْظَرٍة َنَظْرُتَها إَِلى َرُس�وِل اللَّ
 m التحريـِش التـي أخبـَر عن ُوُقوعها مـن ال ينطُِق عـن الهوى
 ,s�$%¢QR '%f $�ÇJÈ$,A7 $mnR $ %É$z$&C'¥A7 : $,©$z,� $%z $%ÄÅ ,s�$%¢QR $%kmn!Y<?=$)*+!9'437 : !© $ab!%) 'ÞC$,¥¦ '%k$l: $f×]$,!

$l: 'ab$,̈QR $%k 34 $5678',- $Y��\]DA7 : $Y%k $l: بقولِه: »
.(2( » 'Ýâ !äå$%"','�$%=í $�f×],!$z'0ª$Y,ù>@®7 :

:mn !ÿV$%�34$%ij  'mnR$l:  :mn !%¶*+$�  '%k $l:  ,s�$¢®7 34$%ij
!l:  ÌÍ$ÎÏÐ $mnR:mn !ÿV$�WLM,/QR $mnR  ,̂�$õC$,!QR'mn$rq ,s�%¢¦mn !�\]$%PQR 34$%ij 'mnR$l:

$0±$%� 'ãd %��$l:  '%f $�q  WXZ67!,ñ'%�QR$z$"V  �,ST$%º $��\v'%Ø� $�º°�$0± $ab$,̈QR  '%f $�q  ',ô $:\v $Y,Ø� !º°�  'ab$,̈QR  �,ST$Yø?= $MÑV $mnR
يشيُر الناظُِم أّن أهَل اإلفراِط والتفريِط ُكلٌّ في َجبَهتِه قد ال يقَبُل 
ُف الَكِلَم عن مواضِعه، وقد  الَعدَل الذي نحـن بَِصَدِده، وقد ُيحرِّ
بـرَز ِمثُل هـذا الموقِف جلّيًا فـي مواِقَف كثيـرٍة ال حاجَة لذكِرها 
هنـا، وإنما نذُكُر هنـا عدَم المبـاالِة لمثِل هذا االعتـراِض القائِم 
ِة؛ لكمـاِل القناعـِة بُِخطوَرِة االنتظـاِر لِرضى  ديَّ ِد الضِّ علـى مجـرَّ
ضى ، وخطـوَرِة المنازعـِة الجدلّيِة لمـن يرَغُب  َمـن ال ُيريـُد الرِّ

صحيح البخاري )4042).  (1(
صحيح مسلم )2812).  (2(

موِقُف النَّاظِِم 
من المداِرِس 

الُمَسيََّسِة
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فـي المناظَرِة والجـدِل، َفِكال الحاَليِن ال رغبـَة لنا فيها وال ندعو 
إليهـا وال نعَتبُِرها َحـالًّ وال بعَض الَحلِّ ، فالملتزمون للتَّشـريِك 
لوا مسـؤوليََّة  قـد َكلَّفوا أنُفَسـهم شـططًا وَرِغُبوا طوعـًا أن يتحمَّ
التكفيـِر للُمَصلِّيـن معتقديـن سـالمَة الفكـرِة وِصـدَق الُمطاَبَقِة 
ِة الُمناَفَسـِة  ، مـع أن الحقيقَة ُتشـيُر إلـى االقتناِع التـامِّ بوجوِد ِعلَّ
َرَفيـِن طبيعـًة ينَطبِـُق عليهـا الَمَثـُل الَعَربِيُّ  والتَّحريـِش لـدى الطَّ
« ، وفتنٌة تاريخيٌة في أقواٍم ال مناَص  $Ýq$%z'%ÄÅ$l: %f�q 34}å!,"'%ÆQRz"V �,ST$%º $��\v%Ø� $�º°�«
نيا بهم كما كانت في ُعُهوِد  من ُوجوِدها وانتشـاِرها في الحياِة الدُّ

ساَلِة وما تالها إلى أن َيقِضَي اللُه أمرًا كان مفعوالً. صاِحِب الرِّ
',ST$ø?=LYMO¿+$lmn!rq K,STLYM %�ª!«� '%f $�q '�� !ãM�~$67 34$�â cãd%/QR',ST$@A7$l34 'º\] $pq $Y;< !=| $01234 $}C¥A7 : ,s�%¢QR  :mn!%rQR$Yz $ÄÅ ';<$%=@j
$"%#$z$0ªüý : $%f',gh$UV $z '¾¿+$EC¥A7 : ,s�%¢QR  :'mnR $ab$%UV ¡s_$Y,($Â�$"%#$z'0ª!$47 : $fþ8," $%ó�$Yz�A7 : $;< '%=��$Yî �@A7 : $,ST$%º '#¿+ !%V $mnR

َرَفيِن )طَرِف الُغُلـوِّ وَطَرِف الَجَفا(  يشـيُر النَّاظُِم إلـى َهَذيِن الطَّ
ِة ال يمِلكون الُحَجَج  ِة وُرَؤاُهما الفكريَّ َمِويَّ أنهما في مواِقِفهما الدَّ
ِة التحريِف للحقائِق وتشـويِه  ـرِعيَة ، وإنما هم يشـتغلون بِِعلَّ الشَّ
لون الُحَجَج الشـرعيَة من الكتاِب  المواِقـِف واألحداِث ، ثم ُينَزِّ
ـنَِّة على ما اعتقدوه من الفهِم ووضُعـوه من الُحكِم، وليس  والسُّ
على أصِل األمِر القائِم أو حتى على ما قد أشـاِر إليه َمن ال ينطُِق 
عـن الهـوى m مـن األمـِر ووقوِعـه، بـل ُيخالُِفـون النصوَص 
لونها علـى غيِر ما تحِمُله مـن معانيها  ويحّرفـون المفاهيـَم وُينَزِّ

الصحيحِة.

انعداُم الُحَجِج 
لدى المخالفين
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وهـم بهـذا التحريـِف الخطيـِر صاروا فـي ُكلِّ عصٍر سـببًا في 
ِة ووسيلًة للشيطاِن في التحريِش والفتنِة ، وال يكون  اإلحراِج لأُلمَّ
ـِة الُمِضلِّين وُعلماِء الِفتنَِة  هـذا إال لمن وَصَفهم النبيُّ m باألِئمَّ
 ، $"%#$z0ª!$47 : $fþ8," %ó�$Yz�A7 : $;< %=��$Yî �@A7 : $,ST$%º#¿+ !%V ن أشـار إليهم الناظُِم بقولـه:  ِممَّ
ومثل هذا القوُل عائٌد إلى عمِق القراءِة الشـرعيِة لِنُصوِص َمن ال 
الِت  ينطُِق عن الهوى m في تحديِده المعصوِم لمُجرياِت التَّحوُّ

في العصوِر المتالِحَقِة، وفي ذلك يقوُل الناظم:
!ST!,)'>?=!,̈QR  WLMOq  ¡s�$¢£=XZÑV  $S¡Yçè�:  !ab $M�~'�t��!l:$mnR!ST!,)'%'�$,) $|  K34,) $æV :$mnR  ,s�$Y%õF $Ú| $%�.  34$�q$mnR

ـُد النَّاظِـُم شـهادَته للـِه على ما قـد أداَن به َطَرَفـِي اإلفراِط  يؤكِّ
ِه وأنهما  والتفريـِط في عاَلِمنا العربيِّ واإلسـالميِّ عبر التاريِخ ُكلِّ

ِع. ماِر السالِف والحاضِر والمتوقَّ َسَبُب الِفتنَِة والتحريِش والدَّ
K:�$%ab 'Z%O !pq  ,s�$»¼'mn$,rQR  $&WXZ%O'%ìí$l:  K:�$Y%abXZ�ª!'¼¡s_̀ $�!õC¥A7 :  !,(QR $Y%z$¾)x!,y  K,É²:  K�Xã1O678$%Êª$%Ë

 '%f,gh$�Ò $Ó?= 'º\v!w437 :  $%f',gh$%ij  $,éQR :$� 'mnR$lÌÍÎÏÐ :  !ë678 $*?='%³ª$ ,Ë $mnR'%f,gh $}å$+437 : $;< '%=��$Yî �@A7 :$mnR $%k34 $5678',- $Y��\]DA7 : $,ST$�qa b $%³ª$üý
يشـيُر الناظـُم إلى ما يلَزُمه شـرعًا من التحذيِر واإلنـذاِر لقوِمه 
َلَع على حقائِق أشـراِط الساعِة من المسلميَن  خصوصًا ولمن اطَّ
َة مـن َخَطـِر التَّحريـِش القائِم علـى إثارِة  ُعمومـًا مـا َينَتظِـُر األُمَّ
َطَرَفـِي النقيضيـِن اإلفـراِط والتفريـِط سـواًء في َخلـِط األوراِق 
بيـن الُمَصلِّين لَِضرِب بعضِهـم ببعٍض أو بَِتَسـلُِّط وهيمنَِة الكافِر 
ِة واالقتصاديِة واالجتماعيِة والسياسيِة والِعلميِة  ووساِئِله الِفكِريَّ

الناظم يشهد الله 
على ما يكتبه

التحذيُر الواجُب 
من َخلِط األوراِق
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اِن  اِل ، وهما الَعُدوَّ جَّ واإلعالميِة الُمرَتبَِطِة بخدمِة الشـيطاِن والدَّ
هما وَشرِّ فِتنَتِهما. اللََّذين َعلَّمنا َرسوُل اللِه m االستعاَذَة من َشرِّ

,s_̀ $mn $Y�\]DA7 : $"%#
'ïð$Y%ñ�A7 : ¡s�$¢£=$UV !Y;£!T,-./,®7 : $,ô!%#�Ø�$,)'>?=$%̈QR,s_̀ $mn$,¶'>?=!�q  K�� 'ãZ67$%8QR  $Y;< !=|  %f,gh $³ª$Y«¬$ù(5+!0q

: $îb$%ij  Kë678:$z'%{QR $l:  $Y;< !=|  $%f,gh $Z %�ª$üý 34$}C !*q: $ab $º\]'%PQR$l:  'ab$,̈QR  WXZ%O $%Ø�,=í$§  ,s�%¢QR  KWlLZO678 $%Ê�  'mnR$l:
يدعو الناظُم جميَع المسـلمين ُعمومًا وأتباَع مدرسـِة وطريقِة 
ـالَمِة  ـويِّ نهِج السَّ حضرمـوَت ُخصوصًا بالثباِت على النَّهِج السَّ
العـامِّ في اإلسـالِم، وهو ما ُيعـَرُف بثوابتِه الثالثـِة : )المذهبّيِة- 
ِف( ، ويدُخُل في المذهبيِة اإلسـالميِة  ُحـبِّ آِل الَبيـِت- التَّصـوُّ
كاّفـُة المذاهـِب الُمعَتِدَلـِة ، كمـا يدُخُل فـي ُحـبِّ آِل الَبيِت ُكلُّ 
ُع  ُف فهو ِعلُم اإلحساِن وما يتفرَّ المحبِّين المعتدلِين ، وأما التصوُّ
وِق وُحسـِن التََّعلُِّق باللـِه على طريـِق الوصوِل إلى  عنـه من الـذَّ

ديِقيَِّة الُكبَرى. مرتبِة الصِّ
كمـا يدعـو الناظِـُم أتبـاَع مدَرَسـتِه وطريَقتِـه بالُخُصـوِص ، 
والمدرسـُة هي المنَهـُج العامُّ الذي يربُِط األتبـاَع جميعًا بالثالثِة 
الثوابـِت المشـاِر إليهـا َسـَلفًا )المذهبيَّـِة – ُحـبِّ آِل الَبيـِت –
ِف( منـُذ هجـرِة المهاجـِر أحمـَد بـِن عيسـى إلـى وادي  التَّصـوُّ
ـخًا فيها منهَج االعتداِل من أهِل النََّمِط األوسِط  حضرموَت ُمَرسِّ
وهاربـًا مـن أرِض العراِق بهـذا المنَهِج بعد اشـتداِد الِفَتِن وغلبِة 

تأثيِر أهِل اإلفراِط والتفريِط.
 والطريقـُة هـي المنَهُج الخاصُّ الذي ربَط المدرسـَة وأتباَعها 

دعوٌة إلى الثَّباِت 
على ما كان عليه 

َلُف السَّ
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ِة في وادي حضرموَت ـ والتـي اتََّخَذ اإلماُم  بالثوابـِت المسـَتِجدَّ
رِعيَّ ـ بالضوابِط التاليِة: ُم َحيالها الموِقَف الشَّ الفقيُه المقدَّ

التـزاُم منَهِج التزكيِة في بناِء األجيـاِل »التربيُة قبَل التَّعليِم« - 1
، وهـو مـا ُيعـَرُف بمنَهـِج اإلحسـاِن فـي أركاِن الديـِن، 
ُعمـوِم  عنـد  هـِد  وبالزُّ الـذوِق،  أهـِل  عنـد  ِف  وبالتصـوُّ
المسـلمين ، مع االهتماِم بالتعليِم وَشَرِف الدعوِة إلى اللِه 
بالحكمِة والموعظِة الحسـنِة. وقد ارتبَط الفقيُه بالمدرسِة 
»الُشـعيبيِة المغربّيـِة« –آنـذاك- لَِربـِط مدرسـِة وطريقـِة 
حضرموَت بصوٍت عالميٍّ َيسـنُُدها أمـام الطُُّرِق الصوفيِة 
األخرى مع اختالِف أساليِب الطريقِة العلويِة عن الُشعيبيِة 

. في التطبيِق اإلقليميِّ
ـيِف( فـي معالجـِة - 2 ـالِح« )كسـِر السَّ تـرُك اسـتخداِم »السِّ

العالقاِت الخاّصِة ، واالستعاضُة عنه بسالِح الباطِن وهو 
َهيَبـُة الطاَعِة والَعَمِل الصالِح ، وسـبُب ذلك قـراَءُة الفقيِه 
ِم لعالماِت السـاعِة وما يلَزُم عَمِليـًا لمثله في الِفَتِن  المقـدَّ
العاّمِة التي تدَفُع بالمسـِلِم لَِقتِل أخيه الُمسِلِم ، وقد سانده 
فـي موقِفـه التاريخيِّ الشـيُخ سـعيُد بُن عيسـى العموديُّ 

وأتباُعه بحضرموَت. 
وضـُع األُُسـِس الخمسـِة ألتبـاِع الطريقـِة وهـي : الِعلُم، - 3

الَعَمُل، اإلخالُص، الَوَرُع، الَخوُف من اللِه.
وهذه األُسُس في الطريقِة بناٌء َعَمِليٌّ للهدِف األسمى وهو َنشُر 

التزاُم منَهِج 
التزكيِة

تعليُل ظاِهَرِة 
يِف كسِر السَّ
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عَوِة إلى اللِه بالِحكَمِة والموعظِة الحسنِة.  الدَّ
والناظم يشـيُر إلى ضـرورِة أن يقوم أتباُع مدرسـِة حضرموَت 
بالتعـرف إلى هـذه التفاصيِل ودراَسـتِها دراسـًة واعيًة، لَِيَتَسـنَّى 
ُف على  لهم معرفُة أصوِل مناِهجهم الشـرعيِة من جهٍة ، ثم التعرُّ
ما شـاَب المدرسـَة والطريقـَة من شـوائِب اإلفـراِط والتفريِط ، 
وتصحيـُح ذلك وإعاَدُة األتبـاِع إلى صافي المدرسـِة والطريقِة، 
سـواًء في االعتقـاداِت أو في العباداِت والعـاداِت والمواِقِف إذا 
َرِغُبـوا في ذلك ،وأما َمن اتََّخَذ طريقة ووسـيلًة أخرى فأمُره إلى 

اللِه .

WX1O678 !Y0°�$mn$Y,¶½A7 :$mnR  $;ò7 'abXZ�C¥A7 :  $%f,gh $�q$%�$,�'Õ?=!�q34 $5678 $0\v',ÙF !*q  K:Ymn !râ !ãZO°�  $%f',gh$%)*+ ," $,ÞF$Y%Ö½A7 :  $%f',gh$%ij
يشـيُر الناظِـُم إلـى أن العـوَدَة إلى صافـي منَبِع المدرسـِة 
ـَط، وهـو ما ُيعَرُف  والطريقـِة َيِجـُب أن يلَتِزَم العدَل والتََّوسُّ
بمنهـِج أهـِل النََّمِط األوسـِط)1) بين النقيضيـِن ، وهما َطَرفا 
َط الُملِزَم  الُغُلوِّ واإلفراِط أو الجفاِء والتفريِط، وأن هذا التَّوسُّ
« ، وهو االرتفاُع عـن النقائِض والتََّتبُِّع  ـُموِّ يحِمـُل ِصَفَة »السُّ
لهـا ، ويحِمُل ِصَفَة »الِقسـِط« وهو الَعدُل ، ويعـَرُف بميزاِن 

رِع وترجيِحه . التواُزِن بين المخَتِلِفين على ضابِِط الشَّ

توسـعنا يف هذا الباب يف كتابنا »إحياء منهجية النمط األوسط من سادة   (1(
الصلح وبقية السيف« .

األُُسُس الخمسُة 
التي قامت عليها 
ضوابُِط الطريقِة

ميزاُن الَعدِل بين 
النَّقيَضين
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',ST$@A7 WLM�~$Ytu]D®7 :$mnR  $�',g�XZ%�ªüý :  mn!%Ã�'�$l:  $S¡Yçè�:$mnR',ST$@A7 34$�âXãZ %�ªüý : $BC $*q ¡s_$%t '¤\v!Âªüý 34$%ij $01',Ô$%Âªüý :$mnR
عاِء واالبتهـاِل إلى اللِه سـبحانه  ويختِـُم النّاظِـُم اإلهـداَء بالدُّ
g�%³ª®7,�$ ، والخيُر اسـٌم جامٌع  وتعالـى أن َيَهَبُه والجميَع نصيبـًا من :

 . ِة ِخصاِل البِرِّ لكافَّ
ST$@A7,! أي : التيسـيُر لألمـوِر ، وحصـوُل الرفـِق المشـاِر  34}å$Y:\]DA7 :mnR ÌÍÎÏÐ l: K& ,s_�t�� %f�q $"%#z %ÄÅ ÌÍÎÏÐmnR  ST$%ij : %� ÌÍÎÏÐ l: K& ,s_�t�� ,s�%¢QR  $;< %=��§ 34�q« : إليـِه فـي الحديـِث
ST$%ij«)1)، وهو أيضًا المقصوُد من قولِه تعالى: ژ ۇ ۇ ۆ  34 �º°� $ÝÒ,¢�%³ª®7 ۆژ البقرة: 185[ كما يطلب الناظُِم من الله سـبحانه وتعالى :
s_%t¤\v!Âª®7 ، وهـو الموُت على حسـِن الخاتمِة وَنيُل الحسـنَى في  34%ij
الدنيا واآلخرِة ، وهي المشـاُر إليها فـي قولِه تعالى: ژ ۉ ۉ   

ې ې ې ې  ى ى ائ ژ ]األنبياء: 101[ .
اللُهمَّ اجعلنا منهم وفيهم.. آمين اللهم آمين. 

صحيح مسلم )2594) .  (1(

خاتمة اإلهداء 
بالدعاء بتيسير 
األمر وحسن 

الختام
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!12$YmnR$3l '4�: !%5,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:
!_4Z̀ aTU4!V+,b9:$;< (

34$�q$Y�ã $�$,�.  ,s_̀$%î �$Y@A7 :  $S¡Yç$è  !ab'�âLãM�ªüý :34$�Ò $YÓ?=XZ�C !*q  K:ab$�â 'ãZ��$l:  $ST ¡5678  $�ô 'ÙC$%Ö$%½í
$0±IÛ$ÜT 'ZO°� $lÌÍÎÏÐ :  $,2$Y3!lÌÍ$ÎÏÐ  K34,) $Y|$%z!¾q$0±34$,-./'ó�$lÌÍÎÏÐ :$mnR $,éQR IÛ$ÜT'%��$lÌÍÎÏÐ : $ë678 $%-.WLM %O¿+$%-.

َم به على هذه  يحَمُد الناظُِم الَحقَّ سـبحانه وتعالى على ما تكرَّ
K34�Ò كما ورد عنه قوُله:  $YÓ?=$}C !*q m يِّ محمٍد ِة من ابتعاِث النَّبِيِّ األُمِّ األُمَّ
يًا وُمسـلِّكًا للمؤمنين ،  K34,6 أي: ُمربِّ $Y½7II.$%z!¾q 1) وكذلـك(»K34�Ò $YÓ?=$}C !*q !,ô'�#ÙC!%¥¦ 34Àx%y l: «
 (2(» $,éQR IÛÜT%��lÌÍÎÏÐ : $Ýq� 34,-./·q $Ýâ $Y8x$,y!lÌÍÎÏÐ !,ô�#ÙC!%¥¦ 34Àx$Y%y l: وإلى ذلك يشـيُر في الحديـِث »
ُة المصطفى m منُذ البِعَثِة.  فالتعليُم والتربيُة )التزكيُة( هما ُمِهمَّ

,s�$%¢¦²:'z!,&FGA7 :  34$%º $Y#¿+$%-.  ,s�%¢QR  ¡s�$,¢¦$l:  34$�â $�$%kWXZ�à'�!%g�@A7 34$%ij  $�WXZ,O'%Âª!$47 :  $,ST$Y%) !ZO°�$mnR
والنَّصُّ القرآنيُّ هو قوُله تعالى: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ڦ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ    ٿ 

َم. ڦ ڦ ڦ ڄ ژ ]الجمعة: 2[ وأما الحديُث فقد تَقدَّ

$%kmn!rq'l34$À437 :  ¡s_̀ $ab !d�~67 :  ,s�$�V :$§  Kab$Y�âXãZ�ª!'¼

 

$%f,gh$,) 'ÞC$Y,Ö½A7 :$mnR  $%9IÛ$ÜTXZ%ODA7 :  $,éQR $§WXZO¿+$mnR
سنن ابن ماجه )229) .   (1(

سنن البيهقي الكربى )20782) .  (2(

التزكيُة والتعليُم

موِقُع التزكية من 
القرآِن
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يشـيُر النَّاظِـُم إلى الـّذاِت النبويِة على صاحبِهـا أفضُل الصالِة 
 ، $%kmnrql34À437 : s_̀ab}å-A7 اُت المعصومُة الداعيُة إلـى : والتسـليِم أنها الـذَّ
حيـُث إّن مـن دعا إلى الُهَدى ال بد أن يحِمـَل نهَج األماِن للبالِغ 
دِق في  بالحكمِة والموعظِة الحسنِة كما َيِجُب أن يحِمَل ُلَغَة الصِّ

 .m لما هو بَِصَدِده $%f,gh,)ÞC,Ö½A7 9IÛÜT%)½A7%$ وفي : :K:îb$%ij$l:  oWZOq'mnR $§  !S¡Yçè�:  $ST',)$>?=$UV  ¡s�$Y¢£=XZO¿+: $îb$%ij  !"#
' %& !Y()*+-A7 :  34$�q  $ %ô'Âª$Yù(5+-®7 :$mnR  $ST$@A7 ²:$mnR

:�S¡Yçè! أي: َرِحَمـه اللـُه، فالصـالُة مـن اللـِه َرحَمٌة ،   $ST',)$>?=$UV ¡s�$Y¢£=XZO¿+
حَمِة بدواِم الصالِة من اللِه عليه  ومطَلـُب الناظِم ديموميَُّة هذه الرَّ
َمُن بال نهايٍة ، وتشـَمُل هذه الصالُة أيضا  أبَد اآلباِد، واألَبُد هو الزَّ

« ب وصحابَته األعالَم n أجمعين. »آَل النبيِّ
 $"#%&()*+-A7 وقد أشـار الناظُم إلى َتَمنِّيِه دواَم هـذه الصالِة بَدَواِم ُبُدوِّ :

وظهوِره على مرِّ الحياة، ثم قال:
!îb,ij$z!¾)437 :  Wcd�~!Y,:$l:  '01$234 'ZÑV�34$%̈QR  !ab 'Z�C$%¥¦$mnR!ab,) $%ÞF!,Gj  K�$%g�XZ %��  '%f $;V  �;<$l=@jWXZO°�  'mnR$l:
$,2$3IÛ$ÜTXYZO\]DA7 :  $"%#

$ïð'%ñ$·q  !îb,ij $z!,�  '%f $�q  'mnR$l:$,2$3 34XZ,O $,ÙFGA7 : ,s�%¢QRmnR  WXZ,O'%ìí!Yî �@A7 : $©$%ab¡}à ,s�%¢QR
ـياِق لالنتقاِل من  ab}C! كما هو في السِّ %¥¦ ا بعـُد أو  أشـار الناظُِم بأمَّ
ديباَجتِـه إلـى ُصلِب موضوِعـه ، وهو حديُثه عن منَهِج السـالمِة 
الذي َسَبَقت اإلشاَرُة إلى معناه في َفصِل اإلهداِء ، وهنا َعوٌد على 
ـِويِّ في مشـروِع سالمِة  يََّة هذا المنهِج السَّ َد للقارِئ أهمِّ َبدٍء ليؤكِّ
اإلنسـاِن فـي الحياَتيـِن »منَهـِج الحكمـِة والموعظِة الحسـنِة« ، 

ُل  الّداعي األَوَّ
للتزكيِة

عود على بدء

توجيُه المريِد 
الصادِق إلى 
منهِج السالمِة

منَهُج الحكمِة 
والموِعَظِة 

الَحَسنَِة
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المنهِج الذي ُيؤدِّي بالضرورِة إلى االسـتقامِة وُحسـِن الظَّنِّ غيِر 
ـبَهِة والحراِم، وغيِر  اِت وتجنُِّب وسـائِل الشُّ المبتـَذِل وصفاِء الذَّ
ذلـك مما ُيَؤدِّي إلى نقاِء الجيِب وطهـاَرِة الَيِد وَموِت العبِد على 
 !01$234º\v!w437 قًا باإلسالِم المشاِر إليه في الحديِث : »: ُحسِن الخاتمِة ُمَتَحقِّ

.(1(»$© $îb$,ijmnR ST$%ij 34º\]$DA7 %f�q %kmnrÒÓ?=º\vw437 : $01$234 $º°� %f $�q
,s�$%¢¦ 34$Àx,y $lÌÍÎÏÐ : ¡s_̀ $ab !M678A7 :$mnR  $,É34$%º$Y�#DA7 : $"%#

'ïð$%y$%k34 $º\] 'Â� $lÌÍÎÏÐ :$mnR  $0±IÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  $9?$<?= 'º\] $pq$mnR
يشـيُر الناظُِم إلى مـا هو بَِصـَدِد بيانِه من منهِج السـالمِة منهِج 
با ، وثباِت  اِة من الصِّ É,$ التزِكيَِّة المتلقَّ 34%)�½í الثباِت، ويقِصُد بالثَّباِت
دواِم العَمـِل الصالـِح القاِئـِم علـى ترتيـِب وظائـِف األوقـاِت ، 
وثباِت مفهوِم المحّبِة للِه ورسـولِه وآِل بيتِـه وصحابتِه وتابِعيهم 
وتابـِع تابِعيهـم إلـى يـوِم الّديـِن، وهو حاُل السـابقين مـن أتباِع 

المنهِج األقوى . 
واِت ُمرَتبٌِط بمنهِج الديانِة ،  وهذا تسلسـٌل ثابٌت في الوالِء للذَّ
خالفًا لما عليه المفتونون بالنَّقِض والَقبِض، فهم ينُقضون الثَّباَت 
واِت، ويوالون ذواتًا ال عالقَة لها بالتََّسلُسـِل  الُملَتـِزَم بالوالِء للذَّ
ياَنِة وأمناِئها الّتاريِخيِّين ، بل  بـِط بين الدِّ المنهجيِّ القاِئِم على الرَّ
ربمـا يكـوُن والُؤهم لـذواٍت دخلت إلـى َحَلَبِة الِعلـِم والُحكِم 
الِت السياسـيِة والتََّقلُّباِت المرحليِة ، وقد أشـارت  بدافـِع التَّحوُّ
أحاديُث َمن ال ينطُِق عن الهوى عن حصوِل هذه الظاهرِة السلبيِة 

صحيح البخاري )10) )6484( ، صحيح مسلم )41) .   (1(

طريُق أهِل اللِه 
وضوابُِطها 

الَعَملِيَُّة

نماِذُج الوالءاِت 
المفتونِة بالقبِض 

والنقِض



25

 �,ST$%ij 34�qlÌÍÎÏÐ : $,ô $ÙC $Y,¤ !%#¿+ : %§ l: اِئِل : » في مثل قولِه m مجيبًا عن األعرابيِّ السَّ
 $ab $Yº°� !mnR : %§ l: STUV,$« قال: وكيَف إضاَعُتها يا رسول اللِه؟ قال: » 34º\]DA7 : $z %=678," %½í 34%̈QR

.(1(»ST$ø?=}àl: $�,g�%UV s�¢®7 l: !z¾qlÌÍÎÏÐ :
والتضييـُع كمرحلـٍة والتوسـيُد كمرحلـٍة ترَتبِـُط ُلَغـًة بمبنـيِّ 
للمجهـوِل ُيبِرُز خطـورَة األمِر في حركِة العالقاِت الشـرعيِة بين 
ـنَُّة هما المقصـوداِن في قوِل  ـنَِّة، والقرآُن والسُّ ـِة القـرآن والسُّ ُأمَّ
 ، $%k34 $º\] 'Â� $lÌÍÎÏÐ :$mnR  $0±IÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  $9?$<?= 'º\] $pq$mnR  ، ,s�%¢¦ 34Àx,y lÌÍÎÏÐ :  s_̀ab!}å-A7 : الناظـِم 
فالبيُت الشـعريُّ للناظِم يجَمُع الثالثـَة الثوابَت المعروفَة بأركاِن 
الديـِن وهـي : اإلسـالُم واإليماُن واإلحسـاُن، ولكـن على غيِر 
ـعريِة، وفي هذا اإلثباِت المشـترِك للثوابِت  ترتيٍب للضرورِة الشِّ
ـنَِّة مـن جهِة التزكيـِة والبناِء  الثالثـِة تجتمـُع مفاهيُم القرآِن والسُّ
ـرعيِّ المسـنَِد، وهي التي أطَلـَق عليها الناظُِم نهَج السـالمِة  الشَّ
فـي الدنيا واآلخرِة، أما من جهٍة أخرى فإّن نواِقَض هذه الثوابِت 
َك ُعراها وُخروجها من َيِد أهِلها باإلضاَعِة والتوسيِد فِعلٌم  وتفكُّ
الِت وعالماِت الساَعِة ، ومن ذات المنبِع  يرَتبُِط بقراَءِة فِقِه التَّحوُّ
األساسيِّ للثوابِت ، وهو حديُث جبريَل ش ، حيُث إن دراسَة 
هذا الحديِث الصحيِح وما احتوى عليه من ُرباعيِة األركاِن وضمَّ 
بعِضها إلى بعٍض وقراَءتها من خالِل وحدِة الحديِث الموضوعيِة 

عامٌل شرعيٌّ مساعٌد على ما ذكره الناظُِم بقولِه: 

)1) صحيح البخاري )59) .

توسيُد األمِر إلى 
غير أهلِه وَأَثُر 

ذلك

ضرورُة دراسِة 
حديِث جبريَل 
ش بأركانِه 

األربعِة
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'��$.~!Y,�,®7 34$%ij  $%Émn !��\v$w437 :  $9?='%̈QR $lÌÍÎÏÐ :  $BC$%!QR 'ab$,)$½A7'��XãZ,O $,ÙFGA7 :  $;< '=}à$l:  ,s�%¢QR  $�f×],!$z'0ª$Y,ù>@®7 :  $,ST$%º,#$%PQR $mnR ';ò7 $a b$%³ªüý 34$%ij $ %Émn!<?=!,}FGA7 : $mn'%�F $Ö*+ :mnR!z$Y�ÇJÈ$;V '%f $�q';< $=��$� 'ab$,̈QR  K;< ,=) %óª$®7 $ $%z'¾Ò$YÓ?=@A7 : $,©$�'�g� $|$mnR
يشـيُر الناظم إلى حقيقٍة مغيََّبٍة عن العلماِء األفاضِل في مراِحِل 
الَقبِض والنَّقِض ، وليست ُمَغيََّبًة عن العوامِّ والمثقفين فقط ، وهي 
QR̈%=?9$ سياسُة مدرسٍة نفاقيٍة عاصرت  $lÌÍÎÏÐ سياسُة اإلفِك ، وسياَسـُة :
، بل  سـالِة االجتماعيِّ حيـاَة المصطفى m وَنَخرت في واِقِع الرِّ
ِة.. كما  نا والعياُذ باللِه في َبيِت النُُّبوَّ ووصلت إلى إلصاِق ُتهَمِة الزِّ
ِة عائشـَة ر وما ُأنِزَل في َتبِرَئتها من آياٍت بّيناٍت ،  هو في ِقصَّ

وهو مثاٌل واضٌح ألسلوِب مدرسِة اإِلفِك التاريخيِة .
�f×],!z0ª,ù>@®7$ هـي أيضـًا مدرسـٌة أخـرى ُتضاهي   كمـا أن مدرسـَة :
مدرسـَة اإلفـِك وتعُضدهـا فـي دوِرهـا الوضعـيِّ الهـادِم ، وقد 
ساَلِة المحمديِة ، وكان  كانت حاضرًة ُكلَّ الحضوِر على عهِد الرِّ
لهـا َدوُرها في إثـاَرِة الِفَتـِن وتحريِض المسـلمين ِضـدَّ بعِضهم 
ـِة التحريِش بين المهاجريـن واألنصاِر حول  البعـِض ، بدءًا بِِقصَّ
 34}àmnÿV ما سّماه النبيُّ m بعد خروِجه عليهم »المنُتنَة« في قوله: »§
ـِر  ـراِع بيـن األوِس والخـزِرج بَِتَذكُّ (%$ST,�«)1)، أو بإثـاَرِة الصِّ $,'�%) !·q 34}å %-. l34%̈QR
يـوِم ُبعاٍث ومـا ترتَّب على ذلك ، أو بُِصَوٍر أخرى أشـارت إليها 

اآلياُت في ُسوَرَتي التوبِة والمنافقون وغيرها .
َقًة حينًا آَخَر تعَمُل  وقد َبِقيت هذه المداِرُس مجَتِمَعًة حينًا وُمَتَفرِّ

صحيح البخاري )4905) )4907( ، صحيح مسلم )2584) .   (1(

ابِع  كِن الرَّ أثر الرُّ
َجِل  في َكشِف الدَّ

اُلمَركَّب
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علـى تفريـِغ ُمحتوى اإلسـالِم وقلـِب حقاِئِقه والنَّيِل مـن ِرجالِه 
وُخلفاِئـه)1)، وُتذكـي ِصـراَع اإلفـراِط والتفريـِط بيـن المذاهِب 
والجماعاِت بيـن الحيِن والحيِن ، حتى صار اإلفـراُط ِدينًا لدى 
ُتهم الَجَدُل الُمَسـيَُّس  ًة لـدى أتباِعـه ، مادَّ أصحابِـه والتفريـُط ِملَّ
ومرِجِعيَُّتهم األحداُث التاريخيُة وُمجَرياُتها وثمراُتها ، وبالجدِل 
واألحـداِث يلِمـُزون الصالحيـن وُيصـدرون عليِهـُم األحـكاَم 
الجاِئـَرَة ، وكفـى بما تحِمُلـه ُكُتُبهم وُمخرجاُت ثقاَفتِهم شـاهدًا 

على النَّقيَضين الهالَِكين.
',ST $º\v$Y,Ø� $º\v!w437 :  $ST$%º !Y��\]DA7 :  !� ,� $�>�!,=í  '%f $�q  'mnR$l:',ST $º°�$� 'ab$�q  '%f $�q  '�� !äå$-A7  34$�q$mnR  34$%) $>?='}à$l:  '%f $;V

 $BC,¥¦ $ab
'%º$Y,#DA7 :$mnR  $9?=,ij $� '��uv$Y,Ø�@A7 :$mnR  $%�'%g�$Y%)½A7 34$%ij$BC,Ö $%'� '�º\v$Y,Ø�@A7 :$mnR  $%fþ8,-.$z'&C$Y,Ö½A7 :$mnR  $%z '¾âLãM�~67 :$mnR

يشيُر الناظُِم إلى نموَذٍج آَخَر َيُدوُر في َفَلِك الَهدِم داِخَل اإلقليِم 
َعِة على  ، ويعَمُل من خالل الوسـائِل الُمَتنَوِّ الَعَربـيِّ واإلسـالميِّ
ST,$ ، أي : اإلشـاعاِت المغِرَضـِة والتشـويِه  $º\v$Y,Ø� $º\v!w437 : $ST$%º !Y��\]DA7 إثـاَرِة :
(%34 أي:  $>?=}àl34%ij ـِة ـِد للوقاِئِع والمعلومـاِت والمواِقِف الخاصَّ المتعمَّ
أسـالفِنا من آل الَبيِت الِكراِم في حضرموَت وغيِرها ، ومن سـار 
على َهدِيهم ونهِجهم األبويِّ النبويِّ ، وتفسيِر كثيٍر من عباداتِهم 
واعتقاداتِهم وعاداتِهم بأنها تحِمُل مظاِهَر شركيٍة وبدعيٍة، أو أنها 
مـن ُوجَهـِة نَظِر آخرين ال تمـتُّ لمنهِج آِل الَبيـِت بِِصَلٍة، بل هي 

)1)  راجع التليد والطارف، للمؤلف.

خطوَرُة التَّسييِس 
والتَّشريِك 
والتبديِع 

وانقطاِعها عن 
لِيم المنَهِج السَّ
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ين بمواقِف  ِة األطهاِر ، ُمسَتِدلِّ ُد اختياراٍت ُمنَقطَِعٍة عن األئمَّ ُمَجرَّ
ِة التي  باِع الطريقِة الَعَلِويَّ بعِض ُعلمـاِء حضرموَت في تقديِس واتِّ
ُم إلى حضرموَت، وعلى ِمثِل هذه المعزوفِة  جاء بها الفقيُه الُمَقدَّ
ى من آثـاِر مدرسـِة وطريقِة  ُيدنـِدُن المغرضـوَن لتفكيـِك مـا تبقَّ
حضرمـوَت الشـرعيِة وتحويِلها فـي أقاويِلهم إلى ُرؤَيـٍة بِدِعيٍَّة ، 

وفي هذا يقوُل الناظم:

$"%#
$ïð'%ñ$ß437 :  $§34 $º\]$%PQR  '%f $�q  !934 $�º\]!,!  34$�q  'mnR$l:$"%#

$ïð'%ñ$uâ !8437 :  ¡s�$%õF $4678 '-¿+!9437 :  $,ô',Ø�$%=í  $;ò7²ÌÍ$ÎÏÐ ',STXZÑV $ab$,º'%# !pq  �,STXYZ,O$%PQRmn !¶*+  '�� !ãd67
$Y%y$l:$mnR'ST$}C$%!QR$�  '%f $�q  'mnR$l:  $�'%g�XZ,�FGA7 :  $%kmn!÷~$Y67 $lmn!,�. :$�mn!%¶',ÞF$ú437 :  $,5 $Y,#w$437 :  $%kmnR !ab !Z%O 'ÙC$,¥¦$mnR:$�mnR !%�  !ST'%) $·q  $�?j'mn$%�C¥A7 :  $%kmn!%¶!>?= '5678$,-.$mnR

 

ٍظ- إلـى ما َتُبثُّـُه منافيـُخ القبِض  يشـيُر النَّاظِـُم –وبـدوِن َتَحفُّ
والنقـِض مـن َطَرفِي اإلفـراِط الغالي والتفريـِط الجافي من هذه 
#%"$ ، عندما يتناولون العباداِت 

$ïð%ñ$ß437 : $§ 34º\]%PQRاألقاويـِل الُمَعبِِّر عنها بــ
والعـاداِت والعقائـِد ألتباِع مدرسـِة وطريقِة حضرمـوَت ، ومن 
 ذلـك ما يقوُله أهـُل التَّفريِط : أنهم ـ أي: األتباُع لهذه المدرسـِة 
STUV,�، مع أن العاَلَم اإلسالميَّ منذ مرحلِة  ab,º %#pq �,ST$Y,)%ÆQRmn¶*+   والطريقةـ
اإلماِم الحسِن واإلماِم الحسيِن وعليٍّ زيِن العابدين ئ ومن 
َف باإلحسـاِن وينهجوَنه ُسـُلوكًا  فون التََّصوُّ جاء مـن بعِدهم ُيعرِّ
ُد كلمـُة االبتـداِع والجنوِح  وَذوقـًا ومراتِـَب ومقامـاٍت ، وتتحدَّ
رِعيِّ من ُكلِّ  ـِط الشَّ عندهم على الخارجين عن االعتداِل والتوسُّ

إشاعاُت 
مدارِس اإلفراِط 

والتفريِط ِضدَّ 
مدرسِة السلِف 

بحضرموت
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مذهٍب ومجموعٍة دون تشريك وال تكفير لهم.
ِة  أما مـا تبنَّته َمداِرُس القبـِض والنَّقِض فهو اإلخـراُج عن الملَّ
والتكفيـِر والتشـريِك بمـا لـم ُينـِزل اللُه بـه من سـلطاٍن ، ماعدا 
المواِقَف المسيََّسـَة واالرتباَط بمراحلها المضطربِة ذاِت العالقِة 
ـراِع لصالِح  بتسـليِط مجموعـٍة على أخرى السـتثماِر هـذا الصِّ

الشيطاِن والدجاِل وأتباعِه من األئمِة الُمضلِّين. 
َلِل  ِن عند وقوِع الزَّ وغايُة ما يلَزُم الحريصين على العقائِد والَتَديُّ
والجنـوِح بسـُط الدعوِة إلـى اللِه بالحكمـِة والموعظِة الحسـنِة 
والمجادَلُة بالتي هي أحَسـُن ، وأما ُتهَمُة التكفيِر واإلصراِر على 
فاِت والُكُتِب الحاملِة عقيَرَة المشـاَبهِة  التشـريِك وإصـداُر المؤلَّ
اِر الُقبوِر فلن تكون في هذه المراحِل  بين ُمشـِركي الجاهليِة وُزوَّ

إال سياسَة الشيطاِن وأتباِعه، بل وقد تطاَوَل بعُضهم إلى قولِه:

$,É:$§34$}C¥A7 :  $©$%ab¡}å $%-.  :mn!%�F$GA7 34$%��$mnR$,É34$,ij²ÌÍÎÏÐ :$mnR  $Ýq34$,-./'ó�$lÌÍÎÏÐ :  ,s�%¢QR  $& 34$%��  34$�q 'BC$*âLãM,O' %Âª!$47 :  $%kmn!%¶$½A7 WX1O678!,-.  '�� !ãZ�~$Y%:$l:$mnR'BC $�*\] $%Â�$mnR K34Y,) $%æV $�� '� !-ªüý : ,s�%¢QR 'Ýâ $äå $�-.'�$l34$%ij

 

ـَلِف  يشـير النَّاظُِم إلى اسـتخفاِف َحَمَلـِة المنهِج الناقِض بالسَّ
É,$ والعباداِت نصوَص  :§ 34}C¥A7 الصالـِح ووصِفهم بالمخالفِة فـي :
ـُبهاِت  الشـريعِة، وتركيِزهـم –أي : الناقضيـن- على َبعِض الشُّ
رِك والُكفِر ، وهذه الظاِهَرُة ال َتُدلُّ على  لَِيعَتبِروها دلياًل على الشِّ
ِة  حرِص قاِئِليها على الدين واإلسالِم ، وإنَّما تُدلُّ على ِصدِق ُنُبوَّ
ـٍد m فـي ُظهوِر أقمـاِع التكفيِر والتشـريِك في آخِر  النَّبِـيِّ محمَّ

ُف هو  التصوُّ
منهُج اإلحساِن 

الذي َسَلَكُه 
َلُف من عهِد  السَّ
اإلماِم الحسِن 

v إلى اليوِم

تحريُف الَكلِِم 
عن َمواِضِعه 
وَقولِهم في 

َلِف ما  مدرسِة السَّ
ليس فيها
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الزماِن وُشموِل الجهِل وانعداِم التواُزِن لدى آَخرين.
كمـا أنَّ فريقـًا آخَر مـن الناقضيَن لُِعَرى السـالمِة عند مدرسـِة 
اِم وِرجاِل القراِر المعاِصِر  ِف المعتدَلِة ُيشيُعون لدى الُحكَّ التصوُّ
ِف وُحـبِّ آِل الَبيِت(  مـا ُيثيُرهـم وُيغِضُبهـم على )أتبـاِع التَّصـوُّ
فيقولـون لهم : إّن آَل الَبيِت في حضرموت يرغبون في اسـتعاَدِة 
اَم  ÝÒ¢ÇJÈ!óª®7$ ألنفسهم ويعَملون من أجِل هذا المطَلِب، مّما ُيثيُر الُحكَّ :
وُيلِزُمهم التَّضييَق على أهل البيِت وعلى علماِئهم ومشـاِيخهم ، 
جاَء  مـع الِعلِم أنَّ )مدرسـَة حضرموَت وطريَقتِهـا( قد قطعت الرِّ
ِم في  ـيُف على َيِد الفقيِه الُمَقدَّ في هذا المطَلِب منُذ أن ُكِسـَر السَّ

. القرِن السابِع الهجريِّ

$ %ô$,ìí $Yz�A7 :  $%@QRmn!%̄ !#¿+  '%f $�q  :$%ab¡}à  !�',g�$%UV $mnR$ %ô !Y#¿+$EC$Y,Ö½A7 34$%ij  $Ýq'mn$,�FGA7 :  ,s_ $%t*+34$�q $%@QR '%ab$,̈QR $mnR ' %̧F$¹?=$%³ª®7 : ,s�%¢QR K:�mnR !%� $�� 'äå$%EFGA7 : :$%ab¡}à $ %ô'Âª$ù(A�$mnR' %̧F$¹?=$)*+$mnR K34,-./'%�QR $l: $;< ,=) $>?=' %)*+$Y,"½A7 34$%ij $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 :$mnR
ـكوِك التي افَتَعَلهـا ُعَلماُء القبِض  يشـيُر النَّاظُِم إلـى َحْمَلِة الشُّ
والنقـِض مـن َطَرَفـي النَّقيَضيـِن للتشـويِش علـى الُمَصلِّين عبَر 
َيِب المنتقاِة للتشكيِك  التاريِخ ُكلِّه عمومًا ، وأيضًا إلى صنوِف الرِّ
لبِيِّ على َمن  في أتباِع مدرسِة حضرموَت ، وإنزاِل هذا الَفهِم السَّ
َبِقـَي مـن الُمَصلِّين الُمرَتبِطين بالمدرسـِة والطريقِة  ، وقد أشـار 
اِدِر مـن أهل الَقبـِض والنَّقِض بأنه  الناظِـُم إلـى هذا الحكـِم الصَّ
F$¹?=$Y)*+-A7̧%$ وهو الِكبِر  نوٌع من اإِلفِك المشـاِر إليه َسـَلفًا ونوٌع من :
فاِت وسلوِك أتباِع الَقبِض والنَّقِض. والُخيالِء الُمالَحِظ في تصرُّ

كوِك  َحْمَلُة الشُّ
اُلمغِرَضِة 

وموِقُعها من 
اإِلفِك
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34$�â $äå'%EQR :$mnR  !;ò7mn!,rQR$l:  34$�q  $Y,s�$%BÅ!l:  'BC$úx'Á�� 34$%̈QR34Àx$,Á'%� $lÌÍÎÏÐ : ,s�%¢QR ¡s_̀ $ab!}å-A7 : $%f,gh $�q34$%)*+$0q ')$�'§:$mnR
يدعـو الناظـُم ُكلَّ ذي رغبـٍة في تعليِل المسـألِة وَفـكِّ ُعقَدتِها 
التاريخيِة إلى ُحسـِن االسـتماِع للقوِل المطـروِح هنا ، وضرورِة 
تركيـِز الذهـِن إليصـاِل المفهـوِم المـراِد إلـى العقـِل ، وتجهيِز 
ِة  يِّ والمعنويِّ لسـماِع واستيعاِب المضاميِن الهامَّ اإلدراِك الِحسِّ
َتها ، وصـارت ذاَت انتماٍء  ـَلِف ُحجَّ التي َبنَْت عليها مدرسـُة السَّ
ُف عليهـا وعلـى رجالِها وأسـانيِدهم  َأَبـِويٍّ َنَبـِويٍّ َيِجـُب التعـرُّ

حيِح . رِعيِّ الصَّ الصحيحِة التي تحِمُل َشَرَف التََّسلُسِل الشَّ

$%k34 $5678',- $Y��\]DA7 :  $BC $*q  K%É'z$ÄÅ  ,s�%¢QR  !%f'Âª$%ù$%(̈QR,s�$%¢¦ 34 $º\]'%! $lÌÍÎÏÐ :  $ÝÒ$¢A7 34$}C¥A7 :  ,s�%¢QR  $©$ab'%) !%ó�$mnR
، وأن  يشـيُر الناظُم إلى حقيقِة الصراِع األزليِّ بين الخيِر والشرِّ
األخـرى والمذهـِب ِضدَّ اآلَخِر، وإنمـا هي معَرَكُتنـا األزليُة BC*q المسـألَة ال َتِقـُف عنـد المـدارِس المتباينِة وصـراِع الُكتَلـِة ِضدَّ 
َع عـن هذا المخلوِق من فلسـفاٍت وُرؤًى  k%$ ، ومـا تفـرَّ 345678,- ��\]DA7 :
ـٍة وضعيٍة تعمل  وممارسـاٍت عقالنيـٍة وروحانيـٍة وثقافـاٍت َأَنِويَّ
مجتمعـًة ومتفرقـًة دينيـًة ودنيويـًة على تحقيـِق ثقافـِة االحتناِك 

اإلبليسـيِّ ليتجـه الجميـُع بدينهـم ودنياهـم )ڃ چ چ 
چ چ( ]فاطـر:6[ ، والسـعيُر فـي معنـاه المعروف هـو النار ، 

الِت إلى ِقسَميِن: وينَقِسُم المعنى في فقه التحوُّ
ُل: حزُب الشيطاِن ومصيُره األخيُر إلى جهنََّم وبئس  القسُم األوَّ

دعوُة الناظم لُِكلِّ 
ُمدرٍك لمفهوِم 

االنتماِء الصحيِح

الحرُب الدائمُة 
مع الشيطاِن 

وَأَثُرها

نماذج المعركة 
الدائمة مع 

الشيطان وحزبه



32

المصير.
القس�ُم الثان�ي: السـعيُر بمعنى التحريش ، والتسـعيِر : مشـَتقٌّ 
ُر( ، وهو زيادة الفتنـِة واإلثارِة، وهذا  َر ُيَسـعِّ من أصِل كلمِة )َسـعَّ
المعنى هو أحُد وسـائِل الشـيطاِن في حزبِه العـام ، وحزُبه العام 
إنما هم من الناس ، وأول رجاُل حزبِه الُكّفاُر عمومًا ، ثم الكفار 

ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ژ  خصوصـًا  السياسـيون 
ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ژ ]مريم: 83 - 84[.

اِم والقضـاِة  ثـم مـن أتبـاع حزبِـه »ُصـدوُر النـاِس مـن الُحـكَّ
رين والقاَدِة والتُّجاِر وحملة القراِر المستدَرجين بحباِئله  والُمفكِّ
ووسـاِئله من المسـلمين ، وقد وصـَف اللُه تعالى هـذا الموِقَف 

في سـورِة الناِس بقوله عن الشـيطاِن الخنَّاِس: ژ ک  ک 
 ، ]6  -  5 ]النـاس:  ژ  ڳ    ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ 
ـدوُر في هـذا المعنى هم الُوجهـاُء والَقاَدُة وَحَمَلـُة القراِر،  فالصُّ
ـيَطَرِة عليهم َيتِمُّ نجاُح المشـروِع العامِّ  وبهم عند احتناِكهم والسَّ
َر اللـُه المؤمنين من  لحـزِب إبليـَس اللَّعيـِن، وألجـل هـذا حـذَّ
اسـتتباِع ُخُطواِت الشيطاِن واستتباِع ُسـنَِن األَُمِم الكافَِرِة للعالقِة 
الوثيقـِة بين الثَّقاَفَتين ، كما شـدد القرآن على مسـألِة عدم اتِّخاِذ 

األوليـاء من األعداِء الكافريـن ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ   پ   پ   پ 

]الممتحنة: 1[. 

وإلـى هذه الحـرِب والمعركِة الدائرِة المشـار إليهـا في البيت 
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السـابق يشيُر الناظُِم في البيِت الالحق إلى ِحكَمِة القضاِء والَقَدِر 
بقوله:

'� $ab$,}FGA7 :$mnR  $& 34$%)*+$,EFGA7 34$%ij  $%kmnR !ab$Y,)$,ÞF !*q'z $�¾\v$%Ø�@A7 :  !Y%É$�  34$}å $%-.  ,s_̀$� 'îb$,ij  K,ST$�Ò'¢ÇJÈ $óª$®7
$fCD 34$Y%)½A7 :  ,s�%¢QR  34$}å!-HIJ$� 'îb!,ij  '%f $�q  $Y;<$,=̈QR $mnR$fCD :$mn '�°�$mn�A7 :  $,©$�'�g�$̈ÇJÈ$%,  :mn!<?= $%}C !�*°�  '%§ $l:

يشـيُر الناظُِم إلى أن ِسـرَّ القضاِء والقـدِر الضارِب في األذهاِن 
والعقـوِل قد ُيقيِّـُد األفهاَم والعقـوَل فتقُصُر عـن إدراِك ُمجرياتِه 
ـوابِِق والخواتيِم،  ُكلِّهـا ومـا وراَءها مـن الُغيوِب وأعاجيـِب السَّ
وال يطَِّلـُع على مثِل هذا إال قليٌل من الناِس، إذ إّن الكثرَة الكاثرَة 
من الناس يشـَتِغلون بالَجـَدِل والمراِء ووصِف ما ُيشـاَهُد ويأتي 
ويذَهـُب حتى َيَقُعوا فـي المحذوِر وُيخطِئوا في تحليِل وتفسـيِر 
األمـوِر ، لمـا هم فيـه وعليه من َأَثـِر الوسـواِس وتحقيـِق َمبَدِئه 
الخطيِر في االحتناِك واالسـتحواِذ وما يترتَُّب على هذه المبادِئ 
ًة بين المصلين ، حيُث صار من ظواِهِر  من َضَرٍر وأضراٍر وخاصَّ
الُمتأثِّرين بمدرسـِة االحتناِك واالستحواِذ والتحريِش في الداِئَرِة 

اإلسالميِة إفساُد العالقِة بين الُمَصلِّين .

$z$l� 34$)*+$%"½A7 :$mnR  $%f,�$Yî �@A7 :  $;< '=}à$l:  $ÝÒ',¢� $�º°�$mnR'z$,� 34$%ij  K%@QR IÛ$ÜT$,) '%ó�:  $%f $�q  ¡s_̀$z $%ÄÅ  34Àx$,Á $%EQR
 ',ô $ÙC $Y*°�$mn$,�.  'ab$,̈QR  !,ST$Yø?= $}C¥A7 :  $©$%ab¡}à$mnR',ô$%# $FV ,s_̀$%§ $Y;£ !T,7IG $%ô $Ùà'%ab$�q ',É $ab$%UV ¡s_$Y,($Â�

يشيُر الناظُِم إلى أطراِف المعركِة الداِئَرِة مع الشيطاِن ، وأّن من 

إيماننا بالقضاء 
والقدر واجب 

وكشُفنا للحقائق 
مسؤولية

شتُم الصالحين 
وكثرة التناول 

السلبي لهم صار 
فلسفة عقالنية 

وتهمة عقدية
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ـًة أهل البصائِر  مظاِهِرهـا بروُز ظاِهَرِة َشـتِم أهِل الديانِة ، وخاصَّ
ـلبِيِّ لما اخُتِلَف  مـن رجاِل مرتبة اإلحسـاِن ، وَكثـَرِة التَّناُوِل السَّ
وِق والحقائِق والكراماِت وانفعاِل الظواهِر ،  عليه من مسائِل الذَّ
حتـى صـار هـذا االختـالُف فلسـفًة ذاِت أبعـاٍد عقالنيـٍة وتهمٍة 
ـٍة ُيهندسـها أتباُع مـدارِس القبِض والنقِض مـن ِجهٍة للنَّيِل  َعَقِديَّ
من األولياِء وآِل الَبيِت المشـهوِد لهم بالتُّقى واالسـتقامِة ، ومن 
جهٍة أخرى يسـتغلُّها العلمانيون والمادّيون للسـخريِة من العقِل 

اإلسالميِّ المشَتِغِل باالنفعاالِت والكراماِت وغيِرها.
',ST$ø?=$��'z$¾)437 :  !ST',º $�\v$Y,Ø� $º°�  '%f$Yßx$û¼  $Yfþ8 !%Ê�$mnR',ST$@A7 $%�'%g�$�q  :$%§  K34�Ò$Ó?=$UV  34$}å ,"$%ÆQR  $�34$)*+$mnR
$ST$ø?='}à$l:  '%f $�q  'mnR$l:  $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 34$%ij  K345678$%"$,½í'z!¾q$ST$ø?='}å$%-.$mnR  $ST$Yø?=$UV  ,s�%¢QR  K34}C$%¥¦ 34$,ij  'mnR$l:

 ',ST$l)$%ÆQR  'mnR$l:  KÝq'mn$,rQR  $ %É'%z $0ª$®7  KÝÒ$,¢�'%) !·q  'mnR$l:

 

 ',ST$lij $�XãZ,O' %Âª!'¼  K,HUVWXZOÒ$%BÅ  KBC$%¥¦ 34$,ij  'mnR$l:
يشـيُر الناظـم إلـى نمـاِذِج الثقافـاِت الطارئـِة فـي المرحلـِة 
المعاصرِة ، وما سـبقها من تسـييٍس منهجيٍّ له وظهوِر المثقفين 
المتأّثريـن بسـلبياِت المرحلـِة بعـد عزلِهـم الفكريِّ عن دراسـِة 
اإلحساِن وثمراتِه ، وصاروا أكثَر ارتباطًا بالحياِة الماديِة والفكريِة 
الحضاريِة ، ومنهم من صار َعَلمًا يحمُل موقعًا في مستوى القراِر 
ياسيِّ أو الثقافيِّ أو االجتماعيِّ ، فهو بهذه المرتبِة يستقبُِح أن  السِّ
يرى أو أن يسـَمَع عن أحواِل أهِل اللِه وكراماتِهم حيُث إن ثقافَته 
ال تسـتوِعُب مثَل هذا النوِع من المعرفِة الروحيِة، وإن استوعبت 

المسيَّسون في 
المرحلِة وَدوُرهم 

في النَّقِض 
والقبض
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يبِة والقلِق وشديِد االستغراِب. كِّ والرِّ شيئًا من ذلك فمع الشَّ
',©$� $Iå$,� '�:\] !pq  �,ST$Y,º $%#¿+$,EQR  $©$%ab¡}à$mnR',©$z$0ª$Yù(×]D®7 34$%ij ¡s_̀ $ab!}å-A7 : $;< '=}à$l: ',ô$%ÙF $Ö*+$mnR 'ab$,̈QR

َة باألولياِء والصالحين  يشير الناظُم إلى أن هذه المسألَة الخاصَّ
مسـألٌة اشـتهر الخالُف فيها والتَّناُوُل بجرأٍة ، وَكُثَر خالِل مرحلِة 
الغثـاِء والَوَهـِن ، حتى بلغ األمـُر بَِبعِض الجافِيـن الُمبِغِضين أن 
ـَحَرِة نكايًة بهم وتشـّفيًا  صنَُّفـوا أولياِء اللِه مع المشـعِوذين والسَّ
وِحقـدًا وكيدًا، مـع أن االختالَف بين أهِل اللِه وأولياِء الشـيطاِن 
واضٌح وبيٌِّن ، ولكّن هذه المواقَف ِضدَّ أهِل اللِه ِشنِشـنٌة معروفٌة 
منُذ الزمِن البعيِد ، فقد جعل اليهوُد سليماَن النبيَّ ش في ُكُتبِهم 
ساحرًا ُمشعوذًا ولم ُينِصفه أحٌد منهم ، بل فسروا ُسلوَك سليمان 
بأنـه مخالٌف لهدي األنبياِء ، وأجمع علماُؤهم على تكفيِره رغبًة 
فـي الهيمنة على األمِر مـن بعده وحرماِن ُولِدِه وأشـياِعه ، وَقبَِل 
المجتمـُع قوَلهـم وَحَكَم ِمثلهم على سـليماَن وأتباِعـه بالكفر ، 

حتى نزل القرآُن فبيَّن ُسـوَء فهِمهم وفسـاَد ُرؤَيتِهم بقوله: ژپ 
ٺ   ٺ  ٺ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  

ٺژ ]البقرة: 102[ .
ولُِفُشـوِّ هذه الظاهرِة اليوَم وانتشـاِرها بين المصلِّين فإن األمَر 
يحتاج إلى بعِض البياِن والتفصيِل غيرًة على أولياِء اللِه ، وحمايًة 
لهم من المنافقين والمارقين؛ وحفظًا لألمِة من ُسوء تقريِر اإلفِك 

وانعكاِسه على المصلِّين .

وصُفهم أهَل 
َحَرِة  اللِه بالسَّ
والُمشعِوِذين

ما فعله اليهود مع 
سليمان واتهامهم 
له بالكفر والسحر
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34$%)*+$Yz�A7 34$%ij  34$}å'%" $·q  !ab,) $%ÞF!ú437 :  !"%#$z'%0ª$$47 :$mnR¡s_$%t*+$0q 'ab$,̈QR  34$Àx,Á $%EQR  $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 : $;< '=)*+$l: $Ýâ 'äå$%EQR $mnR 34$}å $*?='}à$l34$%ij  K,©$�mn !¶*+  $Y;£ !T,7IG  $ë678'%-.$� $mnR34$}å $*?=')*+$lÌÍ$ÎÏÐ  KST$%ij 34 $�º\] !pq  Kls_ $%t*+'l- $%#¿+  '%f $�q ',ST$ø?=$,-./ '�¤\v!w437 :  $%f',gh$UV  !"#'z $�¾°�  :$%ab¡}à  $ab'}C$%¥¦$mnR'ST$ø?=$Y)*+$l:  !Y,s_$%($Y%·DA7 :  !�ô',# $Â�  '%f $�q  $Yfþ8$Y%"½A7 34$%ij
يشير الناظُم إلى ضرورِة التأنِّي في تناُوِل هذه المسألِة والبحِث 
عن مخَرٍج ُمفيٍد للجميِع، وينَحِصُر في تتبُِّع المسألِة من ُجُذورها 
ِة أهلها من  نَِّة عن القضيِة وُهويَّ والنََّظِر في مرقوماِت الكتاِب والسُّ

 .34}å $*?=}àl34%ij K,©�mn¶*+ $Y;£ !T,7IG $ë678 %-.�mnR :الفريَقين كما قال الناظم
ـعوِب أنهم لم يعودوا يسمعون  فاإلشـكاُل الذي طرأ على الشُّ
صـوَت الحقيقِة من أهِلها، بل صاروا يسـمعون تشـويَه الحقائِق 
من منابر التوسيِد ولألَسِف، وهذا هو َسَبُب االرتباِك واالشتباِك.

¡s_̀$mn $Jå-A7 :  !ÝÒ,¢� $̈ÇJÈ'óª$,Ë  $BC,Ö $·Ò$ %Kª®7 :  !,ST$Yø?= $}C$%!QR:$mnR $§$mnR  �Y;< $=��  $9'z $Y�¾\]DA7 :  ,s�%¢QR  !ST$@A7  34$Àx,Á $%EQR
: $ab$,)',ÆQR :$mnR  K934$%) $Y,½í 34$%ij  ¡s�$¢®7 'mnR$l:  !Y,éê$Ãª®7 :$mnR: $ab$%UV  $�34$Y%)½A7 :  $,ST$%) $%ó�mn!rq  K,ST$UV 'îb$%ij  '%f $�q

يشـيُر الناظُم إلى وقـوِع الجميع من َطَرَفِي اإلفـراِط والتفريِط 
في تحكيِم الهوى، مما َأدَّى إلى ُفُشوِّ القطيعِة وشتِم الصالحيَن ، 
مـع أن األمر يحتاُج إلى عوَدِة الجميِع إلى شـرِع اللـِه وفيه الُغنَيُة 
والكفايُة ، بل ومنه أسـباب االهتداِء واالقتداِء لمن أراد السالمة 
ـُرونها  لون األمـوَر ويفسِّ فـي الدنيـا واآلخـرة ، وأمـا الذيـن ُيَهوِّ
علـى غير نهِج الحقيقِة فإنما َغَرُضهم صـرُف الُعيوِن عن حالهم 

المخَرُج المفيُد 
من هذه الظاهرة 

يِّئِة السَّ

ُة الجميع في  ِعلَّ
المرحلة
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الُمتَردِّي ووضِعهم المريِر ، وإشـغاُل المسـلمين بعِضهم ببعٍض 
وإضاَعُة الحاِل والماِل في الصراِع والقيِل والقاِل.

',ST$�qmn !%ö678'%"$ß437 :  $,É$& 34$%��  :$%ab¡}à  $;< '%=��$lÌÍ$ÎÏÐ',ST$�qmn!rq'%z$¾q  K,ST$%ij 34$%��$l:  K,ST$ø?= $�q 34$�� 'z $�¾°�$lÌÍÎÏÐ :  $;< ,=) $,ÞFGA7 :$mnR  $;ò7 34$,}FGA7 34$%ij  ÌÍÎÏÐ  $Yfþ8$Y%"½A7 34$%ij'z $&C$,¤ '�\] !pq  K& 34$�) !%æV  '%f $�q  !�34$�)!,½í  34$�q  'mnR$l:
ـَبِب الذي من أجِله جاءت هذه المنظومُة  يشـيُر الناظُِم إلى السَّ
ِك إجابـًة عـن أسـئلِة الَحيَرِة  وأنهـا تحِمـُل للُمرَتبِـِك والُمَتَشـكِّ
المعاِصَرِة، وأن أساَس اإلجابِة هو النَّصُّ النََّبِويُّ وليس األحداُث 
والقـاُل والقيـُل، وليـس مخرجـاِت الُغثـاِء المتمرِحِل مـن آثاِر 

الدعاياِت والسعاياِت المنقطعِة بانقطاِع َسَببِها وتوقُِّف دعِمها.
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,̂�$%¢¦ WXYZ�ODA7 �: !%5,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:
!_4!c+,YdBCe.( fTU4Zgh78̀ a

',ST$,}F$�Gj  ¡s�$¢£=XZÑV  WLM%O$Y%ìí$l:  $Y,s�$%BÅ!l:  '01$234 'ZÑV 34$%̈QR',ST$,̈QR $z '�¾\v!w437 :  $,éê,�. $z $Y=678-A7 :  ¡s�$¢£=XZÑV  WXZ%O$Y%ìí$l:$mnR ',ST$%ij 34$,ij$Yî �@A7 34$%ij  !12mn !¶*+'mn$+437 :  WXZ%O!%Âª,Ë $�34$,ij',STXZ%e.W$�q$lÌÍÎÏÐ :  !%ë678$%EF'5ª$,Ë  K;< ,=) $%óª$%Ë  KIÛÜT,) $%ó�
َلِف ،  يشيُر الناظُِم إلى مصدِر الثقِة الذي تنَطِلُق منه مدرسُة السَّ
ـيِر  َقـُة السَّ وأنهـا طريـٌق موصولـُة التاريـِخ بفجـِر الرسـالِة ، موثَّ
جيـاًل بجيـٍل ، وفي ُكلِّ جيٍل من رجـاِل الطريِق مـن َيحَفُظ أماَنَة 
ـنَِد وأمانـَة الوراثِة، لم تنَخِدش بتوسـيٍد سياسـيٍّ وال إضاعٍة  السَّ
ألمانـِة الِعلِم والدعـوِة، وال رغبٍة طامحٍة في منازعـِة على الدنيا 
وزخاِرفهـا ، أو تناُفـٍس مـن أجِلهـا ، أو تحريـٍش شـيطانيٍّ بيـن 

مجموعاِت الَعَمِل والدعوة إلى اللِه.
'%f $º\v$Âª®7 :$mnR  $Y,s_ $t*+$mn�A7 :$mnR  $ST ¡5678 $z '¾¿+ $%V '%f $�q

 

'%f$%gh !Yº\]DA7 :  :$z '&à$%�  : $%î+$�HIJ$mnR  $%f',gh $º\v!Âª®7 :  $BC $*q
يبدأ الناظُم في شـرِح َسـنَِد الثَِّقِة الُمَتسلِسـِل من عصِر طه عليه 
ـنَِد  الصالة والسـالم بَِطَرَفيِه الُمسـنِِد الوراثَة الشـرعيَة وأمانَة السَّ
العلمـيِّ المتصـِل ، ومـن عصـر طـه إلـى نهايـِة عصـِر الخالفِة 
ُتها  Y,s_t*+mn�A7$)1) وابنِه الحسِن ي ، وُمدَّ المشـروعِة ، وهي مرحلُة :

أرشنـا هنا إىل اإلمام عـيل بالويص من حيث موقعه األبوي املسـند آلل   (1(

مصدُر الَِّثِقة في 
سالمِة المنهِج

التسلسُل 
المنهجيُّ للثقِة 
األبويِة اُلمتَِّصَلِة 
بتاريِخ الحصانِة
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ثالثون عامًا ، وهي »مرحلة الخالفِة والرحمِة« ، وبها استقام أمُر 
ِة، وكذلك َسـنَُد الثَِّقِة المتصِل باإلمام الحسيِن  اإلسـالِم في األُمَّ
نَُد المشار إليه بسالمِة  ـيَِّدِة الزهراِء البتوِل ي ، وهذا السَّ والسَّ
َلـِة المتصلِة بهذه األصوِل منذ ذلك العصر التليِد إلى عصرنا  الصِّ
ِة المواقِف  الحاضِر، وهو أصل منهج السالمة المشار إليه في كافَّ

والجهاِت.

$,ST$}C',¤$%#DA7 :  $;< '=}à$l:  $ %É34$³ª'ù(5+$lÌÍÎÏÐ :  $,ST$ø?='�Ò!%BÅ$mnR$,ST$%)',½í!Yz�A7 34$%ij  :mn !%ö678 !Ê�  '%f $�q  K� 'îb$%ij  $;< '=}à$l:$mnR
ومـن مصـاِدِر الثَِّقِة أيضا ارتبـاُط األسـانيِد والمواقِف والوالِء 
َمتِهم »أهُل الحصانِة الشـرعيِة« ،  بُِجمَلِة الصحابِة، ويأتي في ُمقدِّ
وهـم »أهـُل بيعِة الرضـواِن وأصحاُب بـدٍر« ، وكال الفريقين قد 
لين، وهذه الحصانُة الشرعيُة من كتاِب  حازوا رتبَة السابقين األوَّ
اللِه تعالى وُسـنَِّة رسـوله m، وال مجاَل للطَّعـِن فيها أو النَّقِض 

الَمعيِب في أصحابِها.

البيت يف شـأن وراثة سـند العلم والعدالة. ويف حديث سلامن فيام رواه 
ي وخري من أترك بعدي  الطـرباين )6063(: »فإن وصيي وموضـع رسِّ
وينجـز عـديت ويقتيض ديني عـيل بن أيب طالـب«، قال الطـرباين: قوله 
»وصيـي« يعنـي أنه أوصاه يف أهله ال باخلالفـة، وقوله: » خري من أترك 
بعدي « يعني من أهل بيته صّل الّل عليه وآله. اهـ. وقال يف تاج العروس 
]و ص ى [ : والويص كغني، لقب عيل ؤ ، سّمي به التصال سببه 
ونسـبه وسمته بنسب رسول الّل m وسـببه وسمته، وذلك أمر معلوم 

ال حيتاج معه إىل أن يلقب بالويص بسبب ذلك االتصال.

موِقُع الصحابِة 
من أهل بيعِة 

الرضوان وأهل 
بدٍر
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$"%#
$ïð$,ñ'%·!w437 :  !"# $%&(5+:$mnR  �,éê,�. $z $=678  34$%)$½A7$"%#$z$0ª®7 : $%k34$�q$Y%z�A7 : ,s�%¢QR K� 'ab$)*+$%-. K:� 'ab$)*+

َلِف الصالح ،  يشير الناظم إلى طريِق السالمِة المنتهِج لدى السَّ
ـِة المراحـِل الَحِرَجِة  وأنـه طريٌق التزمـه األئمُة الصـدوُر في كافَّ

َبِة. واألزماِن الُمتَقلِّ

$ë678:$z'%{QR $lÌÍÎÏÐ :  $,©$mn 'ÿV $î �$@A7  ,s�$Lx$,Á'%>�$%=í  ÌÍ$ÎÏÐ$ë678IÛ$ÜT'%UV$lÌÍÎÏÐ :$mnR  $%BC,¥¦
$Y%zM?=$@A7  34$³ª$%Ë  '%f $�q$mnR

$ë678,-.$z
'%&F$Y,Ö½A7 :  $,©$mn 'ÿV $§  ,s�$¢®7 :$mn!%�.  ÌÍ$ÎÏÐ $mnR$ë678," $>?= $º°�  K%fþ8$%EC'%Ö !·q$mnR  K%fþ8 $,EQR 34$%ij  '%f $�q

عَوُة والمنَهُج الُمسنَُد ال ينتمي لدعَوِة الُغالِة الُمفِرطين  فهذه الدَّ
الذيـن يملـؤون األرَض صراخـًا وعويـاًل وينـادون بأخـِذ الثَّأِر 
ومسـِح العاِر ولكن دون َخصٍم بَِعينِه ، وإنما خصُمهم اإلسـالُم 
في المسلمين المصلِّين المنتمين إلى منهِج السالمِة ، ومنهم من 
طين من الساسـِة والقـاَدِة وحَملِة  اتخـذ خصَمه مـن أمثالِه المفرِّ
لواِء الفعِل وَردِّ الفعِل ، وهؤالء قوٌم ُكُثُر ، شـغَلتُهم في أشباِههم 
وأمثالِهم األغالُط والعيوُب والتِّراُت ، وصارت دينَهم وديَدَنُهم 

إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعوالً.
كمـا ال ُتوالي دعوة َسـَلِفنا الصالِح أهَل التفريـِط الُجفاِة الذين 
أصابهـم داُء النقـِض والقبـِض والبغـِض وسـالطِة اللسـاِن فـي 

رِك والضالِل. المسلمين وقذِف المصلِّين بُِتَهِم الشِّ
',ST $º\v$Y,Ø� $º\] !pq  K,ST$@A7 34$�Ò$;V  ,s_̀$%§  $Y;£ !T,7IG  '%f $�q',ST $º\v$N?=' %@j$lÌÍÎÏÐ :  $mn'Ãª$%Ë  $ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  ! %̧F $Y%4678$mn!,�.

سالمُة منهِج 
السلِف الصالِح 

في حصانِة 
الصحابِة

الطعن واللمز 
والهمز منهجية 
مدارس اإلفراط 
والتفريط وليس 
منهج النبوة وال 

آل البيت
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يصـف الناظم هـذه النمـاذَج المتناقضـَة بأنها فريسـٌة للعمالِة 
هاِت  والتسـييِس شـاءت أم َأَبْت َرِضيْت أم لم ترَض ، ألن التوجُّ
الفكريـَة تحُكـُم الفريَقين بل وُتَوظُِّف اإلسـالَم علـى أيدي هذه 
المجموعاِت المتناقضِة لِخدَمِة األبلسِة ، وهي ما ُتعَرُف بسياسِة 

اإلفِك والتحريِش والتربُِّص واالحتناِك.
IÛ$ÜT$À437 :  ,s�%¢QR  :$%ab¡}à  !%@QR $z'&C$,¥¦  '%f $�q  $Y;<$,=̈QR $mnRIÛ$ÜT$%)*+!%EFGA7 :  $;< ,=) $>?=$,̈QR  '%f $�q  �;< ,=) $>?=$,̈QR  ÌÍ$YÎÏÐ $l:

أي: إن هذا األمر مجهوٌل على الكثيِر من المسلمين ، النعداِم 
كِن الرابِع من أركان الدين، وكثيٌر من هؤالء  الدراسـِة الواعيِة للرُّ
َوِر  الفضالِء من خواصِّ األمِة قد يطلعون على شيٍء من هذه الصُّ
السـلبيِة في غيرهم فال َيَسـُعهم إال اإلعراُض والسكوُت ، ألنهم 

الِت وفقِه عالماِت الساعِة. قون في دراسِة التحوُّ ال يتعمَّ
',©$z $�HIJ'%ab$Y,)½A7 :  :$%ab¡}à  $Ýq34$�q$l:  'Ýâ !äå!%-.'l34 $�º°�$mnR',©$z $%ÄÅ²ÌÍÎÏÐ :  ,s�$%BÅ:$z$�A7  K,ô,# $%Ø�'�)$,½í  $%f 'º\v!Âª$%Ë
'�mnR!z !Y�¾\]DA7 : $;< '=}à$l: '%f $;V $%fþ8:$z'"V $lÌÍÎÏÐ : $,©

$�'�g�$̈HIJ$mnR'�mn!rq!lÌÍÎÏÐ :  $Y;£ !T,7IG  ,s�%¢QR  $S¡Yçè:  $%f,�$§  $z '¾¿+$%-.$mnR
يشـير الناظـم إلـى موقِف السـلِف الصالـِح أمام ما يشـهدونه 
من ُجنوِح وفسـاِد أهل اإلفـراِط والتفريِط ، فهـو َموِقُف التذكرِة 
نيا واآلِخَرِة ، مع  والقياِم بالتبصرِة لما َيِجُب على المسـلِم في الدُّ
جي اإلثاَرِة ، ُمسـتجيبين  اإلعراِض الُكلِّيِّ عن أقماِع الِفَتِن وُمروِّ

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇ  ڇ  ژ  تعالـى:  لقولِـه 
ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ  ژ ]القصص: 55[.

التركيُز على 
سلبياِت المراحِل 

قضيٌة سياسيٌة 
َفٌة لمصلحِة  موظَّ

إبليس

قليل من يعرف 
هذه المعلومة 
الخاصة عن 

التحريش

موقف القلة 
من الصالحين 
أمام أهل الشر 

والجفاء
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:mnR!� $Iå $%O678  'mnR$l:  :mn!%¶$YÆÇJÈ$ßx$,y  34Àx!�Á',u $Â�  '%f $�q:mnR !�!,g�'%}F$,Gj  ÌÍÎÏÐ  �,ST$,)$½A7 ?=$UV  'Ýâ !äå!,"$Y·Ò $Pà
34$Àx$ly:$§  $ %Émn!�C !Y�*\]DA7 :  $%f',gh$%ij  'Ýâ !äå!0q 34$,}F !*q34$Àx$,Á'%� $lÌÍÎÏÐ :  $Yz $¾°�  !& 34$,) 'ó�$l:  'Ýâ !äå !Y%O678 $Ê�$mnR

 

¡s_̀$z $¾°� !�ô',# $Â� '%f $�q $S¡Yçè: $§IÛ$ÜT$%ij ';ò7$l34 'º°��34$%̈QR

 

¡s_̀$�$mn�A7 : ,s�%¢QR $%f,gh $³ª$®7 34$Y)*+-A7 : $;ò7 34$%��$Yz�A7 : !Yz $¾°�

 

$,©$mn 'ÿV $Yî �@A7 :  $;< '%=��$lÌÍ$ÎÏÐ  K34Àx 'Á5+ $%Ê�  :mnR!z$Y¾q$§  ';< $=}à

 

$,©$z '¾¿+!Y%">?=$@A7  'Ýâ !äå$,-.:$mnR$%§  :mnR!z$Y %0ª$%QQR  'mnR$l:

 

 34$%º ,# $PÇJÈ '¤\] $pq  K34,) $Y>?=$)*+!0q  :mn!+x$,Á $�¤°�  'mnR$l:

 

 34$%) ,'� $%)*+34$À437 :  :mnR!z$Y%&F$GHIJ$mnR  :mn!�HIJ$Yz $�¾°�  'mnR$l:

 

يبيِّـن الناظم حاَل مدرسـِة السـلِف الصالـِح ومقاِمهـا العلميِّ 
والدعويِّ عبر التاريِخ ، وكيف كان اختياُرهم العيَش بسـالٍم بين 
يَِّبِة ،  الشـعوِب واختراِق الواقـِع بالُخُلِق الحسـِن والمعاملـِة الطَّ
واالشـتغاِل بإحيـاِء الفطـرِة التـي فطر اللـُه النـاَس عليها ، وهي 
ِسـرُّ االنتمـاِء للخالِق وما َيِجـُب على العبد نحو َربِّـه من المحبِة 
والشكِر على النَِّعِم التي ال ُتَحدُّ وال تحصى ، فكانوا بهذه الدعوِة 

اَد السالِم وَدعاَمَتُه في األرِض . ُروَّ
 ويشـيُر الناظـُم لجيـِل اإلفـراِط والتفريِط أن يسـألوا شـعوَب 
العالم الذين انطَووا في دعوة اإلسالِم العامِة بفضِل دعاِة مدرسِة 
السـلِف الصالـِح : هل كانـت وسـيلُة إقناِعهم للشـعوب بإثارِة 
ـروا ذواَتهـم باألحزمِة  الحـروِب ودمـاِر الخصـوِم ؟ أو هـل َفجَّ
الناسفِة إلدخاِل َشـعٍب معيٍَّن أو مجموعٍة ُمعيَّنٍَة إلى اإلسالِم..؟ 
أو حتـى إلشـعاِر الشـعوِب بعدالـِة قضيـِة اإلسـالِم عبـر هـذه 

الوسائِل؟

دعوة من الناظم 
لدراسة واقع 

مدرسة السالمة

كيف نشروا 
اإلسالم بإثارة 

الحروب 
والخصوم ؟ أم 
بتفجير الذوات 

باألحزمة 
الناسفة؟ 
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34$%) $%½í$mnR  K%9IÛ$ÜT$%ij  '%f $;V  :'mn$%�.:$mn$,�.  ';< $=}à$mnR34$%)$�½í$mnR  ,s�$¢®7 :$mn!,�.  K34%) 'ÞC $�*°�  :mn!<?=$�q34$%��  'mnR$l:
 !Ýâ !äå'%" $æV  $fCDmn!%�. !îb'%ij$lÌÍÎÏÐ :  $§IÛ$ÜT$%ij  ';ò7$l34 'º°��34$%̈QR!Ýâ !äå$%-.IÛ$ÜT,º $�°�$mnR  $ab'%º $Y�\]DA7 :$mnR  $ab'%) $*å-A7 :$mnR
 $&:$§'mn $Y�\]DA7 :  $,©$�34$,}FGA7 :  ,s�%¢¦ :$mnR $�  ';ò7$l34 'º°�:$mnR$& 34$�) !%æV  '%f $�q  $ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  $;< $%=��$§  'ÝÒ$¢HIJ

يشير الناظُم إلى موقِف رجاِل مدرسِة السالمِة في نشِرهم دعوَة 
اإلسالِم في العالِم اإلنسانيِّ : هل تواَنوا أو تخاَذلوا عن نشِرها أو 
ـروا رغبـًة في الحياِة الدنيا وَعَرِضهـا الزائِل ؟ بل هل جاملوا  َقصَّ
شعبًا من الشعوِب الكافرِة من َعَبَدِة األوثاِن وسكتوا عن تبليِغهم 

وتبصيِرهم بتوحيِد اللِه ووجوِب اإليماِن به وُحسِن عباَدتِه؟ 
ُد الناظـم واقَع الحاِل فـي ُجملٍة من البلـدان التي وصل  ويعـدِّ
ـَلِف وبهم دخل العديُد من أهلها في اإلسـالِم عن  إليها ُدعاُة السَّ

َفَرٍح وِرضًى، والجواُب كما يشير الناظم:
'%f$%gh !º°�$mnR  KÝqIÛ$ÜT $º°�$mnR  K"#

',&$%(̈QR  !;ò7 34$%��$�'%f$}å$,-.�:  $01'234 $Yº\]DA7 34$%ij  $§34$}å $%Êª®7 :  :mn!<?=$}C $%R�  '%f $�q
34$Àx$û¼!lÌÍÎÏÐ :  :mn!,¶ 'ó�$l:  $%k34$Àx,y $lÌÍÎÏÐ :$mnR  $01'234 $}C¥A7 34$%ij34$Àx$%y$mnR  K34Y%) !ó�  $ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  :mnR!z $�¾\]$%!$mnR

ـَلِف الصالـِح وما أثبَته تاريخها  يبِرُز الناظُِم حقيقَة مدرسـِة السَّ
عـِويُّ فـي أفجـاِج العالـِم ُكلِّـه مـن نشـِر الدعـوِة بالحكمـِة  الدَّ
والموعظِة الحسـنِة، وذلك عائٌد إلى ثوابِت المدرسـِة وُأسِسـها 
التربويـة والتعليميِة والدعويـِة الخاليِة من التسـييِس واالختراِق 
ـلبيِّ ، منذ نعومـِة األظفاِر حتـى لقاء الملك الجبـاِر ، وكفى  السَّ

مهمة دراسة 
تاريخ السلف 
وكيف نشروا 

الدعوة إلى العالم

كان السلف 
رجال فتح وسنن 

وسالم
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ًة على السالمِة وحسِن الُمنَطَلِق. بهذا التميُِّز اإليجابيِّ ُحجَّ
',S �$̈HIJ$z'&C $*q  'Ýâ $äå',"$>?=$UV  !S¡Yçè:  ¡s_$%t*+$,EQR  '%k l:$mnR',S �$̈ÇJÈ$Õ?=$}å-A7 :  :mn!�A7 34$%)!,½í  'ÝÒ$¢A7  $YmnR !ab$}C¥A7 :  $BC $*q
,s_̀$§34$%)$ß437 :  $,©$z '¾¿+!%"$%½í  :!mnR�$§34$%ij  ';<$%=@j$§:$mnR$Y%z�A7 :$mnR  $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª'S?=$@®7  ÌÍÎÏÐ  $S¡Yç$è

يشـير الناظُم إلى موقِف السـلِف من الجهاِد في سبيِل الله عند 
اجتمـاِع شـروطِه وأنهم ُيبـاِدرون إلى سـاحِة الجهاِد مـع العدوِّ 
الحقيقـيِّ وال ُيباُلون في ذلـك بالموِت ، كما حصل لبعِضهم في 
أوا مراكَز الصدارِة بالجدارِة فقاتلوا الُكّفاَر  نواحـي الهنِد وقد تبوَّ
وأبَلوا في الجهاِد بالًء حسـنًا، ولم يكـن ِجهاُدهم وال ِقتاُلهم من 
أجـِل الُملـِك والُحكـِم أو من أجـِل الغنائِم وعائـداِت الحرِب، 

وإنما من أجِل أن تكون َكِلَمُة اللِه هي الُعليا.
'%f $�â $äå'%EQR :$mnR  !;ò7mn!,rQR$l:  34$�q  ',éê$Y,�F $5�$mnR  'l:$z',{QR 34$%̈QR'%f$}à$mn�A7 :$mnR $,ô,# $,ÙF$ú437 : $Y9?= $Y�º\]DA7 : $%f $�q '� $%a b'��:$mnR

 '%f $�q$Y%z�A7 :  ,s�%¢QR  $& 34$�)!%ÞC¥A7 :  $%ô,ìí$%§34$T7IG$l:  '� $%a b'��:$mnR '%f$%gh !Yº\]DA7 :  $;< '=}à$l:  :mn !ÿV $Yîb$%ij$mnR  :mnR!z$Y%&F$GHIJ  '%f $�q
اِء والُمطَّلعين على المنظومِة وشرِحها  ِة الُقرَّ ُيشـيُر الناظُِم لكافَّ
ُلـوا ما ُيـوِرُده عليهم من البيـاِن والتحذيِر وُيمِعنـوا النََّظَر  أن يتأمَّ
ـكِّ والَوَهِن الُمسيطِِر على ُعقوِل جيل  والقراَءَة بعيدًا عن داِء الشَّ
المرحلـِة فليس وراَء هذا الكشـِف مصلحٌة ماديـٌة وال دنيويٌة بل 
العكـُس ، وهي غيرٌة علـى الدين وانتصـاٌر لحقائِقـه الُمغيَّبِة مع 

ثواٍب يرجوه ويتمنّاه.

موقف السلف 
أمام الظروف 
التي تلزمهم 

القتال أو الجهاد 
الشرعي

تحذير لألجيال 
من سياسة الغثاء 

والوهن 
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َجِة التي أوصلت  ُر الناظم من اسـتتباِع األكاذيـِب المروَّ ويحذِّ
الجيَل المعاصر إلى تكفيِر َسـَلِفِه، فهي أكاذيُب ُغثائّيٌة ال تتجاَوُز 
حجـَم تقديِرها المشـار إليه في أحاديِث َمـن ال ينطق عن الهوى 

.m
!§34$%}F '5�$lÌÍÎÏÐ :$mnR  !& 34$%)' %½í$lÌÍÎÏÐ :  $Ýâ $äå'%EF$,Ö'½A7 $mnR:mnR $§34$%)$,½í  'ab$,̈QR  $%fþ8'%EQR$YzM?=$@A7  '%f $�q  $Yfþ8 !%Ê�$mnR
,s�$¢£=$%³ª®7 :  $Y,éê$Ãª®7 :  ¡s�$%õF$%Gj$mnR  ¡s�$%¢QR 34$%³ª$,Ë  '%f $�q  'mnR$l:$;ò7 $a b$%³ª®7 : $;< '=}à$l: $ %ô '#¿+$Y%"½A7 : ,s�%¢QR K34}C $%¤',#$,Ø� 'º\] !pq ',ST$ø?=$��'z$¾)437 :  $& 34$�) !%æV  '%f $�q  ��,g�$�) $ÆUIJ  'ÝÒ!Pà$mnR',ST$ø?=$}C$,Ö'%ÞF!ú437 :  ¡s_̀$lmnR!Yz�A7 :  ,s�%¢QR  ¡s�$Y %¢¦ $z$,�  '%f$Yßx$û¼

يشـيُر الناظُِم إلى مسـألٍة هاّمٍة تسـَتِحقُّ المناداَة واإلبالَغ وهي 
الالِت الطاهرِة من أهِل الَبيِت  مسألُة االندفاِع من بعض أبناِء السُّ
مّمـن َنَحـوا إلى َطَرَفي اإلفراِط والتفريِط كاسـتجابٍة ال شـعوريٍة 
بالظُّلـِم لدى الغيـِر عند فريق، والشـعوِر بالتقصيـِر واالرتكاِس 

َي بدعًة وِشركًا لدى اآلخرين. فيما ُسمِّ
'Ýâ $äå $%" $Þà'%ab$�q  '%f $;V  !01'234 $}C¥A7 :  ¡s�$¢®7 :$mn$,�.  'ab$,}F$%VQR'Ýâ $äå$0Ò'¢ÇJÈ!ó� $§34 $º\]$%PQR  '%f $�q $�mn !Jå !Y%O678-A7 : !%ab'%) !·q
:$z$�ÇJÈ'%; !·q  K34}C,Ö $%'� $�º°�  KÌÍÎÏÐ 'mn$,rQR  'Ýâ $äå $-A7 'mn$,rQR $mnR:$� $,g�'%̈QR : !%fþ8'Êª$'¼ ('ÝÒ $Pà$z'�ÇJÈ$%�QR ( ,s�%¢QR  ¡s�$,¢¦$l: 34$�q$mnR !BC $%WF '�*\]$,!  $�ô,ìí$a b$³ª®7 :  ,s�%¢QR  $;< ,=)$½A7 $§  ÌÍ$ÎÏÐ $mnR:mn!�C$%¤ $#¿+  'ab$,̈QR  ,s_̀$%î �$Y@A7 :  ÌÍ$YÎÏÐ $l:  'Ýâ $äå $-A7 'mn$,�F $GA7

يشـير الناظُم إلى ما تناهى به العلُم مكتوبًا ومقروءًا ومسـموعًا 
ومرئيـًا في وسـائِل اإلعـالِم وثمراِت األقـالِم ، منذ ظهـوِر هذا 
المنهِج الغثائيِّ في الواقِع العربيِّ واإلسالميِّ ، من سوء حكِمهم 

تحليل واع 
لألقاويل 

المرجفة في 
المرحلة

نقاط الشناعة 
في أفكار أهل 

اإلفراط والتفريط
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وُه )ِشـركًا( ، وهو قوٌل شنيٌع وُمنكٌر وال  على المسـلمين بما َسمَّ
بْتـُه عقوُل البعـِض منهم  أصـَل لـه ، وإنما هـو َمحُض افتـراٍء ركَّ
خالل قراَءتِهم لسـلوِك ومواقِف اإلفـراِط والُغُلوِّ لدى البعِض ، 
أو تنزيلهـم المعانـي القرآنيـِة التـي نزلت فـي وصـِف الجاهليِة 
وأحـواِل المشـركين األساسـيِّين على المسـلمين لـدى البعض 
اآلخر مما شكل سوَء قياٍس وفساٍد ظنيٍّ ، وهو الظَّنُّ الذي َصيَّره 

إبليُس مدرسًة له ، وإليه أشارت اآلياُت من قوله تعالى : ژ ھ 
 ،]20 ]سـبأ:  ژ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
وقولـه تعالـى: ژ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ژ 
نِّيَُّة وعليها تستقيُم كافُة الُفهوِم  ]النجم: 28[ ، فهذه مدرسـُة إبليَس الظَّ

القياسيِة التي أشار إليها الناظُم من قوِل تلُكم المدرسِة:
!abXZ%O'ÙC!,¥¦  $�mn!%¶ !Z,�FGA7 :  $Y%k $l:  '�� $ãd�~$67 'mn$,�F$%Gj:mnR !ab$,}F XÚZ,O 'FV :  34$�q  :mnR !� $Yz$%�  !&WLM�$XY4!}C¥®7 :$mnR !ÝÒ$%¢�$)*+  $ %É34$%) $,ÞFGA7 :  $,ô'Âª$,Ë  ,s_̀$%î �$Y@A7 :  $Y%k$l::mn !râ $Y%ã5678$%V $mnR  :mn!�HIJ$z '�¾°�$l:  $%kmnR !z$l� :$Y%z�A7 :$mnR K:a b $%��34 $º\] $pq  'ÝÒ!Pà$�mn!%¶!,ÆQR  :mnR !%a b$%³ª$Y,Ë :$mnR: $a b$Y %³ª!Yù(×]D®7 :  $9mn

!�HIJ!Yz�A7 :  ¡s_̀$z$,�  34$}å$-A7 'mn$Ã�$mnR ',ST$%ij $ab $Yº\]DA7 34$T7IG  'Ýâ !äå$%"','�$%=í  !& 34$�Ò$Ó?=!}C¥A7 :$mnR'ST!%)$�½í$mnR  KY;£!T,-./$,®7  K%k34$Y}å!-HIJ  $ST'%º $��°�$mnR
$ %Émn!�C !Y�*\]DA7 :  ,s�%¢QR  $)'z $Y�¾\]DA7 :  %kmnR !�$Yz$¾)x!,y$ %ÉmnR !�!Yî �@A7 :  ,s�%¢QR  $;ò7 34$À437 :  $%kmn!<?=!T7IG'l34$,ij$mnR

دت به  يشـير الناظُِم إلى هذا التقسـيِم البدعيِّ الخطيِر الذي تفرَّ
مـداِرُس القبِض والنقـِض القائمِة على )مدرسـِة الظَّنِّ اآلثمِة( ، 
ينـيِّ المعاصِر  ِف الدِّ وهـذا التقسـيُم هـو ُمرَتَكُز حـركاِت التطـرُّ

أقاويل مدرسة 
التفريط في 

السلف الصالح
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ِف الدينيِّ السـابِق مع ظهوِر مدرسـِة الظَّنيـِة ، فهم جميعًا  والتطرُّ
ٍه سياسـيٍّ ضـد المحاوِر الثالثـِة ذات العالقِة  ينطلقـون من توجُّ
ِف ، المذهبيـِة ، آِل الَبيِت  بتاريـِخ الخالفِة اإلسـالميِة.. )التصـوُّ

الُمعَتِدلين( .
وهـذه المحاِوُر الثالثُة كانت رائدَة الحركِة الفكريِة والشـرعيِة 
في بالِد العالم العربيِّ واإلسالميِّ منُذ بدايِة عهِد الدولِة العثمانيِة 
ِق  – القائمـِة علـى نظـاِم الخالفة المشـروِع- حتـى عهـِد التَّمزُّ
ِك وتدخِل الدونمة والفكـر العلمانيِّ الغربيِّ ، مما جعل  والتََّفـكُّ
الظروَف مالئمًة لوضِع الفكِر الظنيِّ اإلبليسيِّ على النحو التالي:

كلُّ المشاهِد والقباِب التي على القبوِر أصناٌم وطواغيُت.- 1
ِف - 2 علمـاُء المذهبيِة وآُل الَبيـِت الداعون إلى مذهـِب التصوُّ

أشباُه كهنٍة وسدنُة قبوٍر.
ِف والمحبُّون لألولياِء - 3 المسـلمون المعتقدون اعتقاَد التصـوُّ

أحياًء وأمواتًا.. ُعّباُد قبوٍر ومشركون باللِه..
وعلـى هـذه األقسـاِم الثالثِة قامـت عقاِئـُد التجديِد وسياسـُة 
التوحيـِد منُذ عصِر تكوينها في القـرن الثامِن حتى عهِد امتداِدها 
َع  فـي القـرِن الرابـِع عشـر والخامس عشـر الهجـريِّ ، ومـا تفرَّ
عنهـا من حـركاِت اإلصـالِح كما تسـمى والتـي آلـت فيما بعد 
ِف والقمِع االعتقـاديِّ ، بصرف النظر عن  إلـى اإلرهـاِب والتطرُّ
ِع مواقِفهـم بين اإلفراِط  ليهـا وُمسـتثِمريها وتنوُّ مصاِدرهـا وُمَموِّ

والتفريِط واالعتداِل.
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$& 34$%ij²ÌÍÎÏÐ :  $,ST$}C'úx!Á��  $%kmn!÷à$Ymn $��\]!,!,s�$l¢¦ 34$�)!%ÞC¥A7 :  $"%#
$ïð'%ñ$ß437 :  ,s�%¢QR  ¡s�$,¢¦$l:  ?=$Zµ$[IG 'z $�¾°�$l:  Kîb,ij $ab'UV$�  $Y;£ !T,7IG  $%f,gh $}C $%¤',#$,Ø� 'º\] !pq'� $,g�$%º'%# !pq  K,s_̀'l:$z$%�  $z'¾q$lÌÍÎÏÐ :  !z $Y¾\v$%ÙF!,Gj 34$}C$%¤ $#¿+  'ab$,̈QR  34$Àx$%y  �9mnR !a b'%³ª$'¼  !Y;£!T,-./,®7 :$mnR¡s�$�V $mnR  '%ab!�q  $ë678," $óª!$47 :  $%f'ßx $%Á5+  �"%#$'¼ '�$%g�!�q

ـُر الناظـُم الحالَة التي تعيُشـها أجياُلنا المسـلمُة في  هكذا يفسِّ
عصـر الغثـاِء والَوَهـِن، الُكلُّ فـي انخـداٍع بما صنعتـه محاِضُن 
أبنـاِء  والغالِـُب علـى  والتدجيـِل،  والـزوِر  والتجهيـِل  اإلفـِك 
با  ُج المبرَمُج ضمن المحيِط المألوف منذ الصِّ ساِت التخرُّ المؤسَّ
ُر مفهوَم )األمِر( على  ِج المنهجيِّ مّمن يبـرِّ وحتى مرحلـِة التخرُّ

غير وجِهه الصحيِح.
',ST$}C$Y%Ö,ÞF!ú437 :  $,ST $º\v,Ø� $º°�$Yî �@A7 :  $%@QR $z'&C$,¥¦  'ÝÒ$¢A7'ST$}C$Y%¤ $#¿+  K:�mnR !%�  $9?='%̈QR $lÌÍÎÏÐ :  :$%ab¡}å $-A7  '%f $�q$mnR

 

'ST$%)$%'� !º°�  ,s�%¢QR  ¡s�$%õF $4678 '-¿+!9437 :  $�34 $�º°�$l:  'ab$,̈QR $mnR

 

'ST$%) $·q$%�  $%̧F '�*\]$PHIJ  $ab'%) $æV  :$%ab¡}à  $;<'�=) $ß$437

 

يشـيُر الناظُِم إلى غفلِة الجيِل المعاصِر عن حقيقِة األمِر الدائِر 
فـي أقبيـِة التصنيِع ومواقـع التطبيـِع، إال أن هذا األمـَر قد تناول 
َد في  الكشـَف عن حقيقتِه وشـموِل فِتنَتِه رسـوُل الله m ، وحدَّ
فقه عالماِت السـاعِة مقتضياِت ُظهوِره وانتشـاِره في األمِة، وأثَر 

الكفر والكفار ومن سار في درِب ِخدمتهم وتنفيِذ ُمخطَّطهم.
',É34$%º !�°� ,s�%¢QR !�f×v,Ø� $}C$,¥¦ $;< ,=) $%óª®7 : !%ô$DA7 34$%}C$%!QR',É34$�q $a b$%³ª®7 :  $01'234$UV  $01'234 $}C¥A7 34$%ij  K34%) $,'�$,) %ÞF !*q

التشويه المعلن 
من ألسنة مدارس 

القبض والنقض

حقيقة حال 
الجميع أمام 

البرامج المصنعة
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',ST$ø?=$,̈QR'mn$Ãª®7 :  !�',g�$%UV  $%f,�$Yî �@A7 :  ,s�%¢QR  !ST$@A7  34$�q$mnR',ST$ø?=$,-./ '�¤\v!w437 :  $& 'îb$%ij  $;< '=)*+$l:  '%f $;V  $ST$ø?='}å$ %Êª$®7
يشـيُر الناظُم بعد أن بيََّن القواعد األساسيَة للمنطلق التكفيريِّ 
ومـا ترتََّب عليـه من اعتداٍء خطيٍر وجوُد خطـورٍة أخرى أصابت 
جيَل المسلمين خالل هذه المراحِل الُمتَقولَِبِة ، وهي أن الغالبية 
يعيشـون تحت اهتماماِت المجتمِع المسـيَِّس لعلـوِم الَخَدماِت 
صـاٍت أكاديميـٍة عاليـٍة وشـبِه  ومـا تحتاُجـه الحيـاة مـن تخصُّ
ماِت  عاليـٍة باعتباِرها وسـائَل الحضـارِة المعاصرِة وُصلـِب ُمقوِّ
سـاتِها الحديثِة ، وليس لهذا الجيل الُمتَأسـِلِم والمسلِم غيُر  مؤسَّ
الحوقلِة عندما يشـَهُد االختالَف والصـراَع االعتقاديَّ والطائفيَّ 
والطََّبقـيَّ المهيمـن على الُكَتِل المهنِدَسـِة حركَة الحيـاِة العربيِة 
ـِب وصـرِف عقِلـه وقلبِـه  واإلسـالميِة ، وذلـك لجهِلـه الُمركَّ
الِت السياسـيِة والفكريِة وما  ودراسـتِه عن معِرَفِة مسـيرِة التحـوًّ
ـَض عنهـا فـي األمة ، فهـو ال يعلم عـن ذلك غيَر ما درَسـه  تمخَّ
ِب أو الواقِع  أو مـا قرَأه أو ما شـاهَده في الواقِع اإلعالمـيِّ الُمركَّ

اإلسالميِّ االستسالميِّ الُمقوَلِب.
34$%)*+$0q 34$%}C¥A7 :  !;<,=@j $%�

!l34 $º°�  :$%ab¡}à  $;< '%=��$lÌÍ$ÎÏÐ34$%)*+ $%"!,ÆQR  'ab$,̈QR  KBC$%¥¦:$�  K%f
'�HIJ!�  K"#'z $�¾\]$%! 'ST$�Ò $Ó?= '%5678$l:  'mnR$l:  K:a b$��$l:  ,s�$%¢¦ 34$��

!l:  '%f$�A7 $mnR',ST$ø?=$��'z$¾)437 :  ,s�%¢QR  KÝÒ$¢A7 ?=$UV  'mnR$l:  KÝÒ$¢HIJ34$��  '%f $�q

 

يشير الناظُم إلى ما هو بَِصِدده من ُمساَعدِة الموافِِق والمعاِرِض 
من مجموعاِت االختالِف العقديِّ والطائفيِّ والطبقيِّ والسياسيِّ 

حال غالب 
أجيالنا المعاصرة

قراءة الحياة من 
واقع شرعي 
جديد للركن 

الرابع
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واالجتماعـيِّ وهُلمَّ جرًا ، باعتبارهما ) ثمرًة من ثمراِت مدرسـِة 
ق َتُسـد( من  دِة القائمِة علـى ما تبثُّه )َفرِّ الظَّـنِّ اإلبليسـيِة( المعمَّ
جهـٍة ، وسياسـِة )ەئ وئ وئ( من جهـٍة أخرى بيـن الُمصلِّين، 
ْكِن الرابِع المغيَِّب تمامًا عن الدراسـة التعليمية  وذلك بَِشـْرِح الرُّ

والتربويِة المعاصرِة.. 
 ، (1(»!01234 $}C¥A7 : !%fþ8$%",ÞF!,Gj« كُن المقبـوُض المعنى فـي الحديـِث وهـو الرُّ
ُد منهجَة التعليـِم المعاصِر وقبَضه  والقبـُض في هـذا المعنى يؤكَّ
َت على جيـِل الَخَدماِت الكثيَر والكثيَر من علوِم الديِن  حتى ُيفوِّ

الواجبِة. 
وكمـا أشـاَر الناظُم إلى أنه لـن ُيحابَي أحدًا بُِسـكوٍت عن حقٍّ 
ـنَُّة  ت عليه السُّ يعَلُمـه ، وال بقـوٍل بِدِعـيٍّ يخالِـُف حقيقَة مـا َنصَّ
الشـريفُة ، والجميـُع فـي هـذا األمـر سـواٌء الحاكُم فـي ُحكِمه 
.. فكلُّهم وإيانا نحتاُج إلى  المرحلـيِّ والعالُم في علِمـه الَفيَصليِّ
ـنَِّة ، وهو البديُل الَحقُّ عن ُخَزعبالِت الُجّهاِل  ِعلٍم الكتاِب والسُّ

راِت االنفعاِل وصراعاِت األجياِل. وتصوُّ
'%É34$,6 $½-./,®7 : $;ò7 34$,̈QR 34$�q $;< ,=)$½A7 $Yî �@A7 : ,s�%¢QR !;< '=)*+$lÌÍÎÏÐ 34$%̈QR'%É34 %³ª!$47 : ,s_̀$§34$}å-A7 : $,ST$Y%º !�°� ,s�%¢QR ¡s�$,¢¦$l: 34$�q 'mnR$l:

صحيـح البخـاري )100( ، صحيح مسـلم )2673( من حديث عبد   (1(
َ اَل َيْقبِـضُ الِعْلَم اْنتَِزاًعـا َيْنَتِزُعُه ِمَن  الل بـن عمرو بن العـاص : »إِنَّ اللَّ
َذ  َ الِعَبـاِد، َوَلِكـْن َيْقبُِض الِعْلـَم بَِقْبِض الُعَلاَمِء، َحتَّـى إَِذا مَلْ ُيْبـِق َعامِلًا اتَّ

وا«. وا َوَأَضلُّ ااًل، َفُسئُِلوا َفَأْفَتْوا بَِغرْيِ ِعْلٍم، َفَضلُّ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّ
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ُد الحديَث عنها  يعيـُد الناظُِم القارَئ إلى ذاِت الحقيقِة التي ُيَردِّ
بعـُض المتأخرين مـن قولهـم : )ال نريد ما قال : فـاٌلن وفالن ، 
وإنما نريُد ما قال اللُه وقال رسوُله m(.. وهذا األمُر هو أساُس 
مـا نحـُن بَِصـَدِده سـواًء من تراكمـاِت األقاويـِل لـدى الصوفيِة 
والمذهبيـِة وآل الَبيـِت الُمنَتَقَدِة لدى البعـِض ، أو من تراُكماِت 
َفِة للمعاني.. فالحقُّ  المدارِس الظنيِة القياسـيِة المتأولِة أو المحرِّ

أحقُّ أن ُيتََّبَع..
وفـي اعتقادي واللـه أعلم.. أن التناوَل الشـرعيَّ للركِن الرابِع 
مـن أركان الدين وِخدَمَتـه ألجِل رفِع الحرِج عـن األمِة هو خيٌر 
وأفضُل من دراسـِة أركاِن الديِن ناقصـِة المبنى ومبتورِة المعنى، 
َأ الناقضيـن والقابضين على  ِة، وجـرَّ ممـا أوقـَع الحرَج بيـن األُمَّ
َل بأيدي  العبِث بالتاريِخ اإلسـالميِّ ومخرجاتِه الشـرعيِة، ليتحوَّ
المهندسـين المنصوِص على َفَشـِلهم في أحاديـِث الركن الرابِع 
إلى دعاٍة وهداٍة ورجاِل اقتداٍء، وهم ليسوا كذلك بِنَصِّ األحاديِث 

يٍق؟ ژٿ  ٿ  ٍق.. وصـادٍق.. وِصدِّ الشـريفِة، فهل مـن ُمَصدِّ
ٿ ٹ ٹٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ژ ]الزمر:33[.

 

األصل في 
االستدالل على 

الواقع
ما قاله الكتاب 

والسنة
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!�ô$DA7 WXYZ�ODA7 �: !%5,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:
TU4!iTU4%QR$

!jCe.( /kl >?)
Ym4inop̀ a

',ST$@A7 34$ %³ª!õC¥®7 :  $©$%ab¡}à  ,s�%¢QR  ,s_$,($Â�mnR!z '=678!l:',ST$@A7 34$�q$Y%z�A7 :$mnR  $01'234 $}C¥A7 :  $;< '=}à$l:  $Y;£!T,-./$,®7
,s�$¢£=$%³ª®7 :  $Ýâ 'äå$%EFGA7 :$mnR  $îb,ij$a b' %³ª$Y,ù>@®7 :  ,s_ $%t $%;V :$� $mnR$;<$%=)',ÞF$,\ '�\v!w437 34$%ij $z '¾¿+$EC¥A7 : :$%ab¡}à $ë678'%-.$� $mnR
$%k34$T7IG'�$lÌÍÎÏÐ :  $,ST $º°�:$�$§  :mnR !lmnR $ab'%)$,½í  '%k$l:$%k34$,º$%#DA7 :$mnR  $Yfþ8$Y%"½A7 :  ,s�%¢QR  K,ST$}C$%¥¦

'�$l:
يشـير الناظـُم فـي هـذا التبويـِب لمشـروِع التجديِد الشـرعيِّ 
الحامـِل ِصَفَة العالِج من جهٍة ومشـروِع ربِط الحاضِر بالماضي 
والمسـتقبِل وذلك بدراسـِة »فقِه التحوالِت« القائِم على ُرباِعيَِّة 
األركاِن ، وهـو مشـروٌع هـامٌّ في قـراءِة الحياِة اإلنسـانيِة عمومًا 

والحياِة اإلسالميِة خصوصًا من وجهٍة شرعيٍة خالصٍة.
!�$Yz$,&F!ú437 :  34$%)!%½í 34$Àx,y $l:  34$%) !·qIÛ$ÜT 'º°� $l:!z$�HIJ'%îb!,ij  �%f'�HIJ!�  !%k34 $º\] 'Â� $lÌÍÎÏÐ :  !© $ab'}C$%¥¦$mnR
$,ST$UV 34 $Yº\vN?=$@A7  �,ST$�qIÛ$ÜT$UV  34$}å!EC $%¥¦:$�$,ST$@A7 34 $º°� $Yz�A7 34$%ij  $01'234 $}C¥A7 :  $ë678'%-.$�  !fCD 34 $º°�$l:

يبيـن الناظُم تفصيـَل الوحدِة الموضوعيـِة لحديِث جبريَل من 
حيـُث التقديُر النبويُّ َبدءًا باإلسـالِم، ثم اإليماِن، ثم اإلحسـاِن، 
والرابُع الِعلُم بعالماِت السـاعِة، وهكذا ترتيُب الحديِث بصرِف 
دوا األركان بثالثٍة فلُربَّما كان  النظِر عن موقِف العلماِء الذين حدَّ
لهم ُعذُرهم الشرعيُّ في تجاُوِز الركِن الرابِع، أما سياُق الحديِث 

مشروع التجديد

أركان الدين 
األربعة
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فثابٌت بأربعِة أركاٍن تجَمُع أمَر الدين بتفصيِله.

$%kmn!%¶ 'ÆÇJÈ$ß437 :  $,ST$UV 34 $Yº\]DA7 :  !ST',}F$%VQR  !ST',}F $%WFGA7 34$%̈QR$%kmn!+x '%Á5+$947 :  $%f $;V  KÌÍÎÏÐmn !¶*+'%EF $*q  $;ò7 :$%�  ÌÍ$ÎÏÐ
$%f,�$Yî �@A7 :  $01'234$UV  !fCD!� 'îb$,ij  '%f $�q  !Y;£ !T,7IG$mnR,s_$%(,· $FV  K%f

'�HIJ!�  $%@QR '%a b$³ª$%Ë  !ST !º°�!� 'îb$,ij
كُن  يشـير الناظُِم الى غياِب فقٍه كامٍل مـن أركاِن الديِن وهو الرُّ
الرابـُع الجامـُع لفقـِه األشـراِط والعالمـاِت والِفَتـِن ومضالِت 
الِفَتِن والمالحِم والبشـاراِت والذين يدُرُسـون أركاَن الدين إنما 
كَن الُمتَغيََّر، أي : ِعلَم الُمتَغيِّراِت  يدُرُسـون الثوابَت وُيهِملون الرُّ

الِت. والتحوُّ
34$�)!%ÞC¥A7 :  !§mn !ÿVmn$rq $Y;£!T,-./,®7 :  $%É34$)*+$l:  ¡s_$Y,($Â�34$�º$%#!%Âª®7 :  !z'�ÇJÈ$·q  $f×v,Ø�$,º '�\v$Y,Ø�@A7 :  !,ST$%º,#$%PQR $mnR

ًى على  أي إن غيـاَب فقـِه عالمـاِت السـاعِة جعـَل األمـَر ُمعمَّ
الِت والنقائـِض ، والتبـَس  الكثيـِر مـن العلمـاِء فـي أمـِر التحـوُّ
عليهم األمُر في شـأِن الوالِء والبراِء ومفهوِم الخلفاِء الراشـدين 
يـن والُحلفـاِء الُمفسـدين الناقضين ، واختلطـت األموُر  المهديِّ
وعاَث الشيطاُن بَِخيِله وَرِجِله الستثماِر المراحِل والدين لصالِح 
َة  برامِجه اإلبليسـّيِة ، مع أّن َمن ال ينطُِق عن الهوى قد أقام الُحجَّ
ت  وبيَّن األمر من كاّفِة جهاتِه ، فال ُعذَر ألحٍد في تجاُوِز ِعلٍم نصَّ

ديُة على صاحبِها أفضُل الصالة والسالم. عليه اللساُن المحمَّ

 ',©$§?=$UV $lÌÍÎÏÐ :  !%ô $%Âª$,Ë  :$%ab¡}à  $;< '%=��$lÌÍ$ÎÏÐ

 

',©$§34$,ij $Yz�A7 :  ,s�%¢QR  $%k34|�lÌÍÎÏÐ :  $BC $%¥¦:$z$�A7

غياب فقه العلم 
بعالمات الساعة

موعود الغثاء 
الذي أصيبت به 

األمة بعمومها
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34$³ª $%ù(5+:$mnR  ¡s�$YáÒ$PC!ú437 :  !Y,éê$Ãª®7 :  ,s�$¢£=$ %³ª'%& $,(.$D®734$��$§34$,}FGA7 :  $,ô ,# $,ÙF$ú437 :  $9?='%̈QR $lÌÍÎÏÐ :  $Ýq $%� 'Iå$%-.$mnR
يدعو الناظُِم أهَل العلِم وُطاّلَبُه في سائِر البالِد إلى إعاَدِة النظِر 
كِن الرابِع ،  في أركاِن الديِن المدروسـِة واالعتناِء التـامِّ معها بالرُّ
ليعـوَد إلى موقِع الريـادِة والمعرفِة من جهٍة ، ولينَجِلَي بدراَسـتِه 
َن أهُل العلِم من التمييِز بين  نصيٌب من الَحقِّ المطموِس ، ويتَمكَّ
الَحقِّ الواضِح ، واإِلفِك الَمقيِت القادِح ، تبعًا للمنصوِص ، وما 

أثَبَتتُه النُّصوُص.

$;< ,=º $#¿+'%EF$Y,Ö½A7 34$%ij  $%k34$T7IG'�$lÌÍÎÏÐ :  $fCD!� 'îb$%ij$mnR$;< ,=º $#¿+'l34$Y,)½A7 :  $,ST$�Ò$¢ÇJÈ'óª!'¼  K,ST$}C$%¥¦
'�$l:

 ',ST$ø?=$��'z$¾)437 : ,s�%¢QR 34$%)$%½í 34$)*+$l: ,s_̀$%î �$Y@A7 : ,s_̀$ab'%)!,½í',ST$ø?=$,-./ '�¤\] !pq  '%f $�q  34$%ij$�',g�$%UV  $%É34$)*+$l:  34$�q$mnR
 ',ST$%ij 34$,ij$Yî �@A7 :  !,ô$%ìí:$mn$��.  �,ST$�ijIÛ$ÜT$�ij ',ST$%ij 34$)*+!0q  �,ST$UV'z $�¾°�$mnR  �îb$lij 34$,}F $]V
 $,ST$,) $ÆUIJ'%�$Y,g�@A7 :$mnR  $)mn!<?= !Yº\]DA7 :  !"%#

$ïð'%ñ$·q$mnR $,ST$%ij 34$�q$lÌÍÎÏÐ :  !"%#$à̂ 34$%) $·q  34$}å $%-.  ¡s_$%t'%>�!,=í
$%fþ8 $,EQR :$mn$Y%¶>?=$@A7  $%k34$T7IG'�$lÌÍÎÏÐ :  !BC $%¥¦:$� $mnR $%fþ8 $,EQR 34$%ij  K§34 $º\]$%PQR  '%f $�q  !Y;<!=³ª$,Ë  34$�q$mnR

 ',ST$,}F,Ö$,ÆQR $§  �,ST$@A7$l34 'º\] $pq  $©$%ab¡}à$mnR',ST$,}F,Ö $,ÞF$5ª®7 :  !� $Iå '%O678!,-.  34$}å ,"$%ÆQR  !Yfþ8$Y%"½A7 :$mnR
يشير الناظُم إلى وجوِب دراسِة أركاِن الديِن بتقسيماتِه األربعِة 
كما سـبقت اإلشارُة إليه ، وأساُس هذه الدراسِة تقوُم على النََّظِر 

الواعي في األموِر التاليِة: 
ِة مواضيِعه.- 1 القراَءِة المستفيضِة في حديِث جبريَل ش بكافَّ
ِة للركِن الرابِع وربطِه باألركاِن الثالثِة.- 2 القراَءِة الخاصَّ

بدراسة الركن 
الرابع تنجلي 

العماية

الثالثة الثوابت 
والمتغير

التحليل الواعي 
لحديث جبريل
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القـراَءِة الواعيـِة لَِطَرَفِي النَّصِّ النبويِّ في إجاَبتِه عن السـاعِة - 3
عمومًا ثم عن عالماِت الساعة تحديدًا.

القـراَءِة الواعيِة لكافِة أبواِب العالماِت واألشـراِط المرتبطِة - 4
حاِح قبل غيِرها. بالموضوِع في ُكُتِب الصِّ

ـنَِن والمسانيِد ، وأخِذ - 5 توسـيِع الدراسـِة والقراءِة في بقّيِة السُّ
المسـتفاِد منهـا في ِخدمـِة فقِه التحـوالِت المنصـوِص عليه في 

الكتاِب والسنِة.
ولعلَّ من أهمِّ ُمهّماِت النظِر في هذا العلِم تجنَُّب الهمِز واللَّمِز 
والغمـِز الذي َيبنِـي عليه الناقضون والقابضون سياسـَة التجريِح 
للموضـوِع ودراَسـتِه، كقولهم : هذا َخرٌق لإلجمـاِع ، ومخالفٌة 
ـَلف، وهـذا قـوٌل بِدِعيٌّ لم َيسـبِق أِلََحـٍد تناُوُله  لمـا ُأثَِر عن السَّ
كنِّيـِة المشـاِر إليها، واشـتغاُل البعـِض بمالحقـِة األحاديِث  بالرُّ
الضعيفِة والرواياِت المتكلَِّم فيها ومحاولِة إسقاِط قيَمِة الدراسِة 
بِعُمومها بتسـليِط الضوِء على الدراسِة الحديثيِة لما َضُعَف أو ما 
كان مـردودًا مـن الروايـاِت إنما هـو رغبٌة في صـرِف الناِس عن 

دراسِة الركنيِة الرابعِة المشروعِة.
وقد نبَّْهنا لهذا الشأِن استباقًا لما قد ُيصاُب به بعُض المسلمين 
راِت والتحريِش  من ِعَلِل االسـتتباِع لفقهاِء القصعِة وُعَلماِء الُمبرِّ
عند البعِض ، ولما ُيصاُب به البعُض من استيحاٍش من كلِّ ما لم 

ُق والُمعين. َيسبِْق له تناُوٌل وبحٌث مألوٌف، والله الموفِّ
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يشـير الناظم إلى ما يترتب على دراسة الركن الرابع المعروف 
مـن حديـث جبريـل ش ، وأنـه ينبغـي تأصيلـه علـى ركنيـن 

أساسيين:
األول: أن تلـد األمـة ربتهـا أو ربها، وهذا الركـن يختص بفقه 

عالمات الساعة في شأن العلم واالعتقاد وما يتفرع عنهما.
الثان�ي: أن تـرى الحفاة العراة العالة رعاء الشـاء يتطاولون في 

البنيان.
وهذا الركن يختص بتفصيل عالمات السـاعة في شأن الحكم 

¦¥,!QR$z'&C@%!واالقتصاد وما يتفرع عنهما .   �Ýqmn!<?=!UV  $%f',�$%ab¡}à  $,ô'Âª$,Ë $mnR! %̧F $Ö*+mn!,�. 34KY)*+$%-. $;< ,=º $#¿+'%EF$Y,Ö½A7 :$mnR $"#'z $Y�¾\]DA7 34$%ij
يشـير الناظم إلى ما يترتب على دراسـة ركني عالمات الساعة 
وتفصيـل فقه التحوالت الخاص بدراسـة فقـه المتغيرات، وهو 

دراسة خمسة علوم:
١-  علم النواقض والنقائض ومضالت الفتن وأسباب الوقاية 

تفصيل العلم 
بالركن الرابع 

)فقه التحوالت(

علوم الركن 
الرابع
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منها في الحكم والعلم واالقتصاد .
٢-  علـم اإلشـارات والبشـارات والنـذارات والحصانـات 

وشرف العدالة والسند.
٣-  علم مسـتجدات العلوم النظرية والتطبيقية وجديد الثقافة 

والمعارف السلبية واإليجابية وما يخص اإلعجاز العلمي.
٤-  علم األشراط الكونية والمالحم .

٥-  علم الربط الشرعي بين الديانة والتاريخ.
ولمعرفـة تفصيل هذه العلوم يمكن الرجـوع إلى كتابنا »دوائر 

اإلعادة ومراتب اإلفادة«.
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!fCD 34 $º°�$lÌÍÎÏÐ : $mn!÷à ',s�$�V'z $Y�¾\]DA7 : 34$%) !·qIÛ$ÜT 'º°� $l:!fCD :$Yz!0ª®7 :  !ST !%5678$%EF'5ª$,Ë  !©!§34$%º '�°� $l:
$BC
$%¤'%#$w437 :  !;< '=)*+$l:  $mn'÷à$mnR  ,s�$Y %¢¦ $�  !%É34$,6 $½7II.$BC

$%Ö',½í:$mnR  'Ýâ $äå'%EQR 34$%̈QR  $�34$,)'%óª!$47 :  !,ST$Y%º !�°�$mnR ¡s_̀ $ab!}å-A7 :  !,éQR IÛ$ÜT'%��$l:  $�mn!rq!lÌÍÎÏÐ :  !�ô$DA7 34$�ij$mnR¡s_̀ $ab$,)',ÞF!ú437 :  $& 34$%º $%#DA7 :  !;< '=)*+$l:  34$}à!�',g�$%UV  ÌÍ$ÎÏÐ
َيدُخُل الناظُم باب دراسـِة أركاِن الديِن األربعِة بقراءٍة شـرعيٍة 
ٍة ، وهي النََّظُر في تسلسـِل تاريِخ الدعـوِة إلى اللِه باعتباِرها  ُمِهمَّ
أسـاَس البدايِة اإلسـالميِة منُذ نزوِل القرآِن وقبَل ُنزوِل األحكاِم 
َعِة في  الشـرعيِة الُمتَعبَِّد بها ، وأيضًا قبل ُظهـوِر المذاهِب الُمتنوِّ

تاريِخ األمِة اإلسالميِة.
َل  ّيـِة الموضـوِع في دراَسـتِنا لرباعيـِة األركاِن ، فـإّن أوَّ وألهمِّ
مـا نحُن بَِصـَدِده في ثوابـِت الدعوِة إلـى الله )سـالَمُة األوعَيِة( 
الحاملـِة لهـذا المنهـِج وتطبيقاتِـه ، وموِقـُع هـذه األوعيـِة مـن 
الَحصاَنـِة الشـرعيِة والمواقـِف النبويـِة ُتجاَه تربيتِـه للعدوِل من 

الصحابِة الذي َرَسُموا منهَج اإلسالِم في أمِر:
الُحْكِم.- 1
الِعلِم.- 2
الفتوى.- 3

ثوابت الدعوة 
إلى الله: الكتاب 
والسنة واألخالق

قوام المنهجية 
اإلسالمية في 
بناء الشعوب: 

الحكم ، العلم ، 
الفتوى ، القدوة 

الحسنة



59

الُقدَوِة الَحَسنِة.- 4
َع عن هـذه األموِر من ِخدمٍة واعيٍة لألصوِل الشـرعيِة  ومـا تفرَّ
التي ُفِهمت واسُتنبَِطت من كتاِب الله وُسنَِّة نبيِّه m بروايِة وسنِد 
 %f�q 01234}C¥A7 : : %ab}à !;£ $=Zµde,f« :العـدوِل الذين قال فيهم َمن ال ينطُِق عن الهوى
ST!@A7mnR«)1) ، والمعنيُّون هنا في مدلوالِت )فقه التحوالِت(  ab!UV K%̧F$¹?=$%�� $Y;£ !T,7IG
ـِر للركِن الرابِع من أركاِن الدين هـم المذكورون في قوله  المفسِّ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ژ  تعالـى: 
ې ې ې ى ى ائ   ژ ]األنعام: 89[.. اللهم اجَعْلنا منهم .

واآليُة ُتشـيُر إلـى معنى االختصاِص من جهـٍة وإلى ُوجوِد من 
يكُفـُر بهـذا االختصاِص ويأباه، وتشـيُر أيضـًا إلى حمايـٍة رّبانيٍة 
السـتمراِر االختصـاِص فـي أهِلـه ، مـع ُكلِّ مرحلٍة يسـعى فيها 
ِة إلى َسـلِب  ْتُهم اآليُة ولو مـن الناحيِة اللُّغويَّ »الَكَفـَرُة« كما َسـمَّ
قراِر الُحكِم ، أو الِعلِم أو الفتوى أو الُقدَوِة الحسـنِة واالستشهاِد 

بها.
'Ýâ $%ã5678$,-'%#!w437 :  $�,g� $º\v$w437 :  !S¡Yçè:  ¡s_$%t*+$,EQR  'ab$,̈QR $mnR'Ýq $%�$,g�'@A7 :$mnR  'Ýâ $äå'%EQR 34$%̈QR  $�ÉIÛ$ÜT$Y�)½A7 :  $©$%ab¡}å $-A7 ';< $=³ª$,& '%(.!pÒ$%¢QR  34$}å$%"','�$%=í  ',éQR $Yz$%&F!,Gj  '%f $�q$mnR';< $=)*+$Y," !·q  !�',g�$%UV  $z'¾q$lÌÍÎÏÐ :  ,s�%¢QR  K9

$Yab!�q  'mnR$l:
يشـير الناظُم إلـى تـالُزِم العدالِة مـع الحصانِة في حمـِل هذِه 
األمانِة منُذ بدايِة األمِر إلى نِهاَيتِه ، وبدايُته كانت من عهِد صاحِب 

مسند البزار )9423) .  (1(

التالزم بين 
الحصانة والعدالة 

في مفهوم 
الَخَلِف العدول
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الرسـالِة فـي مكَة ثم في المدينـِة، وما تاله من العصـوِر الحاِمَلِة 
صِّ زمانًا وأوعيًة وهي حينًا ترَتبُِط بالسياسـِة  ِصَفـَة الحصانِة بالنَـّ
إذا كانت بَِيِد رجالهـا العدوِل، وحينًا تنَفِصُل عنها خالَل مراِحِل 
)الُملـِك الَعضـوِض( وما تاله مـن المراِحِل واألوعيـِة الناقضِة 

. m والقابضِة، كما َنصَّ عليها حديُث المصطفى
وعنـد االنفصاِل َيَظلُّ الخلفاُء الراشـدون )العـدوُل من َحَمَلِة 
ين  نيـن ذواتـًا( قائمين بأمـِر الدِّ المنهـِج الُمسـنَِد َنّصـًا والمحصَّ
فـي   (1(» %f,ghø?= $}à 34 %³ª®7 :  $;<,=@jmnRl34,ijmnR  %f,gh$ø?= $5678 %"!ß437 :  $;ò7 34³ª,ù %(, :mnR  %f,gh$@A7 34 %}C¥A7 :  $ %̧F,Gjz0ª,Ë  ST%)æV  %kmn!%�F %Ö$,½í «

المستوى الشعبيِّ والبيوتاِت األَُسرّيِة الصالحِة.
وهـذه مسـألٌة هامٌة في قـراَءِة فقِه التحـوالِت حيـث يتميَُّز بها 
( عن  )العـدوُل في األسـانيِد ، وأهـُل الحصانِة بالنَّصِّ الشـرعيِّ

الِت. اِق المراحِل وخواِرِج األزِمنَِة وأقماِع التحوُّ ُفسَّ

$%f $�q$Y%z�A7 :  $"#mnR !z$%�  ',ô$%ÙC ,¤ $#¿+  :$%§ $l:  $,s�'õà$mnR$%f$}à$mnR  $%kmnR!§  $îb,ij$a b' %³ª$Y,ù>@®7 :  $,ST$}å'-ÇJÈ$%,$mnR
$ÝÒ,¢�$ø?='}C$Y,Ö½A7 :  $"%#

$ïð'%ñ$·q  ,s�%¢QR  ',ô$%Âª$Yù(A�!� $mnR,s�$Lx,Á$Õ?=',̈QR $lÌÍÎÏÐ :  $,ST$%̈QR 34$,}F$Y�Ö½A7 :  g"%#$z%0ª!'¼ $mnR ',É34$%º$%#DA7 :  $BC $*q  34$%ij!lmnR 34$%)' %½í$l:  34$}å$%-.34$)*+$mnR',É34$%º$Y�#DA7 34$%ij ',É$§?=$UV $)mn!<?= !Yº\]DA7 : $BC$,!QR :$mnR  ,s�%¢QR

 

',© $îb$lij 34$%̈QR  $Y;£ !T,7IG  $fCD'z$%&C$%¥¦  �,ST$ø?=,) $%ÞF$GHIJ',© $ab$UV 34$,̈QR  34$}à '%a b!%��$mnR  34$,)'%½í!Yî �@A7 :$mnR  $%f,�$Yî �@A7 :  ,s�%¢QR
يشـير الناظـُم إلى َعَظَمـِة ثوابِت الدعـوِة إلى اللِه المشـاِر إليه 
َسـَلفًا )الكتاُب – الحكُم – النبوُة( ، وأنها في أوِعَيتِها المسـندِة 

مسند البزار )9423) .   (1(

الثوابُت الثالثُة 
للدعوِة إلى الله 

وفائدة غرسها في 
األجيال
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صالحٌة لكلِّ زماٍن ومكاٍن ، خصوصًا إذ ما ُأعيَدت صياغُة الوعِي 
اإلسـالميِّ فـي األجيـاِل المسـلمِة علـى الثوابِت األساسـيِة من 
جهـٍة ، ويضاُف إليها مـا نحتاُجه من ُروِح التجديِد في الوسـائِل 
والكيفياِت ، ثم ترسيُخها بشـروطِها في المنهِج التعليميِّ ، وفي 
ُمخَرجاِت الثقافِة واإلعالِم والتركيِز عليها في حياِة األُسَرِة ، فهي 
بال َشكٍّ كفيلٌة بإعاَدِة التواُزِن المطلوِب أمام الطوفاِن الحضاريِّ 
، والفكـِر العلمانـيِّ والعلَمنِـيِّ والعولميِّ الماِسـِخ ، بل  الُمِخـلِّ

وُيمِكُن بها إحداُث تغيٍُّر إيجابيٍّ غيِر مسبوٍق.
34$%)$%½í 34 $5678'mnR$l:  ,s�%¢QR  $Y;< $=��  'ab$,̈QR  34$�q  !;< '=)*+$l:$mnR34$%)$%½í 34$Àx,y $l:  ,s�%¢QR  !%fþ8,EF'$Y%Ö½A7 :  $%k34$�q $Y%z�A7 :  $�'%g�$UV !& 34$%ij²ÌÍÎÏÐ :  !ST $º\v $Y�°�$l:  34$�q  !Ýq 'ab$}à$mnR!& ÌÍ$ÎÏÐ $mn�A7 :  : $%î+$�HIJ$mnR  $)mn!<?= !Yº\]DA7 :  $%f $�q

 

ُج الناظُم َبعد أن َرَسـَم التفاُؤَل بعـوَدِة األموِر إلى مجاِريها  يعرِّ
الّشـرعّيِة عنـد االهتمـاِم بالثوابـِت الثالثـِة علـى ما َحـلَّ باألُمِة 
اإلسـالميِة المعاِصَرِة في أمِر دينِها وعالَقتِها ، وما تهّيَأ للشـيطاِن 
وأعوانِـه من ظروٍف مناسـبٍة ، لَِصرِف الغالبّيـِة الُعظَمى من أهِل 
اإلسـالِم إلى اسـتتباِع البرامِج الفكريِة الغربيِة والشرقيِة اقتصادًا 

وتربيًة وتعليمًا وطموحاٍت وهواياٍت وسياسًة وسياحًة. 
وسـبُب ذلك حصـوُل النَّقـِض للثوابِت، سـواًء كانـت ثوابَِت 
يِن  الدعـوِة إلـى اللِه المذكورَة َسـَلفًا، أو نقَض ثوابـِت أركاِن الدِّ

األربعِة.

سبب الحالة 
الراهنة
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والنقـُض عالمـٌة من عالمـاِت السـاعِة أخبَر عـن ُوقوِعها من 
 K,©mnRz!"V $Ýq IÛÜTº°� lÌÍÎÏÐ : s_̀$z!"V $Y%f $%gh5+$,EF'%\!,#DA7« : فـي قولِـه m ال ينطِـُق عـن الهـوى
 $Y%f!}à!z $%ÄÅ²:mnR !ÝÒ¢ÇJÈ!óª®7 : $Y%f!}å!-A7 $YmnR l: : 34}å ,">?=,@j ,s_,t�A7 34%ij !fCD 34%)½A7 : $9?= $Yº\vwx,y �,© $mnRz!"V ',ô %#¿+ $,EF!%Gj 34�Ò$YÓ?=!T7IG ، K,©mnRz!"V

. (2(»ST@A7 $,éQR IÛÜT%�� ÌÍÎÏÐ KY;< $=)*+!0q $Y%É!�mnR« : 1) ، وفي رواية(»!,© IÛÜT)*+-A7 :
َسـُه اآلبـاُء مـن قواعَد  ويليهـا كمـا أشـاَر الناظِـُم نقـُض ما أسَّ
وترتيبـاٍت لخدمِة الثوابِت وتدريِسـها ونشـِرها بيـن المجتمِع ، 
كـِر للِه، إضافًة إلى  كوسـائِل لالجتماِع والتذكاِر والمذاكرِة والذِّ
ُة  وِقيِّ الذي ارتضاُه األِئمَّ لوِك الذَّ َهدِم وَنقِض ُأُسـِس التَّربَِيِة والسُّ
وتربَّـى عليـه الصالحون ، حتى انتشـر في المتأخرين اسـتهجاُن 
الشـيِخ الُمَربِّي وما ينطوي على تربيتِه من آداٍب وإلزاماٍت تربوّيٍة 

نافعٍة .
34$%ij 34$%º $Y��\]DA7 :  !z $¾Ò'PC$,¤ '�\v!w437 :  $BC

$Y %Rª$�ù(A�$mnR34$%ij 34$%ij$l:  '%f $�q  $Yab $%)*+  ,s_̀$Ya b$³ª$Y,ù>@®7 :  ¡s�$¢£=$UV
 (6715( حبـان«  ابـن  و»صحيـح   )22160( أمحـد«  »مسـند   (1(
و»املعجـم الكبـري« للطرباين )7486( و»املسـتدرك عـل الصحيحني« 
للحاكـم)7022( و»شـعب اإليـامن« للبيهقـي )7118( ، »صحيـح 

اجلامع الصغري« لأللباين )5075) .
ويف »املعجـم الصغـري« للطـرباين )387( و»شـعب اإليـامن« للبيهقي   (2(
0q %É�mnR+*(=>; ÌÍÎÏÐ )4892( وذكـره األلبـاين يف »صحيـح اجلامـع الصغـري« )2575( :   ، ,© IÛÜT)*+-A7 : s�,õF %Ö,½í 34�q z %ÄÅ²:mnR  ، ,ST%ij 34�qlÌÍÎÏÐ : fCD 34%)½A7 : %f�q BC%!QRz,� 34�q ;ò7mnR l:«
ST,)%ÆQR ,éQR« وعزاه للحكيم الرمذي ، ويف »شـعب اإليامن« بلفظ : »ال  IÛÜT%��

خري فيه«.
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',ST$Y,) $æV'z $Y�¾\]DA7 :  $ë678 $%-.:$mn $Y%¶*+-A7 :  $z$Y,&F $5�$mnR',ST$Y,) $ÞC '%Ö*+$mn�A7 :  $%fþ8 $,EQR :$mn$Y%¶½A7 :  $fCD$Yz$�HIJ$mnR
$ÝqIÛ$ÜT'UV $lÌÍÎÏÐ :  !;<$l=@j 34 $º°�$mnR  ',ô $ÙC $Y*°�!mnR $mnR$Ýq34

$%}C'%¥¦$lÌÍÎÏÐ :$mnR  $%̧F,Ö $,ÞF'�\$Y,#DA7 :  !,ST$%}C!¥A7 $mnR
يشـيُر الناظِـُم إلـى ُشـموِل حالـِة النَّقـِض للَمـوروِث النَّبـِويِّ 
والموَروِث األََبويِّ في المجتمعاِت العربيِة واإلسالميِة وإحالِل 
البدائـِل االسـتعماريِة واالسـتهتاريِة الَمرِعيَّـِة مـن ِقَبـِل ُرمـوِز 

الِت وُرؤوِس الِفَتِن وقاَدتِها . التحوُّ
ِج  والصـورُة غيـُر واضحٍة لعمـوِم الناِس وإنمـا ُتعـَرُف بالتدرُّ
ِل مع النََّظـِر في دراسـِة التغييِر  وطـوِل النََّظـِر فـي التغيُِّر والتحـوُّ
ِل وُرموِزه، وتشـجيِع تلك الُقَوى شـباَب المسلمين على  والتحوُّ
ياَنـِة ونقـِد َحَمَلـِة الِعلِم وُدعاتِـه ، وإشـاَعِة النَّواِقِض  ي الدِّ تحـدِّ
ـكِّ بيَن المسلِم  والنَّقاِئِض الِفكِرّيِة الُمسـاِعَدِة على َبثِّ ُروِح الشَّ
والمسـلِم، وتحقيِر الضوابِط الشـرعيِة كأوقاِت الصالِة وشـعائِر 
العبـادِة كاألذاِن والجماعـِة وحجـاِب المـرأِة ومجالـِس الَخيـِر 
وغيِرهـا من الضوابـِط التي جاء اإلسـالُم ورجاُلـه بها إلصالِح 
الواقـِع االجتماعيِّ ، مع تكريٍس ودفٍع إعالميٍّ بالبدائِل األخرى 
كإشـغاِل الشـباِب باللَّهـِو واألالعيـِب والوظائـِف، واختـالِط 
الِجنَسـيِن ، وَبـثِّ فكرِة المسـاواِة والمطالبِة بالحقـوِق على غيِر 
ـاِت صياغًة  يَّ ضابـٍط شـرعيٍّ في الديـِن ، وصياغـِة مفهـوِم الُحرِّ

طبعيًة ُمعاِرَضًة للصياغِة الشرعيِة .
َد في سـبيِل ذلـك جديُد وسـائِل اإلعـالِم الحديثـِة بدءًا  وُجنِـّ

دور االستعمار 
في الحالة الراهنة
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ـينما واإلذاعـِة وانتهاًء بالفضائيـاِت والشـبكاِت العنكبوتيِة  بالسِّ
وأجهزِة االتِّصاِل الحديثِة وغيرها)1) .

وفي المسـلمين المعاصرين َمن يأبـى فِكَرَة المؤامرِة ويرى أن 
ـِة راجـٌع إليها وحَدهـا وال عالقَة ألحٍد من الشـعوِب  َفَشـَل األُمَّ
األخـرى بذلـك ، وإنمـا هو من بـاِب التبريـراِت التـي يرمي بها 
ِل عن المسـؤوليِة وصـرِف اإلدانِة والتبعِة  الُجبنَـاُء غيَرهم للتنصُّ

َبِة على الفشِل واإلحباِط على الغير . المترتِّ
ـِة والحقيقـِة، وأن كافة  حَّ ولعـل في هذا القوِل نسـبًة مـن الصِّ
ِرهم عن نيـِل المعالي  أسـباب الفشـل َتَقُع على المسـلمين لتأخُّ
بمـا هم فيه وعليـه من االتكاليـِة واألنانيِة والنََّظِر فـي الجزئياِت 

واِت واألمجاِد المتالشيِة . واالعتداِد بالذَّ
الِت«  ًة »فِقَه التحوُّ ولكنـا عند الَعوِد إلى نصوِص الديِن وخاصَّ
َنِجـُد أن للَغيـِر َدورًا َخطيرًا فـي المؤامرِة ، بل وِريـاَدًة ُكبرى في 
ِة  تفاصيِلهـا ، سـواًء كان الَغيـُر من األَُمِم األخـرى الكاِئـَدِة لأُلمَّ
ن استدَرَجُهم  اإلسالميِة ، أو الغيُر من داخِل الخيمِة اإلسالميِة ممَّ

الشيطاُن ووكالُؤه لِخدَمِة المؤامرِة وإنجاِحها . 
وليس أَدلَّ على هذه المؤامرِة من اإلشـارِة إلى مقوالِت بعِض 

)1)  وسـائل اإلعالم ليسـت سـلبية يف كل خمرجاهتا ، وإنام هـي أداة ، ومن 
حيثـام كانت حتت نظر أهل اخلـري فمخَرجاهتا نافعٌة ومفيدٌة، وإذا كانت 
ِّ فمخرجاهتا كذلك ، وهذا ما جنَّده أتباُع الشـيطان  حتـت نظِر أهِل الرشَّ
يف رصِف األجيال عن املايض بإجيابياتِه، وإغراِقهم يف احلارض بسلبياته.
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ُمهنِدِسـيها في ُعمـِق تاريِخ الحضارِة الحديثِة، فهذا المستشـِرُق 
صموئيـل زويمـر يخاطِـُب المؤَتِمريـن أو علـى وجـه الحقيقِة 
»المتآمرين« في مؤتمِر االستشـراق بالقدِس نيسان عام 1935م 

إّبان االحتالِل البريطانيِّ لفلسطين: 
َلَة باللِه  )إنكم أعددُتم شـبابًا في دياِر المسـلمين ال يعِرُف الصِّ
وال يريـد أن يعِرفهـا ، أخرجتـم المسـلمين مـن اإلسـالِم ولـم 
ْشُء اإلسـالميُّ طِبقًا لما  تدخلـوه المسـيحيَة ، وبالتالـي جاَء النَـّ
أراده له االسـتعماُر ، ال يهَتمُّ للعظائِم وُيِحبُّ الراحَة والكسـَل ، 
هواِت،  ُه في دنياه إال في الشهواِت، فإذا تعلََّم فللشَّ ال يصِرُف َهمَّ
َهواِت يجوُد  َأ أسـَمى المراكِز فللشهواِت، ففي سبيِل الشَّ وإذا تبوَّ
ت على أكَمِل وجٍه وانتهيتم إلى خيِر  َتكم تمَّ بكلِّ شـيٍء ، إن ُمِهمَّ
وا  النتائِج وباركتكم المسيحيُة وَرِضَي عنُكم االستعماُر ، فاسَتِمرُّ
في أداِء ِرساَلتُِكم ، فلقد أصبحتم بفضِل جهاِدكم المبارك موِضَع 

.).. بِّ َبَركاِت الرَّ
وكان بهـذا المسـِخ الحضـاريِّ المبرمـِج حصـاٌر مبيَّـٌت ِضدَّ 
نٌَة لُِبـروِز ُعلماِء النقـِض والقبِض  ُعلمـاِء اإلسـالِم ، وتهيئـٌة ُمَبطَّ
»حلفـاِء االسـتعماِر ومؤاَمَرتِـه بِعلـٍم أو بغيـِر ِعلـٍم« ، وانطلُقوا 
جين بالماِل والسـالِح وامتالِك سياسِة األعماِل والوظائِف  ُمَدجَّ
وبنـاِء مجتمـِع الَخَدمـاِت ، ُيجِهـُزون علـى مـا َبِقـَي مـن آثـاِر 
ورسـوِم وعلوِم وثوابِت المدرسـِة األبويِة ذاِت المحاوِر الثالثِة 
ُركاِم  مـن  مسـتفيدين  الَبيـِت( ،  آِل   – الصوفّيـِة  )المذهبّيـِة- 

شاهد على 
المرحلة من 
ألسنة صانعيها

المسخ 
الحضاري المبين 

ضد الديانة
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النقائِض واألخطاِء الضاربِة ُجذوُرها في مجتمعاِت المسلمين ، 
 ، إمـا بنماِذِج الجهـاالِت والتََّخلُِّف عـن الِعلِم النََّظـِريِّ التطبيقيِّ
أو بنمـاِذِج العـاداِت والتقاليـِد المؤديـِة إلى اإلفـراِط والُغُلوِّ في 
العالقِة باألحياِء واألمواِت، وكانت هذه الظواِهُر خيَر ما اسـتفاَد 
منـه الناقضـون والقابضـون مـن جهـٍة، كمـا اسـتغلَّه وخطََّط له 
المسـتعمرون لُيعيـُدوا صياغَة الواقِع العربيِّ واإلسـالميِّ خالَل 
المراحِل الثالِث: )االسـتعماِر، واالسـتهتاِر، واالسـتثماِر( إلى 

ٍب ُمتناِقٍض. مجتَمٍع ُمغرَّ

$BC$%!QR 34$Y%)½A7 :  $ÝÒ,¢¦$ab$,}FGA7 :  $%f $;V  KBC $D5678$,EF'%Ö !·q$9$%�:$mn$Y%¶½A7 :$mnR  $%fþ8',EF$Y%Ö½A7 :  ,s�%¢QR  K,éQR$�?=$%UV $mnR
$©34$%³ª®7 34$%ij  'mnR$l:  $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 34$%ij  K;< $%=}C$,¤ '��\] !pq$©34$%º '��°�$lÌÍÎÏÐ :  ,s�%¢QR  $,s_̀'l:$Yz�A7 :  $Ýq: $ab$,) 'ó�:  $mnR

$l:
ِل« التي قطعت جيَل المدرسِة  يشـيُر الناظُِم إلى »مؤامرِة التحوُّ
الحديثِة مدرسِة الخدماِت عن التاريِخ األبويِّ النافِع وأغَرَقتُه في 
َج  النقـِض والقبِض ونوازِع النفوِس والشـهواِت والغرائِز، وتخرَّ

على مدى السنواِت الطويلِة يحِمُل فكرًا جديدًا وَهَوسًا عتيدًا.

$ab,}F $5ª®7 :  ,s�%¢QR  :mn!<?=$%UVmnRl:mnR  :mn+x$,Á $�¤\]%PQR,s_̀$§z!¾q  KY%f $%*678 $%-.  $Yab $Y %)*+-A7 :  :mnRz$Y%&F$GHIJmnR ',ST%ij 34,ij$Yî �@A7 :mnR  $%"#,Ë�34,)½A7 :  :mn÷à$Ymn ��°�mnR',ST%ij 34,) $%óª®7 34%ij  $%f,�$Yî �@A7 :  $;<=}àl:  $%̧FÖ*+mnRmnR 34%ijmnrql34À437 :  $"# $&(5+34$Y%)½A7 :  %kmn÷à$z�ÇJÈ,,mnR34%ijmn!+x %Á5+947 :  :mn%rQR$Yz $ÄÅ  ab,̈QR  Ýâäå$Y%-.lÌÍÎÏÐ
 34�q  !�ô,#Â�  ÌÍÎÏÐ l:  $Y,éê$Ãª®7 :  $%kmnR $z$,�  ÌÍÎÏÐmnR34Àx$,Á%� :mnR  K34�ÒÓ?=$UVmnR  K?=Zµ[.h!ó�  ST$%ijmnRz,�

مؤامرة التحول
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ِل ومـا ترتََّب  يشـير الناظِـُم إلى بعـض تفاصيِل َثَمـراِت التَّحوُّ
عليـه، ومن ذلك انفتـاُح باِب الصراِع الفكريِّ المدعوِم الُمتَِّسـِم 
َبِقيِّ والطائفيِّ  الحيَن واألخياِر، وتعِميِق الِحقـِد الطَّ ـتِم للصَّ بالشَّ
، ثم االعتقاديِّ ، ومن أخطِر ُمخَرَجاتِه التكفيُر بالظَّنِّ . والمذهبيِّ
وقد سـبق لنا تحديُد مشروِع الظَّنِّ اإلبليسيِّ »ومدرسِة الّظنّيِة« 
وأثِره في ضرِب المسـلِم بالمسلِم وأهِل الديِن والديانِة ببعِضهم 
َأ البعُض من علماِء المرحلـِة بوصِف علماِء  البعـِض، حتى تجـرَّ
هوا بمقاالتِهم  ِل والَخَوَنِة، وبذلك شـوَّ الديـن التقليدّيين بالُضالَّ

َلِف.  ِف والمذهبيِة وآل الَبِيت« تاريَخ السَّ عن علماِء »التصوُّ
ونتـج عن هذه الظاهرِة الخطيرِة كراِهَيُة الناصِح المأموِن الذي 
ـِط في  يعـِدُل في حكِمه بين المجموَعَتين ، ويدُعوهم إلى التوسُّ
حاَلَتـِي الُحبِّ والُبغـِض ، حتى ماَل الجميُع إلـى َطَرَفِي اإلفراِط 
َيِة بالضـرورِة إلى  والتفريـِط ومواِقـِف الِفعـِل وَردِّ الفعـِل الُمؤدِّ
الُفرَقِة والحرِب والجفاِء بين المسلمين ورؤيِة ُكلِّ فريٍق أن الَحقَّ 

له وأنه الُمعبُِّر عن الديانِة واألمانِة.

$;£ $T,7IG34 $�º\v$w437 :  !,ST$ø?=$,-./ �¤\] !pq  $©$%ab¡}à$mnR$;<$�=@j 34$�â !8437 :  $BC$,!QR :$mn�A7 :  ,s�%¢QR  �,©$�,g� $5678 $%Ê�
¡s�$%õF $4678 '-¿+!9437 :  $%f,�$§  $934$ %)',½í$l:  ',É$�$Y,g�$)*+  'ab$,̈QR34$%}F$ %5ª®7 :$mnR  $Ýqmn !Jå!%EFGA7 :  ,s�%¢QR  $Ymn!<?=!%}C¥A7 :  $%f'}à$� ';< ,=) $%ó� $ %̧F'¹?=$%�� KIÛÜT,) $%ó� $ab',}F $5ª®7 : $%kmn!��. $Y�$mn!,�.';< ,=) $,ÞF $*q$mnR  K34³ª' %ù !()*+  $%É'z$0ª®7 :  $%kmn!%¶ $>?='}C!,¥¦$mnR

ُد الناظُم عيَن المشكلِة التي تعيُشها األجياُل المسلمُة اليوَم  يحدِّ

عودة إلى ظاهرة 
التكفير واالعتداد 
بالعداوات على 

الغير

المدرسة الظنية 
اإلبليسية

ظهور الغلو 
والجفا في األمة
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بعـد أن نجحـت مؤامـراُت العدوِّ وَرِضيت شـعوُب المسـلمين 
باالسـتتباِع األعمى خلـَف ناعقي الدعاياِت وأبـواِق الهواياِت ، 
الِت  وهاهـي األجيـاُل في غالـِب بـالِد المسـلمين تقَبـُل التحوُّ

وتطبُِّق البرامَج وتتبنَّى مشاريَع التغريِب واالنطواِء في الَغيِر.

$�mnJå0Ò %Kª®7 : ,s�%¢QR !Y9?= $Y�º\]DA7 : $%fþ834%}F ,\�°�: s_,(Â�$�mnRab!Y)*+-A7 : ,s�%¢QR $%fþ8 %EC!%Ö½A7 : !,Émn $¶*+ $;ò7 345678mnR
ـُد النَّاظُِم ثمراِت التَّخاُذِل واألنانيَِّة لدى َحَملِة قراِر الُحكِم  يؤكِّ
والِعلـِم، وَثَمراتِها لدى الجمهوِر األوسـِع من الناِس من ضحايا 
اإلعالِم واألفـالِم واألقالِم، وما ترتََّب على هذا من ُبروِز ظاهرِة 
ـكِّ بين الجماهيِر الواسـعِة من الناس ، وسـوء الظنِّ وانتشاِر  الشَّ
 : $ÝÒ$8q!lÌÍÎÏÐ : !& : § ÝÒ¢ÇJÈ%, 34)*+l:« :m َمَرِض البغضاء والحسـِد ، الذي قال فيه

.(1(» !ab $º\v$Âª®7 :mnR !& 34 %)*+ %EC %Ö½A7 :
'z $%¾¿+$l:$mnR  $§34$%ij$l:  'ab$,̈QR  :$%ab¡}à  !;<'�=) $·q$mnR'z $�¾\v$%Ø�@A7 : ,s�%¢QR $;ò7mnR !ab!}C¥A7 : $%f',gh$%ij ¡s_$%t*+$0q 34$Àx,Á $%EQR

راِت  أي: إنَّ سياسـَة الفعـِل وَردِّ الفعـِل وفقـِه التحريـِش ومبرِّ
ت مـن َقبـُل بمجتمعاِت  ـراِع قـد أضـرَّ النَّقـِض والقبـِض والصِّ
اإلسـالِم والمسـلمين فـي مراحـِل التاريـِخ كُعهـوِد الصحابـِة 
ـلوِك النََّبويِّ األبـويِّ وَثَوراِن  ًة عنـد َعزِل السُّ والتابعيـن، وخاصَّ
عاطَِفـة التسـلُِّط والطباِع، وهي كذلك.. وبتميُّـٍز نوعيٍّ في عصِر 

مسند أمحد )1412) )1430( من حديث الزبري بن العوام ؤ وأوله   (1(
 .»..& 34 %)*+ %EC %Ö½A7 :mnR ،& 34 %)*+ %EC %Ö½A7 :mnR ،abº\vÂª®7 : :ÝÒ¢ÇJÈÕ?=%),ÆQR  ÝÒ8qlÌÍÎÏÐ : & : § ÝÒ¢ÇJÈ,;½A7 l: %É§«

ظاهرة الشك 
المسيس

سياسات رد 
الفعل والتحريش 

أضرت باألمة
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الُغثاِء والَوَهِن.

$;< ,=) $>?='}C$Y,Ö½A7 :  ,s�%¢QR  !934$ %)',½í$lÌÍÎÏÐ :  $BC$%!QR $îb'%ij :$mnR$;< ,=º $#¿+'l34$,ij  IÛ$ÜT$%ij  ¡s_̀$z $%ÄÅ  34$�q  $%̧F 'Ö*+$mnR $mnR
: $ab$,),ÆQR :$mnR  K34%),½í$§  $�É: $a b'��$lÌÍÎÏÐ :  :mn!<?=$}C $%R�  ';<$%=@j: $ab$,) 'Þà $lÌÍÎÏÐ :  $Yz $¾°�$mnR  $Yfþ8$Y%"½A7 :  :mn!�HIJ$z$,�$mnR

يشيُر الناظُم إلى تشاُبه األحواِل فيما يتعلَُّق بإثارِة مبدأِ التحريِش 
بين الشـعوِب ، وأنَّ المراحل السابقَة قد أبرَزت خطوَرَة »سياسِة 
ِر بعـِض »العدوِل« بها في  التحريـِش« حتى بلغت مبَلَغها عند تأثُّ

عهِد اختالِف بعِض الصحابِة حول القراِر .
وقـد أدَّى مبدُأ التحريِش في األتباِع إلى سـوِء تعليِل األحداِث 
َل األحـداَث دينًا واقتداًء ، كما  والوقائِع ، بـل جاَء جيٌل آخُر حوَّ
 ، m جرى في كربالَء وما ترتََّب عليها من قتِل آل َبيِت الرسـوِل
ِة بسبِب ذلك إلى قسَميِن في صراٍع لم ينقطع حتى  وانقسـاِم األُمَّ
اليوَم بعيدًا عن االهتداِء بالنصوِص أو الَعوِد إلى ضوابِط الشريعِة 

في مثِل هذه الحالِة أو حصر التُّهَمِة في فاعليها وُمدبِّريها.
',ST$%ij 34$,ij$Yî �@A7 :  ,s�%¢QR  $BC,Ö $·Ò$ %Kª®7 :  !"%#$z'%0ª$'¼ $mnR',ST$%ij 34$�q$lÌÍÎÏÐ :  34$}å$Y%-.$lÌÍ$ÎÏÐ  34$}à $�',g�$%UV  ÌÍ$ÎÏÐ

يشـيُر الناظُم إلى معالجَة األمِر من ُكلِّ أوجِهه وأنه منحِصٌر في 
الِت- ألن الدين  »الديانـِة« –أي : النصـوص الواِرَدِة في التحـوُّ
يِن والديانـِة حقيقُة ما جاءت  أسـاُس المعالجِة ، والمقصوُد بالدِّ
بـه الرسـالُة بعيـدًا عـن التسـييِس والمغالطـِة ، وفي ذلـك يقوُل 
 $z&C $Y�*\]DA7 :  !,ST,}FGA7 34��  :  !;ò7mn,rQR l:  ÌÍÎÏÐ  ، $abº\vÂª®7 :mnR  !& 34 %)*+ %EC %Ö½A7 :  :  $ÝÒ$8q!lÌÍÎÏÐ :  !& : §  ÝÒ!¢ÇJÈ$%, 34)*+l:« :m

األتباع في كل 
جماعة ودورهم 

العشوائي

المخرج في 
الديانة



70

 $Ýq IÛÜT $Yº\]DA7 : :mn ��\]%PQR l: :ÝÒ!,¢�%)$%½í 34³ª,Ë ©mn+x!,ÁÕ?=}C%!QR  : %§ l: K& ,s_�t�� s�¢£=UV ÝÒ¢ÇJÈ!Y,A7 §l: ÌÍÎÏÐl: ، $%f,� î �@A7 : !,ST,}FGA7 34�� 34}å%"ÆÇJÈ,A7mnR
ÝÒ¢ÇJÈ%;,'�%=í«)1). وإفشـاُء السـالِم هـو األصـِل، وأمـا األخـُذ بالجريرِة 
والقصـاُص العشـوائيُّ واسـتباحُة الدمـاِء وحـبُّ االنتقـاِم مـن 

الخصِم فمبادُئ طْبِعيٌة َنْفِعيٌة َأَنِويٌة شيطانيٌة.
ِة بداِء  وهـذا النـداُء من النبيِّ m لألمـِة يجَمُع بين إصابـِة األُمَّ
األمـِم »البغضاِء والحسـِد« وهي أسـاُس التحريـِش والمغالطِة، 

 . »ÝÒ¢ÇJÈ%;,'�%=í $Ýq IÛÜT $Yº\]DA7 : :mn !��\]%PQR l:« ِة يَّ وبين المعالجِة الِجدِّ
والسالُم مبدُأ الديانِة ، ويقابُِله التحريُش مبدُأ الخيانِة ، وبينهما 
صراٌع َأَزليُّ طويٌل، والسـعيُد َمن سـلَّمه اللُه مـن َطَرَفِي اإلفراِط 

والتفريِط.
:mn!rÒ$Ó?= 'º°�$l:  $ÝqIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  ,s�%¢QR  $%kmn!%¶ $%æV :$Yz�A7 34$%̈QR:mn!+x$%Á$,u '%FV :$mnR  K34 %)*+$�  $ab'}å$EC¥A7 :  :mn !%ö678 $%EF $5�$mnR 'Ýâ !äå$%-.34$)*+ K:�'%g�$)*+ $S¡Yçè: ,s�%¢QR  :mnR !�$%g�$)*+$mnR'Ýâ !äå!%-.'l34 $�º°�  $ST',)$>?=$UV  34$Àx$%y  :mn!<?=$%}C$,¤ '��°�:$mnR

يشـيُر الناظُِـم إلى أهِل منهِج السـالمِة على َمَمـرِّ الزماِن ، إنما 
اتخذوا طريَق السـالِم ، فأسلموا للِه وَسِلموا من الناِس وَحِفظوا 
 !01$234º\vw437 العهَد الذي أخذوه على أنُفِسهم باإلسالِم ، ومن شروطِه: »:
 ،(2(»ST%)æV  Sçè :  s�iå %-.  34�q  z$ %0ª$õà  %f�q  !z $%ÄÅ 34}å+437 :mnR  ،© $îb$,ijmnR  ST$%ij 34º\]$DA7  %f�q  %kmnrÒÓ?=º\vw437 :  $01$234 $º°�  %f�q

بِر مـن أجِل اللـِه، ژ ڃ چ چ چ  واختـاروا ُخُلـَق الصَّ

تقدم يف الصفحة السابقة .  (1(
تقدم ص17.   (2(

داء األمم وسريانه 
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دور منهج 
السالمة عبر 

التاريخ
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ڳ   گ  گ  گ  گ   ژ   ]22 ]الرعـد:  ژ  ڇ  ڇ  چ  
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  
مب  خب  حب  جب  ژ   ]35  -  34 ]الحـج:  ژ  ڻ   ڻ  ڻ  

ىبژ ]النحل: 42[ .
فكان لهم بهذا الُخُلِق السـالمُة في الدارين ، وهؤالء هم ُبغَيُتنا 
وُقدَوُتنا ، ومنهم أهُلنا وأسـالُفنا ، وكثيٌر من أهل اإلسالِم الذين 
ياَنِة  نشأوا وأخذوا ِعلَمهم وأَدَبُهم من مدرسِة السالمِة مدرسة الدِّ

ـِن ، ژ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ  والتَّديُّ
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ 

ڌ  ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ     ژ ]الرعد: 20 - 22[.
وال شـكَّ أن هـذه اآليـاِت وغيِرها مـن مثِلها إنمـا تنَطبُِق على 
ُة القـرآِن َمنَهَجُهم ، وأضاَع  أهل منهِج السـالمِة الذين َفَقـَدْت ُأمَّ
ـرون شـرَف العالقـِة بهـم وبأسـانيِدهم ، بـل بـرز فـي  المتأخِّ
ـِة مـن يتطـاوُل عليهم ، فمـن ُمتطـاِوٍل على آل  لَّ مجتمعـاِت الذِّ
الَبيـِت وأولئـك فريٌق، ومـن متطاُوٍل علـى أهِل مقاِم اإلحسـاِن 
وِق ، وأولئك فريـٌق آَخُر، وِمـن متطاوٍل  ِف والـذَّ رجـاِل التصـوُّ
على الحديِث ورجالِه وتضعيِفه وتصحيِحه وتشويِش ُمخَرجاِت 
معانيـه وأولئـَك فريـٌق، وكلُّ هـؤالِء صـارت عداوتهـم بـاِرَزًة 
ومبثوثًة في ُكُتبِهم وإعالِمهم ومداِرِسـهم وثقاَفتِهم ، ولم يسـَلم 
ِمن هذه الفوضى العاِرَمِة إال أهُل النََّمِط األوسِط ، وهم قليٌل من 

ظاهرة التطاول 
على المسلمين 
وسالمة النمط 

األوسط من ذلك
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قليـٍل)1)، ومـع أنهم في ُكلِّ عصٍر قليٌل مـن قليٍل ، إال أّن في أهِل 
ِههم  ُكلِّ عصٍر مـن كان يعَتِرُف بكراَمتِهم ومقاِمهـم وِصدِق توجُّ
إلى اللِه ، ما عدا مدارِس التحريِش واإلفِك فلها مواقُف معلومٌة 

منهم ومن غيِرهم.
',ST$Y,) $ÞC'%Ö $*678  �,ST$@A7$l34 'º\] $pq  $©$%ab¡}à$mnR',ST$Y,) $æV'z $Y�¾\]DA7 :  $,ST$,) $%'�

' %=í$lÌÍÎÏÐ :  !z $Y¾q $îb!,ij
?=$UV :$z $Y¾¿+-A7 :$mnR  $%@QR 34$%��'� $lÌÍÎÏÐ :  !BC$%¤ '#¿+$,-.$mnR?=$UV 34$%) $Y*678-A7 :$mnR  $934$%)*+'mnR$lÌÍÎÏÐ :  !%ô $Ùå*?=!,@j$mnR

هكذا يشـيُر الناظُم إلـى طبيعِة الحاِل لدى مـداِرِس التحريِش 
عبـر األزمنِة والُعصوِر ، وقد ال ُيدِرُك أحـٌد هذا منها إال القليُل ، 
ـعوِب لتفكيِك  ـيطاُن على الشُّ ولكنهـا كذلك ، وبهـا يجِلُب الشَّ
عالقاتِها الشـرعيَِّة إرجافًا وصراعًا ولهيَب أوضاٍع وَثوَرَة طَِباٍع ، 
وشاهُد الحاِل واضٌح في قراءِة التاريِخ ، كما هو واضٌح أيضًا في 

معايشِة الواقِع وما يدوُر فيه إلى اليوِم.
',ST$ %³ª$®7 34$}C!ú437 :  ,s�%¢QR  $�',g�$%³ª®7 :  !Y;£ !T,7IG  !�',g�$%³ª®7 :$mnR',ST$%��$�:$Yî �@A7 : $%@QR IÛ$ÜT $%³ª®7 : $ %É34$%º '�°�$l: $BC 'D5678$,EQR$mnR ',ST$�qIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  $%̧F $,VQR :$mn$+437 :  !;< $%=)*+'%EQR$l:$mnR',ST$�qIÛ$ÜT$}C¥A7 :  $Ýâ $äå'%EQR 34$%̈QR  K34,)'%½í!§$mnR  K34%),½í$§

)1)  وهذا ال يعني سـذاجتهم وتركهم للعلم وخاصة علم احلديث من غري 
متحيـص أو تنقيح ، وإنام يتناولون ما جيب تناوله مع غاية األدب وكامل 
االحـرام للغري ، ممن جيمـع أو يكتب أو يتناول احلديث أو التفسـري أو 
السـرية ، فيصوبون اخلطأ وال جيرحون العامل واجلامع ، بل قد يوجهونه 

أو يعاتبونه عتبا يليق بمقامه واهتاممه. 

التحريش طبع 
ٌر في أتباعه متجذِّ
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$ë678$9x$Y%Á�®7 :  $;< '=}à$l34$%ij  �%kmn!÷à'z$¾q  $) :$%§$mnR$ë678 $0°�'mnR$lÌÍÎÏÐ : $Y,s_̀ $mn$%�.$lÌÍÎÏÐ : $)mn!<?= !Yº\]DA7 : $;< '=}à$l:
يشـيُر الناظِـُم إلى ُكلِّ َمـن يرَغُب الخيَر والسـالمَة بـأنَّ األمَن 
واالطمئنـاَن وسـالمَة األمـِن واالسـتقراِر كامـٌن فـي أسـباِب 
ٌة صعبٌة للغايِة لم  المعالجـِة لهذه االنفعاالِت الطَّبِعيَِّة ، وهي ُمِهمَّ
 m يتمكن من تحقيقها على الوجِه الكامِل خيُر الناِس وأفضُلهم
َد القصَد لمن  فـي عصِره وعهِده ، إال أنه قد أوضَح السـبيل وحدَّ
يرَغُب في الطريِق األسـَلِم ، وَرَسَم المنَهَج األسَمى في المعاملِة 
لِم أو الَحرِب ، والُحبِّ والُبغِض ،  الصحيحِة سـواًء في حال السِّ
والُقرِب والُبعِد ، وهذا ما قد أشـار إليه الناظُِم بموقِف السـالمِة 
دينًا ودنيًا ، سـواًء كانوا في مسـتوى قراِر الُحكِم أو قراِر الِعلِم أو 
ياِديَّ في  لم يكونـوا كذلك ، فهم حيثما كانوا ُيـؤدُّون َدوَرهم الرِّ

ِة بال ضوضـاَء وال َجَلَبٍة، وإنما ژ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ   األُمَّ
ڤڤ ژ ]الفتح: 29[.

الخير في معالجة 
األمور ال في 

إشاعة االختالف 
حولها
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!f×] $pqWXZ%�ª'üý�: !%5,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:
(�JK

�34Z[\IJKL( !_4!Z�C�67��\>?) �67��\>?
IJKL( �6789:$ %�Ce.( MN��@�W

XI(
34$,) $,ÞF',Gj$lÌÍÎÏÐ :  $%kmn!Ãª$®7 34$Y)*+-A7 :  !,©: $ab!}å-A7 :  !ÝÒ!Pà34$,)$½A7 'mnR

$lÌÍÎÏÐ 34$%ij 'Ýâ !äå!%EF 'Ö*+$mnR  'Ýâ $äå ,"$%ÆQR  $Y"#
$&(5+ '%f $�q ¡s_̀ $ab!}å-A7 :$mnR  $Ýq34$lij $mn�A7 :$mnR  $ÝqIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  !;< '=}à$l:: $ab$,)',ÆQR $lÌÍÎÏÐ :  !%kmn!,¶ !æV  'ÝÒ!Pà  $%k34$�q$Y%z�A7 :  $�'%g�$UV

يَّـِة دراسـِة صفـوِة النـاِس أهـِل النََّمِط  يشـيُر الناظِـُم إلـى أهمِّ
األوسـِط الذي تسـتقيُم بهم قناُة الشعوِب المسـلمِة ، وتحيا بهُم 
األرواُح المؤمنـُة ، وتترقَّى بهم الذواُت المحسـنُة ، َمن إذا ُرُؤوا 

ُذِكـَر اللـُه، الذين قال الله فيهـم: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڤڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ژ ]يونس: 62 - 64[.
قـاِب، وال ُطاّلَب علٍم  هؤالء الصفوُة ليسـوا ُطـاّلَب ُحكِم الرِّ
ـاَر مـاٍل يسـَعوَن لألربـاِح  ـنََّة والكتـاَب، وال ُتجَّ يسـتثمرون السُّ
مـن ُكلِّ باٍب، وإنمـا هم أمثلُة االلتـزاِم ، وَحَملُة منهِج السـالمِة 
ُتهم مشـغولٌة بأمِر اآلخرِة واالسـتعداِد لهـا أكَثَر  مـن األنـاِم، همَّ
ؤوا منصبـًا فللِخدَمِة ،  مـن اهتماِمهم بالحيـاِة وما عليهـا، إن تبوَّ
ِة ، وإن َسـَعوا فـي مناكِب األرِض  مَّ وإن طلبـوا ِعلمـًا فإبـراًء للذِّ
زِق فُشـكرًا للنِّعَمـِة ، يصِرُفون األوقاَت والـذواَت واألمواَل  للرِّ

من هم أهل 
النمط األوسط؟
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َد. والجاهاِت إلصالِح ما َفَسَد وإنقاذ ما تبدَّ

$ab$�q$lÌÍÎÏÐ :  $;ò7mn !ö678  !%f¡�Ò'BÅ$Yz�A7 :  !ÝÒ!Pà34$Y,) $ó�$îb$%ij$lIÛ'ÜT$@A7  : $%î+$�HIJ$mnR  $ST ¡5678  $z '¾¿+ $%V  '%f $�q
يشـيُر الناظم إلى هذِه الِفَئِة المباَرَكِة فـي ُكلِّ زماٍن ومكاٍن َبدءًا 
مـن عصِر طه ، وقد كان عصُر طه m فخـورًا بهم ، وفي القرآِن 
ِذكـٌر لهم وإشـاَدٌة بهـم وبمواِقِفهـم ، وكذلك في عهـِد الخالفِة 
يِق إلى تنـاُزِل اإلمام  دِّ ِة من عهـد أبي بكـٍر الصِّ الراشـدِة الُممَتـدَّ
الَحَسـِن بن علـيٍّ n أجمعين، فأهُل النََّمِط األوسـِط كانوا 

ُهم الهداَة القادَة واألئمَة الساَدَة.
',©$z$ %0ª$Y�ù(×]D®7 :  $Ýq'mn$,�.  $�34$,)'%óª!$47 :  :mn!�C$,¥¦ 34$%ij  '%f $�q',©$z $%&F '%WC$ú437 34$%ij  :mnR !ab$}C $*°�  K� 'îb$%ij  $Ýq'mn$,�.$mnR 34$%)*+$Yz�A7 :$mnR  'Ýâ $äå ,"$%ÆQR  $%k34$Àx,y $lÌÍÎÏÐ :  $;< $=º\v'N?= $º\]$,!¡s_$%t*+$,-.'�:$mnR  ¡s�

$¢£=' %@j
$l:$mnR  ¡s�$¢®7 :$mnR  'Ýâ !äå$-A7  '%f $�q$mnR '%kmn!,�F$%Gj34 $Yº\]DA7 : !%É34$³ª $Yù(5+-®7 : !ab,) $%ó�34$�q$lÌÍÎÏÐ : !ÝÒ!Pà'%kmn!,¶ !æV  $fCD 34$Y%)>?=$@A7  $,ô',Ø�$%)½A7 :  !;ò7 ²:  !;ò7²ÌÍÎÏÐ :$mnR 'f×v $pâ $ã5678'%-.: 34$�q $ST ¡5678 $,éQR IÛ$ÜT'%��$l: '%f $�q $%kmn!,¶'óª!,Ë'fCD$� $îb'%ij : !�ô',# $Â� '%f $�q $01'234 $}C¥A7 : $%kmnR!z !�¾\v'%Ø�$,ij$mnR

ِة فـي عهِد  يشـيُر الناظـُم إلـى الرعيـِل األوِل مـن ُصـدوِر األُمَّ
ت بهم األمـوُر وُأيَِّدت  الرسـالِة والخالفـِة ، وهـم الذين اسـتقرَّ
الخالفُة وانتقل اإلسـالُم بهـم من مرحلِة الوحـِي والِعصَمِة إلى 
صِّ والمواقـِف، وُكلُّهم عـدوٌل وأهُل  مرحلـِة االجتهـاِد في النَـّ
ضواِن وأصحـاُب بدٍر والسـابقوَن  حصانـٍة، وهم أهـُل بيعـِة الرِّ
ُة أهِل الَبيِت الكراِم األطهاِر ، ومن ارتبط بهم على  لإلسالِم وأئمَّ

تسلسل منهج 
النمط األوسط

الرعيُل األوُل من 
الصحابِة واآلِل 
وموقعهم من 
النمط األوسط
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َل. ن أصلَح الُله بهم المجتمَع األوَّ صدٍق وسالمِة اتباٍع ، ممَّ
وأمـا ما جـرى بينهم من اختـالٍف أو تباُيٍن في ُوجهـاِت النََّظِر 
فالَحـقُّ مـا اجتمعـوا عليه بعـد ذلك وما اسـتقرَّ به الـرأُي وَتمَّ به 
الَعَمـُل ، لم يحمـل أحُدهم سـالحًا ِضدَّ أخيه ، ولـم يجتهد في 

ِة فيما يعنيه.  يَّ دِّ تقسيِم األتباِع وَحشِدهم إلى تحقيِق مبدأِ الضِّ
 ÝÒ¢ÇJÈ,;>?=UV z$Y¾ql34,ij mn�A7mnR :mn�C,Ö*678l:mnR :mn!�C$úxÁ�� وهـم َفِهُموا قوَل نبيِّهم في حياتِـه : »:
 ÌÍÎÏÐ« : 1)، وقوَلـه(»K:�,g��)ÆUIJ K34%̈QR IÛÜT,) %ó� : s_̀$�$,g� $º\]%PQR  ÝÒ¢ÇJÈ%;·q �f×v $ÙC$,¥¦ %f $�q STY%ij l34%̈QR  ، �Y,s_ $�tuv$%Ø�$�� �ab%) $æV
أمـُر  فاسـتقاَم   ،(2(» K%fþ8EC %¥¦  $%É 34,̈QR�  ÝÒ¢ÇJÈ !%;*+EC %¥¦  !%É$z %¾¿+,-.  K:� 34Y%}F!GHIJ  ,s_̀ ab}C %¥¦  :mn�C %R�z,�
اإلسالِم بهم، واستناَر المسلمون بَِهدِيهم، ومن أبى ذلك واتَّخَذ 
ِة  يَّ موقفـًا مـا فموِقُفـه ال يغيُِّر مـن األمِر شـيئًا، وإنما هو بـاُب ُحرِّ

الرأِي أمام الرأِي الحامِل ِصَفَة اإلجماِع.
ثم جاَء من بعِدهم الجيُل اآلخُر من أهِل النمِط األوسـِط ، من 
قـال فيِهم اإلماُم عليٌّ v: »خيُر الناِس هذا النََّمُط األوَسـُط، 
يلَحـُق بهم التالـي ويرِجُع إليهـم الغالي« ، وفي روايـٍة »العالي« 

مصنف ابن أبي شيبة )35639).
',ST$,) $'ÆUIJ%�$Y,g�@A7 :  !;< '=}à$l:  !ë678 $0°�'mnR$lÌÍÎÏÐ :  !ë678$9x$Y%Á�®7 :$mnR',ST$,) $%½í

'�$Y,g�@A7 34$%ij  ¡s_̀ $ab!}å-A7 :  ¡s�$¢£=$UV  :mn !%ö678$%EQR 34$��  '%f $�q
»سـنن أيب داود« )4607( و»سـنن ابـن ماجـه« )43( و»مسـند أمحد«   (1(
)17142( و»صحيح ابن حبان« )5( من حديث العرباض : »أوصيكم 

بتقوى الل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم وإن عبدا حبشيا..« . 
صحيح البخاري )121( ، صحيح مسلم )65) .  (2(
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¡s�$%õF $4678 '-¿+!9437 :  $Y%ô!Âª$jUIJ  �%f,�$§  'Ýâ !äå!Y%" !ó�$mnR¡s�$%õF$,Ö',ÞF!,Gj  K34T7IGmn!<?= !º°�  $Y%ô!Âª®7 34$%ij  !z'¾q$lÌÍÎÏÐ :$mnR

 

ُد الناظِـُم أهـَل النََّمِط األوسـِط عبر المراحـِل بأنهم أهُل  يحـدِّ
التَّزِكَيـِة ، ومـن مظاِهِرهـم الُمَتَميِّـَزِة محاَفَظُتهـم علـى الُهـَدى 
فاُت هي َعيُن ما َنصَّ  واألخالِق وُحسـِن االسـتقاَمِة ، وهذه الصِّ
ِة، قال  ـٍد m لبناِء هـذه األُمَّ عليـه الوحُي على لسـاِن نبيِّنـا محمَّ

ٹ  ٹ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  تعالـى: 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ         ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ 

]الجمعة: 2[ .

يِّين كانوا قبَل الرسـوِل m في  ويفَهُم من اآليِة الكريمِة أن األُمِّ
ضـالٍل ُمبيٍن، وأن مـن معاني هذا الضالِل انعـداُم هذه الفضائِل 
التـي ُبِعـَث بها رسـوُل اللِه m وال شـك أن الذيـن التزموا هذه 
الفضائـَل قـد ربحـوا سـالمَة الداَريِن ، ولهـذا وجبـت محبَُّتهم 

واالهتـداُء بهدِيهم واالقتـداُء بمنَهِجهـم ژ ەئ ەئ وئ وئۇئ 
ۇئ ۆئۆئ  ژ ]األنعـام: 90[ ، وغرُس هذه المحبَِّة في األجياِل 
حتـى تَظـلَّ هـذه الحقيقُة عالَقـًة في األذهـاِن مقتداًة فـي أعماِل 

القلوِب والجوارِح.
'BC$%!QR $ab'%) !·q  'Ýâ $äå ,"$%ÆQR  !%É34$,ij'z!¾)437 :  !"#$§34$,}FGA7 :$mnR'BC $D5678$,EF'%Ö!ß437 :  $fþ8," $%ó�$Yz�A7 :  $9?='%̈QR $lÌÍÎÏÐ :  $,ST$%º',# $%ÙF$%Gj

أي: إنَّ َمـن قـدح في رجـاِل التزكيِة مـن أهِل النََّمِط األوسـِط 
فإنمـا هو ُمرتـاٌب ُمنَدفٌِع في ارتيابِه وحكمِه، مفتـوٌن بما َبَلَغُه من 

الرعيل الثاني من 
النمط األوسط
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وسـواِس أهِل اإلفِك المنقطعـون بمواِقِفهم عن منهِج السـالمِة 
. النبويِّ

:'mn $%¶*+$,-.'�:$mnR  $�:$z$,&FGA7 :  ¡s�$¢£=$UV  :mn!�C $*Ò'%BÅ$l:  '%f $�q:mn $%¶*+$0q$mnR  K34Àx',Á$k�  $ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  $,ST$%}F,Ö $>?=$%�� '9:$%� $Y%g�@A7 :$mnR  $Ýq: $ab $Y)*+-A7 :  $%f $;V  :mn!%rQR$z $¾¿+'%-.:$mnR'934 $5678!9437 :  $9'z $Y�¾\]DA7 :$mnR  $01'234 $}C¥A7 :  $& 34$%)$%½í  ¡s�$¢®7 $l:
يشـيُر الناظـُم إلـى أّن من صفـاِت أهـِل التزكيِة رجـاِل النمِط 
سوِل m قد تجاَوُزوا االختالَف  األوسِط الذين تربَّوا على َيِد الرَّ
ِل  علـى القراِر بعد وفاتِه m وأجمعوا على خليفِة اإلسـالِم األوَّ
وارَتَضوه خليفًة لإلسالِم والمسلمين ، بَِصرِف النََّظِر عن التوقُِّف 
لدى البعِض واالستيحاِش لدى اآلخرين ، فالنتيجُة الحتميُة هي 
الَغـَرُض الذي كان الجميُع بِصَدَدِه ، وهي اإلجماُع على سـالمِة 
ِههـم في قراِر الُحكـِم والِعلِم، ومثُله موِقُف اإلماِم الحسـِن  توجُّ
ت تصاُعديًا من قراِره  v الذي ربط بين مرحلٍة سـابقٍة امتدَّ
بالتَّنـاُزِل حتـى سـاعَة تولَِيـِة الخليفـِة األوِل أبي بكـٍر الصديِق ، 
فكانت مرحلَة الخالفِة والرحمِة كما َنصَّ عليها من ال ينطُِق عن 
 ,s_ $%t%� : Y%k l: الهـوى m بقوله في حديث جابر بن عبداللـه ؤ : »

.(1(» %f,gh�ÒÓ?=º\vw437 : %f�q $%f,gh$,)$ßx,Á %�678%V $%f,gh$,º$l#$%PQR %f,gh%ij ST%ij Sçè : !"#$S?=)*+,-�°�mnR �ab$Y,º $�°� : %ab}à
َد موِقـُف اإلماِم الَحَسـِن كُمنَعَطـِف مرحلٍة  صِّ تأكَّ  وبهـذا النَـّ
جديدٍة ، كما أن النَّصَّ النبِويَّ يبيُِّن الحقيقَة الشـرعيَة التي انطلَق 
رواه اهليثمـي يف جممـع الزوائد )9: 181( والشـوكاين يف در السـحابة   (1(

 . (224(

مواقُف هاّمة 
لرجال النمط 

األوسط
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منها موِقـُف اإلماِم الحسـِن v وبه اخُتتِمت داِئـَرُة المطاَلَبِة 
بالُحكـِم لـدى َحَمَلِة منَهـِج النََّمِط األوَسـِط ، وهو قـوُل اإلماِم 
لِنا وَحَقَن  الحسـِن فـي ُخطَبتِه عنـد التنـاُزِل: »إّن اللَه هداُكـم بأوَّ
دماَءكـم بآِخِرنا«، واألولوّيـُة التي هدى اللُه بهـا األُّمَة هي دعوُة 
الُمصَطَفـى m ومـا تسلَسـَل بعَدها من أمـِر الخالفِة الراشـدِة، 
ماَء فهوموِقُفه العظيُم بتناُزلِه  وأمـا األخيَرُة التي َحَقَن اللُه فيها الدِّ
ُد هذا  ِة من َخَطِر الهالِك واالقتتاِل ، ويؤيِّ عن الخالفِة تأمينـًا لأُلمَّ
 $%f,gh$,)$ßx,Á $%�678$%V $%f,gh$,º$l#$%PQR %f,gh%ij ST%ij !Sçè : !"#$S?=)*+,-�°�mnR« :m ِّالموقَف ويحميه قوُل النبي

« ، قال النّاظُِم: %f,gh�Ò $Ó?=º\v!w437 : %f�q
'ST$}C$,¥¦ 34 $�º°� 'ab$,̈QR '%f $�q$mnR $ë678'%- $Y�\]DA7 : $%f $º\v$Âª®7 34$T7IG'ST!}C$,!QR'mn$rq  !ÝÒ,¢� $%5678$EC¥A7 :  $"#

'S?=!Y)*+-A7 :  $%̧F $,VQR'mn$rq  ,s�%¢QR
$ST$%ij  !S¡Yçè:  !"#$S?=')*+!,-.  $ST ¡5678  $;ò7 34$,̈QR $mnR$ST$%ij  $YÝq$Yî �@A7 :  !%f $,µÞF'5ª$,Ë  KIÛÜT,)$·Ò$%BÅ  K34³ª'S?=!)*+ 'z$%�$mnR  ¡s�$YKª$%ù(5+  '%f $�q  !%f',gh $º\v!Âª®7 :  !ST!ø?='�) $·q$mnR'�$%g�$%³ª®7 :  $Y"#

$&(5+  34$}å $*?='%��$l:  '%f $�q  K,ST$}C',Ö$%'�$%=í ',ST$UVmnR!z '�¾\v$w437 :  $,ST$�qIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  $î+$Y�HIJl:$mnR',ST$UVmn!rÒ %Kª$'¼  $ST$%ij  ',É$�34$)*+  '%§ $l:  $"#
'S?=!Y)*+-A7 :  ,s�%¢QR

$©$ab'}C$%¥¦  '%f $�q  K:a b$��$l:  '%ô$DA7 34 $5678!,-.  'ÝÒ$¢A7 $mnR$©$Yab $%)*+  $;ò7 34$,)$,ÆQR  'mnR$l:  K�
'l34$�ij  $%a b'%��$l34$%ij '�$%g�$%��  %f $�q !ST'%) $æV  $& 34$%��  34$Àx,Á $%EQR  $Yfþ8$%-.  '%§ $l:'z$¾q!Y%z�A7 :  $ %É'z$ÄÅ  ÌÍÎÏÐ  $"#

'S?=!Y)*+*?=@A7  !ST$%��mnR!z!%ÄÅ ',©$z $&à34 $Y5678-A7 :  $%f',gh$�q$z$0ª®7 :  $%fþ8'�$l:  $%ë678'%EF $5�$mnR',©$z$,� 34$%)½A7 :  $%@QRmn!,̄ !Y�\]DA7 34$%ij  $"# 34$%)$,'� 'º\]!,!  '%k$l:
يقـرُأ الناظُِم األحداَث التاريخيَة قراءًة مختلفًة عن قراءِة َطَرَفِي 
اإلفراِط والتفريِط، وأسـاُس القراَءِة هنا ليسـت األحـداُث ذاُتها 

اإلمام الحسين 
ؤ 

واألحداث 
المؤسفة
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َدُة، وإنمـا موِقُعها من النصوِص، فالَحَسـُن  وال العاطَِفـُة المجـرَّ
، وقد تناولت  بُط v في موقِفه اإلصالحيِّ مدعوٌم بالنَّصِّ السِّ
المنظومـُة وشـرُحها تفصيَل ذلـك ، ويقاُس عليـه موقُف اإلمام 

الحسيِن v ولكن بقراءة نصوص أخرى مفادها ما يلي :
اجتهـاُده v فـي حمـِل أمانـِة البيعـِة التي وضَعهـا أهُل - 1

العراِق في ُعنُِقه.
خروجـه v لإلصالِح في األمِة وليـَس للحرِب ، ويؤيُد - 2

هذا ما ذكره الحسـيُن v في وصيتِه ألخيه محمِد بِن الَحنَِفّيِة 
من ولد علي بن أبي طالب v ، وجاء فيها : ) وإّني لم َأْخُرْج 
َأَشرًا وال َبَطرًا وال ُمْفِسدًا وال َظالِمًا وإّنما َخَرْجُت لَِطَلِب النََّجاِح 
ٍد m وسيرِة أبي عليِّ بِن أبي طالٍب  ي محمَّ ِة َجدِّ اَلِح في ُأمَّ والصَّ

وسيرِة الخلفاِء الراشديَن المهديين رضي الله عنهم ..( )1).
ـَة علـى المبغضيـن القاتليـن ، وعلـى - 3 إقامُتـه v الُحجَّ

الُمحبِّين الُمتخاِذلين.
خوُفه v من إسـالِة الدماِء في أرِض الحجاِز، خصوصًا - 4

بعـد ظهـوِر أمـر بيعته، وما قـد يترتـُب على ذلك مـن حرٍب مع 
منافِسـيه ومعارِضيه، وكان v يخشى وقوَع ذلك على يديه ، 
وقد َتبيَن هذا المنحى من نص الحوار الذي رواه ابن أبي شيبة)2) 
بين اإلمام ابن عباس والحسين ء ونصه : قال ابُن عباس : 

الفتوح البن أعثم الكويف ص21 .  (1(
املصنف )38519).  (2(
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جاءني حسـيٌن يستشيرني في الخروِج إلى ما ها هنا يعني العراق 
فقلُت له: لوال أن ُيْزُروا بي وبك َلَشـبَّْثُت يدي في َشـْعِرك.. إلى 
أين تخرُج ؟ إلى قوٍم َقَتُلوا أباك وَطَعنُوا أخاك ! فكان الذيَ َسخا 
بنفسي عنه أن قال لي : »إِنَّ الَحَرَم ُيْسَتَحُل برجٍل ، وألَْن ُأْقَتل في 
أرض كذا وكذا غيَر َأنه ُيباِعُده أحبُّ إليَّ ِمن َأْن َأُكوَن أنا هو«)1) .
وباستشـهاِدهم n ُختِـَم الرجـاُء فـي سـالمِة المطالبـِة 
َل  بالسـالِح داخَل حظيرِة المجتمِع اإلسـالميِّ المتناِحِر ، وَتَحوَّ
المطَلـُب إلـى ُمغاَلَبـٍة ومنازعٍة باسـِم الحكِم المنقـوِض ، الذي 
انقطع الرجاُء في اسـتقامته بالنصِّ الشرعيِّ بعد تسميتها بمرحلِة 
ُد مبدَأ السـالمِة ما فعَله اإلماُم عليٌّ َزيُن  الُملـك العضوِض، ويؤيِّ

العابدين، كما قال الناظُِم:
¡s_̀ $ab$,)',ÞF!ú437 :  $%f,�$îb$%ij 34$}C¥A7 :  $%f',� $%�  !;<'�=) $·q$mnR: $ab$Y,º $�°�  $�fCD?=$UV $mnR  $�'l34$Y�)½A7 :  $%� $mnR 34$%��  '%f $�q
$©$§: $ab' %)*+$l:  '%f $;V  $%fþ8:$z'"V $lÌÍÎÏÐ :  $%f$M?='UV$l:$mnR$©$§:$z!¾q  ¡s�$¢£=$UV  $S¡Yçè:  ,s�%¢QR  $�'%g�$Y)*+-A7 :$mnR 'ab,) $%ÞF!ú437 :  $01'234 $}C¥A7 34$%ij  $%Émn!�C !Y�*\]DA7 :  $;<$%=}C '�*°�$l:$mnR'ab,) $óª$,Ë ÌÍÎÏÐ K,éê,�. $z $=678 ,s�%¢QR  K;< ,=) $%óª$%Ë KIÛÜT,) $%ó�

 
(1( $%@QR!Ymn $¶*+$Y,"½A7 : !ls_̀$§34$%) $·q ',ô $:\v $Y�°�!l:$mnR$%̧F$¹?= $Yº\vN?=$@A7 K,(ê$Y��.$mn!rq K"%#

$ïð'%ñ$uâ $�

وقد اسـتبيح احلرم فيـام بعد ذلك بام جرى من فتنة ابـن ازبري ، ويف هذا   (1(
األمـر داللة عـل أن آل البيت يتحرزون من الرش بقراءة العالمات التي 

. m أخرب عنها
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)1)يشـيُر الناظُِم إلى استمراِر مسـلِك النََّمِط األوَسِط على نهِج 

السـالمِة ، وانتشـاِرِه في أتبـاِع هـذا المنَهِج على طريـِق االلتزاِم 
بـاِع آِل الَبيِت الكراِم ، ومنهم اإلماُم عليٌّ َزيُن العابديَن ؤ  باتِّ
ُجُل المعنيُّ بأخِذ الثأِر  الُمقَتـَدى في قولِه وفعِله ومواِقِفه، فهو الرَّ
والتحريِض عليه إن كان ذلك َمبدًأ آلِل الَبيِت ، ألنه v عاصَر 
المعركـَة وعاش أحداَثها ، وكان يقوُل: »كيف يذَهُب الحزُن من 
قلبي وقد رأيُت بضعًة وسبعين من أهل بيتي ُيقَتُلون أماَم عيني«.
ولكنـه كما أشـاَر الناظُِم أعـرَض عن أضداِدِه وصبـَر من أجِل 
ِر له لَِينَفَع الناَس، وكان  اللِه وأشـغَل الوقَت بِنَشـِر الِعلِم والتصدُّ
مـن آثاِر موِقِفه وَحْشـِدِه الشـعوَب لطلـِب العلِم النافـِع وَصرِف 
النظِر عن السياسـِة ومؤامراتِها بروُز مدارِس المذهبّيِة المعتدلِة، 
سـاِت مدرسـِة  وُحبِّ آِل الَبيِت الحامِل منَهَج السـالمِة، وَبدِء تنَفُّ
هِد في الثأِر أوالمطالبِة بالحكِم ،  التصوِف اإلسالميِّ المعنيِة بالزُّ
مع معايشـِة األضداِد باإلعراِض وعدم الُمحاَجَجِة المفضيِة إلى 

التصادِم والقتاِل.

$,©$mn 'ÿV $Yî �@A7 :  $,éê,�. $z $=678  ,s�%¢QR  :mn!�A7 :$%z$,�  'ÝÒ$¢A7 $mnR$,STXZ,e.: $ab $}å-A7 34$%ij  $fCDWXYZ%ODA7 :  $%f',gh$%ij  $S¡Yç$è
يربـط الناظم بـني موقف اإلمـام عيل زيـن العابدين ؤ وتأسـيس   (1(
مبـادئ التصوف ، الذي هو الزهـد يف القرار والثأر ، ويفرس ظهور هذا 
املبـدأ بمواقـف آل البيت الكـرام الذين بلغوا أعل مراتب اإلحسـان ، 

فزهدوا يف الدنيا بمعانيها السياسية مع زهدهم يف اجلوانب األخرى.

اإلمام علي زين 
العابدين ؤ 
نموذج من النمط 

األوسط

تأسيس مبدأ 
الزهد والتصوف 
العملي من القرار



83

يشـيُر الناظـُم إلى هـذا المنحى الـذي اتََّخَذه اإلمـاُم عليٌّ زين 
ِف المشتغلِة بالِعلِم  العابدين وما أثَمَرُه من ظهوِر مدرسـِة التصوُّ
َع من هذه  والدعوِة إلى الله بالحكمِة والموعظِة الحسنِة، وما تفرَّ

ؤى والمفاهيِم المعتدلِة. المدرسِة بعد ذلك من الرُّ
ÌÍ$ÎÏÐ 34$,) $,ÞFGA7 :  ¡s_̀$l34$,ij'�:  $%f $�q  !© $ab'}C$%¥¦$mnRÌÍ$ÎÏÐ 34$�q  $%f,gh $��  $Y,éê$Ãª®7 :  $§'mn $ÿV  $;< '%=��$lÌÍ$ÎÏÐ

أي: إنه بعد موقـِف اإلماِم عليٍّ زين العابدين ظهر ومن رجاِل 
النمِط األوسـِط مـن رأى ُوجوَب الخـروِج والقتاِل علـى الظُّلِم 
والظالميـن، ليس أخـذًا بالثأِر ، وإنمـا غيرًة على الَحـقِّ والديِن 

واجتهادًا في سبيله .
'%f $�q$mnR  ¡s_$ ,('Âª$,Ë  $ST$%)'%½í:$mnR  Kîb',ij$%�  $;<'�=) $·Ò$¢HIJ(1( '%f$%gh !Yº\vN?=$@A7 ,s_$,('Âª!,Ë $01'234

!Y%5678-A7 : $Yab $%)*+ $Ýq34$,̈QR 'ab$,̈QR
:mnR!§$Yz !�¾°�$mnR  :mn!<?=$Y,)!,ÆQR  'ab$,̈QR  'Ýâ !äå$Y%" $ÆÇJÈ¡,A7:mnR!§$Yz $%ÄÅ  'ab$,̈QR  34$Àx$%y  $%fþ8'z$%&FGA7 :  :mn !ö678$,EF '*°�$l:$mnR

ِل مذهٍب  )1)يشـيُر الناظـُم إلى اإلماِم زيـِد بِن عليٍّ صاحـِب أوَّ

في اإلسـالِم ، وهو مذهُب الزيديِة كما ُأطِلَق عليه فيما بعُد، وقد 
اجتهد اإلمـاُم زيٌد وخرج على الحاِكِم ومعه جملٌة من أشـياِعه، 
ولكن أغلَب أشـياِعه َخَذُلوه في ساعِة الحسِم كما خذل األشياُع 
الحسـيَن ؤ فـي مثِل تلك السـاعِة ، وانسـحَب مـن صفوفِه 
ٍة من المخلصين له حتى ُقتِلوا  أغَلُب الجيِش ، وَبِقَي ُمقاتاًل مع قلَّ

املقصود بالسنن هنا املواقف املبنية عل االجتهاد املرشوع.  (1(

مواِقُف أخرى 
لرجال النمط 

األوسط

النتيجة المقررة 
من الخروج
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ـيَخيِن  جميعـًا، وعّلُة االختـالِف بين اإلمـاِم وخاِذليه )َتَولِّي الشَّ
َي عنهما مقابَل ُمشاَرَكتِهم  رضي الله عنهما( ، حيث ألزموه التََّبرِّ
الحـرَب إلـى جانبِـه ، فأبـى وقال:)أتَواّلهمـا كمـا تواّلهما أبي 
ي( ، فَرَفُضوه وتركوه ، فقال: اذهبوا فأنتم الرافَِضُة، وَعِلَق  وَجـدِّ
اسُم الرافضِة بأهِل اإلفراِط في مدرسِة التََّشيُِّع من ذلك اليوم)1) . 
َق اإلمـاُم زيٌد بين التشـيُِّع القائـِم على الُحبِّ  وبهـذا القـوِل فرَّ
ي وسـفِك  الصحيـِح والتََّشـيُِّع القاِئـِم على سياسـِة اللَّعِن والتََّبرِّ
الدماِء، وكان مصيُر اإلماِم زيٍد رحمه الله كَمصيِر اإلماِم الُحسيِن 

v بين ُخذالِن الُمحبِّين وُبغِض المبغضين.
ٌد ذو النفس  وكمـا ُقتَِل زيد ُقتَِل ولُده يحيـى، وُقتَِل اإلمام محمَّ
الزكية وأخوه إبراهيُم وغيرهم مّمن َخَرَج وحمل السـيَف ، وقد 
أشـار الناظُِم بأنهم جميعًا ذهُبوا ما بين قتيٍل وشـريٍد ُمخَتٍف عن 
ُدوا له ما عليهم من  عيوِن الناِس، وأسـقطوا بهذا األمِر الذي تجرَّ
َفرِض الجهاِد واالجتهاِد الذي اختاروه في سـبيِل استعاَدِة الَحقِّ 
وُنصَرتِه ، وثبت في الوجِه المقابِل نجاُح مبدأِ النََّمِط األوسِط من 
ـنِّيُّ الشعبيُّ غيُر المسيَِّس  أتباِع منهِج السـالمِة ، وهو المنَهُج السُّ
الـذي امَتـدَّ فـي العاَلَميـِن العربيِّ واإلسـالميِّ عبـَر التاريِخ إلى 

)1)  اسـتطاع الزيديـة بعد مقتـل اإلمام زيـد أن خيرجوا عـن أرض العراق 
واحلجاز والشـام إىل أرض اليمن ، ويؤسسـوا دولة آلل البيت ، والتي 
ظّلـت قائمة أكثر من ألف عـام يف أعايل اليمن ما بني الظهور واخلفوت 

حتى انتهائها بثورة اليمن عام1963م .
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اَسِة وِخداِع السياسِة. اليوِم، معزوالً عن ظلِم السَّ
'%f,gh$,)$,ÆQR'z$%{QR  :$%ab¡}å $%-.  !fCD 34$Y%)½A7 :  $Ýâ $ãº\v$,ÙF'%Gj:$mnR'%f,gh $º\v!Âª®7 : $,É:$�34$�)$½A7 'mnR$l: $Ýq34$�q $lÌÍÎÏÐ : $"#

'S?=!)*+
ُر الناظِـُم الحالَة التاريخيـَة كما هي في واِقِع األمـِر فاألُّمُة  يقـرِّ
اإلسـالميُة بعد مقَتِل اإلمام الُحَسـين انقسـمت فِرَقَتين، والفرقة 
األولـى التزمت بالثـوَرِة واألخذ بالثأِر ومناوَشـِة مراحِل الملِك 
والخـواِرِج  الشـيعِة  فِـَرِق  بعـُض  وُمقاَتَلتِـه، وهـم  العضـوِض 
والقراِمَطِة ومن نحا نحَوهم، وغيِرهم من َحَمَلِة السالِح، والذين 
لـم َتِقف ُمعاَرَضُتهـم عند الحكِم والُملِك العضوض فحسـُب ، 
ـنَِّة والجماعـِة بُِعُمومهـم الذيَن  وإنمـا عـارَض أغلُبهـم أهَل السُّ
َنَهُجـوا َمنَْهـَج اإِلَمـاِم الَحَسـِن v  ولو كانوا من أهـِل الَبيِت 
ِل األمر من قضيٍة إلى َعَصبيٍة، وقاُدوا ثورًة تصُرُخ باالنتقاِم  لَِتحـوُّ
ِم عبَر التاريِخ إلى اليوِم ، وشـعاُرها )يا لثاراِت  والدعـوِة إلى الـدَّ
الُحسـين( .. )َلبَّيَك يا ُحسـيُن( ، وكان الُحسـيُن v محتاجًا 
لهذه األصواِت حقًا يوَم معركِة كربالَء، أما بعد ذلك فُعقَدُة ذنٍب 
تاريخيٍّ ومكاِسـُب سياسيٌة يجنيها َطَرُف اإلفراِط والتفريِط على 
حسـاِب أهِل الَبيِت، وعلى حسـاِب دماِر ُلحَمِة األمِة اإلسالميِة 

المظلومِة من كال الطرفين.

 '%f,gh$%)!ß437 :  !Yfþ8$Y%"½A7 :  !© $îb$Y,ij$l:  'ab$,̈QR  !"#
'S?=!Y)*+-A7 34$%̈QR'%f,gh$%̈QR $Yî �@A7 :  $Yz $Y�¾\]DA7 :  $ST$%ij  !S¡Yçè:  $l34$%}F '4678$l:$mnR

النمط األوسط 
وما ترتب على 
االنقسام بين 

مدارسه



86

$"#
'S?=!Y)*+-A7 :  :$%ab¡}å $%-.  !fCD 34$Y%)½A7 :  $BC

$%WF$,Ö'%½í:$mnR$"#
'&(5+!Y%"½A7 :  $;ò7 '%ab$%)$%½í  !;ò7²ÌÍÎÏÐ :  $;<$%=}C$,¤ '��°�:$mnR 34$%)$>?='}C !*q  $Y;< $%=5678  !z$%ÄÅ²ÌÍÎÏÐ :  ! %̧F $,VQR'mn$+437 :$mnR34$%ij$z '¾¿+ $%V  ¡s_$Y,($Â�  $�

'l34$Y�)½A7 34$%ij  K34%)$½A7 34 $5678!0q
$;ò7mn !�°�$Yz�A7 :  $%f $;V  KYfþ8$%-.  '%f $�q  $f×v',Ø�$@A7 $mnR$;ò7mn!+x!Y�Áu]D®7 :  ¡s�$¢£=$UV  $�

'l34$Y�)½A7 34$%ij  $%a b'%��$lÌÍÎÏÐ 34$%ij '� $ab$,}FGA7 :$mnR  $& 34$%)*+$,EFGA7 :  !z'¾q$l:  !ST$Y%) $ÆÇJÈ¡,A7'z$%&F $*q  !ST'%) $·q  34$�q  !%f¡�Ò'BÅ$Yz�A7 :  ¡s_$%t*+$,EQR  34$�q$mnR
يشـيُر الناظُِم إلى االنقسـاِم في األمة إلى اليـوِم وما ترتََّب على 

هذا االنقساِم من ُظهوِر َمدَرَسَتين ُمخَتِلَفَتيِن:
ـنِة والجماعـِة، الداعين إلـى تطبيِق  األول�ى: مدرسـِة أهِل السُّ
«، وهذا الِقْسـُم  %f,gh�ÒÓ?=º\vw437 : %f�q $%f,gh$,)$ßx,Á $%�678$%V $%f,gh$,º$l#$%PQR %f,gh%ij ST%ij !Sçè : !"#$S?=)*+,-.« :الحديِث

َمْشُطوٌر َشطريِن:
الش�طر األول : أهـل منهـج السـالمة وحملة منهـج النمط 
األوسـط ، الذين اكتووا بنار الفريقين المتنازعين على الحكم 

والسلطان.
والشطر الثاني: أصحاب الملك العضوض المستفيدين من 
قرار الصلح، والمنافسين لمنهج السالمة والنمط األوسط من 
جهـة، والمحاربين ألضدادهـم المتربصيـن بالحكم والقرار 

من جهة أخرى.
ِد والمطالبِة بالتغييـِر ، والقائِم  والثانيُة: مدرسـُة الثورِة والتمـرُّ

على شعاِر )يا لثاراِت الُحسيِن( )لبَّيَك يا ُحسيُن(.
لِح وما ترتََّب عليه  كما وأشار الناظم إلى استفاَدِة األمة من الصُّ

الصلح الدائم 
ورواده

األخذ بالثأر 
ورواده

مدرسة أهل السنة 
والجماعة

مدرسة الثورة
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يِن في أهِلـه ، واعتناِء أئمِة آِل البيـِت كاإلماِم عليٍّ  مـن ِحفٍظ للدِّ
زيِن العابدين ؤ وَمن في عصِره بالِعلِم والحديِث والتفسـيِر 
وغيـِره ممـا كان سـببًا فـي حفـِظ األسـانيِد وَكثـَرِة َطَلَبـِة الِعلـِم 
اآلخذيـن منَهَج النََّمِط األوَسـِط ، القائِم على السـالمِة وُحسـِن 
الظَّنِّ بالمسلمين واإلعراِض عن الظالمين ، ومناصحِة َمن َيقَبُل 
النصيحـَة منهـم فيما يحَفُظ اللـُه به الدماَء ويصـوُن به األعراَض 

والُحَرَم .
ـنَِّة  وهذا منهُج المدرسـِة األولى المشـاِر إليها بمنَهِج أهل السُّ
والجماعِة، وهذه المدرسـُة في صورتها األساسـيِة ال عالقَة لها 
ألبتَة بالُملِك العضوِض وُرؤسـاِئه، وإنما هي المدرسـُة الشـعبّيُة 
التـي رعاهـا اإلمـام الحسـُن والحسـيُن ء خـالل مرحلِة 

الملِك العضوِض ذاتِه وأسسها آل البيت بعد مرحلة الصلح.
',ST$%ijmn!rq'l34$À437 :  ! %̧F $,VQR :$mn$+437 :  $©$%ab¡}à$mnR',ST$%ijmn !ÿV!Yz�A7 :  ÌÍ$ÎÏÐ  $Ýq'mn$,�FGA7 :  $"%#

'ïð$%y  !fCD 34 $º°�$l:
$%k:$%�,g� $�q  IÛ$ÜT$%ij  K;ò7 ?=$%UV  '%f $�q  $9?='UV $ab$%̈QR,s�$%¢¦ 34 $�º°�  K%fþ8," $%ÞC$%¥¦  K%@QR 34$%��  '%f $�q  $9?='UV$§$mnR
$,ST$%º',# $%ÙFGA7 :  ,s�%¢QR  :mn !�\v$PÇJÈ$,,'�:  $& ÌÍ$ÎÏÐ !lmn ¡Jå$%EQR$,ST$Y�q!lÌÍÎÏÐ :  $%f',gh$%ij  $&: $ab$}C¥A7 :  :mn!,�F$Y*Ò$;V $mnR ',ST$�qIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  34$%)$½A7  $S¡Yçè:  !;ò7$l34 'º\v$%Ø�$%̈QR',ST$�q: $ab$Y%)½A7 :  !%ô $%Â�mn!,�.  KYz $�¾°�  $Y;£ !T,7IG  '%f $�q

يشـيُر الناظم إلـى مواقِف األئمِة األعالِم من آِل البيِت السـابِق 
ِذكُرهـم، سـواًء مـن اجتهَد في اتخـاِذ موقٍف معـارٍض َعَرَف أنه 
الحـقُّ ومـات دونه، أو من َرِضَي السـالمَة واختـاَر األمان وترَك 

الغلوُّ والجفا 
وخطوَرُتهما على 

الديانة
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الُمطاَلَبَة بما يراه الغيُر َحّقًا الِزمًا.
 كما يشير الناظم إلى أنها صارت لدى هذا الفريِق أساَس نهِج 
جوَلِة ومَحكَّ االختباِر في مسـألِة االقتداِء  الطريـِق، ومسـَلَك الرُّ
واالهتـداِء باألئمـِة األبراِر لهم ولمـن اهتدى بهدِيهم من سـائِر 
المسـلمين، ويشـيُر الناظُم بعـد هذا البيـاِن إلى ضـرورِة تجنُِّب 
ـلِم  ـرِعيِّ في السِّ الغالـي الُمفِرِط الذي ال ُيدِرُك ميزاَن الَعدِل الشَّ
والحرِب والُحـبِّ والبغِض واإلفراِط والتفريـِط، ومثُله الجافي 
الُمنَطِلُق في طريِق الُبغِض والعداَوِة، فكال الفريَقيِن –كما أشـار 
#,ST%º,$ ، وكانوا بمواِقِفهم الغاليِة والجافيِة  %ÙFGA7 : ,s�%¢QR :mn�\vPÇJÈ,,� الناظِـُم- :
ST$Y�q!lÌÍÎÏÐ,$ ، وال زالت هذه الظاِهَرُة َتتَِّسـُع  : %f,gh%ij $& : ab}C¥A7 سـببًا في تعميِق :
وتبُرُز مع زيادِة أسـباِب اإلعالِم وكثرِة اللََّغِط بين العلماِء وَحَمَلِة 
ST�q,$ من هذه الشـروِر الُمسَتشـِرَيِة  IÛÜTº\]DA7 : 34%)½A7 $Sçè : !;ò7 l34º\v%Ø�%̈QR األقـالِم، 

الموِجَبِة للخطِر والندامِة في الدنيا واآلخرة.
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!fCD$§WXYZ[O\]DA7 �: !%5,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:
%tuv!�q
%r��'JKLP34%i 

!��C!DE4%Z�Ce.( MNO
'( !_4!�? JK�34y�

';ò7mn !¶*+!lÌÍÎÏÐ :$mnR  $9mnR!z!%&FGA7 :  ,s�%¢QR  $Y,s_$%($Y%·DA7 :  !;ò7 ²:';ò7mn!,rQR$l:  34$�q  $Y,s�$%BÅ!l:  34$,ij  'Ýâ $äå'%EQR 34$%̈QR  $%k34$%}F'%\ $#¿+
$BC,Ö $·Ò$ %Kª®7 :  !;< $%=)*+'%EQR$l:  $& 34 $º\v $PÇJÈ,A7 :  !;< '=}à$l:$BC,Ö $%ÞF $Y�*\]DA7 :  ,s_$%($Y%·DA7 :  $ST ¡5678  '%f $;V  $Yfþ8$Y%"½A7 :  ,s�%¢QR

يشـير الناظُِم إلى ما َحَمَله العنواُن من عالقِة آِل الَبيِت األطهاِر 
بُِعمـوِم الناِس وُخصوِصهم ، حيُث َكُثَر اللََّغُط في هذِه المسـألِة، 
ـِب الطَّبِعيِّ  وَخـَرَج عـن َطـوِر االسـتدالِل الشـرعيِّ إلـى التََّعصُّ
الموِجِب للحقِد والحسـِد والِكبِر والُعجِب، ولهذا يتَبنَّى الناظُِم 
إيضاَح المسألِة ألهِل َعصِرِه ويشيُر إلى َشَرِف األصوِل والفروِع 
ـَرِف ُكلِّـِه ، ومن َثمَّ  ِة وهي أسـاُس الشَّ من آِل الَبيِت بَِشـَرِف النُُّبوَّ

ينَقِسُم آُل البيِت في األفضلّيِة إلى ِقسَمين: 
ُل: أهُل الكساِء وهم أفَضُل الجميِع، وينحصر هذا  القس�م األوَّ
َيتِهم ،  ى فيمن أدَخَلُهم النبيُّ m في عَباَءتِه ودعا لهم ولُِذرِّ الُمَسمَّ

وهم : 
الـذاُت النبويُة علـى صاحبِها أفضل الصالة والسـالم،واإلمام 
علـيٌّ وفاطمُة الزهراُء واإلمامان الَعَلمان اإلماُم الحسـُن واإلماُم 

راري. َع عنهما من األعقاِب والذَّ الحسيُن n ومن تفرَّ

عالقة آل البيت 
باألمة

أهل الكساء 
الخمسة 
وذراريهم
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:mn!rq $z!ÄÅ  $%f,�$%î �$Y@A7 :  ,s�$,¢¦
'l34$,ij  'ÝÒ!Pà $ab'}C$%¥¦$mnR!ÝÒ!Pà  'mnR$l:  $,©34$T7IG$Y%z�A7 :  $;ò7 :$mn'rq$l:  $;ò7mn !%¶*+$%EQR

$ %ô $N?= $Y5678!9437 :mn!%¶$%½í  : $%î+$�HIJ  KÝÒ $�l(A� 34$}à  '%f $�q$ %É$z$&C¥A7 :  ,s�%¢QR  :mn!+x!%y  K %É34$,}F ']V$l:  !;< $%=)*+'%EQR$l:
والقسُم الثاني : من آِل البيِت من ُحِرموا الصدقَة عمومًا ، وَمن 
يدخلـون فـي مدلوِل الصالِة علـى اآلِل ، وهم : بنو هاشـٍم وبنو 

عبد المطَّلِب.
',©34$ %³ª$Y%ù(ø=$@®7  �%f'%µÞF !*°�  $Yfþ8$Y%"½A7 :  ,s�%¢QR  ?=$Zµ$[IG  'ÝÒ!Pà$mnR'©34$%³ª$Y,Ë :$mnR  K)mn!<?= !º°�$mnR  K01'234$UV  $�mn!%¶$%½í ',ST$Y,º $%# 'Ùà$mnR  �,ST$Y,) $*678$%V  $©$%ab¡}à$mnR',ST$Y,º $%# 'pq!lÌÍÎÏÐ :  :mn!�HIJ$�'§$l:  34$}àmn!,�F$Y,WF $5�  '%k $l:

ـِة آِل الَبيـِت كوَنهـم »ُسـُفَن النَّجـاِة«  َمِزيَّ يشـيُر الناظِـُم إلـى 
فـي  ينحصـر  ى ال  الُمسـمَّ m- وهـذا  النبـيُّ  اهم  –كمـا سـمَّ
ومنهـا:  متفاوتـٍة ،  بشـروٍط  جميعـًا  يشـَمُلهم  بـل  أواِئِلهـم ، 
ـُفِن للنجـاِة بمـا جـاء بـه m مـن ِعلـِم الكتاِب  تهيئـُة هـذه السُّ
ـنَِّة واألخـالِق، وهمـا الثالثـي الـذي أشـرنا إليه َسـَلفًا من  والسُّ
ژ  ۋۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ژ  اآليـة   مدلـوِل 
]األنعـام: 89[ ، حيـث إّن خصوصيـَة النجـاِة مرتبطـٌة بالجمـِع بيـن 

واُت َشـَرُفها موهوٌب ،  فاِت ، والذَّ واِت وَشـَرَف الصِّ َشـَرِف الذَّ
َفَتيِن يبُرُز َأَثُر المعنى  فاُت َشـَرُفها ُمكَتَسـٌب ، وبتحقيق الصِّ والصِّ

ُفِن والنجاِة بها، قال الناظم: المراِد بالسُّ

آل البيت من 
حرموا الصدقة

آل البيت سفن 
النجاة
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'%É$§$l:$mnR  �01'234$UV  $,éê,¶ $,ÞF'5ª$Y,ù>@®7 :  !� $ab')*+$0q$mnR'%ô$,ìí!Yz�A7 34$%ij  $%f,gh$Àx$ly 34$,}FGA7 :  $;ò7 34$%��$Yz�A7 :  $%f $;V
ـي عند آِل  يشـير الناظـُم إلى ضـرورِة النََّظـِر في أسـلوِب التََّلقِّ
ِة  الَبيـِت خصوصـًا ، فمتى يكـون التلقي قائمـًا على منهـِج األُُبوَّ
الخاصِّ كأساٍس تربويٍّ وتعليميٍّ والتعليُم اآلخُر ثانوّيًا وإضافيًا 
ِة المباركِة ، وأما إذا كان  يَّ رِّ فالخيُر والترقي التربويُّ مأموٌل في الذُّ
ي قائمًا منُذ البدايِة على المناهِج الَخَدماتّيِة العامِة واإلعالِم  التََّلقِّ
ي الخاصِّ في األسرِة ُمنَعِدمًا أو ُمَتَقطِّعًا  والثقافة المسيَّسـِة والتلقِّ
فاألمـُر َيِقـُف على المشـيئِة والسـوابِق ، حيث ال يضَمـُن المرُء 
ِد االنتساِب وحده ، وهذا ما  هاتهم لمجرَّ سالمَة آِل الَبيِت في توجُّ
تعمل عليه وعلى شمولِه في الزمان عقوُل المهندسين العالميِّين 
ِة  ِة ، وهو إذابُة كافَّ وأتباِعِهم من ُوكالِء الهندسـِة المعرفيِة في األُمَّ
ِة ضمن اإلطاِر  الخصوصياِت األدبيـِة والتربويِة والثقافيِة الخاصَّ
سـِميِّ العامِّ ومناِهِجـه الخدماتية ، حتى ُيصبِـَح الجميُع على  الرَّ

ٍد، قال الناظُِم: ُمخَرٍج تعليميٍّ وثقافيٍّ ُمَوحَّ

$;ò7²ÌÍÎÏÐ :  $;ò7 34$)*+$Y,-.:  $Yz $¾°�  '§ $z!,�  '%f$�Ò$%¢QR,s�$¢®7 :$mn!,�.  !ST$@A7  K%"#' ,& $�(º°�  '%f $�q  $Yîb!%ij ÌÍ$ÎÏÐ
$ab$%º '�\v!w437 :  $,éê,�. $z $Y=678-A7 :  ¡s�$¢£=$UV  !ST!Y@A7 !îb$,ij$ab$%º $Y�\]DA7 :  $01'234$UV  $01'234 $}C¥A7 34$%ij  !ST !5678 $%-.'z$,�

يشـير الناظـُم إلـى ذراري آِل الَبيـِت ودعوتِه لهم بالَعـوَدِة إلى 
َلِف ، وهذا المنَهُج غيُر  دراسِة منهِج السالمِة الُمتواَرِث لدى السَّ
ٍر في غالِب األشـكاِل القائمِة في عالِمنا العربيِّ واإلسالميِّ  متوفِّ

مصدر التحقيق 
من مفهوم سفن 

النجاة

سر االتصال 
واإلسناد 
والمشيخة
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اليوَم نتيجَة شـموِل السياسـِة االسـتعماريِة في مرحلِة الغثاِء وما 
ترتَّـَب عليها في األوطاِن مـن َغَلَبِة االهتماِم بعلـوِم الَخَدماِت ، 
ولكـن هذا المنهَج ُيمِكُن الحصوُل عليه باالتصاِل الدائِم برجاِل 
المنهِج المشـاِر إليه وهم شيوُخ المدرسِة األبويِة وَحَمَلُة أماناتِها 
في ُكلِّ عصٍر وزماٍن ، ومن مزاياُهم: الخموُل والسكوُن وتجنُُّب 
ـِة واإلعالمّيـِة المسيََّسـِة إال فيمـا يناصحـون بـه  المظاِهـِر العامَّ
المجتَمـَع ويدعوَنُهم إلى اللِه وإلى السـالمِة والمحبِة والرحمِة، 
فهوالء ِمن وظاِئِفهم الشـرعيِة داللُة المريدين من آِل الَبيِت وِمن 
يِر القلبيِّ والعقليِّ فيها ،  َغيِرهم على حقائِق الطريِق وسـالمِة السَّ
ِة على هذا الموروِث الشـرعيِّ ، الذي هو إكسيُر  ألنهم ُأَمناُء األُمَّ

العلوِم.
!%"#mn!,̄ !Y��\]DA7 :  34$}å!*?=$Zµ'de$,f  �,ST$%ij 34$�q$l:!"#mn!,¶!%ÞFGA7 :  !Ýâ !äå'%" $æV  K� 'ab$)*+$%-.  K:� 'ab$)*+

يشـيُر الناظـُم إلى مفهـوِم هذه األمانـِة بأنها من ِعلـِم الصدوِر 
طوِر، فالعلُم المتداَوُل حتى في علوِم الديِن  وليست من ِعلِم السُّ
ـطوِر ، ُيحِسـنُه الَبرُّ والفاِجُر والمسلُم والكافُِر  ُيعَتَبُر من علِم السُّ
باعتباِر العلِم المكتوِب وسهولِة الحصوِل عليه وتعلُِّمه وتعليِمه، 

وهو أيضًا الِعلُم الَفرِضيُّ الواجُب تعلُُّمه على ُكلِّ مسلٍم.
ـدوِر فهـو إكسـيُر المعرفـِة وُكنـُه َبَرَكتِهـا وهـو  أمـا ِعلـُم الصُّ
ـِق بالِعلـِم الفرضي  ـُل عليـه َكَثَمـَرٍة من َثَمـراِت التحقُّ مـا يتحصَّ
الواجـِب والزياَدِة عليه بالنوافِل فـي الطاعاِت وكماِل األََدِب في 

أثر الشيوخ في 
حمل األمانة 

وتبليغها
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 العالقـاِت، قال فيه تعالـى: ژ گ گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱڱ ژ ]العنكبـوت: 49[ وقـد أشـكَل هذا المفهوُم علـى كثيٍر من 
ِفي المـدارِس واإلعالِم وَشـنُّوا النكيَر على  َحَمَلـِة األقـالِم وُمَثقَّ
ـيِء ال يعطيِه ،  دوِر ، وفاقُد الشَّ هـذا المفهوِم الخاصِّ بعلـِم الصُّ

وأساُس هذا العلِم ما قال النَّاظُِم:

 !,éQR IÛ$ÜT'%��$lÌÍÎÏÐ :$mnR  !%É:$§²ÌÍÎÏÐ :  34$}å!Eå'%" !ÆUIJ$mnR!,éQR IÛ$YÜT$%³ª®7 :  ?=$UV$§  34Àx$,Á $%EQR  'ÝÒ!Pà!�',g� $º°�$mnR
دوِر بعد االرتباِط بمشيختِه هو آداٌب  أي : إنَّ أسـاَس ِعلَم الصُّ
ٌة من ُسلوِك المتبوِع األعَظِم  ظاهرٌة وآداٌب باطنٌة وأخالٌق ُمسَتَمدَّ
ى وال عالقـَة لها بمراتِِب التعليِم وال الشـهاداِت وال الوظائِف 

وال ما يترتَُّب عليها من المظاِهِر االجتماعيِة واألكاديميِة.
';< $=³ª$$x '%Á5+$,-.  ÌÍ$ÎÏÐ  ¡s�$%õF $4678 '-¿+!9437 :  $;ò7 ²:  !Yz $¾°�$mnR';ò7 $ab $º\v'%Ø�$,ij  'ab$,̈QR  !ST$Y%) $ÆÇJÈ¡,A7  $ST$ø?='}à$l:  ,s�%¢QR
$ST$ø?='}à$l:  ,s�%¢QR  'mnR$l:  $z '¾¿+$EC¥A7 :  ,s�%¢QR  K,ST$Yø?= $}C$¥A7$ST$ø?='�Ò$BÅ  $Yz $¾°�  !z $�ÇJÈ'%;!,½í  '%f $�q  $ab'%) $æV  'mnR$l: ',É34$�q $a b$%³ª®7 :  $Ýqmn!<?=!}C$%¥¦  K;ò7 34$%}C $,¤ '��°�:  $mnR

$l:',©34$,)$óª®7 :  $ %É'�$§  ,s�%¢QR  $Y;£!T,-./,®7 :  $%k34$%ij$mnR$%§$mnR
يشـيُر الناظُم إلى بقاِء ِسـرِّ آِل الَبيِت في أنُفِسهم وفيَمن أحبَّهم 
ـرُّ ال  واعَتَقَدهم سـواًء تعلَُّموا أو لم يناُلوا نصيبًا من التَّعليِم، فالسِّ
عالقـَة له بالعلـِم وإنما عالقُته بالذاِت وما جـاء في النَّصِّ عنها ، 
ـرَّ المشـاَر إليه قـد يخَفى ألسـباٍب ، ومنها - كما  ولكن هذا السِّ
ٌة من ِعَلـِل اإلنكاِر فـي العصِر وُشـموِل الِفكِر  ذكـر الناظـم- ِعلَّ

سر آل النبوة 
ما بين الظهور 

والخفوت
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الِعلمانيِّ أو الَعلَمنِيِّ ، وهي أفكاٌر مسـتوردٌة تنفي عن المسلمين 
ٍة  ُحسـَن الظَّـنِّ في الُعمـوِم فكيف بالخصـوِص ، أو ُحصـوِل ِعلَّ
في ذراري آل الَبيِت أنُفسـهم كتأثُِّرهم بُِعلـوِم الَعصِر وثقافتِه فال 
يجدون شـيئًا في أنُفِسهم وال في ُطموحاتِهم ما يقتضي النََّظَر في 
واِت  رُّ مع وجوِده في الذَّ هذه الخصوصياِت، وقد يخفى هذا السِّ
يَِّبِة بالمنكرين والشامتين  عندما يحَتكُّ الفرُد من هذه السـاللِة الطَّ
الذيـن ال ُيدِرُكـون مفهوَم الخصوصيِة وال ُينَّشـؤون على شـيٍء 
منهـا ، ومثـل ذلـك يحُصـُل فيَمـن ينَشـِغُل بعلـوِم الخدمـاِت 
َعـِة فتأُخُذ عليه قلَبُه وُلبَُّه وال َيِجُد الوقت الكافي للنََّظِر في  المتنوِّ
خصوصّياتِـه أو خصوصيـاِت غيِره، فالجميُع فـي طوفاِن الحياِة 

يبَحثون عن وساِئلها ومساِئلها.

$fCD 34$Y%)½A7 :  !%fþ8'EC$%¥¦  $l34 $5678 '%Ê�$l:  34$Àx$Y%y!� $mnR$fCD 34$,)$,ÆQR  IÛ$ÜT$%ij  K34%}F 'Ö*+$mnR  'Ýâ $äå$%EF 'Ö*+$mnR  ,s�%¢QR
$,ST$Àx 'Á5+$EC¥®7 :  !;< '=}à$l:  $,ô',Ø�$%)½A7 :  !;< '=}à$l:  !;ò7mn!,�F$,Gj$,ST$UV'z $�¾\]$%!  'Ýâ !äå$-A7  ¡s�$BÅmn!,�.  'Ýâ !äå$Y%-.$l:  'mnR$l:

يشـيُر الناظُم إلى ما يشـاُع لدى بعِض أهِل اإلفراِط والُغُلوِّ في 
أهِل الَبيِت، كقولِهم بالعصمِة فيهم وُنزوِل الَوحِي عليهم ، وهذا 
،وهو من َنوِع فِكِر المدرسـِة  القوُل قاِئٌم على الظَّنِّ ال على النَّصِّ
نِّيَّـِة، فأهـُل الَبيِت لهم خصوصيـُة التَّكِرَمـِة وُخمِس الخمِس  الظَّ
وَعـَدِم أخـِذ الزكاِة مـن أمواِل النـاِس باعتبـاِر كفاَيتِهـم بُِخمِس 
ِر لهـم شـرعًا،وتقديُمهم علـى غيِرهم وإشـاعُة  الُخمـِس الُمَقـرَّ

محبَّتِهم..الخ.

القول بعصمة آل 
البيت من اإلفراط 

والغلو في الدين
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$Y,s_$%($Y%·N?=$@A7  !,ST$Àx 'Á5+$EC¥®7 :$mnR  !,s�'BÅ$mn�A7 34$%̈QR$Y,s�$¢®7 $mn�A7 :  : $%î+$�HIJ  $;ò7²IÛÜT$@A7  !%ë678'%EF $5ª®7 :$mnR ',ST$Y,) $,ÞF$,Gj  'Ýâ $äå $%Êª$ïð'%ñ$·q  ,s�%¢QR  $f×v',Ø�$@A7 $mnR',ST$Y,)$%½í$mnR  �,ST$,ij $�'mn$,�.  34$Àx$Y%y $l:$mnR ';<$=�Ò$PC¥A7 :  !fþ8IÛ$ÜT'%��$l:  $,ST$Y,º $Y%#DA7 :  !ë678 $%-.34$%)*+$mnR';<$=}C$%!QR  34$�q  'mnR$l:  ¡s_̀$mn$%�.  'ab$,̈QR  34$�q  ,s�%¢QR  $S¡Yç$è
يشـير الناظِـُم إلـى خصوصيـِة األنبيـاِء بالوحـِي والعصمـِة ، 
ِة آِل الَبيـِت بذلك ، وإنما لهم الِحفـُظ والكالَءُة  وال عالقـَة ألِئمَّ
والتسـديُد من اللِه سـبحانه وتعالى-كما أن ذلك الِحفَظ ألولياِء 
ِة- كما أن مبدأ التَِّقيَِّة -َحَسَب ِعلِمنا- ال عالقَة  ِة األُمَّ اللِه من كافَّ
آلِل الَبيِت به كمبدأٍ ، وإنما عالَقُتهم بالتوريِة وسالمِة النوايا، وإن 
قـارَف أحٌد منهم مبدَأ التَِّقيَِّة فإنما ُيقاِرُفه كمبدأٍ لجماعٍة ومذهٍب 
لبعـٍض دوَن بعـٍض ، وال يجَتِمُع أهُل البيِت النبـويِّ على الَعَمِل 
بـه، وضابِـُط النيِة لدى أهِل الَبيِت إخـالُص العمِل للِه تعالى في 

الوالِء والبراِء والُعسِر والُيسِر والمكرِه والمنشِط.

$Yfþ8$Y%"½A7 :  ,s�%¢QR  ¡s�$,¢¦$l:  :$%ab¡}à  ';<!,=mF$,Gj  '%f $�q$mnR$fþ8'z $0ª®7 :  $,©34$,}F!,Gj  'Ýâ !äå'%" $·q  :mn!,�F$Y,Ö$,½í  '%k $l: 34$}å$0Ò'¢ÇJÈ!ó�  ,s�%¢QR  �,ST$)*+mn !¶*+'%Êª$'¼  $©$%ab¡}å$%EQR34$}å $0â 'äå$%EQR  '%f $;V  ¡s�$,¢¦$l:  34$�q ',éê$Y,�F $5�$mnR  'BC $%R�'�34$%̈QR 'ST$Y,º $%#¿+$,EQR  '%f $�q  $%f,�$Yî �@A7 :  ,s�%¢QR  34$}å$-A7  34$�q$mnR'ST$Y,ij $Ymn !Jå-A7 :  ,s�%¢QR  $�34$Y%}F!GÇJÈ,A7 :  $BC $*q  ÌÍ$YÎÏÐ $l:
يشـيُر الناظِـُم إلى مـا يحَتجُّ بـه البعُض فـي األخـِذ بالتَّقيَِّة من 
قولـه تعالـى: ژ ەئ   وئ وئ ۇئ  ۇئۆئ ژ ]آل عمـران: 28[ فهـذه اآليُة 
مخصوصـٌة فـي حكِمهـا مـع الكافـِر األصلـيِّ وال عالقـَة لهـا 

الوحي والعصمة 
من خصوصيات 

األنبياء

الحفظ والتسديد 
آلل البيت 
واألولياء

التقية بين التورية 
والنفاق
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بالمعامالِت بين المسلمين، ولم ُتعَرف في ُسلوِك األئّمِة األطهاِر 
وال َمـن أخـذ عنهم من رجـاِل النََّمِط األوَسـِط؛ ألن موقعها من 

التفسير بسياق اآلية ضمن أحداث المرحلة النبوية .
34$}å$Y%-. $l:  34$}àmnR !� $%a b'��:  $;ò7 'mn$,�FGA7 :  !,ST$ø?='�Ò!%BÅ$mnR¡s�$iå!Y%"½A7 : $ %É34$³ª'ù(5+$l: $ab'%) $æV $,éQR 34$%}F $Y%Ö½A7 : !%f',gh$UV

يشـير الناظُم إلى ضرورِة التجاُوِز لهذا القـوِل وَعَدِم األخِذ به 
فـإن فيـه خطورًة ال َتِصحُّ لمسـلٍم مع مثِله، وإنما هي من سـلوِك 

نَُّة. َر منه القرآُن والسُّ النِّفاِق الذي َحذَّ
'%ô$Âª$,ù '(.\] !pq �%f'µÞC$¥A7 $ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ : ,s�%¢QR $f×v',Ø�$@A7 $mnR'%ô $%Â�$mnR  'ab$,̈QR  34$Àx,Á $%EQR  $�',g�$%UV ,s_̀ $Y�$%g�$Y,)½A7 : ÌÍ$ÎÏÐ $mnR
$%k34 $5678',- $Y��\]DA7 :$mnR  $Y,s�$¢£=')*+

$lÌÍÎÏÐ :  $z$%{QR 34$,-./'Õ?=$@A7$%k34$,º$%#DA7 :$mnR  $Yfþ8$Y%"½A7 :  ,s�%¢QR  ¡s�$,¢¦$l:  '%f $�q$mnR
$ST$%ij  !,éê 'ö678!Y%"½A7 :  !%�mn! %Ãª$,Ë  ÌÍÎÏÐ  :$%ab¡}à  !�',g�$%UV $mnR$ST$%ij  $;ò7 34$,̈QR  '%f $�q  ¡s�$¢£=$UV  ',É$�34$��  34$Àx$Y%y!� $mnR

يشـير الناظم إلى ظاهرٍة أخـرى تبنّاها البعُض باسـِم آِل البيِت 
خوِص تاريخيًا ، وألّن  ي من بعِض الشُّ وهي َلعُن الُخصوِم والتََّبرِّ
مثـَل هذه المواقـِف َيِجُب أن تكون ُمرَتبَِطًة بالنُّصوِص الشـرعيِة 
وليـس باالنفعـاالِت الطَّبعيَّـِة، فالناظـُم ينفي وجوَد هـذا الفعِل 
في منهِج اإلسـالِم ما عـدا ما تقيََّد بالنَّصِّ كلعـِن الكافِر األصليِّ 
والحربيِّ وهذا ُمَقيٌَّد بِشـُروٍط ، وكذلك مثُله َلعُن الشيطاُن فجائٌز 
ِة  وال حـرَج فيه ، وأما غيُر هذا فُربَّما عاد اللَّْعُن على قائِله ِمثَل ِعلَّ

بَهِة. التكفيِر من المسِلِم للمسِلِم بالشُّ

موقع التقية في 
القرآن

اللعن والتبري 
وموقف اإلسالم 

منه

موقع النصوص 
بين اللعن 

والتبري
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مع العلم أن للطبع ثائرة وال يسـلم منه بشـر وخاصة المظلوم، 
وفي ذلك يقول المولى سـبحانه: ) ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ( ]النسـاء:148[ ، إال أن أئمـة أهل البيت ومن سـلك 
مسـلكهم يترفعون عن هذا األمر ويلتزمون الصمت والسكون ، 

لينالوا بذلـك الثواب، )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ( ]الشـورى:40[ ، وال يجري اللعن والشتم إال على لسان 

المندفع والمنتفع عند ثائرة طبعه.

,s_̀$ab$,) '*å$,-.  'ab$,̈QR  !ST $º\v'%ÙF$%Gj  '%É$Y%ab$}å!,-.  '%f$�Ò$%¢QR,s_̀ $ab!}à  $,éê'<?=$%³ª®7 :  $ab$Y,º $�°�  'BC$%¥¦ 34$,)!,½í  '%f $�q$mnR 34$%)$Y,'�$%=í  'ab$,̈QR  $ST $º\v'%ÙF$%Gj  '%f $;V  ¡s�$%õF $4678 '-¿+!9437 34$%̈QR34$%) $ÞC'¥A7$l:  '%k$l:  'mnR$l:  $�f×v'Âª!%õF'¹?=$@®7  '�ô $ÙC$,Ö %½í!l:  'ÝÒ$¢A7
ها عن سفاسِف  يشـيُر الناظُِم إلى مسـألِة تهذيِب النفِس وسُموِّ
األموِر، فهي بال َشـكٍّ َمطَلٌب تربويٌّ عاٍل َحَرَص عليه اإلسـالُم 
بيـن الناِس ، وكان راِئـَدُه ومثاَله بال نزاٍع َسـيُِّد األخالِق وإماُمها 

m ، النبيُّ الممدوُح في القرآِن بِِصَفِة األخالِق ژ ڱ ڱ   ڱ 
ں   ژ ]القلم: 4[.

34 $�º\]$%PQR  ab,̈QR  34 %º ,#%PQR  $;<=}å %Êª®7 :  $Y%kl:  !Y,éêÃª®7 :mnR34 $�º\]$%!  34�q  mnRl:  34%)½A7  mnRl:  34 %º ,#N?=UV  34Àx,Á%EQR 'îb,ij$a b$%³ª®7 :  $;< ,=) $%óª®7 :  $%f $�q  !Y;<!%=³ª®7 :  $BC $D5678$,EF'%Gj:$mnR'ab,) $%óª$$47 : ,s_ $%t*+34$À437 : ! %̧F$¹?= $Yº\]DA7 : $ST',)$>?=$UV 34$Y�Ò$;V
يشـيُر الناظُِم إلى ما َحلَّ من الجهِل بهذا الجيِل وما انَتَشـَر من 
الُغرَبِة في ثوابِت العالقِة بَِمنَهِج السـالمِة ، وصار الكثيُر ال يعَلُم 

أخالق النبوة خير 
ما يقتدى بها

آثار الجهل 
الضارب على 
عقول وفهوم 

األمة
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بمـا عليه مـن الواِجِب نحو هـذا المنَهِج وال ما له فيـه من الَخيِر 
والَبَرَكـِة ، بـل وال َيعَلُم َهَدَفه فيما ُيريُد نتيجَة االنقطاِع الُمسـَتِمرِّ 
راِري وسـاِئِر أبنـاِء األجيـاِل عمـا كان عليه  فـي األعقـاِب والـذَّ

َلُف من عاداٍت وعباداٍت ومواِقَف. السَّ

$ÝÒ,¢�$ø?='}C$Y,Ö½A7 :  !"%#$à̂ 34$%) $·q  ',ô $:\v$Y,Ø� $º\]$,!$ÝÒ,¢�$,)',ÞF$,Gj  34$Àx$%ymnR!§  $,É34$�q $a b$%³ª®7 34$%ij
$ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  !,ST$,) $%½í'z$,�  ',É$z $¾\v$Âª'%Ë :$mnR$ÝqIÛ$ÜT'UV $lÌÍÎÏÐ :  ¡s_̀$lmnR !z$%�  34$}àmn!�A7 $ab'%)$,'� 'º°�:$mnR

يشـيُر الناظُِم إلـى َأَثـِر التَّسـييِس الَمنَهِجيِّ للمدرسـِة الحديثِة 
ِد بعلوِم  وأثِرها على التعليِم األبويِّ بما فشـا من االهتماِم الُمَتَعمَّ
الَخَدماِت والوظائِف ، مع شـيٍء من اإلهماِل واإلقصاِء لدراسِة 
ِة الشرعيِة المتكاملِة ، بل استبدَلها البعُض بُِرؤى وخياالِت  المادَّ
اإلعـالِم وُمخَرجاتـه أو األفـكار الدينيـة المتطرفـة القائمة على 
الرفـض أو النصب أو العلمانية الماديـة المجردة، مما أبرز جيَل 

ِد. اإلحباِط والُعنِف والعاطفِة والتفكيِر الماديِّ المجرَّ
:$� !Iå-A7 :$mnR  $,éê,¶ $*å$Y�:\]DA7 :$mnR  $,éê,¶ $æV$Y%z�A7 :  $%f',gh$%ij¡s_̀$z!&C'¹?=$@A7  K%fþ8',EF$%Gj$mnR  34$,)'%½í!Yî �@A7 :  $,ST$%º',#$%PQR $mnR

يشـيُر في هـذا البيِت إلى نمـاِذِج البداِئـِل التي َشـَغَلت الجيَل 
وَدَفَعـت بِحماِسـه المكنوِن نحو الزعيـِق ، وهـو التَّهاُفُت ورفُع 
دِر  األصـواِت في القضايا االنفعاليِة والشـهيِق ، وهو َنَفثاُت الصَّ
ـَبِه  ـِر بواقـِع األفالِم واإلعـالم ِوما يدوُر من مكاِسـِب الشُّ المتأثِّ
والحراِم ، وهي ما سـّماها النّاظُِم بفتنِة الدنيا ، والتي كانت سـببًا 

أثر تسييس 
المناهج وفق 

األحداث 
والخدمات

علوم الخدمات 
وموقعها من 

الحياة
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ِل األذهاِن والعقوِل والمبادئ إلى  أساسيًا في نقِض الُعرى وتحوُّ
هاِت  ُمهمـاٍت وقضايـا مختلفٍة ُكلَّ االختالِف عـن َرَغباِت وتوجُّ

َلِف الصالِح. وُمهّماِت السَّ

$îb$lij:$mn$%�FGA7 :  $%f $�q  34$}å ,"$%ÆQR  34$�q  $ÝÒ'%;V!� $mnR$îb$lij:$mn$�C¥A7 :  !,ST$Y,ij$Y§34$�q  34$}å$Y%" $ÆÇJÈ¡,A7 ¡s_̀ $ab!}å-A7 : $%f,�$§ '%f $;V $;< ,=) $%óª®7 34$%ij ',ô$%ìí$z'%"V$l: 'ab$,̈QR¡s_̀ $ab$,)',ÞF!ú437 :  $%f,gh $³ª$®7 34$Y)*+-A7 :  $,éê,�. $z $=678  '%f $;V $mnR
ـعوُب واألوطاُن مـن الفواِئِد  يشـيُر الناظِـُم إلى مـا َتجنِيـِه الشُّ
ـِة بتحريـِك االقتصـاِد والثقافِة والسـياحِة وغيِرهـا ، بمثِل  يَّ المادِّ
هـذِه األجيـاِل الغارقـِة في فقـِه الخدمـاِت ، إال أن هـذه الفواِئَد 
ٍة مسـلمٍة  َة ، وحقيقُة حالِنا كُأمَّ يَّ والعواِئَد ال تتجاَوُز األرباَح المادِّ
ذاِت وظيفٍة شـرعيٍة لم نقف في مسؤولياتِنا عند مستوى تحسيِن 
تِها  الحالِة المعيشـيِة وما يتعلَُّق بها ، بل لنا ديانـٌة وأمانٌة قام بُِمِهمَّ
ـَلُف الصالـُح وَعَمروا بها العالـَم ِرضًا باللِه وُحّبـًا للِه، وهذا  السَّ
ما ُيشـيُر إليه الناظـُم في تقديِر َحجِم الُمعِضَلـِة التي َحلَّت بِجيِل 
ـنَِّة ، وقد ُسـِلَبت منهـم الِهَمُم وتقديُر المسـوؤلياِت  الُقرآِن والسُّ

الُمناَطِة بهم في ِخدَمِة اإلسالِم.
!& 34$%)' %½í$lÌÍÎÏÐ :  $"%#$Yz$%0ª$,Ë  : $%î+$̈ÇJÈ¡nà$mnR:mnR !lmnR 34$%ij$mnR  ¡s_̀ $ab!}å-A7 :  $%f $;V  :mn!<?=$)*+$%EF'%Gj:$mnR
$Yab $Y %)*+-A7 :  !,É34$�)$%ÞF$%Gj  'Ýâ !äå',-.$%§$mn'Ãª$,ù '(.°� :$mnR,s_̀$Ya b$³ª$Y,ù>@®7 :$mnR  $9?=,6 $½-./ '�¤\v$Y,Ø�@A7 :  !,©$�'�g�$̈HIJ$mnR '"# 34$,) $%ÞF'%Gj $lÌÍÎÏÐ :  $z '¾¿+ $%V  !,ST$Yø?=$UV  $©$%ab¡}à$mnR'"# 34$,ij $Yz�A7 : $Y%ô $Ùà ¡s�$¢®7!lÌÍÎÏÐ : $"%#

'ïð$%y ',ô$N?=$}C $%R� 'ab$,̈QR

الفوائد المادية 
للخدمات



100

ِج الحديـِث ، واحتكاِكهـم  يشـير النَّاظِـُم إلـى َثَمـراِت التََّخـرُّ
ِن ، ومـا أدى إليـه ذلك مـن انفصاٍم عـن حقائِق  بالواقـِع الُمتَلـوِّ
ـَلِف ، مع اسـتحواِذ النََّفثـاِت المعاديِة علـى العقوِل  سـلوِك السَّ
والقلـوِب والنفـوِس ، فكانت الكارثـُة التي نعانيهـا اليوم ، ولن 
ُنفِلـَت من معاناتِها إال إذا وعى جيـُل األماَنِة وأدرك بيقيٍن حجَم 
المسـؤوليِة الملقـاِة على عاتِقه مـن جهـٍة، وأدرك أيضا خطورَة 
ـلبياِت التـي أدخلها أعداُء اإلسـالِم علـى تركيباتِنـا الفكريِة  السَّ
والتربويـِة والتعليميـِة ، وتحلِّينـا بقدٍر من الشـجاعِة في مواجهِة 

أنُفِسنا واالعتراِف بالحالِة التي قد وصلنا إليها.
ُل شـجاَعُته  لقد رأينا من أبناِئنا وحملِة َمنَهِجنا األبويِّ من تتحوَّ
ضًا  مـن مواجهِة الحقيقِة إلى مواجهِة ما َكَتبناُه ودعونا إليه ، ُمَحرِّ
فـًا المقاصـَد التـي نرجوهـا إلى  ضـدَّ مـا نحـُن بَِصـَدِده ، وُمحرِّ

تعليالٍت وتحريضاٍت ال عالقَة لنا بها ألبتَة.
ونسـأُل اللـَه لهـوالِء ولنـا العفـَو والعافيـِة فـي الديـِن والدنيا 

واآلخرِة وأن ُيلِهَمنا وإّياهم الصواَب في ُكلِّ حاٍل .. آمين .

عصر االنفتاح 
وسلبياته
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!BC$%¥¦WXYZ[O\]DA7 �: !%5,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:
.._4!Z�C

%}~ TU4VWX%qrs.( .._4F�34VWX
I( .._4!Z�C!D�4�$�W

XI( ..�
$���34QR$S<( !_4F(

IP34Z[nop̀ a
'%k34 $�º°� $%f,�$Yî �@A7 : ,s�%¢QR  34$}å$-A7 $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 : !,ST$@A7$l34 'º\] $pq'%k34$�q$lÌÍÎÏÐ :$mnR  $ÝqIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  !;< '=)*+$l:  34$}å$Y%-.$lÌÍ$ÎÏÐ 'ÝÒ$,¢� $,}F'¹?=$@A7  $ %ÉmnR !lmnR $Yî �@A7 :  $%ë678'%EF $5ª®7 :  !BC$,!QR'mn$rq$mnR'ÝÒ$,¢¦$lÌÍÎÏÐ : $9'z $Y�¾\]DA7 34$%ij $fCD 34$Y%)½A7 : !,éQRmn!,�F !5� : $%î+$�HIJ
$%̧F ,\ $#¿+'mn$Y,¶½A7 34$%ij  !%k²:'z!,&FGA7 :  34$}å$%-.34$)*+$mnR$%̧F,Gj$z'&C$Y,Ö½A7 34$%ij  $�34$,)'%óª!$47 :  !,ST$Y%º !�°�$mnR

يشيُر الناظُِم إلى أَهمِّ المسائِل المتنازِع عليها بين الناِس، وهي 
يََّة القراِر في  مسـألُة الُحكِم وامتالِك القراِر، وقد َبيََّن النَّاظِـُم أهمِّ
شـريعِة اإلسـالِم ، ولما يترتَّـُب عليه مـن إقامِة المصالـِح وَدرِء 
المفاسـِد وِحفـِظ ُحقـوِق الرعايـا وإشـاَعِة األمِن فـي المجتمِع 
وَصـوِن األعـراِض واألمـواِل والدمـاِء والِقَيـِم وإقامِة الشـعائِر 

والحدوِد .
وكلُّ هذا ال ُيمِكُن تحقيُقه إال بسالمِة القراِر وَمن يقوُم به ، وقد 
َة القراِر  ِة ُهِويَّ َد لأُلمَّ تناول الُقرآُن الكريُم الُحكَم ومسؤولّياتِه وحدَّ

وضرورَة ربطِه بالشريعِة ژ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ  ژ ]المائـدة: 44[ وأبـى القـرآُن ُحكَم الجاهليـِة في قوله: ژ 
ی  ی           ژ ]المائدة: 50[.

وفـي القـرآِن مخاطبٌة مـن اللـِه لِنَبِيِّـه ژ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ ]المائـدة: 49[ ، ومثـُل هـذا التوجيـِه 

موقع الحكم من 
صيانة األمانة
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كِّ في  ـنَِّة الشريفِة بما ال َيَدُع مجاالً للشَّ والتعريِف مبثوٌث في السُّ
أن مسألَة الحكِم هي من أهمِّ المسائِل في الديِن والحياِة ، وألنها 
كذلك فقد كان للشـيطاِن ووكالِئُه ولٌع بالقراِر والسلطاِن وموِقِع 
ِه، قال  الحكِم ألنه أقَرُب الوسـائِل لإلفساِد والتغييِر في الواِقِع ُكلِّ

الناظم: 
'fCDmn!%�F!Y%Ö½A7 :  34$}å ,"$%ÆQR  ',ô $ÙC$¥A7 $mnR  :$%ab¡}à  $;< '%=��$lÌÍ$ÎÏÐ'fCDmnR !lmnR!Yz�A7 : $BC 'D5678$,EQR  34$}å $*?='%��$l: '%f $�q :mnR !�$�g�

'̈HIJ$l:$mnR '�:$z$,&FGA7 : $%k'l34 $�º°� ,s�%¢QR  $%f,�$Yî �@A7 34$%ij :mn!rq$mnR 34 $º°�$mnR'�34 $º\v$w437 : :$%ab¡}à ,s�%¢QR  $fCD 34$Y%)½A7 : !Y,s�$%�V $§:$%� $mnR '�mnR !ab!Y)*+-A7 : $Ýq'mn$,�FGA7 34$%ij !%k34 $5678',- $Y��\]DA7 : $BC
$¥A7 $mnR $mnR'�mn !%¶*+ !Ê�$mnR �%k'l34 $�º°� $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 : ,s�%¢QR 'Ýâ !äå$-A7 '%f $�q$mnR

ِع وتعلُِّق كثيٍر من النفوِس البشـريِة بشـأِن  يشـيُر الناظُِم إلى َتَولُّ
ى بعضهم بمرتبِة دينِه  امتـالِك القراِرأو الموِت من أجِله، بل َضحَّ
ـِكه بموقـِع القراِر والُحكِم ، كما هو في  ِه مقابَل تمسُّ وعالَقتِه بَِربِّ
موِقِف فرعوَن من موسـى وقوِل فرعون مدافعًا عن موقِع قراِره: 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ژ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ   ڇ  ڇ   
ڱ  ڱ   ڳ    ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک    
ۀ   ڻ  ڻڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ 

ۀ ہ ژ ]الزخرف: 51 - 54[. 
ومثلـه النمـروُد وغيُره مـن َحَمَلِة القـراِر في تاريِخ الشـعوِب، 
وهـؤالء وأمثالُهم كان للشـيطاِن َوَلـٌع في مواقِعهم وُسـلَطتِهم ، 

ولع الشيطان 
بموقع القرار

نماذج تاريخية
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ُذ مراداتِـه في األَُمِم ، وفي تاريِخ القراِر اإلسـالميِّ َبَرَز  وبهـم ُينَفِّ
الولـُع في موقـِع القراِر والتضحيُة من أجِله على حسـاِب الديانِة 
ممـا سـّماه النبيُّ ى بـ)قـراِر الُملِك الَعضـوِض(، وهو تعريٌف 

ِة. شرعيٌّ النحراِف الحكِم عن الجادَّ
',©$�: $a b$%³ª®7 34$%ij  $fCD?=$Zµ$de®7 :  $%ô$Ùå'-A7$l34$%̈QR',©$�:$§ $lÌÍÎÏÐ 34$%ij  !Y,s_$%t¤C$ú437 :  $mn!÷à  '%f $�q$mnR 'z $�¾\v$%Ø�@A7 :  $Y;£ !T,7IG  ,s�%¢QR  $"#mn!râ !Yã5678-A7 :  $BC

$Y %Rª$�ù(A�$mnR'z $=678$%Êª®7 : ,s�$¢®7 ?=$UV Ýâ !äå !ÿV :$z $¾¿+ : $ab$%UV ¡s_$Y,($Â�
فِع الشـيطانيِّ في العقوِل البشريِة بمسألِة  ُد الناظم حالَة الدَّ يحدِّ
ى الطموِح  يَّـِة في الُحكـِم ، ويلِهُب فيهم ُمَسـمَّ الجـداَرِة واألحقِّ
َي الّطاِمُح بُِكلِّ شـيٍء مقابَِل ُوصولِه إلى موقِع  الذاتيِّ حتى ُيضحِّ
قـراٍر أو إداَرِة داِئـَرٍة، ولـو علـى حسـاِب دينِه وعرِضـه وأماَنتِه ، 
وهـذه الظاِهَرُة انتقلت إلى المسـلمين من واقـِع الغيِر في العالِم 
اإلنسـانيِّ ، مع أنَّ نسـبًة منها كانت موجودًة لـدى الَعَرِب وعدِم 
رغَبتِهـم في االلتـزاِم واالنطواِء الطَّوِعيِّ للحاِكـِم إال إذا كان من 
القبيلِة أو العائلِة أو غيِر ذلك ، ولما جاَء اإلسالُم غيََّر هذه النظرَة 

وأعاَد ترتيَب الطُّموِح للقراِر بأموٍر.

$ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 :  $%k'l34 $�º°�  !ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  $;< $Y=)*+$l:$mnR$Ýâ 'ãº\v$Âª®7 :  ,s�%¢QR  Kz
$��$l:  '%f $�q  !ST$@A7 34$�q$mnR

:mn!%rQR $z '¾\]!,!  ÌÍ$ÎÏÐ  '%k$l:  $934$ %)',½í$lÌÍÎÏÐ :  $Ýq$%z'�A7$l:$mnR:mn!%�F$¹?=$,) '%ó�: 34$�q :$%§ $l: $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 : $ %ô$N?= '5678$0q ,s�%¢QR
 $�$%g�'%)ß$437 :  $,éQR 'mn$%rQR  $;ò7 :$mn',rQR$lÌÍÎÏÐ :  !z $%ÄÅ²:$mnR$z$%0ª

'%QQR $lÌÍÎÏÐ :  $Y,s_$%($Y%·N?=@A7  $�:$z$,&FGA7 :  $;ò7 'mn$Ã�

الحماس 
والطموح من 
أسباب الصراع
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يشـيُر الناظُِم لموقِف اإلسـالِم من قضّيِة الحكـِم وما َيِجُب أن 
رِع ،  أ عليه جيُل األمِة في العالقِة به وبصاحبِِه من ضوابِط الشَّ ُينَشَّ
ال من َسوَرِة الطُّموِح والطَّبِع، فألَزَم األتباَع أماَم ظاِهَرِة االختالِف 
على الُحكِم أن ال ُيسـِرفوا في المطالبِة ويقبلوا اعتالَء َمن ُيجَمُع 
عليـه أو َمـن تكـوُن فيه الجداَرُة ولـو كان عبدًا حبشـّيًا في بعِض 
وايـاِت، لما في االختالِف على القراِر مـن ضياِع حياِة الناِس  الرِّ
ِة والخاصِة ،  جميعًا وزواِل اسـتقراِر أسـواِقهم ومصالِحهم العامَّ
ولهذا فإن حديَث العرباِض بِن ساريَة الذي أشار إليه الناظُِم ُيَعدُّ 

في فقِه التحوالِت من أعَظِم أحاديِث القراِر والعالقِة به.
'§$� $mnR  'ab$,̈QR  34$YÀx$û¼  !%fþ834$%ij'z $&C¥A7 :  !ST$@A7 34$,̈QR  34$�q'§ $ab$À437 :  34$}å ,"$%ÆQR  K,ST$%}C,Ö $>?=$%@j  K,ST$%) '*678 !%Ê�  '%f $;V '%ô $%Âª$,Ë  34$Àx$%y  34$%º $#¿+mn!,¶'>?=$%̈QR  :  !ST$@A7  :mn!�A7 34$,̈QR'%ô $,#!PHIJ K?=Zµ'[.h!ó� :mn!rq $%�$,g�'@A7 :$mnR  :mn!�C$úx'Á�� : : $;ò7 34$,̈QR 'ab$%)$,'� 'º\] !pq  'ÝÒ!¢ÇJÈ',;$>?=$UV  �ab'%) $æV  '%f!�ÇJÈ$,,  'mn$�A7 $mnR'a b $%�� !z'¾q$lÌÍÎÏÐ 34$%̈QR  34$%)*+$Yz�A7 : $%k'l34 $�º°� :mn!rq $%�$,g�'@A7 34$%̈QR

ُج الناظِـُم على حديـِث العرباِض بِن سـاريَة والداعي إلى  يعـرِّ
كوِن وَعَدِم االعتراِض عند االختالِف على الُحكِم، وإلى أن  السُّ
النظر إلى مسألِة السكينِة العامِة وضرورِة وجوِدها أكثُر من مسألِة 
َمن الذي يحُكُم وما شروُطُه ، وقد كسر النبيُّ حاجَز الكبرياِء عند 
العرِب والمسـلمين عندما ضـرب المثال بالعبِد الَحَبِشـيِّ الذي 
يَّـَة االجتماِع عند  يأخـُذ الحكَم اسـتبدادًا وهيمنًة، ليبيَِّن لهم أهمِّ

االختالف على الحكِم.

موقف اإلسالم 
من امتالك القرار

حديث العرباض 
بن سارية
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34$}C $*°�:$mnR  K34%̈QR IÛ$ÜT$,) '%ó�:  :$%ab¡}à  ,s�%¢QR  $Y%k$l34$%̈QR?=$UV$%�:$mn$Y%¶½A7 : ¡s_̀$z$,� $%@QR 'mn $�°� '�f×v $ÙC$,¥¦ '%f $�q$mnR
يقرر الرسـول األكرم لهذه األمة وجوب التـزام الطاعة لألمير 
والحاكم لمجرد توليه الحكم والنظر إلى ما يجمع به الله البشـر 
علـى االسـتقرار ويؤكد وجـود االختـالف وما ينتظـر األمة من 
األذى عند رفض الحاكم أو التشويش عليه، وهو ما سماه الناظم 
بالنـوازع ، وهي َسـورة الطباع، وقـد صرف بعـض العلماء هذا 
المعنى على مسـألة االختـالف المذهبي حول العلم، والسـياق 
الشـعري –كما هو واضح- إنما يتحـدث عن الحكم وما يجب 

حياله.

,s�$%õF$,VQR :$mn$rq  ,s_ $,t$Y%>� !º\]$%!  !ÝÒ!¢ÇJÈ',;$>?=$UV,s�$%õF$lGjIÛ$ÜT$%��  '%f $�q  $,É34$ %)'�½í$lÌÍÎÏÐ :  $,ST$Y%º !�°�$mnR
تأكيـد صريح من النبي m إلى ضبـط األعصاب ، والنظر في 
مواقف صاحب الرسـالة ، ومواقف العقـالء من أصحابه ، ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
34$Àx$ %Á '¤\] $Â�  $�:$z$,&FGA7 :  !z'¾q$l:  ¡s_̀$z $%ÄÅ  'ab$,̈QR $mnR34$�Ò$Ó?='UV 34$%̈QR  $�ô,ìí$a b$³ª®7 :  ,s�%¢QR  !Y,s_$%($Y%·DA7 :  $Yfþ8$%-.
$,ST$%ij 34$³ª$Yù(5+-®7 :  ! %̧F $,VQR :$mn$rq  ',É$z$%ÄÅ  : $%î+$�HIJ$,ST$%ij 34$%�� $lÌÍÎÏÐ :$mnR  $,ST$UV 34 $Y5678-A7 :$mnR  $BC'úx$YÁu]D®7 34$%ij

يِق عائٌد  دِّ يشير الناظُِم إلى أّن نجاَح ترشيِح الخالفِة ألبي بكٍر الصِّ
إلـى العمِل بهذا الحديِث ، وهو عـدُم اإلثارِة وَقبوُل األمِر الواقِع ، 
وإن كان هناك من يحِمُل رأيًا آَخَر أو له في الواليِة مندوحٌة شرعيٌة-

االختالف حول 
الحكم واسع 

ويتسع عبر 
التاريخ

مفهوم عليكم 
بسنتي وسنة 

الخلفاء الراشدين

سالمة مرحلة 
الخالفة بالنص
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كما يراه البعُض-، وهذا ما سـّماه سيُدنا َعُمُر v بالَفْلَتِة ، وُكلُّ 
المواقِف من أصحاِب رسـوِل الله m صحيحٌة ولم تتَعدَّ السالمَة 

َة . المرُجوَّ

 ';< $=)*+ $Ê�  34$Àx,Á $%EQR  �a b$��$l:  '9$%�34$%)!,½í  'ÝÒ$¢A7 $mnR';<$�=) $·q  $�',g�$%��  'Ýâ !äå$-A7  ',É$& 34$%��  K,ST$,)'>?=$%̈QR  '%f $�q
¡s�$¢£=$UV  $Y;£!T,-./,®7 :  !BC

$*Ò' %Kª$,Ë  KYfþ8$%"$%½í  K34Y)*+$%-.ÌÍ$ÎÏÐ $mn�A7 :$mnR  $�:$z$,&FGA7 :  ,s�%¢QR  $�mn!rq!lÌÍÎÏÐ :  $�',g�$%��
$ÝÒ$;V :$§  $�',g�$%��  $,ô',Ø�$%)½A7 :  !;ò7 ²:  $%k34$T7IG$mnR$ÝÒ$¢HIJ34$³ª®7 :  $Yab $%)*+  $"%#mnR!z!%0ª®7 :  $Ýq $ab$}C$%¥¦

يشـيُر الناظِـُم إلى قـراِر الُحكِم بعَد رسـوِل اللِه ى وسـالمِة 
ُمجَتِمَعـٍة ،  وُشـوَرى  صحيـٍح  باجتهـاٍد  يـِق  دِّ الصِّ الـى  انتقالِـه 
والموافقـِة من كاّفِة األطراِف على سـالمِة القـراِر بَِمن فيهم أئمُة 
آِل الَبيِت األطهاِر ، وكذا دعُمهم وتأييُدهم للخالفِة والمشـاركُة 
فـي إداَرتِها ، كما هو في َموِقـِف اإلماِم عليٍّ v حتى مرحلِة 
اسـتالِمه الخالفـَة بعـد مقتـِل عثمـاَن، وبهـذه المواِقـِف وعدِم 
ًة  الخروِج الُمَسـلَِّح ُيصبُِح أمُر القراِر سليمًا وال قدَح فيه ، وخاصَّ
الِت التـي ُتشـيُر إلـى موقِع  بعـد عرِضـه علـى نصـوِص التحـوُّ
 ÝÒ�¢¦ ،(١)K34�q ?=UV $%kmn��. IÛÜT�ij ,s_̀ ab}C %¥¦ !,ST%̈QR IÛÜT%³ª®7 :« :m الخالفِة من بعِده، كمثِل قوله
«)2)، ويصبِـُح بعد هذه  �%fþ8mn %¶*+ $%V �9?<?=!�q ÝÒ�¢¦ ،�,ST$Y,ij� %g�$%��mnR �9?<?=!�q $YÝÒ��¢¦ ،�,ST�ÒBÅ�mnR �9?<?=!�q

الفتن لنعيم بن محاد )249) .   (1(
 ,©$Ymn!%¶!%½í  'ÝÒ!¢ÇJÈ%;,½í $§  ;ò7 $YmnR$l:«  :  )223  :22(  (591( للطـرباين  الكبـري«  »املعجـم   (2(
.»K,ST$Y,ij $�'%g�$%��$mnR K34,-./'Õ?=!�q !%kmn�ÇJÈ,, $YÝÒ!�¢¦ ، �,ST$�Ò'BÅ$� $mnR �9? '<?=!�q $YÝÒ!�¢¦ ، K,ST$�Ò'BÅ$� $mnR K,ST$%̈QR IÛ$ÜT $%�� !%kmn�ÇJÈ,, $YÝÒ!�¢¦ ، ,ST$�Ò'BÅ$� $mnR

آل البيت هم 
دعامة السالمة 
للخالفة بعدم 

معارضتهم

الخالفة بعدي 
ثالثون عاما
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االسـتدالالِت الُمهمِة أمُر المعاَرَضِة رأيًا شـخصيًا ال يتجاَوُز ما 
ِة الرأِي وسالمِة التعبيِر عنه .  يَّ ُيعَرُف بُِحرِّ

¡s_̀$z $%ÄÅ 34$�q ' %̧F $GA7 34$%³ª!,Ë 'mnR$l: '9$%�34$%)!,½í '%f $�q$mnR¡s_̀$�$mn�A7 : ,s�%¢QR ,s_̀ $z' %0ª$,Ë $BC'%Ö $Y*678-A7 : !%k'l34 $�º°� $):$%ab$%̈QR
$,ST$UV 34 $Yº\]DA7 :  $ST',}F$%VQR  $fCD!� 'îb$,ij  '%k$l:  !Y,éê$Ãª®7 :$mnR$,ST$�qIÛ$ÜT$}C¥A7 :  $%ë678$Êª'S?=$�q  '%f $�q  34$}å$-A7  34$�q$mnR
$ %ô$,PQR 34$%)$ß437 :  ¡s�$¢£=$UV  $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 :  ¡s_$%t$%�  '%f$�Ò$%¢QR$ %ô$DA7 34$�)$ß437 :  ¡s�$¢®7 $l:  $Yfþ8$Y%"½A7 :  $%� $mnR 34$%³ª$,Ë

يشـيُر الناظُِم إلى ما يدوُر في ساحِة الجماعاِت والمذاهِب من 
ُر  اللََّغِط السياسيِّ الُمِخلِّ بمرتبِة الخالفِة بالثَّلِب في قياِمها، ويقرِّ
الناظِـُم أن المناَزَعَة والمعاَرَضَة لما قد َتمَّ على أرِض الواِقِع وبه 
اِء وباإلجماِع  نقلـت لنا شـريعُة السـالمِة وأحكاُم الشـريعِة الَغـرَّ
المعتبـِر أمـٌر ال يتجاَوُز شـأَن الطَّبِع البشـريِّ من جهـٍة ، وموِقِع 
الِت  الرأِي الشخصيِّ من األحداِث من جهٍة أخرى ، فِفقُه التَّحوُّ
ُد سـالمَة المرحلِة وسـالمَة انتقاِل  والِعلُم بعالماِت السـاعِة يؤكِّ
خوِص الحاِمَلِة ِصَفَة القراِر ، سواًء في موِقِع  قراِرها وسـالَمَة الشُّ
حاَبِة.والمخالُف لهذه  وَرى وعموِم الصَّ الخالفِة أو في موِقِع الشُّ

المفاهيِم عليه أن َيدُرَس فِقهيِن: 
ِل : فقُه عالماِت السـاعِة ومجَرياِت األحداِث كما هي في  األوَّ

النُّصوِص.
الثاني : دراَسـُة المناِقـِب كمقاماٍت ومراتَِب ، ودراسـِة مواِقِع 

 .m القراِر والحديِث عنها من لِساِن من ال ينطُِق عن الَهَوى

الولع بالمخالفة 
طبع وليس شرعا

دراسة المناقب 
يلزم معها 

دراسة أحاديث 
التحوالت
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$,ST $º\v 'pâcãd%�ªüý : $& 34$%}F$¹?=!%³ªüý : $z '¾¿+ $%V $Yfþ8 !%Ê�$mnR$,ST
$Y %³ª!«¬®7 :  $�ô,ìí$a b$³ª®7 :  ,s�%¢QR  $ST ¡5678  $Yfþ8$%"$%½í ',ST$%º $Y#¿+$Êª!'¼  �,ST$ø?=$��'z$¾q  $©$%ab¡}å$%EQR',ST$%º $�°�  $%kmn!��.IÛ$ÜT$�ij  ,s_̀$ab'}C$%¥¦  ¡s�$,¢¦$l:  ?=$Zµ$[IG 'z$¾Ò!;V $;ò7 'ab$}C¥A7 34$%ij !%@QRmn !¶*+'mn$+437 : !fCD$§34 $Yº\]DA7 :$mnR'�$%g�$,)'ÞC!ú437 :  $�ô,ìí$a b$³ª®7 :  ,s�%¢QR  !Y"%#

$�&(A�$lÌÍÎÏÐ :  $mn'÷à$mnR
هذه هي مرحَلُة الحصاَنِة والخالَفِة المشـروعِة كما أشـار اليها 
النَّاظِـُم وال مجـاَل الَبتََّة في َقبـوِل َقدِح القادحيَن في سـالَمتِها ، 
وإنمـا َيقَبـُل َقدَحُهـم كـرأٍي شـخصيٍّ للَفـرِد حـوَل األحـداِث 
وليـس ُمغيِّـرًا لها وقد كان للزهـراِء البتوِل س رأٌي شـخصيٌّ 
فـي بعـِض المواقِف إال أن هـذا الرأَي على سـالَمتِه مـن ُوجهِة 
نَظِرهـا وَنَظـِر الكثيريـن فيمـا بعـُد ليـَس ثالِبـًا في الخالفـِة وال 
ُملِزمـًا تغييَرها إلى غيـِر الخليفِة القاِئِم ، وكان سـكوُتها وَقبوُلها 
االعتـذاَر مـع موقف اإلمـام علي ش مـن البيعة والمشـاركة 
ي بالقـدِح فيهـا. داعمـًا للخالفـِة وقاطعـًا لالختـالِف أو التغنِـّ

'�$%g�$%³ª®7 :  ,s�%¢QR  :$%ab¡}à  $ab'}C$%¥¦  ,s�$,¢¦
'l34$,ij  !ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 :$mnR'z $�¾\v$%Ø�@A7 : !�',g�$%�� !ST$@A7 34$,̈QR  K34 %)*+mn !%¶*+ $%V K34,-./'Õ?=!�q

 ',ST$ø?=,@j $mn $ö678  �,ST$ø?=$��'z$¾q  $©$%ab¡}à$mnR',ST$ø?= ,º $%#$,ÙF'¹?=$@A7  !z'¾q$lÌÍÎÏÐ :  34$}å ,"$%ÆQR  !;ò7mnR!lmn$,�.
:$z$��!l:  'ab$,̈QR  34$�q  !;<'�=) $·q  34$}à: $ab$�q  ,s�$%¢QR $mnR:$z $�¾\] $FV  34$%)'�½í $l:  $,© $Yab$}C¥A7 :  :mn!<?=$Zµ

'[IG$l:  '%f $�q
$�f×],!$z!,{QR  '%f $�q  $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 :  $&:$z$¾q!l:  '%f $�q$�f×],!$z'0ª$,Ë  ÌÍÎÏÐmnR  K;< ,=º $%#¿+'%EF$,Gj  $�',g�$%UV  '%f $�q

ِل أمِر القراِر من الخالفِة المشـروعِة إلى  يشـيُر الناظُم إلى تحوُّ
الُملـِك العضـوِض، والَعضوُض: أي الشـديُد الظالـُم ، وتطوُل 

الخلفاء الخمسة 
الراشدون

الملك العضوض 
كما وصفه النص
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ـِة والعباسـيِة ، يصبُِح فيهـا الُحكُم  ُتـه فـي المرحَلَتيـِن األَُمِويَّ ُمدَّ
الِت عن حكِم  وراثيًا وقد كان ، وقد أشـارت أحاديُث فقِه التحوُّ
اثني َعَشـَر خليفًة ُكلُّهم من قريٍش يظلُّ اإلسـالُم بهم عزيزًا ، كما 
 -K:%z,�%z"V K34Àxly«)1) - وفي روايٍة : » 34,̈QR !z¾qlÌÍÎÏÐ : : %ab}à !;ò7 :%z,� ÌÍÎÏÐ« :ورد في الحديِث
 34%)�½í : !%kmn�ÇJÈ,,« : 2) وفـي روايـٍة(» K�f×],!z,{QR  %f�q Ýâäå!Y*?=!T7IG K,ST%}F,Ö>?=%�� $z �¾\]FV 34%)�½í : !%kmn�ÇJÈ,, s_,(Â�
K:�,g��ql: $z« ثم قال الراوي كلمًة لم أفهمها ، فسألت أبي : ما قال؟  �¾\]FV

«)3) أخرجاه في الصحيحيِن .  K�f×],!z,{QR %f�q Ýâäå!Y*?=!T7IG« :فقال
ُرون في شرِح هذا المعنى المشاِر إليه ، فمنهم  واختلَف الُمفسِّ
ُدهم  من اعتبَر االثني عشـر أميرًا هم األئمُة االثناعشَر الذين ُيحدِّ

الشيعُة)4).
مسند أمحد )20927) .   (1(

صحيح مسلم )1821) .   (2(
صحيح البخاري )7222( ، صحيح مسلم )1821) .   (3(

)4)  مبدؤهـم باإلمـام عـيل وهنايتهم باإلمـام املنتظر ، إال أن هـذا التفصيل 
K:%z,�%z"V !Ýq«  ، ويف روايـة :  IÛÜTº°� lÌÍÎÏÐ : ;ò7 :%z$,� ÌÍÎÏÐ« : خيتلـف مـع النـص لقولـه
K34Àxly« ، ومل يتسن ألحد من آل البيت أن يقيم عدل اإلسالم كام جيب ما  34,̈QR«

عدا اإلمام عيل يف أول األمر ، ثم حتولت األمور إىل غريهم.
فاألمر الذي ظل عزيزا يفسره فقه التحوالت بقيام الجهاد في سبيل 
الله والدفاع عن بيضة اإلسـالم ، بصرف النظر عن نوع الحكم خالفًة 
أو ملـكًا عضوضـًا أو غيـر ذلـك، أما لو توقـف هذا المعنـى من العزة 
بالجهاد والدفاع عن بيضة اإلسـالم فحصانة المرحلة وحصانة القرار 
مفقودة، وربما طال هذا المعنى آل البيت أنفسـهم إذا حكم أحدهم أو 
وا اإلسـالم بالجهاد ، ولم يدفعـوا العدو عن اختراق  بعضهـم ولم ُيِعزُّ

حديث »األئمة 
من قريش«
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َد الصفـَة باإلمـاَرِة والحكـِم وليـس باالمامِة  ومنهـم مـن حـدَّ
َل واعتبر االثني عشـر أميـرًا يبتدؤون  والعلـِم، فنفى القـول األوَّ
بالخلفاِء الخمسِة ثم جرى االختالُف في َمن َبْعَدهم مجراُه حتى 
، ذكر  اعتبَر بعضهم أنَّ آخَر هؤالِء االثني َعَشَر هو اإلماُم المهديُّ

ذلك السيوطيُّ في كتابه »تاريخ الخلفاء« .
مين أو مناقشِة  دِّ على آراء الُمتَقدِّ وعلى العموِم فَلسنا بَِصَدِد الرَّ
الِت ،  رأٍي بَِعينِه ، وإنما دراسـُة الموضوِع على بساِط فقِه التحوُّ

ومن هذه الدراسة النََّظُر في النَّصِّ ذاتِه من حيُث ما يلي:
عدُدهم اثنا عشر أميرًا.- 1
ال يزاُل اإلسالُم عزيزًا بهم.- 2

ِة اإلسـالِم وقيـاِم أمِره ،  واألقـَرُب إلـى أن المعنـى ُمرَتبٌِط بِِعزَّ
ـتَِّة أبي بكـٍر وعمَر وعثماَن  وأن تعـداَد األُمـراِء يبَدُأ بالخلفاِء السِّ
يهم الحكَم  وعليٍّ والحسـِن وابِن عبد العزيِز ئ باعتباِر َتَولِّ
واإلمـاَرَة وبقـاِء االسـالِم فـي عصوِرهم عزيـزًا قائمًا مشـفوعا 

ِة اإلسالِم بالجهاِد والدفاِع عن بيضِة اإلسالِم.  بالنَّصِّ وِعزَّ
ُد بما  وأما ما بعَد ذلك فغيُر مشفوٍع بحصانِة القراِر، وإنما يتحدَّ

ورد في النَّصِّ من أمَريِن:
ِة اإلسالِم وِحفِظ َبيَضتِه.- 1 ِعزَّ
قياُم شعيرِة الجهاِد في سبيِل اللِه.- 2

بيضة اإلسالم كما هو اليوم في الحياة المعاصرة.

نصوص الحصانة 
للمراحل
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',©$�$Yz$,&F!ú437 :  $,ST$�qIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  !ë678 $%-.34$%)*+$mnR',©$z$%&F$GÇJÈ,A7 :  $§34$}å $%Êª$%Ë  $%k34$,6$½-./,®7 :  !%ë678'%EF $5� '%f,gh $)*+ $Ê� K%fgh5+ $Ê� ,s�%¢QR $0±IÛÜTº°� lÌÍÎÏÐ : $,ST$%)*+',"$%½í$mnR'%f,� $z$%{QR 34$,-./,®7 :  $ÝÒ 'l(A� 34$%ij  $%f,�$Yî �@A7 :  $,éQR :$� $,g�'%��:  $%f $�q ',ST$,}F $¹?=$,}FGA7 :  $�mn !¶*+!EC¥A7 :  ,s�%¢QR  $%k34$,) $·qIÛ$ÜT$UV',ST$,̈QR$Y%z$¾)x!û¼  K,ST$%ijmn!,¶'%ÞF $*q  '%f!�ÇJÈ$,,  34$�â 'äå$0q
'Ýq $%�$,g�'ø?=$,@j  'ÝÒ$¢A7  34$}å!0Ò$¢HIJ34$��  %f!�ÇJÈ$,,  '%k $l:  'mnR$l:'ÝÒ$,¢�$,ij  !%kl34 $Y�º\]DA7 :  $ST$%ij  34$Àx$%y  $©$z'¾q$l:  ,s�%¢QR

وحيُثمـا َظلَّت هذه العالمُة قائمًة في المرحلِة من حيُث )األمُر 
ـُة الحاكِم ، فالحصانُة تشـمُل المرحلَة  القاِئـُم( ال من حيُث ُهِويَّ
بَِشـرَطْيها ال بواحـٍد منهـا ، وقد َشـِمَلت هاتـاِن العالمتاِن بعض 
ِق  المراحـَل فـي عصـوِر الُملـِك العضوِض حتـى مرحلـِة التمزُّ

ويالِت. والدُّ

 $;< !=º\v'N?= $º\]$,!  ÌÍÎÏÐmnR  K %ô,Ø�$,=í'z$,�  $�',g�$%UV  '%f $�q$;ò7!z'%&C !D5678  $;ò7²ÌÍ$ÎÏÐ  !ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 :  ¡s�$iå$,"'%½í:  ¡s_$Y,($Â�
$ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  $,©$Y%z $"V  :mn!rq34$,̈QR$l:  'ab$,}F$%VQR$Ýq34$Àx$Y,Á�®7 34$%ij  $S¡Yçè:  ,s�%¢QR  :mnR !ab$}à34$%��$mnR

ِة بالجهاِد وَصوِن بيضِة اإلسالِم  يشير الناظُم إلى أن مفهوَم الِعزَّ
مـن االختـراِق َظلَّ قائمـًا في أغَلـِب مراحِل الدولِة اإلسـالميِة؛ 
َمِن وال َتَسلُسـٍل فـي َحَمَلِة القراِر، وقد  ولكن ُدون ترتيٍب في الزَّ
بـرزت هاتاِن العالمتـاِن المنصـوُص عليها فـي الحديِث خالَل 

مرحلِة العهِد العثمانيِّ بَِشرَطيها وهما:
ُة اإلسالِم في أغَلِب ِوحَدِة أراضيه وِحفِظ َبيَضتِه.- 1 ِعزَّ
قياُم شعيرِة الجهاِد في سبيِل اللِه.- 2

ضابط السالمة 
للمرحلة

مرحلة الخالفة 
العثمانية
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ـرُط الثالـُث: وهـو كـوُن الحاكـِم أو األميـِر ُقَرشـيًا ،  أمـا الشَّ
فالمرحلـُة األولـى مـن حكـِم آِل عثماَن كانـت مرحلَة اسـتعاَدِة 
ِقها مـع وجوٍد خليفٍة عباِسـيٍّ  شـرِف الدولـِة اإلسـالميِة بعد تمزُّ
ُمسـَتضَعٍف ، وكان فيهـا االرتبـاُط بالخالفـِة ِضمنِّيـًا ، كمـا قال 

34Y,ºالناظم: $%#'wx $%Á5+  'Ýâ $äå $O67834$%),½í'�:  !;ò7 $YmnR$l:$mnR34$Y,) $ß$437 ?=$UV  $�:$z$,&FGA7 :  $%@QR$z $�¾\]$%!
$;ò7 $YmnR

$lÌÍÎÏÐ :  $îb,ij $%z$,� 34$%ij  $�34$)*+ $,"'%½í :  ¡s_$Y,($Â�$;ò7 $mnR!Yî �@A7 :  $%f',gh$%ij  $%k34 $5678'*?= !Yº\]DA7 :  $%ô $Y,ÙF!¹?=$%̈QR
وكان أوُل اعتـراٍف ِضمنِـيٍّ من الخليفـِة بالعثمانيين على عهِد 
ِل« بعد انتصاِر السـلطاِن في معركِة »نقكو  السـلطاِن »بايزيَد األوَّ
بولي« من بلغاريا وفرنسـا ، ووصلت أنباء االنتصار إلى الخليفة 
ِل العباسـيِّ بالقاهرِة ، فأرسـل الخليفُة إلـى بايزيد جوابًا  المتـوكِّ
وتشـريفًا وِخلعـًة وسـيفًا، وكان هـذا معنـاه االعتـراف ببايزيـد 
سـلطانًا تحت إمـرِة الخالفِة علـى إقليم الـروم ، وبذلك أصبح 
َل من حمَل لقَب سـلطاٍن في آل عثمان  األمير بايزيد العثماني أوَّ
باسـم الخالفِة، فجمـع بين الحصانـِة الجامعِة للشـروِط الثالثِة 

المذكورة آنفا :
',ST$Y,) $ÞC'*Ò! %Kª®7 :  $ %ô $¿678!%Êª®7 :  ,s�%¢QR  ?=$UV!Yî �@A7 :  $BC $*q',ST$Y,) $%½í'z$0ª®7 :  $,S �$̈HIJ$z'&C$ú437 :  ,s�%¢QR  $z '¾¿+$Y%"½A7 34$%ij
$ab,)$,½í

'l34$Y,)½A7 :  !z $&à34 $%5678$0q  ',ô$N?=$Àx$,Á'EUIJ:$mnR$ab,) $ÆUIJ'l34$Y,)½A7 34$%ij  $%k34 $5678'*?= !Yº\]DA7 :  $"#$,Ë 34$%}F'¹?=$@A7
وفـي عهِد السـلطاِن ُمـراِد الثاني أو السـلطاِن المملوكيِّ وبعد 

أول ارتباط 
العثمانيين 

بالخالفة رسميا

اكتمال الدولة 
العثمانية في عهد 
السلطان محمد 

الفاتح
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انتصـاراِت مـراِد الثانـي علـى شـواطِئ البحـِر األسـوِد وإذالل 
البحريِة األوروبيِة قام المسـلمون بتالوة اسـِم السلطاِن مراٍد بعد 
اسـم الخليفِة العباسـيِّ في الُخَطِب الُجمِعيَّـِة والدعاء له بالنصِر 

والدعاِء ألرواح الشهداِء العثمانيين عام 848هـ - 1444م.
وصارت الدولُة العثمانيُة وسالطينُها عبر هذه المراحِل حاميًة 

ِل. لإلسالِم باسِم الدولِة العباسيِة وتحت شرِف الخليفة المتوكِّ
ٍد الفاتِح  وتجلَّى األمُر وضوحًا وارتباطًا بانتصاِر السـلطاِن محمَّ
عـام 1453م وفتـِح مدينـة القسـطنطينيِة، وإطالق اسـم ”إسـالم 
بول“ عليها –أي : مدينة اإلسـالم- وإرسـاِل الرسـائِل بالفتِح إلى 
العالم اإلسـالمي ، ومنها رسـالَتُه إلى شـريِف مكَة وقراءِة الرسالة 
أماَم الكعبِة بحضوِر الَجمِّ العفير من المسـلمين والدعاِء للسلطان 

بالنصر والتوفيق.

$,ST$%̈QR IÛ$ÜT $%³ª®7 :  !ÝÒ $l(A� :$z$¾q  ',ô$N?=$,}F$,Ö'%½í:$mnR$,ST$�ij:$�$mn�A7 :  $BC $*q  $%k34$Àx'�Á !FV  $;ò7²ÌÍ$ÎÏÐ
$;£ $YT,7IG$mn!rÒ'Ó?=$@A7  $ %ô,Ø� $)*+'%-$Y,#DA7 :  $,ST$ø?='%}F $5�  ,s�%¢QR$;ò7 $YmnR

$lÌÍÎÏÐ :  !ÝÒ,¢�$ø?= $º°�  34$}à ÌÍ$YÎÏÐ $mn$,�.  34$YÀ$437
$,ST$%̈QR IÛ$ÜT $%³ª®7 34$%ij  $�:$mn '��\v $w437 :  $;£$=Zµ'[IG$l34$%̈QR$,ST$%̈QR 34$%)*+ $lÌÍÎÏÐ :$mnR  $ab,)$,½í

'l34$Y,)½A7 :$mnR  $%k'%§ $lÌÍÎÏÐ 34$%ij
$,éê$<?=$,}FGA7 :  $%f,gh $}à$�  !%É'z$%&C¥A7 :  : $ab$%UV  ¡s_$Y,($Â�$,éê$<?= $5678%"!ß437 :  ,s�%¢QR  $ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  $,©$Ymn!,rQR  '%f $�q

ِل مسـؤوليَة الدولِة)1)  وفـي مرحلِة تولِّي السـلطاِن سـليٍم األوَّ
َمدَّ السـلطاُن نفـوَذ الدولِة إلى البالد العربيـِة ، ودفع عنها هجوَم 

)1)  عام 918هـ/24 ابريل 1512م.

تأثير دولة الخالفة 
على العالم 

الغربي

حفل تنصيب 
الخليفة العثماني
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وتهديـَد البرتغـاِل ، وسـانَد المماليـَك فـي الدفـاِع عـن أراضي 
العرِب والمسـلمين، ثم حصل بين العثمانيين والمماليك بعُض 
االختـالِف مما أدى إلى ُنشـوِب الحرِب بينهـم وانتهى بانتصار 
سـليٍم األوِل على السـلطاِن الغوريِّ المملوكيِّ فـي معركِة مرِج 
ه السـلطان سـليٌم إلى  دابـٍق شـماَل حلَب سـنة 922هــ، وتوجَّ
ِل  مصـَر وأنهى حكـم المماليك فيهـا ، والتقى بالخليفـِة المتوكِّ
العباسـيِّ وحمله معـه وبعض عمومتِـه وجملٍة مـن العلماِء إلى 
»إسـالمبول« فـي تركيـا، وهنـاك تـم االحتفـاُل بتنـاُزِل الخليفِة 
ِل في مراسـيَم جرت  ِل عن الخالفِة للسـلطاِن سـليٍم األوَّ الُمتَوكِّ
، وقّلد  في العاصمِة »اسـالمبول« في جامِع أبي أيوب األنصاريِّ
َيف وَخَلَع عليه ِخلَعَة  ُل السلطاَن سليَم األول السَّ الخليفُة المتوكِّ
الخالفـِة، وحضـر علماُء األزهـِر وقاضـي قضاِة مصـَر وعلماُء 
الدولة العثمانيِة ، وبذلك انتقلت الخالفة َرسـميًا من العباسـيِّين 
إلـى العثمانييـن ، وأصبـح السـلطاُن سـليٌم األوُل أوَل خليفـٍة 
، كما أرسـل شـريُف مكَة بركات الثاني بولـده »أبانمي«  عثمانيٍّ
إلى القاهرة قبل سـفر السـلطاِن ، وسـلََّمه مفاتيح مكـَة والمدينِة 
األخـرى  المقدسـِة  واألمانـاِت  ـَرِة  المطهَّ والروضـِة  والكعبـِة 
الموجودة لدى األشراِف، كما عرض عليه دخول الحجاِز تحت 

الدولة العثمانية في 16جمادى اآلخر923هـ/ يوليو1517م.
',ST$%}F $GA7 34 $Yº\]DA7 : $�mn !¶*+!EC¥A7 : ,s�%¢QR ',éê$Y,rQR $§$mnR 'z !%=678'%-. 34$%̈QR'ST$%}F$lGj34 $%5678$mnR  ¡s�$�V$�  '%f $�q  $§34$}å $%Êª®7 :  !%fþ8'z$%{QR
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$Yfþ8$Y%"½A7 34$%ij  ',É$§ $Ya b$³ª$,Ë  �,ST$�qIÛ$ÜT$UV$fþ8'z $0ª®7 :$mnR  34$�)!%ÞC¥A7 :  !ab'}å $ÿV  ¡s�$,¢¦$l:  ¡s_$Y,($Â�
$�34$Y%}F!GÇJÈ'Õ?=$@A7  !z'¾q$lÌÍÎÏÐ :  $ST,)$%ÆQR  !;ò7mnR!lmn$,�.$�34$%) '%ó�$lÌÍÎÏÐ :  ,s�%¢QR  $& 34$%��  34$,)'%½í!§$mnR  K34%),½í$§ '%f$}à$mn�A7 :$mnR  $9:$z $Y¾¿+-A7 :$mnR  $& 34$�)!%ÞC¥A7 :  !z '¾¿+ $%V'%f $*678$mn�A7 :$mnR  K34 %)*+',-.$l:  $�:$z$,&FGA7 :  $,ST$%ij'z!%"V $mnR

يشـيُر الناظُِم إلـى ضرورِة النظِر الواعـي والتدقيِق في العصوِر 
السالفِة وحصاَنتِها المشروعِة بالنصوِص، وكيف ُيستفاُد من هذا 
يَِّة هذه الشروِط في معرفِة َشَرِف المرحلِة  البحِث والمتابعِة ألهمِّ
ـرَطيِن »حفِظ َبيَضِة  وحصانتِهـا ، حيث إننـا إذا وَضعنا َهَذيِن الشَّ
اإلسـالِم وَوحَدِة أراضيه« من ِجَهٍة ، و»شـعيرِة الجهاِد في سبيِل 
ِق  اللـِه« من جهٍة أخرى على العاَلِم اإلسـالميِّ والعربيِّ بعد تمزُّ
دولـِة الخالفـِة وُظهـوِر مرحلِة االسـتعماِر وما تالها نعَلـُم َعَدَم 
ِة الُمشـاِر إليها  حصانِة هـذه المراحِل وانقطاَعها عن مفهوِم الِعزَّ
في الحديِث ، وأنها مراِحُل ُغثاٍء وَوَهٍن واسـتتباٍع حقيقيٍّ لليهوِد 
والنصارى في مسألِة القراِر بعلٍم وإدراٍك أو بغيرهما، سواًء ممن 
هم فـي الُحكِم أو َمـن ينُظُر إلى  ُث باسـِم أهـِل الَبيِت وَحقِّ يتحدَّ
ئاَسـِة أو الُملـِك أو غيِر ذلك ،  ـوَرى أو الرِّ الحكِم عن طريِق الشُّ
الِت أذرعـٌة ُمَسيََّسـٌة ُمخَتَرَقٌة،  فالـُكلُّ مـن ُوجَهِة َنَظِر فقـِه التحوُّ
وهذه المرحلُة الَحِرَجُة ُيشيُر الناظُِم فيها إلى ُغرَبِة الدين وأهِله ، 

بل وحتى حملُة قراِر الدين ال يعلمون من األمِر شيئًا ، فقال: 

فرض الجهاد 
أهم شروط نجاح 

دولة الخالفة
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$%f,gh $)*+'Êª$Y,ù>@®7 :  !,ST$�qmnR !ab'}C $*q  �,ST$ø?=$��'z$¾q$%f,� $mn'�ÇJÈ$Y,;½A7 :$mnR  $"%# :$z'%ÄÅ $lÌÍÎÏÐ :  !,ST$%),½í$z
$%"V

$%f,gh$,) 'ÞC$Y,Ö½A7 :  $,ST$@A7mn !Jå' %Êª$'¼  ';ò7$%z$,�  34$YÀ$437$%f,�$Yî �@A7 :  $;ò7 34$%��$�  '%f $�q  K�,g�$�) $ÆUIJ  ¡s_̀$î �$@A7 ÌÍ$ÎÏÐ !Ymn$Ãª$Y,ù>@®7 :  :mn !�°�!� 'îb$,ij  'ÝÒ$¢A7  'Ýâ !äå$Y%-.$lÌÍ$ÎÏÐÌÍÎÏÐ $mnR $mnR  K&:$z$%�  K34%³ª,Ë $�34$,ij$mnR  K34}å',EF$%VQR
يشيُر الناظُم إلى المرحلِة الغثائيِة المنعدِم عنها َشَرُف التحصيِن 
رِعيِّ من حيثياِت القراِر والجهاِد وِحفِظ بيضِة وحدِة اإلسالِم  الشَّ
العاّمـِة، وكلُّ هـذه األموِر غائبٌة حتى على الكثيـِر من َحَمَلِة قراِر 
، وربما كان َسـَبُب غيـاِب هذه المسـؤوليِة َعَدَم  العلـِم الشـرعيِّ
الِت سـواًء من حيُث موِقُفه الفقهيُّ  اهتماِمهم لدراسـِة فِقِه التحوُّ
الشـرعيُّ ، أو مـن حيُث اإلثـراُء التاريخيُّ ، أو مـن حيُث مفهوُم 
الـوالِء والبـراِء، فالغالبيـُة منـا فـي المرحلـِة قـد قـرؤوا التاريَخ 
وأحداَثـُه من ُوجَهِة نظـٍر قاصرٍة ُكلَّ القصـوِر ، وقصوُرها كوُنها 
كِن الرابع  الِت ودراسِة الرُّ لم ترَتبِْط تعلياًل وال تحلياًل بفقِه التحوُّ

ِمن أركاِن الديِن.

$,ST $º°�:$�$Yî �@A7 :  !%ô $%Â�:$mnR  34$}å ,"$%ÆQR  !ST',}F $%WFGA7 :$mnR$,ST $º°�34$,º $Y�\]DA7 : $%f $�q ,s_̀ $z' %0ª$,Ë 34$�q $%̧F '�*\v$PÇJÈ$,A7 ',©$z $¾¿+34$,}FGA7 :  $;ò7mn!,�F!WC¥A7 :  $�34$,-./'%�QR$l:  $ÝÒ'Pà$mnR $mnR',©$z$%{QR 34 $Yº\]DA7 :  $,ô,# $,ÙF$ú437 :  $z'%&F!GÇJÈ,A7 :  $,ST$%}C!¥A7  'mnR$l:
يشـيُر الناظُِم إلـى ُمشـِكَلَتيِن َخطيَرَتيِن فـي ثقاَفتِنا اإلسـالمّيِة 

الُمعاِصَرِة:
األولى: َعَدُم معرفِة ُخُطوَرِة الفصِل بين الديانِة والتاريِخ.

مرحلة الغثاء 
مجهولة التعيين

مرحلة الغثاء ال 
حصانة فيها لقرار 

حكم وال قرار 
علم

دراسة فقه 
التحوالت واجب 

من واجبات 
المرحلة
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كِن الرابِع من أركان الدين. الثانية: غياُب المعرفِة الشرعيِة للرُّ
َم الواعَي لدراسـِة هذا الفقِه َسُيْسِهُم إلى َحدٍّ كبيٍر في  وأنَّ التَّفهُّ
َيِة إلى بناِء جيِل الَوهِم  كشِف ما يجري من التَّعِمَيِة السياسيِة المؤدِّ
والِفكِر القاصِر، الِفكِر الذي ُتسـيطُِر عليـه ُلَغُة الُكفِر المقيِت في 
يـاِت واالقتصاِد والتعليـِم وغيِر ذلك ،  اإلعـالِم والثقافـِة والُحرِّ
وأّن ِمن ُمهماتِنا اليوَم إذا أردنا تصحيَح الُهوّياِت وإدراِك الوساِئِل 
ِه من  الموصلِة إلى سـالمِة الغاياِت أن نعوَد إلى دراَسـِة األمِر ُكلِّ

داخِل ثوابِت الديِن اإلسالميِّ بأركانِه األربعِة.

,s�$¢£=$%³ª®7 :  $,s�'�V$mn'<?=$@A7  $01$234 'º\v!w437 :  !,©$§'mn $ÿV $mnR$;£ $T,-./ '�¤\] !pq  $Y;£ !T,7IG  $%k'l34 $�º°�  ,s�$%¢QR  $ST$%),½í$§  '%f $;V
 ، » يَِّة عودِة الُمسـِلِم إلى »الوعـِي الَجِليِّ يشـيُر النَّاظِـُم إلى أهمِّ
نيا من  راَسـِة الشـرعيِة لكاّفـِة أمـوِر الديـِن والدُّ وهـو ُحسـُن الدِّ
ِم عالَقِة بعِضها بَِبعٍض، وهذه  داخِل األركاِن األربعِة وُحسـِن َتَفهُّ
ينيَِّة  مسـألٌة تخَتِلُف عما يعَهُدُه َطَلَبُة الِعلِم الدارسين للحياَتيِن الدِّ
والدنيويـِة مـن خـالِل األركاِن الثالثِة وحَدها ، حيُث إن دراسـَة 
كـِن الرابِع وحَده كُجزٍء مـن أركاِن الديانـِة ومعرفِة تفصيالتِه  الرُّ
بدءًا من عالماِت السـاعِة وما يترتَُّب عليها من فقِه خاصٍّ ُيعَرُف 
الِت( ، وما يرَتبُِط بهذا الِفقِه من ُسـنٍَن وثوابَِت كُسنَِّة  )بِفقِه التحوُّ
المواِقِف وُسـنَِّة الداللِة ، وما يترتَُّب على هذا الِعلِم من تأسـيٍس 
هـامٍّ لُِلَغـِة الدعوِة إلـى اللـِه بالحكمـِة والموعظِة الحسـنِة على 
نَِّة واألخالِق، جديٌر بقراَءِة الحياَتيِن  ثوابتِها الثالثِة: الكتاِب والسُّ

الوعي يأتي 
بحسن الدراسة 

الشرعية لألركان 
األربعة وعالقة 
بعضها ببعض

أهمية سنة 
المواقف والداللة 
في فقه التحوالت
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قراَءًة ذاِت أبعاٍد واعيٍة كما َقَرَأها رجاُل اإلسـالِم األَُوِل، وَعَرُفوا 
بها الحياَة الدنيا وما لها وما عليها والحياَة اآلِخَرِة. 

$,ST$,ij'lmnR!Yz�A7 :  $"#mn !%¶*+!mn $%�.  �z,�$a b$%��  �ST',}F$%VQR$,ST$Y�q!lÌÍÎÏÐ :  $ë678," $óª!'¼  ,s�%¢QR  !�mnR !îb$,ij  34$Y�Ò$;V
الِت  َم ذكُره مـن دراسـِة فِقـِه التحوُّ يشـيُر النّاظِـُم إلـى ما تقـدَّ
ِدراَسـًة مسـتفيضًة وبعيدًة عن أمراِض النُّفوِس وفضوِل الذواِت 
َشـِة ، فالِعلُم بِِمثـِل هذه األموِر الشـرعيَِّة  واالعتراضـاِت المشوِّ
َد تهيُّؤاٍت  مأخـوٌذ من مصاِدِره األساِسـيَِّة ، وليَس تخيُّـاًل أو مجرَّ
نفِسـّيٍة أو َرَغبـاٍت ذاتِيَّـٍة في التميُّـِز وخالَف ما عليـه اإلجماُع ، 
بـل إننـا نرى فيَمن يعَتِقـُد اندراَج هـذا الِعلِم في األُُسـِس الثالثِة 
ـنَِن القولِّيـِة والفعِلّيـِة والتقريريـِة أن َيـدُرَس الِفكَرَة من  مـن السُّ
هـذا األصـِل، وَيَدُع ما نحـن قد تجاَوْزنـا فيه الَحـدَّ والمعتاَد لنا 
ـَع داِئَرَة الِعلـِم بُرباِعّيـِة األركاِن من حيُث كوُن  وألمثالِنا ، ويوسِّ

ُأ مما دَرَسه ُعلماُء األصوِل، وكفى. هذا الِعلُم ُجزءًا ال يتَجزَّ

هذا الفقه )فقه 
التحوالت( 
له أهميته في 
استجالء ما 

يجري في األمة
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!%f $�qWXYZ�ODA7 �: !%5,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:
>;$:m4¡hP34¢01,b9(؟ ( /01,

!£?(>?@¤.( !"#
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%TU4VWX !_4«9:$!�C
!}~ P34¬

¡s_̀$z$,�$mnR  :$%ab¡}à  !l:$z',&F$,Gj  '%f $�q  !;ò7mn!,�F$,Gj¡s_̀$�$mn�A7 :  $%f',gh$%ij  34$�q  $BC$,!QR :$mn�A7 :  $,ST$%)$óª'o67+$0q '�!�g�!̈HIJ  K34�q ÌÍ$ÎÏÐ²:  !�f×v,Ø� $}C$,¥¦  34$%)!,½í34$,) $ó�(1( '� !a b!%³ª®7 :  !01'234$UV  !ST!}C$%¤ '#¿+$,-.  ,s_̀$%î �$Y@A7 :  34$�Ò$%¢QR
$,ST$UV 34 $Yº\]DA7 :  !ST',}F$%VQR  $fCD 34$Y%)½A7 :  !ab,) $%ÞF!,Gj  34$�q$mnR$,ST$�qIÛ$ÜT$}C¥A7 :  ¡s�$¢®7 $l:  $fCD 34$Y%)½A7 34$%ij  !§mn$�C¥A7 :$mnR ',© $îb$lij 34$%̈QR  :$%ab¡}à  $;<'�=) $·q  ,s�%¢QR  '%f!�ÇJÈ$,,  '%k $l:$mnR',© $îb$lij 34$%)½A7 :  $�mn !¶*+!EC¥A7 :  ,s�%¢QR  K346% '½7II.!�  $%k34$,-./$,®7
34$�q$mnR  :$%ab¡}à  '%f $�q  $ST ,º $%#' %Âª$%Ë  ,s_̀$%î �$Y@A7 :  34$�Ò$%¢QR34$Àx$,Á'%� $lÌÍÎÏÐ :  34$%ij'§$�$l:  '%k $l:  $"%#IÛ$ÜT$}C¥A7 :  !%f',gh$UV
$BC$,!QR :$mn�A7 :  ,s�%¢QR  34$À$437  KYÝÒ$%;V  ,s�%¢QR  !fCD 34$Y%)½A7 34$%̈QR$BC $%¥¦:$�  K%f

'�HIJ!z$%�  ¡s�$%BÅ'z!,�  ,s_̀$%î �$Y@A7 :  34$�Ò$%¢QR
)1)يشـيُر الناظُِم إلـى ما قد َيـُدوُر في أذهـاِن الكثيرين ، ومنُهم 

كـَن الرابـِع بالنَّقِد  الِت والرُّ أفـراٌد تناَوُلـوا موضـوَع فِقـِه التحـوُّ
والتَّقِييـِم ، وبعُضُهـم باالسـتقباِح والنَّفـِي ژ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  

ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃڃ  ژ ]البقرة: 148[.
يََّة الموضوِع من حيُث كوُنه  م الجميـُع أهمِّ وُبغَيتِـي هنا أن يَتَفهَّ
ُجزءًا من حديِث َرسـوِل اللِه m، ال َمن حيُث سـكوُت العلماِء 
عنه أو َعَدُم جدوى الّتنَاُوِل له، وُكلُّ ما أشار إليه الناظُم في سياِق 
األبيـاِت اآلنَِفِة هي مـا يدوُر من ُوجهاِت َنَظـِر البعِض حوَل هذا 

علم اجلدر املقصود به العلم املسكوت عنه.  (1(
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الموضوِع دون حاجٍة إلى شرٍح أو تبييٍن، قال الناظُم:
!ST!ø?=')*+$%EQR ,s_̀$ab'%) $æV !,ô'N?=!,̈QR ؟ !%É:$mn$ %Ãª®7 : 34$�q$mnR!ST$ø?=',}F $]V  ,s�$%BÅ'%z!,�  !l:$z',&F$,Gj  '%f $�q  $%k34$T7IG  '%k $l:

ُيشـيُر الناظُِم إلى فصـِل الَقوِل مـن ُوجَهِة َنَظِرِه لمـن كان َيقَرُأ 
ٍر غيِر مسـتعجٍل وال  مثـَل هذا بَِوعـٍي َسـليٍم وَعقٍل راِجـٍح ُمتبصِّ
مسَتهِجٍن، ويضِرُب النّاظُِم ِمثاالً ُيشيُر به إلى ما عاَشه في الحياِة ، 
وهـي َطَلُب الِعلـِم والِمحراِب والِمنَبِر والتَّعليـِم ، وكيف عاَصَر 
راِع العقـِديِّ والمذهبيِّ والعرقيِّ  االضطـراَب واالختاِلِف والصِّ
َبِقيِّ واالجتماعيِّ والسياسـيِّ والقبلـيِّ ، وأخيرًا  والطائفـيِّ والطَّ
، وها هو  الثقافـيِّ واإلعالميِّ والرياضيِّ والسـياحيِّ والحضاريِّ

يقوُل:
'ÝÒ $l(A�$�  34$�q ,s_̀$ab'%)!,½í  $YÝÒ$,¢�@A7 :  ,s�%¢QR  'ST!,)$,½í  '%f$�Ò$%¢QR'Ýq $ab$,̈QR  '%f $�q  $�34$³ª$%ù>@®7 :  ,s�%¢QR  $Ýqmn!<?=!}C¥A7 :  !;< '=}à$l: ',ST $5678,-.$z$%0ª®7 :mnR  !,éQR 'mn $Yö678-A7 :  $,©34$ %³ª$Y%ù(ø=$@®7 $mnR'ST $5678,-.$z $�¾°�  34$}å $%-.  ,s_̀ $mn 'ö678$,-.  34$}å!%-.34$Y%ij!� 34 $5678 $l-.:$z$%0ª®7 :  $%@QR $z'&C$,¥¦  'ÝÒ$¢A7  '%f $�q  !Y;£ !T,7IG$mnR34 $5678 $%-.:$mn $Y%¶*+-A7 :  ,s�$õC$,¥¦  ÌÍÎÏÐ  K34,}F,Ö $%ÞF $Ö*+  '�f×v $ÙC$,¥¦
$©$îb$,ij  ,s�%¢QR  34$}å!*?=$Zµ %de!'¼  '%f!�ÇJÈ$,,  '%k $l:$mnR$©$§'z!,�  K34Àx',Á$k�  $ë678,-.$z

'%&F$Y,Ö½A7 :$mnR  $;<'=}å$ %Êª®7 34$%ij
$%k34$%̈QRmn !Yö678-A7 :  $,ST$@A7 34$��  ,s�%¢QR  : $%î+$̈ÇJÈ¡nà$mnR$%k34$�q$l:  '%f $;V  $fCD 34$Y%)½A7 :  !Y;£ !T,7IG  !�ô$Âª' %ù$,(,
$01$234 'º\v!w437 :  $�ô'Âª$%Ë  !�',g�$%UV  !%k34$�q$lÌÍÎÏÐ :  34$�q$mnR,s�$L$437 ?=$UV  K�:$z$,{QR  ,s�%¢QR  $fþ8IÛ$ÜT$%³ª®7 :  $%f $;V
¡s�$%õF $4678 '-¿+!9437 :  $%f,�$§  !�',g�$%UV  !�:$z$,&FGA7 :  34$�q$mnR¡s�$%õF$,Ö',ÞF!ú437 :  $ %ô,Ø�$%)$óª®7 :  $fCD 34$Y%)½A7 :  $,©$mnR 'ab!,̈QR $mnR

الجواب الفصل

ما عاشه المؤلف 
في حياته من 
طالب العلم 
والمحراب 

والمنبر والتعليم 
ثم أنواع 

الصراعات 
ومعاناته
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',ST$�qIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  $ST$%ij  !S¡Yçè:  $l34$Y,) $Þà  '%f $�q',ST$�q34$,) $,ÞFGA7 :  ,s�%¢QR  $,©34$ %³ª$Y%ù>@®7 :  $ %ô $%FV :$z$�A7 'ÝÒ$;V$l:  K34%ijmn!%�. 34$,̈QR  $%f,�$Yî �@A7 34$%ij  !ST$Y)*+ $%Ê�$mnR'ÝÒ$,¢¦$lÌÍÎÏÐ :  $%f,�$Yî �@A7 :  $BC $*q  34$,)'%½í!Yî �@A7 :  $,ST$�q 'a b $%³ª$®7
 '"#mn!%¶! %óª®7 :  $ %É34$%º '�°�$l34$%ij  $01'234 $}C¥A7 :  $;<$=}C $%R�$mnR'"#mn !%¶*+!mn'<?=$@A7  K34,}F,Gj$z $=678  34$,)'%½í!Yî �@A7 :  $,ST$%º',#$%PQR $mnR '"%#

$ïð$,ñ%·!w437 :  $,s�'õà$mnR  $%k34$T7IG'�$lÌÍÎÏÐ :  $BC %¥¦:$z$%�'"%#$mn $�C'¹?=$@A7 K%̧F '�*\]$PHIJ$mnR ,s_̀ $z' %0ª$,Ë 34$�q $§'z $¾°� ,s�%¢QR
يطـَرُح الناظُِم ُوجهَة َنَظَرِه بُِوضوٍح حوَل مسـألِة االهتماِم بِعلِم 
عالماِت السـاعِة وما يتَرتَُّب عليِه ، واعتبـَر هذا العلَم طوَق نجاٍة 
 ، m ِة بواسـطِة النبيِّ محمٍد وخريطَة ُعبوٍر َمنَّ اللُه بها على األُمَّ
للوصـوِل إلى َبرِّ األماِن وضماِن السـالمِة فـي الدنيا والنجاِة يوَم 
القيامـِة ، فالواقُع الذي نحن فيه بما فيه من ِعلٍم وُعلماَء وُأصوٍل 
يِن  وعلمـاِء أصوٍل وِديـٍن ورجاِل ديٍن وخدمٍة واعيـٍة ألركاِن الدِّ
الثالثِة: اإلسـالِم واإليماِن واإلحسـاِن لم يصنَْع غيـَر الَحيَرِة في 

َغنا حاالً ال ُنحَسُد عليه، ولماذا؟ قراَري الُحكِم والِعلِم، وقد َبلَّ
قاَل النَّاظُِم:

'ÝÒ$,¢�$,̈QR  '%f $�q  $"#,& $%(.!,Ø� 'º°�:$mnR  $"#,& $%(,!l:  'ÝÒ$¢HIJ$mnR'ÝÒ$Pà$lÌÍÎÏÐ :  $%f'�HIJ!Yz�A7 34$%ij  $01'234 $}C¥A7 :  $;< '=}à$l:  $;<'=}å$ %Êª$%Ë '© $�$%g�$%��  'mnR$l:  $ST$%ij
'l34 $�º\]$DA7  'Ýâ $äå$-HIJ'z$,�  'mnR$l:'© $z$��$l:  !ÝÒ,¢� $%5678$%V  $;<'=}å$ %Êª®7 34$%ij  $§34$}C$%!QR

$,©34$,)$óª®7 :  !ab $}à:$mn $��°�  $©$%ab¡}à$mnR$,É34$,º $Y��\]DA7 :  ,s�%¢QR  $9mn!,rQR!mn�A7 :  !î+$Y�HIJ$lmn!,�. ',ST $º\v$Y,Ø� $º\v!w437 :  $,ST$%̈QR 34$,}F$Y�Ö½A7 :  $,ST$%³ª,& $,(.$%ìí',ST $º°�$�ab$À437 : ,s�%¢QR ,s_̀$%î �$Y@A7 : $%fþ8',EF$Y%Ö½A7 :$mnR $%fþ8'%"$,ÞFGA7 :$mnR

المخرج من 
الحالة العودة 

للديانة 

رابع األركان أحد 
المخارج الهامة

أركان الدين 
الثالثة أدت دور 

البناء وتعاني 
اليوم من ثائرة 

النقض
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,s�$»¼IÛ$ÜT'UV $lÌÍÎÏÐ :  $"#$z '¾\v$w437 :  $"%# 34$,)$%½í  ,s�$%¢QR $mnR,s�$»¼IÛ$ÜT!}å-A7 :  $,ST$%̈QR 34$³ª$Yù(5+-®7 :  $"%#$z'%0ª!'¼ $mnR ',©$z $%=67834$%)!ß437 :$mnR  $ab',}F $5ª®7 :  $,É:$z$l� 34$�ij  '%f $�q',©$z$l� :$Yî �@A7 :  !�mnR !îb$,ij  $%f',gh$Àx 'Á5+ $%Ê�  $%f',gh$%ij  34$�q ',ST $º\]$%PQR 34$%)!ß437 :$mnR  $�f×],!$z'0ª$Y,ù>@®7 :  $%f $�q  �9'mn$%�.',ST $º\]$DA7 34$%ij$lÌÍÎÏÐ :$mnR  $;< '%=��$Yî �@A7 :  $"%#
'ïð$%y  !Ýq$a b'%³ª$,Ë

ِة اإلسالميِة وما  يشـيُر النَّاظُِم إلى الحاَلِة الراهنِة في شؤوِن األُمَّ
تعيُشـه من حرٍب في ُكلِّ ُشـؤونها ، وأشـاَر إلى الثقافِة المسيََّسِة 
ودورهـا فـي األجيـاِل، وسياسـِة الَقبـِض والنَّقـِض منـذ بدايـة 
ِج، وما يدور من ثمراِت المسرِح  المراحِل الدراسيِة وحتى التخرُّ
َكٍة ومخرجاِت الصحافِة بُِكلِّ  اإلعالميِّ من ُصَوٍر سـاكنٍة ومتحرِّ
هاتها ، وما ترتَّـَب على هذه األموِر من  أنواِعهـا ونماِذِجها وتوجُّ
ثائرِة األحقاِد وسياسِة االنتقاِد وُبروِز فكرِة المناظراِت االعالميِة 
بيـن ُفَرقـاِء المذاهـِب ، ومـا إلـى ذلك مـن البِـَدِع الخطيـرِة في 
العالقـاِت والحيـاِة االجتماعيِة ُكلِّها أو في غالِبِهـا ُمخَرٌج يخِدُم 
سياسِة المنافسـِة والتحريِش الشيطانيِة اإلبليسيِة ، وال عالقَة لها 

ِة أو اجتماِع َكِلَمتِها. ألبتََّة بإعادِة وحدِة األُمَّ

 $9?=,6 $½-./'%nF$Y,Ö½A7 :  !;<$l=@j 34 $º°�$mnR  $©$%ab¡}à$mnR$)mn!�ÇJÈ!�¤°�  '%f $�q  $%É34$)*+$l:  34$�q  !YfCD!l:$mnR ',É34$%º$%#DA7 :$mnR $ %É34$%º $Y��\]DA7 : ,s�%¢QR K34�q34$Àx$,y ',ô $%#¿+$,EQR',É34$�Ò$%¢QR  $%f,�$Yî �@A7 :  $,©$Y%z $"V  $;ò7mn !¶*+!l:  ¡s�$¢£=$UV ',ST$ø?=$}å$ %Êª®7 :  !&IÛ$ÜT$�Ò!PC¥A7 :  34$}à?=$UV$�  'ab$,̈QR $mnR',ST$ø?=$��'z$¾)437 :  ,s�%¢QR  34$%)$l½í: $ab'UV$l:  '%f $�q$mnR  34$Y%) $·q
$,©34$,)$óª®7 :  $"%#

$ïð'%ñ$·q  34$}àmn!<?=$}C $%R�  ';<$%=@j$,©?=$UV!Yz�A7 :$mnR  $& 34$%ij²ÌÍÎÏÐ :  $"#$&â
'ã5678$0q$mnR

التحريش 
والمنافسة 

وأثرهما
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$,ST$%ij 34$,) $%óª®7 :$mnR  $ab,º $�°�'mn$Y,¶½A7 :  $,ST$%º',# $%ÙF$%Gj$,ST$%ij 34$�q$lÌÍÎÏÐ :  ¡s_̀$z!"V  ¡s�$¢£='%UV$l:  'Ýâ $äå $%-¿+',EF$%Gj$mnR

 

يشيُر الناظُِم إلى ما أشار إليه حديُث األعرابيِّ من ضياِع األمانِة 
 ، (1(»ST$ø?=}àl: $�,g�%UV s�¢®7 l: !z¾qlÌÍÎÏÐ : $ab $Yº°� !mnR : %§ l: َي في الحديِث : » ِة بما ُسمِّ في األُمَّ
ـرِّ ُكلِّه  وأن هذه المرحلَة َيِجُب دراسـُتها بالتفصيِل ألنها منَفُذ الشَّ

في العاَلِم.
',éê$<?= $5678%" !·q$mnR  �z$l� 34 $º°�  34$}å ,"$%ÆQR  !Y;£!T,-./,®7 :$mnR',éê $�\v$Y,Ø�!�q  KÝq34$%)$,½í  ,s�%¢QR  KÝq'mn$,¶$%½í  K34�q'mn$,�. '%f$ßx$,ylmn!+437 :  !Y,s_$%($Y%·DA7 :  34$}å'%" $æV  ¡s_̀ $mnR $�  ?=$Zµ$[IG'%f $�q$Y%z�A7 :  $%f $;V  $©$�34$%) '%ó�$l:  ,s�%¢QR  $& 34$%��$mnR

يشـيُر الناظُِم إلى نماِذِج التَّفكيِك والتشـكيِك التي تسيُر عليها 
 ، ـُة في أموِر الديِن والدنيا وفَق سياسـِة ُمـاّلِك القراِر العالميِّ األُمَّ
ومـا يعيُشـه الجميُع من عمايـِة األزالِم واألفـالِم واألقالِم، مثل 
مـا قـد أخبَر عن ذلـك المصطفى m في عالمات السـاعِة وفقِه 

الِت من النقِض والقبِض. التحوُّ

,s�$»¼IÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  !ÝÒ$¢A7 34$}C¥A7 :  !;ò7mnR!lmn$,�.  34$�q$mnR$Ýq34$Y,ij
$lÌÍÎÏÐ :  $;<$%=)',ÞF$,\ '�\] !pq  ,s�%¢QR  $ST',)$½A7 $l: ',ST$ø?= $%)*+'EC!ú437 :  ,s_̀$%ab¡}à  $mn'Ãª$%Ë  34$%º',#$N?=$UV  34$�q$mnR',ST$@A7$%� 'Iå$+437 :  34$Y%) $æV  !ab$}C'%Ö!,½í  K;< $=�Ò$;V  '%f $�q

ِل الخطيِر في العاَلِم  يشيُر الناظُِم إلى ما أخبر عنه m من التحوُّ
ُز بالجميِع نحو ُجحِر  َل ُيَحفِّ الَعَربِيِّ واإلسـالميِّ ، وأن هذا التحوُّ

بِّ َطوعًا أو َكرهًا. الضَّ
تقدم ص18 .  (1(

عندما ضاعت 
األمانة

نماذج التفكيك 
أخبر عنها 

 m المصطفى

دورنا في إيضاح 
خطورة التسييس
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وأنـه ال ينجو من هـذا الَخَطِر إال َمن َهيََّأ اللُه لـه الِحفَظ بالِعلِم 
والَعَمِل وتجنُِّب َدواِئِر الِفَتِن ما ظهر منها وما َبَطَن.

كما يشـيُر الناظِـُم إلى المسـؤوليِة الُملقاِة على عاتـِق الجميِع 
الِت ، إلى الحلِّ المناِسـِب إلبعاِد خطِر الفسـاِد  أمـاَم هذه التحوُّ
المحِدِق بالفرِد أو األُسـَرِة لمن يرَغُب في إنقاِذ نفِسه وُخويَصتِِه، 
ِة على طريِق  ولهذا يربُِط الناظُم الجميَع بجملٍة من األعماِل الهامَّ

اإلعاَدِة والترتيِب وإنقاِذ ما يمكن إنقاُذه.. فلعلَّ وعسى..
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:$®01,-.(
$,STXZq�ª,ù $q(kr$Ysù(5+-®7 �: $,©$§'mn$t�C'¹?=$@A7 !,ST$Y,) $tæV'�XYãZ�O\]DA7 �: !;ò7 WXZOÒ';V$lÌÍ'ÎÏÐ�:

$ÝÒ,¢�$ø?='}C$Y,Ö½A7 :  ,s�%¢QR  $ %ô,Ø�$,=í'�$Y,g�@A7 :  !,©$§?=$UV $l:$ÝÒ,¢�$,)',ÞF$Y,Ö½A7 :  ,s�%¢QR  $& 'ab$%)½A7 :$mnR  ©$� '%a b$%��  '%f $�q 'îb,ij$a b$%³ª®7 :  $BC $*q  ¡s_$%t*+$0q  34$�q  $%f',gh$%ij  !ë678 %-.$Yz�A7 :$mnR'ab,) $%ÞF$,\ '�\v!w437 : $%ë678'%EF $5�$mnR $,éê 'ö678!Y%"½A7 :$mnR $ÝÒ 'l(A�$Yz�A7 : ,s�%¢QR ',ST$,̈QR IÛ$ÜT$}C¥A7 :  !934$Y,-./$%nF!,Gj  34$�q  !;ò7 '%z$"V $mnR',ST$,̈QR 34$%}F $YÖ*+-A7 :$mnR  $ab',}F $5ª®7 :  !�,g�$�)!,½í  34$�q  'mnR$l:
$,ST $º°�34 $Yº\]DA7 :  $9:$z $¾¿+$-A7  $%k34$,-./$·q  ÌÍ$ÎÏÐ $mnR$,©$§34$%̈QR $lÌÍÎÏÐ :$mnR  $ÝÒ,¢�$ø?='}C$Y,Ö½A7 :  $"%#

$ïð'%ñ$·q  ,s�%¢QR
,s�$Y %¢¦$z!¾)437 :$mnR  $%"#' ,& $Y�(º\]DA7 :  !�34$,º $,# '%Â�:  : $%î+$�HIJ,s_$%t '¤\v $Y%Ø�@A7 :  $Ýq:$%� $,g�'@A7 $lÌÍÎÏÐ :  !ab,) $ÞC!,¥¦  �ë678'z $�¾°�
,s_$%( $nà'%ab$�q  K%@QR IÛ$ÜT$,) '%ó�34$%ij  !%@QR :$� $,g�'UV ÌÍÎÏÐ :$mnR$ %ô$%ÙC $�*°�  ¡s�$%¢¦ '§$l:  $%kmnR!§  $ %Émn!�C !Y�*\]DA7 :  $%f',gh$%ij 34$}C $*Ò$%BÅ  'ab$,̈QR  34$�q  !fCD 34 $º°�$lÌÍÎÏÐ :  !ÝÒ $l(A� 34$,}FGA7 34$%̈QR?=$UV $z !�¾°�  K:�:$z$,{QR  $%f,�$Yî �@A7 :  $,ô$%ìí:$mn$��.
$%f¡�Ò'BÅ$Yz�A7 :  !,ST$Y%º !�°�  !%@QR IÛ$ÜT$,) '%ó� $ÌÍÎÏÐ :$mnR$%k34 $º\]'%! $lÌÍÎÏÐ :  ,s�%¢QR  $,éQR IÛ$ÜT'%��$lÌÍÎÏÐ :  $ë678 $%-.34$%)*+$%-.

ِل من إعادِة الترتيِب الشـرعيِّ  يشـير الناظُم إلى المشـروِع األوَّ
ِج ، وقد ذكر  للحيـاِة العربيـِة واإلسـالميِة ولو على سـبيل التَّـَدرُّ
َة شروٍط ال تحتاُج إلى تحليٍل وال إلى شرٍح تفصيليٍّ ،  الناظُم ِعدَّ
لوضوِحهـا فـي األبيـاِت ، فمثاًل يشـير أّوالً إلـى إعـاَدِة الترتيِب 
للتعليِم على األسـلوِب التقليديِّ المعـروِف بتدريِس الُجزِء َقبَل 
الُكلِّ والَحرِف قبل الَكِلَمِة ، وهذا هو منَهُج اإلسـالِم وأشاَر بعد 
سِم والنُّطِق  هذا إلى ُلزوِم االستفاَدِة من الجديِد في الوسائِل والرَّ

وغيِر ذلك.

وجوب تحرير 
التعليم عن 

السياسة

أهمية إعادة 
التربية واالعتراف 

بمذهب اآلخر
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ُك  كما أشار إلى ضرورِة النَّظِر في ثقافِة األطفاِل ، وَعزِل ما ُيفكِّ
العالقَة ، كما هو في مفاهيِم األفالِم الكرتونيِة الغربيِة واألجنبيِة ، 
رِع في مخرجاِت الثقافِة والتعليِم ، إضافًة الى  التي ال ترتبط بالشَّ
تجنُِّب ما يثيُر الِحقَد والحماقَة والعواطَِف خالَل تدريِس الناشئِة.
كما أشـار إلى تحريـِر العمليِة التعليميِة والتربويِة من السياسـِة 
واألحـزاِب وغيِرها مـن تكتُّالِت المجتمِع المدنيِّ والعسـكريِّ 

الِت السياسيِة. ناِت التربيِة والتعليِم عن التحوُّ وفصِل مكوِّ
ـلوِك  كمـا تلـَزُم إعـاَدُة التزكيـِة ، وهي تربيـُة الجيـِل بعلِم السُّ
ِة الطالِب وعالقتِه  واألخالِق الشـرعيِة القائمِة على تصحيِح ُهِويَّ

ِه وبالحياِة وما دون ذلك من الواجباِت الشرعيِة. بَِربِّ
ـيِخ والُمَربِّـي الجامِع بين صفـاِت التزكيِة  كمـا يلَزُم إيجاُد الشَّ
األبويِة الشـرعيِة ، ومعرفِة حاجـِة المرحلِة لمدلوالِت السـلوِك 
ِة الموجهِة. يَّ َمِن المادِّ والمعرفِة الدينيِة الشرعيِة ، ومحتاجاِت الزَّ
، وعدم إثارِة الجيِل في  كما َيِجُب احتراُم االختـالِف المذهبيِّ
ِة ، وتحديِد  مراحِل التعليِم األولى لالختالفـاِت الفقهيِة والَعَقِديَّ
ِة أو  نوعية المناهِج بحيث ال ًتَؤدِّي إلى اإلثاَرِة الطائفيِة أو الَعَقِديَّ

غير ذلك.

العمل على 
أساس القواسم 

المشتركة
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$îb,ij$a b$%��  KBC$%!QR 34$%ij  $Y;£ !T,7IG  !;ò7 34$%��'§ $l:$îb,ij $ab 'º\v$Y,Ø�@A7 34$%ij  $ÝÒ,¢�$ø?='}C$Y,Ö½A7 :  $BC$,!QR'mn$rq  ,s�%¢QR ',ST$ø?=$��'z$¾)437 :  $;< ,=) $%ó�  !ab,) $%ÞF!,Gj  34$�q  $Yfþ8 !%Ê�$mnR'ST!ø?=$%)',ÞF$%Gj  K34Àx',Á$k�  $BC,Ö $%'�')*+$Y,"½A7 :$mnR  $01'234 $}C¥A7 :  ,s�%¢QR
 $,©34$,)$óª®7 :$mnR  $01'234 $}C¥A7 :  $%f',gh$%ij  !"%#''¼

$Yî �@A7 :$mnR $,É34$%)'%½í $lÌÍÎÏÐ :$mnR  $& 34$%º $%#DA7 :  $,ST$%̈QR'z $ÄÅ$mnR
$,ST$UV :$� $Y%z�A7 34$%ij  $01'234 $}C¥A7 :  $;< ,=) $%ó�  $ë678'%-.$� $mnR$,ST$�ij:$z $0ª'S?=$@®7  $ %ô,# $N?=',}F$Y,Ö½A7 :  ,s�%¢QR  $�'%g�$Y)*+-A7 :$mnR

 ';<$=�Ò$PC¥A7 34$%ij $ %É34$%º $Y��\]DA7 : $fCD 34 $º\] 'Â�$l: $BC'%!QR$� $mnR';ò7 $a b$%³ª®7 :mnR  $%@QR IÛ$ÜT $%³ª®7 :  $%f $;V  'ÝÒ $Pà$%z' %0ª$«�$mnR ',ST$Y,) $æV'z $Y�¾\]DA7 :  $,©$mn 'ÿV $Yî �@A7 :  $Y%ô !Â�  $fCD'z$%"V $mnR',ST$Y,º $Y%#DA7 : $;<'�=) $·q $;ò7 :$mn',rQR$lÌÍÎÏÐ : ,s�%¢QR  $,éQR 'ab $Y)*+-A7 :$mnR
 ',ST$%)$,ÆQR :$z!¾)437 34$%ij  !,s�'�V$mn�A7 :  $ÝÒ,¢� $,}F$,\ '�\v$,Ø�$@A7',ST$%º $�°�34$%)!ß437 34$%ij  $ %É:$mn$Y�¶½A7 :  $ %ô$N?= $5678$mnR

$,éQR $§34$Y)*+-A7 :  $§34$}å $%Êª®7 :  $Ýqmn !Jå'%EF $*q  $"#'z $�¾°�$mnR $,éê$l�.IÛ$ÜT$UV  '%f $�q  $Y%f !º°�  34$Àx,Á $%EQR  $S¡Yç$è 34$�q $%z$�A7  K?=UV 34$%̈QR $§  �9mnR!z '�¾\] $pq  !%É'z$0ª®7 34$%̈QR34$�Ò$Ó?= 'º°�$l:  K %ô 'ÙC $�*°�  $%f',gh$%ij  K&: $ab$,) 'æV :  ÌÍ$ÎÏÐ $mnR
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¡s_̀ $ab$À437 :  $;ò7mn !ö678  ,s�%¢QR  !;< ,=) $%óª®7 :  ¡s�$YLx$%Á!,�  ?=$Zµ$[IG¡s_̀ $ab$,)',ÞFú!437 :  $ÝÒ,¢�$ø?= $Yº\]DA7 :  $z'�ÇJÈ$%nFGA7 :  $,© $a b'��$mn $%�.
$ÝÒ $l(A� :$mn$,�FGA7 :  ¡s�$¢£=$UV  $%fþ8'�$lÌÍÎÏÐ :  $,© $a b'��$mnR $mnR$ÝÒ!¢�5+34$%³ª$Y,ù>@®7 :$mnR  $Ýâ 'äå$%EFGA7 :  $&mn !�°�  $%ab'%)$%½í$mnR

 ',© $ab$UV 34$,̈QR  $,s�'õà$mnR  $) :$�'§ $lÌÍÎÏÐ :  $,ST$}C $*°�$mnR',© $ab$UV :$mn�A7 : $,éê,�. $z $Y=678-A7 : ,s�%¢QR $%Émn!�C !Y�*\]DA7 : ,s_$,('Âª
!,Ë

$z $�¾°�34$%)!ß437 :  $;<!Y%=�� $ab$Y,)½A7 :  $Ýq $ab$UV $mnR$z$l� 34 $�º\v $ÙC¥A7 :  ,s_̀ $mnR$%§$mnR  $%�mn!rq!Yz�A7 :  $%f',gh$%ij ',ST$³ª$ù(5+34$%)!ß437 :$mnR  $�',g�$%³ª®7 :  $;< '%=��$lÌÍ$ÎÏÐ  ÌÍ$YÎÏÐ $l:',ST$³ª$®7 34$)*+!9437 :$mnR  $Y;£!T,-./,®7 :  $,s_̀'l:$�  $BC
'*Ò$%BÅ$mnR

يشـيُر النَّاظُِم إلى المشـروِع الثاني فـي إنقاِذ ما ُيمِكـُن إنقاُذه ، 
وهو ما َجَمَعتُه األبياُت بما يلي ُعمومًا وموَجزًا:

ًة - 1 تجديُد الوسـائِل النافعِة الجديدِة في مجـاِل التعليِم وخاصَّ
في العلِم والتصنيِع.

مِج بين - 2 مـُج بيـن الِعلِم الدينـيِّ والدنيـويِّ من خـالل الدَّ الدَّ
. التربيِة والتعليِم والدعوِة إلى اللِه واالكتفاِء الذاتيِّ

ربُط الجيِل بالعمِل الزراعيِّ بالخصوِص، مع رفع إحسـاِس - 3
فِع بهم نحو العمِل اإلنتاجيِّ خالل  يَّتِه ، والدَّ الجيِل بالعمِل وأهمِّ
مراحـل التعليـِم بَِحَسـِب ُقدراتِهـم واإلمكانـاِت المتاحـِة ، مع 

عزلهم عن الخالِف واالختالِف الفكريِّ بكاّفِة نماِذِجه.
غـرُس ُحبِّ الدعوِة إلـى اللِه بالحكمـِة والموعظِة وإصالِح - 4

ُكلِّ خطأٍ وتصويِب ُكلِّ انحراٍف في القوِل أو الفعِل أو النِّيَِّة.
تفهيـُم الجيِل بمشـروعيَِّة الجهاِد في سـبيِل اللـِه َكِعالٍج لما - 5

ـعوِب ، وليس كهدٍف أساسيٍّ في التربية  اسـتعصى من أموِر الشُّ
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، فهذا له شأٌن آَخُر. اإلسالمية إال مع الكافِر الحربيِّ
ـى الجيـُل على ِوحـَدِة الفكـِر والغايِة والمصيـِر وَوحَدِة - 6 ُينَمَّ

األرِض على القواسِم المشتركِة.
تربيُة الجيِل على سـعِة اإلدراِك والمفاهيِم وسالمِة اإلطِّالِع - 7

على نماذِج الثقافاِت الُمتاَحِة.
ِل بين رموِز النظاِم والعشـائِر وما ينشُأ بينهم من - 8 تجنُُّب التدخُّ

راِع إال ألجِل المصالحِة وُحسِن التآلف. االختالِف والصِّ
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:$®01,-.(

$,STXZ sO¿+',-.$mn!%Ãª'®7 : !9mnR !� '��u] $pq
$%fþ8:$z'"V $lÌÍÎÏÐ :  $,ST$%}F $Ö*+  $,ô'

,ìí$l:$�  :$%§ $l:$%fþ8:$z'%"V$lÌÍÎÏÐ :$mnR  $�f×],!$z'0ª$Y,ù>@®7 :  $,ST$�q'mn$Ã�$mnR ',ST$�qIÛ$ÜT$}C¥A7 :  ,s�%¢QR  $& 34$%��  'ab$,̈QR  34$�q  $§34 $º°�$mnR',ST$�q?=$UV$Y%z�A7 :  ¡s_̀$mn$÷à$mnR  �934 $5678!0q  �Y"#
!�&(A�

34$}à$�34$�),½í $l:  $BC $*q  34$,)'%½í!Yî �@A7 :  !,ST$}å '%Ê�!mnR $mnR34$}å $%-.  34$Àx$%y  K %ô$ %Âª'õC !*q  K§'z$%{QR  !Y;£ !T,7IG$mnR ',ST$)*+',-.$mn!%Ãª®7 :  $Ýq$%z'�A7 34$%̈QR  $) :$%§  $ab'%) $ÞC$%!QR',ST$)*+ ," $%ó�$Yz�A7 :  $,ST $�º\v',Ø�$}å-A7 :  $Ýq:$mn $ÿV  '9$§$mnR
$"#$�:$mn$%Ã�  '%f $�q  $,ô,#$DA7mnR

!l:  34$À437 $ '%ë678$%EF '5�:mnR$"#$®7 34$)*+!9437 : ¡s_$,($%nFGA7 : $�f×v',Ø�$UV '�f×] $FV $mnR '� $%g�')*+:$mnR
$;<$�=) '·q$lÌÍÎÏÐ :  $)mn!<?= !Yº\]DA7 34$%ij  $BC,Ö $·Ò$ %Kª®7 :  $�:$§,s�$¢£=!,)'%½í:  34$Àx,Á $%EQR  K:a b$��$l:  ')$�34 $�º\]!,!  ÌÍ$ÎÏÐ $mnR ',ST$ø?=$��'z$¾)437 :  ,s�%¢QR  !ST$ø?='�) $·q  34$%)',½í

$l:$�  'ab$,̈QR $mnR',ST$ø?=$,-./ '�¤\] !pq 34$}å ,"$%ÆQR !,éQR 'ab $Y)*+-A7 :$mnR ¡s_̀$z $%ÄÅ K34Y,}F $5�
يشـيُر الناظُِم في المشـروِع الثالـِث وهو مشـروع »الُخَويَصِة« 

وَنفِض اليِد عن الواقِع الُمشَتبِِك بالظواهر التالية:
فِض له.- 1 ُظهوُر ِصَفِة اإلعراِض عن الَحقِّ والرَّ
بالمصالـِح - 2 التحريـِش والفتنـِة والتعامـِل  بـروُز ظاِهـَرِة   

واألغراِض.
 ِعَظـُم حـاِل الدنيـا فـي عيـوِن النـاِس وإيثاُرها علـى نهِج - 3

السالمِة والقناعِة.
 إعجـاُب ُكلِّ فـرٍد بَِجهِله وموِقِفه وجماعتِـه وُرؤَيتِه وعدُم - 4

راِت والمغالطة. قبوِل اآلخِر لُِشموِل فِقَهْي المبرِّ

الورقة األخيرة 
عندما يأبى الناس 

الحلول
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 فما على المسلِم الخائِف على دينِه غيُر االلتزاِم بالُخويَصِة - 5
والخواصِّ ، وهم األسـَرُة وَمن يلي الفرَد ومـن يقَبُل منه النُّصَح 

ِة ، وترُك ما بعَد ذلك. في الداِئَرِة العامَّ
بـُر علـى الحيـاِة ، - 6  حفـُظ الجـوارِح وشـكُر النعمـِة والصَّ

ومـداراُة الناِس باألخالِق الحسـنِة مع َعَدِم المشـاركِة في ابتالٍء 
أو َضَرٍر.

 يشيُر الناظم إلى ظهوِر مثل هذه الحالِة التي تبُرُز فيها هذه - 7
ـدَق في مثِل هـذه الحالِة يصيُر مشـِكَلًة،  األمـوُر، ويـرى أن الصِّ
لعدم َقُبـوِل األطراِف المتنازعِة الَعْوَدَة إلى الحقِّ أو االعتراَف به 

كما يجب وينبغي.
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!�,g� $%�� $lÌÍÎÏÐ : !%5,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:
!̄_4 �Zgh P34%°± ̄)

%̈©7 %²H ]!_4�³́%µ¶>?
$ %ô$ %Âª$õC¥®7 34$%ij  K34�Ò$PC $%WF !*q  ,s_̀ $z '¾¿+ $%V  !,ô'

,ìí$l:$�$ %ô$%Ø� $º°�  $%kmnR!§  $,éê,¶ $>?='}C$Y,Ö½A7 :  $,©
$�'�g�$̈HIJ$mnR

 'ST!%) $%óª'õC!,¥¦  ÌÍÎÏÐ  '%f $�q  !Ýqmn!<?=$,@j  34$%) !ÞC,Ö $·Ò$%BÅ'ST!%) $%ó�mn!,�.  �%Émn!,¶ !æV  $Ýqmn$Y<?=$@A7  $f×v',Ø�$@A7 $mnR ',ST$ %³ª$®7 34$}C!ú437 :  $9$� '%z$,�  '%k$l:  '§ $z!,�  '%f $�q$mnR',ST$%³ª$%«�34$³ª!$47 :  ¡s�$¢£=$UV  K�'%g�$)*+  '%f $�q  $Yîb!%ij ÌÍ$ÎÏÐ
$%kIÛ$YÜT $%³ª®7 :$mnR  $%k:$mn'%Ã� $lÌÍÎÏÐ :  $ %É$

z',{QR$l:  '%f $�q$%k34$Àx,y $lÌÍÎÏÐ :  ,s�$,¢QR $§34$)*+  '%f $�q  '%f!�ÇJÈ$,,  'mn$�A7 $mnR 34$�Ò $YÓ?= $º\]!,!  '%f$�A7 $mnR  ¡s_$%t*+'z$,�  '%f$�A7  !Y;£!T,-./,®7 34$%̈QR?=$Zµ$Y[.h $*å$,-.  : $îb$%ij  34$Àx,Á $%EQR  34$Àx$Y%y!�  ';<$%=@j
$Ýq$%z'%ÄÅ$l:  '%f $�q  �,ST$%º $��\v'%Ø� $�º°�  $©$%ab¡}à$mnR,s�$»¼$§²ÌÍÎÏÐ :  $"%#,& $(º\v$Y%Ø�@A7 :  ,s�%¢QR  �ÝÒ,¢¦ $%z$�A7  �BC'%Ö $*678
34$��IÛ$ÜT$Y)*+-A7 :  !%ô $%FV 'z$,�  '%f$Yßx$û¼  !îb,ij $z!,�34$��IÛ$ÜT$%}FGA7 :  ¡s_̀$�$,g�$@A7  K:�,g�$�) $ÆUIJ  K:�'%g�$)*+
$;ò7 $a b$%³ª®7 :  ,s�%¢QR  K,ST$%) '%æV$�  '9$%�34$%)!,½í  ÌÍ$ÎÏÐ $mnR$;< $�=º\v$%ÙFGA7 :  $%f',gh$UV  !�',g�$%UV  !&:$z $¾)437 :  34$�Ò$%¢QR
¡s_$%t*+$0q$mnR  !%k34$�q$Y%z�A7 :  $;ò7 34 $5678  34$Àx$Y%y!� $mnR34$%)*+$�  $�',g�$%UV  ¡s�$¢£=$UV  $fCD 34$Y%)½A7 :  !%ô$DA7 ?=$%UV $mnR ',©$z $%ÄÅ²ÌÍÎÏÐ :  $%É:$mn$��.  '%ô!N?= '5678:$mnR  !Ýâ !äå'-HIJ!z',� 34$%̈QR',©$z $�HIJ'%ab$Y,)½A7 : $ab'%) $æV $� 'Iå$ %Êª®7 : ,s�%¢QR 'mnR$l: $,ô'wx$YÁ5+-®7 : ,s�%¢QR !ST$ø?='}à$l:  ¡s�$,õF'¹?=$,@j  $�',g�$%³ª®7 :  $�mnR!%îb!%ij  '�!%îb'%ij :$mnR!ST$ø?=' %)*+$%EQR $mnR  !©$z '%ÄÅ$l:  ¡s�$,õF'¹?=$,)$½A7  �'g%g�')*+�:$mnR ',ST$%ijmn!+x' ,Á$w47 :  !,ST$�qmn !%ö678'%"$ß437 :  $,ô$Ywx$,y$mnR',ST$%ijmn!%¶ 'ÆÇJÈ$ß437 :  ,s_$,($Â�mnR!z '=678!l:  K,ST$ø?= $�q 34$��
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'ÝÒ,¢¦ $z$�HIJ  KY%É$�  '%f $�q  $%É:$mn$Y�¶½A7 :  34$}å $%-.  mn!%Ã�'�$l:'ÝÒ,¢¦$ab$,̈QR KYÝÒ$Pà '%f $�q $f×v'%ÙF$Y%Ö½A7 : ,s�%¢QR 34$�q $"#'z $�¾°�$mnR
:$mnR $§$mnR  K"%#IÛ$ÜT$UV  '%f $�q  $Y,s_̀$î �$@A7  34$�q$mnR¡s_̀$mn$,¶'óª!$47 :  ,s�%¢QR  34$�q  $"%#IÛ$ÜT$UV  K %ô $%FV :$z$�A7 34$³ª$%ù(5+$Y,-. :$mnR  ,s�¢®7  $Y%f $;V  'ab$,̈QR  34$�q  $� 'ab$,}F$%Gj34$��$z $�¾\]'%! :$mnR  : $îb$%ij  'ab$,̈QR  ,s_̀$� 'ab$)*+$%-.  34$�q$mnR ',ST$,)$%ÆQR 34$}C¥A7 :  $Ýq:$mnR $§  $S¡Yçè:  !;ò7$l34 'º°�$l:$mnR',ST$,)$%ÆQR 34$)*+  K"#mnR !z$%�  ,s�¢®7  $Y%f!ßx$,y  '%k$l:$mnR
,s_̀$îb$%ij$l:  K;ò7 34$,}F $*q$mnR  K;ò7 34$��  $,éQR 'ab $)*+$mnR,s_̀$ab$�Ò'BÅ$lÌÍÎÏÐ :  $Ýq34$,}F$ú437 :  ,s�%¢QR  $%kmn

!�HIJ$l:  '%k$l:$mnR
,s�$%õF$¹?= $º°�  K"%#

'ïð$%ñ$�A7  K34Y,}F $5�  K34�q$îb',ij$mn!%Ã�$%̧F $Ö*+$Y,"!ß437 :  $ab$%º $Y�\]DA7 34$%ij  KIÛÜT $º\v'N?= $º\] !pq
: $îb$%ij$l:  !ST'%) $æV  $§34$,) $óª®7 :  ,s�$%õC

$,Ö' %½í$l:  ÌÍ$ÎÏÐ: $a b$��$l:  K;< ,=@j $ab$%)$%½í  ¡s_$%t*+'�$l:  !,ô ':\]$DA7 $mnR
,s_$%($Y%·DA7 34$%ij  ,s�$¢®7 34$)*+$Y,-.:  $Yz $¾°�  K34,}F$�Gj'mn$,̄ '�\] !pq$ %ô! %Âª!Y%ù>@®7 :  $Ýq:$z $�ÇJÈ,A7 :  $ %ô'Âª$Yù(5+-®7 :$mnR  $;ò7²ÌÍÎÏÐ :$mnR ',ST$ø?=$��'z$¾)437 :  $%"#mn!,̄ !��°�  '%f $�q ,s�$%¢¦ : $ab$}à  '%f $�q$mnR',ST$ø?= $%)*+'EC!ú437 :  $"# :$%�$l:$mnR  ,s�$Y %¢¦ $�  $z'¾q$lÌÍ$ÎÏÐ ¡s_̀$%z $%ÄÅ  34$�q  $�',g�$%��  !§mnR!§$mn�A7 :  !ÝÒ!Pà:$%z $%ÄÅ:$%z$ %0ª'%ù !(�q  K:ab'UV $mnR  $S¡Yçè:  $%f,�$§  $;ò7 34$%��$� 34$%)$>?='�) $·q  $�,g� $º\]$,!  '%k$l:  $Y%ô $Â�$l:  '%f $�q$mnR34$%) $>?='}à$l:  $,éê,�. $z $=678  ¡s�$¢£=$UV  34$%) $ÞC $*q  'mnR$l: 34$Àx$ly:$§  $ST',)$½A7 $l:$mnR  !ST'%) $·q  !%f'Âª$%ù$%(̈QR34$�Ò$Ó?=$UV  34$,)'óª$,Ë  $�'%g�$Y)*+-A7 34$%ij  'Ýq $%�$,g�'ø?=$,)'½A7 $mnR 'z $¾¿+$,-'%# !pq $%@QRmn!,¶ !Y*678-A7 :$mnR $%@QRmnR!z !Y%=678-A7 : $ÝÒ'%;V$�'z $ÄÅ $ab'%) !·q  K34�q'mn$,�.  !ST'%) $æV  KYab $%)*+  !Y;£ !T,7IG$mnR

 ¡s�$%õF $4678 '-¿+!9437 :  $ST ¡5678  $�34$,)'%óª!$47 34$%ij  !ÝÒ',¢�$%³ª®7 :$mnR34$%}F $,Ö',ÆQR $lÌÍÎÏÐ :  $;< '=}à$l:  $ %É34$³ª'ù(5+$lÌÍÎÏÐ :$mnR  $;ò7²ÌÍÎÏÐ :$mnR ';< $=5678$Eà  !%k'%z!¾)437 :  34$�q  !%f¡�Ò'BÅ$Yz�A7 :  !ÝÒ!Pà34$Y,) $ó�';<$=³ª$$47 : ,s�%¢QR  ,s�$%¢¦ :$mnR$Yz�A7 : !;<',=º $�°� ¡s_̀$z $%ÄÅ 34$�q$mnR
ُص  يَضـُع الناظُِم وجهة نظـره الختاميِة في هـذا التبويِب وُيلخِّ
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ُوجَهَة النظر فيما يلي: 
أعاجيُب العصِر وما يراه من كثَرِة التعليِق دون ُحَجٍج واضحٍة - 1

ُيْعَتَمُد عليها.
ُكلُّنا من طبِعنا لوُم من ال ُيعِجُب وعند التمحيص ال ترى في - 2

. اللوم شيئًا يسَتِحقُّ
كلُّ مـن يرَغـُب فـي عـالِج اآلخريـن البد مـن صبـِره على - 3

ًة من أقَرِب الناس. المخالِف والمجاِدِل وخاصَّ
الجميـُع ال يرضى لما ال يفهمه وال يرغب في أن يفهمه، وال - 4

يسمح لغيره أن يفهمه وربما تهكم بكل ما لم يفهمه.
الشنشـنة الطبعيـة لآلدمي وجبلته تلزمه طبعًا أن يسـير هكذا - 5

إال مـن أراد أن يكون مصلحًا أن يتابع الصبر في طرح قضيته وال 
ينازع أحدًا، وال يلتفت إلى مسألة رضا الجميع فاتركهم واطلب 
الرضا من الله ألنه مالكه وربه، وابذر فيهم الخير تلقى مع الصبر 

من يتواله.
تمـت المنظومة بما فيها، يرجو بهـا الثواب وهي متنفس لما - 6

فـي الصدر من هموم، ومـا بدر من خاللها من معالجات وأدوية 
نسبية.

ويختم المنظومة بسؤال دوام العافية من الله وأن يمّن بصفاء - 7
الروح وهـو مطلب عظيم، وكذلك صدق الحال والمقال خدمة 
للجناب النبوي وإحياء لمنهج السلف الصالح الذين نالوا شرف 
األسـانيد بعـد أن كادت أن تضمحل بعد أن تركهـا الناس وحق 

ملخص وجهة 
النظر الختامية
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فيهم قـول الله تعالـى: ژ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ 
ۆ ۆ ژ ]البقرة: 61[.

يشـير الناظم إلى ثباته الواعي على ما تلقاه من علم األسانيد - 8
وال يرضـى عمـا عرفـه من الحـق بدياًل مسـتوثقًا فيمـا لديه بأنه 
متصل بسـر النبّوة وبـاآلل والصحابة، فمن أحب أن يسـير على 
هـذا المنـوال والمنهـج فنحن منه وإليـه دائمًا ومـن وجد ما هو 

أفضل دعونا له بالتوفيق.
كل مـن ارتبـط بمنهجنا حبـًا في الله ورسـوله وآل بيته ال بد - 9

أن ينصـره الله بنصـره وال يناله –بإذن اللـه- مكروه مع ضرورة 
الصبر.
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,ST,}F�Ö½A7 : �ab)*+0q : ,s�$%¢¦ 34$Y�)½A7 �: !%ô,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:',ST$,}F$�Gj  ¡s�$¢£=$UV  34$%)$Y%½í$l:  $Y,s�$%BÅ!l:  '01$234'UV 34$%̈QR',ST$,̈QR $z '�¾\v!w437 :  $,éê,�. $z $Y=678-A7 :  ¡s�$¢£=$UV  34$%)$Y%½í$l:$mnR ',ST$%ij 34$,ij$Yî �@A7 34$%ij  !;ò7mn !¶*+'mn$+437 :  34$%)!%óª,Ë $�34$,ij',ST$%ij 34$�q$lÌÍÎÏÐ :  !%ë678$%EF'5ª$,Ë  K;< ,=) $%óª$%Ë  KIÛÜT,) $%ó�
'%f $º\v$Âª®7 :$mnR  $Y,s_ $t*+$mn�A7 :$mnR  $ST ¡5678  $z '¾¿+ $%V  '%f $�q

 

'%f$%gh !Yº\]DA7 :  :$z '&à$%�  : $%î+$�HIJ$mnR  $%f',gh $º\v!Âª®7 :  $BC $*q
$,ST$}C',¤$%#DA7 :  $;< '=}à$l:  $ %É34$³ª'ù(5+$lÌÍÎÏÐ :  $,ST$ø?='�Ò!%BÅ$mnR$,ST$%)',½í!Yz�A7 34$%ij  :mn !%ö678 !Ê�  '%f $�q  K� 'îb$%ij  $;< '=}à$l:$mnR
$"%#
$ïð$,ñ'%·!w437 :  !"# $%&(5+:$mnR  �,éê,�. $z $=678  34$%)$½A7$"%#$z$0ª®7 :  $%k34$�q$Y%z�A7 :  ,s�%¢QR  K� 'ab$)*+$%-.  K:� 'ab$)*+
$ë678:$z'%{QR $lÌÍÎÏÐ :  $,©$mn 'ÿV $î �$@A7  ,s�$Lx$,Á'%>�$%=í  ÌÍ$ÎÏÐ$ë678IÛ$ÜT'%UV$lÌÍÎÏÐ :$mnR  $%BC,¥¦$Y%zM?=$@A7  34$³ª$%Ë  '%f $�q$mnR
$ë678,-.$z

'%&F$Y,Ö½A7 :  $,©$mn 'ÿV $§  ,s�$¢®7 :$mn!%�.  ÌÍ$ÎÏÐ $mnR$ë678," $>?= $º°�  K%fþ8$%EC'%Ö !·q$mnR  K%fþ8 $,EQR 34$%ij  '%f $�q ',ST $º\v$Y,Ø� $º\] !pq  K,ST$@A7 34$�Ò$;V  ,s_̀$%§  $Y;£ !T,7IG  '%f $�q',ST $º\v$N?=' %@j$lÌÍÎÏÐ :  $mn'Ãª$%Ë  $ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  ! %̧F $Y%4678$mn!,�. IÛ$ÜT$À437 :  ,s�%¢QR  :$%ab¡}à  !%@QR $z'&C$,¥¦  '%f $�q  $Y;<$,=̈QR $mnRIÛ$ÜT$%)*+!%EFGA7 :  $;< ,=) $>?=$,̈QR  '%f $�q  �;< ,=) $>?=$,̈QR  ÌÍ$YÎÏÐ $l: ',©$z $�HIJ'%ab$Y,)½A7 :  :$%ab¡}à  $Ýq34$�q$l:  'Ýâ !äå!%-.'l34 $�º°�$mnR',©$z $%ÄÅ²ÌÍÎÏÐ :  ,s�$%BÅ:$z$�A7  K,ô,# $%Ø�'�)$,½í  $%f 'º\v!Âª$%Ë
'�mnR!z !Y�¾\]DA7 :  $;< '=}à$l:  '%f $;V  $%fþ8:$z'"V $lÌÍÎÏÐ :  $,©

$�'�g�$̈HIJ$mnR'�mn!rq!lÌÍÎÏÐ :  $Y;£ !T,7IG  ,s�%¢QR  $S¡Yçè:  $%f,�$§  $z '¾¿+$%-.$mnR
:mnR!� $Iå $%O678  'mnR$l:  :mn!%¶$YÆÇJÈ$ßx$,y  34Àx!�Á',u $Â�  '%f $�q:mnR !�!,g�'%}F$,Gj  ÌÍÎÏÐ  �,ST$,)$½A7 ?=$UV  'Ýâ !äå!,"$Y·Ò $Pà
34$Àx$ly:$§  $ %Émn!�C !Y�*\]DA7 :  $%f',gh$%ij  'Ýâ !äå!0q 34$,}F !*q34$Àx$,Á'%� $lÌÍÎÏÐ :  $Yz $¾°�  !& 34$,) 'ó�$l:  'Ýâ !äå !Y%O678 $Ê�$mnR

 

¡s_̀$z $¾°�  !�ô',# $Â�  '%f $�q  $S¡Yçè:  $§IÛ$ÜT$%ij  ';ò7$l34 'º°��34$%̈QR

 

¡s_̀$�$mn�A7 :  ,s�%¢QR  $%f,gh $³ª$®7 34$Y)*+-A7 :  $;ò7 34$%��$Yz�A7 :  !Yz $¾°�

 

$,©$mn 'ÿV $Yî �@A7 :  $;< '%=��$lÌÍ$ÎÏÐ  K34Àx 'Á5+ $%Ê�  :mnR!z$Y¾q$§  ';< $=}à

 

$,©$z '¾¿+!Y%">?=$@A7  'Ýâ !äå$,-.:$mnR$%§  :mnR!z$Y %0ª$%QQR  'mnR$l:
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 34$%º ,# $PÇJÈ '¤\] $pq  K34,) $Y>?=$)*+!0q  :mn!+x$,Á $�¤°�  'mnR$l:

 

 34$%) ,'� $%)*+34$À437 :  :mnR!z$Y%&F$GHIJ$mnR  :mn!�HIJ$Yz $�¾°�  'mnR$l:

 

34$%) $%½í$mnR  K%9IÛ$ÜT$%ij  '%f $;V  :'mn$%�.:$mn$,�.  ';< $=}à$mnR34$%)$�½í$mnR  ,s�$¢®7 :$mn!,�.  K34%) 'ÞC $�*°�  :mn!<?=$�q34$%��  'mnR$l:
 !Ýâ !äå'%" $æV  $fCDmn!%�. !îb'%ij$lÌÍÎÏÐ :  $§IÛ$ÜT$%ij  ';ò7$l34 'º°��34$%̈QR!Ýâ !äå$%-.IÛ$ÜT,º $�°�$mnR  $ab'%º $Y�\]DA7 :$mnR  $ab'%) $*å-A7 :$mnR
 $&:$§'mn $Y�\]DA7 :  $,©$�34$,}FGA7 :  ,s�%¢¦ :$mnR $�  ';ò7$l34 'º°�:$mnR$& 34$�) !%æV  '%f $�q  $ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  $;< $%=��$§  'ÝÒ$¢HIJ '%f$%gh !º°�$mnR  KÝqIÛ$ÜT $º°�$mnR  K"#

',&$%(̈QR  !;ò7 34$%��$�'%f$}å$,-.�:  $01'234 $Yº\]DA7 34$%ij  $§34$}å $%Êª®7 :  :mn!<?=$}C $%R�  '%f $�q
34$Àx$û¼!lÌÍÎÏÐ :  :mn!,¶ 'ó�$l:  $%k34$Àx,y $lÌÍÎÏÐ :$mnR  $01'234 $}C¥A7 34$%ij34$Àx$%y$mnR  K34Y%) !ó�  $ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  :mnR!z $�¾\]$%!$mnR ',S �$̈HIJ$z'&C $*q  'Ýâ $äå',"$>?=$UV  !S¡Yçè:  ¡s_$%t*+$,EQR  '%k l:$mnR',S �$̈ÇJÈ$Õ?=$}å-A7 :  :mn!�A7 34$%)!,½í  'ÝÒ$¢A7  $YmnR !ab$}C¥A7 :  $BC $*q
,s_̀$§34$%)$ß437 :  $,©$z '¾¿+!%"$%½í  :!mnR�$§34$%ij  ';<$%=@j$§:$mnR$Y%z�A7 :$mnR  $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª'S?=$@®7  ÌÍÎÏÐ  $S¡Yç$è '%f $�â $äå'%EQR :$mnR  !;ò7mn!,rQR$l:  34$�q  ',éê$Y,�F $5�$mnR  'l:$z',{QR 34$%̈QR'%f$}à$mn�A7 :$mnR $,ô ,# $,ÙF$ú437 : $Y9?= $Y�º\]DA7 : $%f $�q '� $%a b'��:$mnR

 '%f $�q$Y%z�A7 :  ,s�%¢QR  $& 34$�)!%ÞC¥A7 :  $%ô,ìí$%§34$T7IG$l:  '� $%a b'��:$mnR '%f$%gh !Yº\]DA7 :  $;< '=}à$l:  :mn !ÿV $Yîb$%ij$mnR  :mnR!z$Y%&F$GHIJ  '%f $�q !§34$%}F '5�$lÌÍÎÏÐ :$mnR  !& 34$%)' %½í$lÌÍÎÏÐ :  $Ýâ $äå'%EF$,Ö'½A7 $mnR:mnR $§34$%)$,½í  'ab$,̈QR  $%fþ8'%EQR$YzM?=$@A7  '%f $�q  $Yfþ8 !%Ê�$mnR
,s�$¢£=$%³ª®7 :  $Y,éê$Ãª®7 :  ¡s�$%õF$%Gj$mnR  ¡s�$%¢QR 34$%³ª$,Ë  '%f $�q  'mnR$l:$;ò7 $a b$%³ª®7 :  $;< '=}à$l:  $ %ô '#¿+$Y%"½A7 :  ,s�%¢QR  K34}C $%¤',#$,Ø� 'º\] !pq ',ST$ø?=$��'z$¾)437 :  $& 34$�) !%æV  '%f $�q  ��,g�$�) $ÆUIJ  'ÝÒ!Pà$mnR',ST$ø?=$}C$,Ö'%ÞF!ú437 :  ¡s_̀$lmnR!Yz�A7 :  ,s�%¢QR  ¡s�$Y %¢¦ $z$,�  '%f$Yßx$û¼ 'Ýâ $äå $%" $Þà'%ab$�q  '%f $;V  !01'234 $}C¥A7 :  ¡s�$¢®7 :$mn$,�.  'ab$,}F$%VQR'Ýâ $äå$0Ò'¢ÇJÈ!ó�  $§34 $º\]$%PQR  '%f $�q  $�mn !Jå !Y%O678-A7 :  !%ab'%) !·q

:$z$�ÇJÈ'%; !·q  K34}C,Ö $%'� $�º°�  KÌÍÎÏÐ 'mn$,rQR  'Ýâ $äå $-A7 'mn$,rQR $mnR:$� $,g�'%̈QR :  !%fþ8'Êª$'¼  ('ÝÒ $Pà$z'�ÇJÈ$%�QR )  ,s�%¢QR  ¡s�$,¢¦$l:  34$�q$mnR !BC $%WF '�*\]$,!  $�ô,ìí$a b$³ª®7 :  ,s�%¢QR  $;< ,=)$½A7 $§  ÌÍ$ÎÏÐ $mnR:mn!�C$%¤ $#¿+  'ab$,̈QR  ,s_̀$%î �$Y@A7 :  ÌÍ$YÎÏÐ $l:  'Ýâ $äå $-A7 'mn$,�F $GA7
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!ab$%) 'ÞC!,¥¦  $�mn!%¶!,ÞFGA7 :  $Y%k $l:  'Ýâ $äå $-A7 'mn$,�F$%Gj:mnR !ab$,}F$,Ö 'æV :  34$�q  :mnR !� $Yz$%�  !& 34$�Ò$Ó?=!}C¥A7 :$mnR !ÝÒ$%¢�$)*+  $ %É34$%) $,ÞFGA7 :  $,ô'Âª$,Ë  ,s_̀$%î �$Y@A7 :  $Y%k$l::mn !râ $Y%ã5678$%V $mnR  :mn!�HIJ$z '�¾°�$l:  $%kmnR !z$l� :$Y%z�A7 :$mnR K:a b $%��34 $º\] $pq  'ÝÒ!Pà$�mn!%¶!,ÆQR  :mnR !%a b$%³ª$Y,Ë :$mnR: $a b$Y %³ª!Yù(×]D®7 :  $9mn
!�HIJ!Yz�A7 :  ¡s_̀$z$,�  34$}å$-A7 'mn$Ã�$mnR ',ST$%ij $ab $Yº\]DA7 34$T7IG  'Ýâ !äå$%"','�$%=í  !& 34$�Ò$Ó?=!}C¥A7 :$mnR'ST!%)$�½í$mnR  KY;£!T,-./$,®7  K%k34$Y}å!-HIJ  $ST'%º $��°�$mnR

$ %Émn!�C !Y�*\]DA7 :  ,s�%¢QR  $)'z $Y�¾\]DA7 :  %kmnR !�$Yz$¾)x!,y$ %ÉmnR !�!Yî �@A7 :  ,s�%¢QR  $;ò7 34$À437 :  $%kmn!<?=!T7IG'l34$,ij$mnR
$& 34$%ij²ÌÍÎÏÐ :  $,ST$}C'úx!Á��  $%kmn!÷à$Ymn $��\]!,!,s�$l¢¦ 34$�)!%ÞC¥A7 :  $"%#

$ïð'%ñ$ß437 :  ,s�%¢QR  ¡s�$,¢¦$l:  ?=$Zµ$[IG 'z $�¾°�$l:  Kîb,ij $ab'UV$�  $Y;£ !T,7IG  $%f,gh $}C $%¤',#$,Ø� 'º\] !pq'� $,g�$%º'%# !pq  K,s_̀'l:$z$%�  $z'¾q$lÌÍÎÏÐ :  !z $Y¾\v$%ÙF!,Gj 34$}C$%¤ $#¿+  'ab$,̈QR  34$Àx$%y  �9mnR !a b'%³ª$'¼  !Y;£!T,-./,®7 :$mnR¡s�$�V $mnR  '%ab!�q  $ë678," $óª!$47 :  $%f'ßx $%Á5+  �"%#$'¼ '�$%g�!�q ',ST$}C$Y%Ö,ÞF!ú437 :  $,ST $º\v,Ø� $º°�$Yî �@A7 :  $%@QR $z'&C$,¥¦  'ÝÒ$¢A7'ST$}C$Y%¤ $#¿+  K:�mnR !%�  $9?='%̈QR $lÌÍÎÏÐ :  :$%ab¡}å $-A7  '%f $�q$mnR

 

'ST$%)$%'� !º°�  ,s�%¢QR  ¡s�$%õF $4678 '-¿+!9437 :  $�34 $�º°�$l:  'ab$,̈QR $mnR

 

'ST$%) $·q$%�  $%̧F '�*\]$PHIJ  $ab'%) $æV  :$%ab¡}à  $;<'�=) $ß$437

 

',É34$%º !�°�  ,s�%¢QR  !�f×v,Ø� $}C$,¥¦  $;< ,=) $%óª®7 :  !%ô$DA7 34$%}C$%!QR',É34$�q $a b$%³ª®7 :  $01'234$UV  $01'234 $}C¥A7 34$%ij  K34%) $,'�$,) %ÞF !*q ',ST$ø?=$,̈QR'mn$Ãª®7 :  !�',g�$%UV  $%f,�$Yî �@A7 :  ,s�%¢QR  !ST$@A7  34$�q$mnR',ST$ø?=$,-./ '�¤\v!w437 :  $& 'îb$%ij  $;< '=)*+$l:  '%f $;V  $ST$ø?='}å$ %Êª$®7
34$%)*+$0q 34$%}C¥A7 :  !;<,=@j $%�

!l34 $º°�  :$%ab¡}à  $;< '%=��$lÌÍ$ÎÏÐ34$%)*+ $%"!,ÆQR  'ab$,̈QR  KBC$%¥¦:$�  K%f
'�HIJ!�  K"#'z $�¾\]$%! 'ST$�Ò $Ó?= '%5678$l:  'mnR$l:  K:a b$��$l:  ,s�$%¢¦ 34$��

!l:  '%f$�A7 $mnR',ST$ø?=$��'z$¾)437 :  ,s�%¢QR  KÝÒ$¢A7 ?=$UV  'mnR$l:  KÝÒ$¢HIJ34$��  '%f $�q

 

'%É34$,6 $½-./,®7 : $;ò7 34$,̈QR  34$�q $;< ,=)$½A7 $Yî �@A7 : ,s�%¢QR  !;< '=)*+$lÌÍÎÏÐ 34$%̈QR'%É34 %³ª!$47 : ,s_̀$§34$}å-A7 : $,ST$Y%º !�°� ,s�%¢QR  ¡s�$,¢¦$l: 34$�q 'mnR$l:
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îb,ija b %³ª,ù>@®7 : 9mnRz �¾\]pq : !�ô$DA7 34$Y�)½A7 �: !%ô,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:',ST$@A7 34$ %³ª!õC¥®7 :  $©$%ab¡}à  ,s�%¢QR  ,s_$,($Â�mnR!z '=678!l:',ST$@A7 34$�q$Y%z�A7 :$mnR  $01'234 $}C¥A7 :  $;< '=}à$l:  $Y;£!T,-./$,®7
,s�$¢£=$%³ª®7 :  $Ýâ 'äå$%EFGA7 :$mnR  $îb,ij$a b' %³ª$Y,ù>@®7 :  ,s_ $%t $%;V :$� $mnR$;<$%=)',ÞF$,\ '�\v!w437 34$%ij $z '¾¿+$EC¥A7 : :$%ab¡}à $ë678'%-.$� $mnR
$%k34$T7IG'�$lÌÍÎÏÐ :  $,ST $º°�:$�$§  :mnR !lmnR $ab'%)$,½í  '%k$l:$%k34$,º$%#DA7 :$mnR  $Yfþ8$Y%"½A7 :  ,s�%¢QR  K,ST$}C$%¥¦

'�$l: !�$Yz$,&F!ú437 :  34$%)!%½í 34$Àx,y $l:  34$%) !·qIÛ$ÜT 'º°� $l:!z$�HIJ'%îb!,ij  �%f'�HIJ!�  !%k34 $º\] 'Â� $lÌÍÎÏÐ :  !© $ab'}C$%¥¦$mnR
$,ST$UV 34 $Yº\vN?=$@A7  �,ST$�qIÛ$ÜT$UV  34$}å!EC $%¥¦:$�$,ST$@A7 34 $º°� $Yz�A7 34$%ij  $01'234 $}C¥A7 :  $ë678'%-.$�  !fCD 34 $º°�$l:
$%kmn!%¶ 'ÆÇJÈ$ß437 :  $,ST$UV 34 $Yº\]DA7 :  !ST',}F$%VQR  !ST',}F $%WFGA7 34$%̈QR$%kmn!+x '%Á5+$947 :  $%f $;V  KÌÍÎÏÐmn !¶*+'%EF $*q  $;ò7 :$%�  ÌÍ$ÎÏÐ
$%f,�$Yî �@A7 :  $01'234$UV  !fCD!� 'îb$,ij  '%f $�q  !Y;£ !T,7IG$mnR,s_$%(,· $FV  K%f

'�HIJ!�  $%@QR '%a b$³ª$%Ë  !ST !º°�!� 'îb$,ij 34$�)!%ÞC¥A7 :  !§mn !ÿVmn$rq $Y;£!T,-./,®7 :  $%É34$)*+$l:  ¡s_$Y,($Â�34$�º$%#!%Âª®7 :  !z'�ÇJÈ$·q  $f×v,Ø�$,º '�\v$Y,Ø�@A7 :  !,ST$%º,#$%PQR $mnR  ',©$§?=$UV $lÌÍÎÏÐ :  !%ô $%Âª$,Ë  :$%ab¡}à  $;< '%=��$lÌÍ$ÎÏÐ

 

',©$§34$,ij $Yz�A7 :  ,s�%¢QR  $%k34T7IG�lÌÍÎÏÐ :  $BC $%¥¦:$z$�A7 34$³ª $%ù(5+:$mnR  ¡s�$YáÒ$PC!ú437 :  !Y,éê$Ãª®7 :  ,s�$¢£=$ %³ª'%& $,(.$D®734$��$§34$,}FGA7 :  $,ô,# $,ÙF$ú437 :  $9?='%̈QR $lÌÍÎÏÐ :  $Ýq $%� 'Iå$%-.$mnR
$;< ,=º $#¿+'%EF$Y,Ö½A7 34$%ij  $%k34$T7IG'�$lÌÍÎÏÐ :  $fCD!� 'îb$%ij$mnR$;< ,=º $#¿+'l34$Y,)½A7 :  $,ST$�Ò$¢ÇJÈ'óª!'¼  K,ST$}C$%¥¦

'�$l:
 ',ST$ø?=$��'z$¾)437 : ,s�%¢QR 34$%)$%½í 34$)*+$l: ,s_̀$%î �$Y@A7 : ,s_̀$ab'%)!,½í',ST$ø?=$,-./ '�¤\] !pq  '%f $�q  34$%ij$�',g�$%UV  $%É34$)*+$l:  34$�q$mnR

 ',ST$%ij 34$,ij$Yî �@A7 :  !,ô$%ìí:$mn$��.  �,ST$�ijIÛ$ÜT$�ij ',ST$%ij 34$)*+!0q  �,ST$UV'z $�¾°�$mnR  �îb$lij 34$,}F $]V
 $,ST$,) $ÆUIJ'%�$Y,g�@A7 :$mnR  $)mn!<?= !Yº\]DA7 :  !"%#

$ïð'%ñ$·q$mnR $,ST$%ij 34$�q$lÌÍÎÏÐ :  !"%#$à̂ 34$%) $·q  34$}å $%-.  ¡s_$%t'%>�!,=í
$%fþ8 $,EQR :$mn$Y%¶>?=$@A7  $%k34$T7IG'�$lÌÍÎÏÐ :  !BC $%¥¦:$� $mnR $%fþ8 $,EQR 34$%ij  K§34 $º\]$%PQR  '%f $�q  !Y;<!=³ª$,Ë  34$�q$mnR

 ',ST$,}F,Ö$,ÆQR $§  �,ST$@A7$l34 'º\] $pq  $©$%ab¡}à$mnR',ST$,}F,Ö $,ÞF$5ª®7 :  !� $Iå '%O678!,-.  34$}å ,"$%ÆQR  !Yfþ8$Y%"½A7 :$mnR
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$�mn
!�HIJ'%ab$À437 :  $,ST$UV 34 $Yº\]DA7 :  $01'234$UV  !;< ,=º $#¿+'l34$,ij$�mn !Jå '�:\v$w437 :  $§$�:$mn�A7 :  ,s�%¢QR  ¡s�$,¢¦$l:  34$Àx$%y ',ST$�q$lÌÍÎÏÐ :  $§IÛ$ÜT,) $ßx$%y  $;<,=@j $�'%g� $%��  $;ò7 'mn$,rQR  '%f $�q',ST$Àx $Á��  ',É$�34$)*+  K,ST$Y%ij$�  'mnR$l:  34$}å $Y%-.$z$�A7

$,©WXZ%�F!5ª®7 :  $BC $*q  34$,)'%½í!Yî �@A7 :  !z$%ÄÅ²ÌÍÎÏÐ :$mnR$,©34$,)$óª®7 :  $� $Iå '%O678$0q  ,s�%¢QR  :mn!�A7 $mnR 34 $5678$,-.
$%f$,gh $%}FGA7 :  $ST',}F $%WF$%Gj  $01'234 $}C

'¹?=$@A7  $%k34$6% '½7II.!�$%f $�q$Y%z�A7 :  $%@QRmnR!z !¾¿+  '%f $�q  34$}å ," $>?=$,@j  34$�q$mnR

BC %¥¦:z�A7 : %f�HIJz�A7 34%ij 34,7,ñ,�QR IÛÜTUVmnR  S¡Yçè: s�¢®7 l: ,©mnÿV î �@A7 : ,ô%ìí:mn��. : !BC $%¥¦:$Yz�A7 �: !%ô,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:!fCD 34 $º°�$lÌÍÎÏÐ : $mn!÷à ',s�$�V'z $Y�¾\]DA7 : 34$%) !·qIÛ$ÜT 'º°� $l:!fCD :$Yz!0ª®7 :  !ST !%5678$%EF'5ª$,Ë  !©!§34$%º '�°� $l:
$BC
$%¤'%#$w437 :  !;< '=)*+$l:  $mn'÷à$mnR  ,s�$Y %¢¦ $�  !%É34$,6 $½7II.$BC

$%Ö',½í:$mnR  'Ýâ $äå'%EQR 34$%̈QR  $�34$,)'%óª!$47 :  !,ST$Y%º !�°�$mnR ¡s_̀ $ab!}å-A7 :  !,éQR IÛ$ÜT'%��$l:  $�mn!rq!lÌÍÎÏÐ :  !�ô$DA7 34$�ij$mnR¡s_̀ $ab$,)',ÞF!ú437 :  $& 34$%º $%#DA7 :  !;< '=)*+$l:  34$}à!�',g�$%UV  ÌÍ$ÎÏÐ 'Ýâ $%ã5678$,-'%#!w437 :  $�,g� $º\v$w437 :  !S¡Yçè:  ¡s_$%t*+$,EQR  'ab$,̈QR $mnR'Ýq $%�$,g�'@A7 :$mnR  'Ýâ $äå'%EQR 34$%̈QR  $�ÉIÛ$ÜT$Y�)½A7 :  $©$%ab¡}å $-A7 ';< $=³ª$,& '%(.!pÒ$%¢QR  34$}å$%"','�$%=í  ',éQR $Yz$%&F!,Gj  '%f $�q$mnR';< $=)*+$Y," !·q  !�',g�$%UV  $z'¾q$lÌÍÎÏÐ :  ,s�%¢QR  K9
$Yab!�q  'mnR$l:

$%f $�q$Y%z�A7 :  $"#mnR !z$%�  ',ô$%ÙC ,¤ $#¿+  :$%§ $l:  $,s�'õà$mnR$%f$}à$mnR  $%kmnR!§  $îb,ij$a b' %³ª$Y,ù>@®7 :  $,ST$}å'-ÇJÈ$%,$mnR
$ÝÒ,¢�$ø?='}C$Y,Ö½A7 :  $"%#

$ïð'%ñ$·q  ,s�%¢QR  ',ô$%Âª$Yù(A�!� $mnR,s�$Lx,Á$Õ?=',̈QR $lÌÍÎÏÐ :  $,ST$%̈QR 34$,}F$Y�Ö½A7 :  g"%#$z%0ª!'¼ $mnR ',É34$%º$%#DA7 :  $BC $*q  34$%ij!lmnR 34$%)' %½í$l:  34$}å$%-.34$)*+$mnR',É34$%º$Y�#DA7 34$%ij ',É$§?=$UV $)mn!<?= !Yº\]DA7 : $BC$,!QR :$mnR  ,s�%¢QR

 

',© $îb$lij 34$%̈QR  $Y;£ !T,7IG  $fCD'z$%&C$%¥¦  �,ST$ø?=,) $%ÞF$GHIJ',© $ab$UV 34$,̈QR  34$}à '%a b!%��$mnR  34$,)'%½í!Yî �@A7 :$mnR  $%f,�$Yî �@A7 :  ,s�%¢QR 34$%)$%½í 34 $5678'mnR$l:  ,s�%¢QR  $Y;< $=��  'ab$,̈QR  34$�q  !;< '=)*+$l:$mnR34$%)$%½í 34$Àx,y $l:  ,s�%¢QR  !%fþ8,EF'$Y%Ö½A7 :  $%k34$�q $Y%z�A7 :  $�'%g�$UV !& 34$%ij²ÌÍÎÏÐ :  !ST $º\v $Y�°�$l:  34$�q  !Ýq 'ab$}à$mnR!& ÌÍ$ÎÏÐ $mn�A7 :  : $%î+$�HIJ$mnR  $)mn!<?= !Yº\]DA7 :  $%f $�q
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34$%ij 34$%º $Y��\]DA7 :  !z $¾Ò'PC$,¤ '�\v!w437 :  $BC
$Y %Rª$�ù(A�$mnR34$%ij 34$%ij$l:  '%f $�q  $Yab $%)*+  ,s_̀$Ya b$³ª$Y,ù>@®7 :  ¡s�$¢£=$UV ',ST$Y,) $æV'z $Y�¾\]DA7 :  $ë678 $%-.:$mn $Y%¶*+-A7 :  $z$Y,&F $5�$mnR',ST$Y,) $ÞC '%Ö*+$mn�A7 :  $%fþ8 $,EQR :$mn$Y%¶½A7 :  $fCD$Yz$�HIJ$mnR

$ÝqIÛ$ÜT'UV $lÌÍÎÏÐ :  !;<$l=@j 34 $º°�$mnR  ',ô $ÙC $Y*°�!mnR $mnR$Ýq34
$%}C'%¥¦$lÌÍÎÏÐ :$mnR  $%̧F,Ö $,ÞF'�\$Y,#DA7 :  !,ST$%}C!¥A7 $mnR

$BC$%!QR 34$Y%)½A7 :  $ÝÒ,¢¦$ab$,}FGA7 :  $%f $;V  KBC $D5678$,EF'%Ö !·q$9$%�:$mn$Y%¶½A7 :$mnR  $%fþ8',EF$Y%Ö½A7 :  ,s�%¢QR  K,éQR$�?=$%UV $mnR
$©34$%³ª®7 34$%ij  'mnR$l:  $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 34$%ij  K;< $%=}C$,¤ '��\] !pq$©34$%º '��°�$lÌÍÎÏÐ :  ,s�%¢QR  $,s_̀'l:$Yz�A7 :  $Ýq: $ab$,) 'ó�:  $mnR

$l:
$ab,}F $5ª®7 :  ,s�%¢QR  :mn!<?=$%UVmnRl:mnR  :mn+x$,Á $�¤\]%PQR,s_̀$§z!¾q  KY%f $%*678 $%-.  $Yab $Y %)*+-A7 :  :mnRz$Y%&F$GHIJmnR ',ST%ij 34,ij$Yî �@A7 :mnR  $%"#,Ë�34,)½A7 :  :mn÷à$Ymn ��°�mnR',ST%ij 34,) $%óª®7 34%ij  $%f,�$Yî �@A7 :  $;<=}àl:  $%̧FÖ*+mnRmnR 34%ijmnrql34À437 :  $"# $&(5+34$Y%)½A7 :  %kmn÷à$z�ÇJÈ,,mnR34%ijmn!+x %Á5+947 :  :mn%rQR$Yz $ÄÅ  ab,̈QR  Ýâäå$Y%-.lÌÍÎÏÐ

 34�q  !�ô,#Â�  ÌÍÎÏÐ l:  $Y,éê$Ãª®7 :  $%kmnR $z$,�  ÌÍÎÏÐmnR34Àx$,Á%� :mnR  K34�ÒÓ?=$UVmnR  K?=Zµ[.h!ó�  ST$%ijmnRz,�
$;£ $T,7IG34 $�º\v$w437 :  !,ST$ø?=$,-./ '�¤\] !pq  $©$%ab¡}à$mnR$;<$�=@j 34$�â !8437 :  $BC$,!QR :$mn�A7 :  ,s�%¢QR  �,©$�,g� $5678 $%Ê�
¡s�$%õF $4678 '-¿+!9437 :  $%f,�$§  $934$ %)',½í$l:  ',É$�$Y,g�$)*+  'ab$,̈QR34$%}F$ %5ª®7 :$mnR  $Ýqmn !Jå!%EFGA7 :  ,s�%¢QR  $Ymn!<?=!%}C¥A7 :  $%f'}à$� ';< ,=) $%ó� $ %̧F'¹?=$%�� KIÛÜT,) $%ó� $ab',}F $5ª®7 : $%kmn!��. $Y�$mn!,�.';< ,=) $,ÞF $*q$mnR  K34³ª' %ù !()*+  $%É'z$0ª®7 :  $%kmn!%¶ $>?='}C!,¥¦$mnR
$�mnJå0Ò %Kª®7 : ,s�%¢QR !Y9?= $Y�º\]DA7 : $%fþ834%}F ,\�°�: s_,(Â�$�mnRab!Y)*+-A7 : ,s�%¢QR $%fþ8 %EC!%Ö½A7 : !,Émn $¶*+ $;ò7 345678mnR 'z $%¾¿+$l:$mnR  $§34$%ij$l:  'ab$,̈QR  :$%ab¡}à  !;<'�=) $·q$mnR'z $�¾\v$%Ø�@A7 : ,s�%¢QR $;ò7mnR !ab!}C¥A7 : $%f',gh$%ij ¡s_$%t*+$0q 34$Àx,Á $%EQR
$;< ,=) $>?='}C$Y,Ö½A7 :  ,s�%¢QR  !934$ %)',½í$lÌÍÎÏÐ :  $BC$%!QR $îb'%ij :$mnR$;< ,=º $#¿+'l34$,ij  IÛ$ÜT$%ij  ¡s_̀$z $%ÄÅ  34$�q  $%̧F 'Ö*+$mnR $mnR
: $ab$,),ÆQR :$mnR  K34%),½í$§  $�É: $a b'��$lÌÍÎÏÐ :  :mn!<?=$}C $%R�  ';<$%=@j: $ab$,) 'Þà $lÌÍÎÏÐ :  $Yz $¾°�$mnR  $Yfþ8$Y%"½A7 :  :mn!�HIJ$z$,�$mnR ',ST$%ij 34$,ij$Yî �@A7 :  ,s�%¢QR  $BC,Ö $·Ò$ %Kª®7 :  !"%#$z'%0ª$'¼ $mnR',ST$%ij 34$�q$lÌÍÎÏÐ :  34$}å$Y%-.$lÌÍ$ÎÏÐ  34$}à $�',g�$%UV  ÌÍ$ÎÏÐ
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:mn!rÒ$Ó?= 'º°�$l:  $ÝqIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  ,s�%¢QR  $%kmn!%¶ $%æV :$Yz�A7 34$%̈QR:mn!+x$%Á$,u '%FV :$mnR  K34 %)*+$�  $ab'}å$EC¥A7 :  :mn !%ö678 $%EF $5�$mnR 'Ýâ !äå$%-.34$)*+ K:�'%g�$)*+ $S¡Yçè: ,s�%¢QR  :mnR !�$%g�$)*+$mnR'Ýâ !äå!%-.'l34 $�º°�  $ST',)$>?=$UV  34$Àx$%y  :mn!<?=$%}C$,¤ '��°�:$mnR ',ST$Y,) $ÞC'%Ö $*678  �,ST$@A7$l34 'º\] $pq  $©$%ab¡}à$mnR',ST$Y,) $æV'z $Y�¾\]DA7 :  $,ST$,) $%'�
' %=í$lÌÍÎÏÐ :  !z $Y¾q $îb!,ij

?=$UV :$z $Y¾¿+-A7 :$mnR  $%@QR 34$%��'� $lÌÍÎÏÐ :  !BC$%¤ '#¿+$,-.$mnR?=$UV 34$%) $Y*678-A7 :$mnR  $934$%)*+'mnR$lÌÍÎÏÐ :  !%ô $Ùå*?=!,@j$mnR ',ST$ %³ª$®7 34$}C!ú437 :  ,s�%¢QR  $�',g�$%³ª®7 :  !Y;£ !T,7IG  !�',g�$%³ª®7 :$mnR',ST$%��$�:$Yî �@A7 : $%@QR IÛ$ÜT $%³ª®7 : $ %É34$%º '�°�$l: $BC 'D5678$,EQR$mnR ',ST$�qIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  $%̧F $,VQR :$mn$+437 :  !;< $%=)*+'%EQR$l:$mnR',ST$�qIÛ$ÜT$}C¥A7 :  $Ýâ $äå'%EQR 34$%̈QR  K34,)'%½í!§$mnR  K34%),½í$§
$ë678$9x$Y%Á�®7 :  $;< '=}à$l34$%ij  �%kmn!÷à'z$¾q  $) :$%§$mnR$ë678 $0°�'mnR$lÌÍÎÏÐ : $Y,s_̀ $mn$%�.$lÌÍÎÏÐ : $)mn!<?= !Yº\]DA7 : $;< '=}à$l:

(ÝqIÛÜTº°� lÌÍÎÏÐ : ,ST,)*6780°�mnR) ë6780°�mnRlÌÍÎÏÐ : ë6789x%Á�®7 : ;<=}àl: : !f×] $pq34$%³ª'®7 �: !%ô,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:34$,) $,ÞF',Gj$lÌÍÎÏÐ :  $%kmn!Ãª$®7 34$Y)*+-A7 :  !,©: $ab!}å-A7 :  !ÝÒ!Pà34$,)$½A7 'mnR
$lÌÍÎÏÐ 34$%ij 'Ýâ !äå!%EF 'Ö*+$mnR  'Ýâ $äå ,"$%ÆQR  $Y"#

$&(5+ '%f $�q ¡s_̀ $ab!}å-A7 :$mnR  $Ýq34$lij $mn�A7 :$mnR  $ÝqIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  !;< '=}à$l:: $ab$,)',ÆQR $lÌÍÎÏÐ :  !%kmn!,¶ !æV  'ÝÒ!Pà  $%k34$�q$Y%z�A7 :  $�'%g�$UV
$ab$�q$lÌÍÎÏÐ :  $;ò7mn !ö678  !%f¡�Ò'BÅ$Yz�A7 :  !ÝÒ!Pà34$Y,) $ó�$îb$%ij$lIÛ'ÜT$@A7  : $%î+$�HIJ$mnR  $ST ¡5678  $z '¾¿+ $%V  '%f $�q ',©$z$ %0ª$Y�ù(×]D®7 :  $Ýq'mn$,�.  $�34$,)'%óª!$47 :  :mn!�C$,¥¦ 34$%ij  '%f $�q',©$z $%&F '%WC$ú437 34$%ij  :mnR !ab$}C $*°�  K� 'îb$%ij  $Ýq'mn$,�.$mnR 34$%)*+$Yz�A7 :$mnR  'Ýâ $äå ,"$%ÆQR  $%k34$Àx,y $lÌÍÎÏÐ :  $;< $=º\v'N?= $º\]$,!¡s_$%t*+$,-.'�:$mnR  ¡s�

$¢£=' %@j
$l:$mnR  ¡s�$¢®7 :$mnR  'Ýâ !äå$-A7  '%f $�q$mnR '%kmn!,�F$%Gj34 $Yº\]DA7 : !%É34$³ª $Yù(5+-®7 : !ab,) $%ó�34$�q$lÌÍÎÏÐ : !ÝÒ!Pà'%kmn!,¶ !æV  $fCD 34$Y%)>?=$@A7  $,ô',Ø�$%)½A7 :  !;ò7 ²:  !;ò7²ÌÍÎÏÐ :$mnR 'f×v $pâ $ã5678'%-.: 34$�q $ST ¡5678 $,éQR IÛ$ÜT'%��$l: '%f $�q $%kmn!,¶'óª!,Ë'fCD$� $îb'%ij : !�ô',# $Â� '%f $�q $01'234 $}C¥A7 : $%kmnR!z !�¾\v'%Ø�$,ij$mnR ',ST$,) $'ÆUIJ%�$Y,g�@A7 :  !;< '=}à$l:  !ë678 $0°�'mnR$lÌÍÎÏÐ :  !ë678$9x$Y%Á�®7 :$mnR',ST$,) $%½í

'�$Y,g�@A7 34$%ij  ¡s_̀ $ab!}å-A7 :  ¡s�$¢£=$UV  :mn !%ö678$%EQR 34$��  '%f $�q
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¡s�$%õF $4678 '-¿+!9437 :  $Y%ô!Âª$jUIJ  �%f,�$§  'Ýâ !äå!Y%" !ó�$mnR¡s�$%õF$,Ö',ÞF!,Gj  K34T7IGmn!<?= !º°�  $Y%ô!Âª®7 34$%ij  !z'¾q$lÌÍÎÏÐ :$mnR

 

'BC$%!QR $ab'%) !·q  'Ýâ $äå ,"$%ÆQR  !%É34$,ij'z!¾)437 :  !"#$§34$,}FGA7 :$mnR'BC $D5678$,EF'%Ö!ß437 :  $fþ8," $%ó�$Yz�A7 :  $9?='%̈QR $lÌÍÎÏÐ :  $,ST$%º',# $%ÙF$%Gj :'mn $%¶*+$,-.'�:$mnR  $�:$z$,&FGA7 :  ¡s�$¢£=$UV  :mn!�C $*Ò'%BÅ$l:  '%f $�q:mn $%¶*+$0q$mnR  K34Àx',Á$k�  $ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  $,ST$%}F,Ö $>?=$%�� '9:$%� $Y%g�@A7 :$mnR  $Ýq: $ab $Y)*+-A7 :  $%f $;V  :mn!%rQR$z $¾¿+'%-.:$mnR'934 $5678!9437 :  $9'z $Y�¾\]DA7 :$mnR  $01'234 $}C¥A7 :  $& 34$%)$%½í  ¡s�$¢®7 $l: 'ST$}C$,¥¦ 34 $�º°� 'ab$,̈QR '%f $�q$mnR $ë678'%- $Y�\]DA7 : $%f $º\v$Âª®7 34$T7IG'ST!}C$,!QR'mn$rq  !ÝÒ,¢� $%5678$EC¥A7 :  $"#
'S?=!Y)*+-A7 :  $%̧F $,VQR'mn$rq  ,s�%¢QR

$ST$%ij  !S¡Yçè:  !"#$S?=')*+!,-.  $ST ¡5678  $;ò7 34$,̈QR $mnR$ST$%ij  $YÝq$Yî �@A7 :  !%f $,µÞF'5ª$,Ë  KIÛÜT,)$·Ò$%BÅ  K34³ª'S?=!)*+ 'z$%�$mnR  ¡s�$YKª$%ù(5+  '%f $�q  !%f',gh $º\v!Âª®7 :  !ST!ø?='�) $·q$mnR'�$%g�$%³ª®7 :  $Y"#
$&(5+  34$}å $*?='%��$l:  '%f $�q  K,ST$}C',Ö$%'�$%=í ',ST$UVmnR!z '�¾\v$w437 :  $,ST$�qIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  $î+$Y�HIJl:$mnR',ST$UVmn!rÒ %Kª$'¼  $ST$%ij  ',É$�34$)*+  '%§ $l:  $"#

'S?=!Y)*+-A7 :  ,s�%¢QR
$©$ab'}C$%¥¦  '%f $�q  K:a b$��$l:  '%ô$DA7 34 $5678!,-.  'ÝÒ$¢A7 $mnR$©$Yab $%)*+  $;ò7 34$,)$,ÆQR  'mnR$l:  K�

'l34$�ij  $%a b'%��$l34$%ij '�$%g�$%��  %f $�q !ST'%) $æV  $& 34$%��  34$Àx,Á $%EQR  $Yfþ8$%-.  '%§ $l:'z$¾q!Y%z�A7 :  $ %É'z$ÄÅ  ÌÍÎÏÐ  $"#
'S?=!Y)*+*?=@A7  !ST$%��mnR!z!%ÄÅ ',©$z $&à34 $Y5678-A7 :  $%f',gh$�q$z$0ª®7 :  $%fþ8'�$l:  $%ë678'%EF $5�$mnR',©$z$,� 34$%)½A7 :  $%@QRmn!,̄ !Y�\]DA7 34$%ij  $"# 34$%)$,'� 'º\]!,!  '%k$l: ¡s_̀ $ab$,)',ÞF!ú437 :  $%f,�$îb$%ij 34$}C¥A7 :  $%f',� $%�  !;<'�=) $·q$mnR: $ab$Y,º $�°�  $�fCD?=$UV $mnR  $�'l34$Y�)½A7 :  $%� $mnR 34$%��  '%f $�q

$©$§: $ab' %)*+$l:  '%f $;V  $%fþ8:$z'"V $lÌÍÎÏÐ :  $%f$M?='UV$l:$mnR$©$§:$z!¾q  ¡s�$¢£=$UV  $S¡Yçè:  ,s�%¢QR  $�'%g�$Y)*+-A7 :$mnR 'ab,) $%ÞF!ú437 :  $01'234 $}C¥A7 34$%ij  $%Émn!�C !Y�*\]DA7 :  $;<$%=}C '�*°�$l:$mnR'ab,) $óª$,Ë ÌÍÎÏÐ K,éê,�. $z $=678 ,s�%¢QR  K;< ,=) $%óª$%Ë KIÛÜT,) $%ó�
 

(٢) $%@QR!Ymn $¶*+$Y,"½A7 : !ls_̀$§34$%) $·q ',ô $:\v $Y�°�!l:$mnR$%̧F$¹?= $Yº\vN?=$@A7  K,éê$Y��.$mn!rq  K"%#
$ïð'%ñ$·Ò$¢HIJ

$,©$mn 'ÿV $Yî �@A7 :  $,éê,�. $z $=678  ,s�%¢QR  :mn!�A7 :$%z$,�  'ÝÒ$¢A7 $mnR$,ST$,ij: $ab $}å-A7 34$%ij  $fCD 34$Y%)½A7 :  $%f',gh$%ij  $S¡Yç$è ÌÍ$ÎÏÐ 34$,) $,ÞFGA7 :  ¡s_̀$l34$,ij'�:  $%f $�q  !© $ab'}C$%¥¦$mnRÌÍ$ÎÏÐ 34$�q  $%f,gh $��  $Y,éê$Ãª®7 :  $§'mn $ÿV  $;< '%=��$lÌÍ$ÎÏÐ
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'%f $�q$mnR  ¡s_$ ,('Âª$,Ë  $ST$%)'%½í:$mnR  Kîb',ij$%�  $;<'�=) $·Ò$¢HIJ(١) '%f$%gh !Yº\vN?=$@A7 ,s_$,('Âª!,Ë $01'234
!Y%5678-A7 : $Yab $%)*+ $Ýq34$,̈QR 'ab$,̈QR

:mnR!§$Yz !�¾°�$mnR  :mn!<?=$Y,)!,ÆQR  'ab$,̈QR  'Ýâ !äå$Y%" $ÆÇJÈ¡,A7:mnR!§$Yz $%ÄÅ  'ab$,̈QR  34$Àx$%y  $%fþ8'z$%&FGA7 :  :mn !ö678$,EF '*°�$l:$mnR '%f,gh$,)$,ÆQR'z$%{QR  :$%ab¡}å $%-.  !fCD 34$Y%)½A7 :  $Ýâ $ãº\v$,ÙF'%Gj:$mnR'%f,gh $º\v!Âª®7 : $,É:$�34$�)$½A7 'mnR$l: $Ýq34$�q $lÌÍÎÏÐ : $"#
'S?=!)*+

 '%f,gh$%)!ß437 :  !Yfþ8$Y%"½A7 :  !© $îb$Y,ij$l:  'ab$,̈QR  !"#
'S?=!Y)*+-A7 34$%̈QR'%f,gh$%̈QR $Yî �@A7 :  $Yz $Y�¾\]DA7 :  $ST$%ij  !S¡Yçè:  $l34$%}F '4678$l:$mnR

$"#
'S?=!Y)*+-A7 :  :$%ab¡}å $%-.  !fCD 34$Y%)½A7 :  $BC

$%WF$,Ö'%½í:$mnR$"#
'&(5+!Y%"½A7 :  $;ò7 '%ab$%)$%½í  !;ò7²ÌÍÎÏÐ :  $;<$%=}C$,¤ '��°�:$mnR 34$%)$>?='}C !*q  $Y;< $%=5678  !z$%ÄÅ²ÌÍÎÏÐ :  ! %̧F $,VQR'mn$+437 :$mnR34$%ij$z '¾¿+ $%V  ¡s_$Y,($Â�  $�

'l34$Y�)½A7 34$%ij  K34%)$½A7 34 $5678!0q
$;ò7mn !�°�$Yz�A7 :  $%f $;V  KYfþ8$%-.  '%f $�q  $f×v',Ø�$@A7 $mnR$;ò7mn!+x!Y�Áu]D®7 :  ¡s�$¢£=$UV  $�

'l34$Y�)½A7 34$%ij  $%a b'%��$lÌÍÎÏÐ 34$%ij '� $ab$,}FGA7 :$mnR  $& 34$%)*+$,EFGA7 :  !z'¾q$l:  !ST$Y%) $ÆÇJÈ¡,A7'z$%&F $*q  !ST'%) $·q  34$�q  !%f¡�Ò'BÅ$Yz�A7 :  ¡s_$%t*+$,EQR  34$�q$mnR ',ST$%ijmn!rq'l34$À437 :  ! %̧F $,VQR :$mn$+437 :  $©$%ab¡}à$mnR',ST$%ijmn !ÿV!Yz�A7 :  ÌÍ$ÎÏÐ  $Ýq'mn$,�FGA7 :  $"%#
'ïð$%y  !fCD 34 $º°�$l:

$%k:$%�,g� $�q  IÛ$ÜT$%ij  K;ò7 ?=$%UV  '%f $�q  $9?='UV $ab$%̈QR,s�$%¢¦ 34 $�º°�  K%fþ8," $%ÞC$%¥¦  K%@QR 34$%��  '%f $�q  $9?='UV$§$mnR
$,ST$%º',# $%ÙFGA7 :  ,s�%¢QR  :mn !�\v$PÇJÈ$,,'�:  $& ÌÍ$ÎÏÐ !lmn ¡Jå$%EQR$,ST$Y�q!lÌÍÎÏÐ :  $%f',gh$%ij  $&: $ab$}C¥A7 :  :mn!,�F$Y*Ò$;V $mnR ',ST$�qIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  34$%)$½A7  $S¡Yçè:  !;ò7$l34 'º\v$%Ø�$%̈QR',ST$�q: $ab$Y%)½A7 :  !%ô $%Â�mn!,�.  KYz $�¾°�  $Y;£ !T,7IG  '%f $�q

%f,�z %ÄÅ²ÌÍÎÏÐ 34%ij ,ô,Ø�%)½A7 : ;ò7 ²: ,ST,̈QR IÛÜTUV !fCD$§34 $Yº\]DA7 �: !%ô,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:';ò7mn !¶*+!lÌÍÎÏÐ :$mnR  $9mnR!z!%&FGA7 :  ,s�%¢QR  $Y,s_$%($Y%·DA7 :  !;ò7 ²:';ò7mn!,rQR$l:  34$�q  $Y,s�$%BÅ!l:  34$,ij  'Ýâ $äå'%EQR 34$%̈QR  $%k34$%}F'%\ $#¿+
$BC,Ö $·Ò$ %Kª®7 :  !;< $%=)*+'%EQR$l:  $& 34 $º\v $PÇJÈ,A7 :  !;< '=}à$l:$BC,Ö $%ÞF $Y�*\]DA7 :  ,s_$%($Y%·DA7 :  $ST ¡5678  '%f $;V  $Yfþ8$Y%"½A7 :  ,s�%¢QR

:mn!rq $z!ÄÅ  $%f,�$%î �$Y@A7 :  ,s�$,¢¦
'l34$,ij  'ÝÒ!Pà $ab'}C$%¥¦$mnR!ÝÒ!Pà  'mnR$l:  $,©34$T7IG$Y%z�A7 :  $;ò7 :$mn'rq$l:  $;ò7mn !%¶*+$%EQR

$ %ô $N?= $Y5678!9437 :mn!%¶$%½í  : $%î+$�HIJ  KÝÒ $�l(A� 34$}à  '%f $�q$ %É$z$&C¥A7 :  ,s�%¢QR  :mn!+x!%y  K %É34$,}F ']V$l:  !;< $%=)*+'%EQR$l:
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',©34$ %³ª$Y%ù(ø=$@®7  �%f'%µÞF !*°�  $Yfþ8$Y%"½A7 :  ,s�%¢QR  ?=$Zµ$[IG  'ÝÒ!Pà$mnR'©34$%³ª$Y,Ë :$mnR  K)mn!<?= !º°�$mnR  K01'234$UV  $�mn!%¶$%½í ',ST$Y,º $%# 'Ùà$mnR  �,ST$Y,) $*678$%V  $©$%ab¡}à$mnR',ST$Y,º $%# 'pq!lÌÍÎÏÐ :  :mn!�HIJ$�'§$l:  34$}àmn!,�F$Y,WF $5�  '%k $l: '%É$§$l:$mnR  �01'234$UV  $,éê,¶ $,ÞF'5ª$Y,ù>@®7 :  !� $ab')*+$0q$mnR'%ô$,ìí!Yz�A7 34$%ij  $%f,gh$Àx$ly 34$,}FGA7 :  $;ò7 34$%��$Yz�A7 :  $%f $;V
$;ò7²ÌÍÎÏÐ :  $;ò7 34$)*+$Y,-.:  $Yz $¾°�  '§ $z!,�  '%f$�Ò$%¢QR,s�$¢®7 :$mn!,�.  !ST$@A7  K%"#' ,& $�(º°�  '%f $�q  $Yîb!%ij ÌÍ$ÎÏÐ
$ab$%º '�\v!w437 :  $,éê,�. $z $Y=678-A7 :  ¡s�$¢£=$UV  !ST!Y@A7 !îb$,ij$ab$%º $Y�\]DA7 :  $01'234$UV  $01'234 $}C¥A7 34$%ij  !ST !5678 $%-.'z$,� !%"#mn!,̄ !Y��\]DA7 :  34$}å!*?=$Zµ'de$,f  �,ST$%ij 34$�q$l:!"#mn!,¶!%ÞFGA7 :  !Ýâ !äå'%" $æV  K� 'ab$)*+$%-.  K:� 'ab$)*+

 !,éQR IÛ$ÜT'%��$lÌÍÎÏÐ :$mnR  !%É:$§²ÌÍÎÏÐ :  34$}å!Eå'%" !ÆUIJ$mnR!,éQR IÛ$YÜT$%³ª®7 :  ?=$UV$§  34Àx$,Á $%EQR  'ÝÒ!Pà!�',g� $º°�$mnR ';< $=³ª$$x '%Á5+$,-.  ÌÍ$ÎÏÐ  ¡s�$%õF $4678 '-¿+!9437 :  $;ò7 ²:  !Yz $¾°�$mnR';ò7 $ab $º\v'%Ø�$,ij  'ab$,̈QR  !ST$Y%) $ÆÇJÈ¡,A7  $ST$ø?='}à$l:  ,s�%¢QR
$ST$ø?='}à$l:  ,s�%¢QR  'mnR$l:  $z '¾¿+$EC¥A7 :  ,s�%¢QR  K,ST$Yø?= $}C$¥A7$ST$ø?='�Ò$BÅ  $Yz $¾°�  !z $�ÇJÈ'%;!,½í  '%f $�q  $ab'%) $æV  'mnR$l: ',É34$�q $a b$%³ª®7 :  $Ýqmn!<?=!}C$%¥¦  K;ò7 34$%}C $,¤ '��°�:  $mnR

$l:',©34$,)$óª®7 :  $ %É'�$§  ,s�%¢QR  $Y;£!T,-./,®7 :  $%k34$%ij$mnR$%§$mnR
$fCD 34$Y%)½A7 :  !%fþ8'EC$%¥¦  $l34 $5678 '%Ê�$l:  34$Àx$Y%y!� $mnR$fCD 34$,)$,ÆQR  IÛ$ÜT$%ij  K34%}F 'Ö*+$mnR  'Ýâ $äå$%EF 'Ö*+$mnR  ,s�%¢QR

$,ST$Àx 'Á5+$EC¥®7 :  !;< '=}à$l:  $,ô',Ø�$%)½A7 :  !;< '=}à$l:  !;ò7mn!,�F$,Gj$,ST$UV'z $�¾\]$%!  'Ýâ !äå$-A7  ¡s�$BÅmn!,�.  'Ýâ !äå$Y%-.$l:  'mnR$l:
$Y,s_$%($Y%·N?=$@A7  !,ST$Àx 'Á5+$EC¥®7 :$mnR  !,s�'BÅ$mn�A7 34$%̈QR$Y,s�$¢®7 $mn�A7 :  : $%î+$�HIJ  $;ò7²IÛÜT$@A7  !%ë678'%EF $5ª®7 :$mnR ',ST$Y,) $,ÞF$,Gj  'Ýâ $äå $%Êª$ïð'%ñ$·q  ,s�%¢QR  $f×v',Ø�$@A7 $mnR',STXYZ,O$%ìí$mnR  �,STcd,e. $�w'mn$,�.  WXZ�x$Y%y $l:$mnR ';<$=�Ò$PC¥A7 :  !fþ8IÛ$ÜT'%��$l:  $,ST$Y,º $Y%#DA7 :  !ë678 $%-.34$%)*+$mnR';<$=}C$%!QR  34$�q  'mnR$l:  ¡s_̀$mn$%�.  'ab$,̈QR  34$�q  ,s�%¢QR  $S¡Yç$è
$Yfþ8$Y%"½A7 :  ,s�%¢QR  ¡s�$,¢¦$l:  :$%ab¡}à  ';<!,=mF$,Gj  '%f $�q$mnR$fþ8'z $0ª®7 :  $,©34$,}F!,Gj  'Ýâ !äå'%" $·q  :mn!,�F$Y,Ö$,½í  '%k $l: 34$}å$0Ò'¢ÇJÈ!ó�  ,s�%¢QR  �,ST$)*+mn !¶*+'%Êª$'¼  $©$%ab¡}å$%EQR34$}å $0â 'äå$%EQR  '%f $;V  ¡s�$,¢¦$l:  34$�q ',éê$Y,�F $5�$mnR  'BC $%R�'�34$%̈QR
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'ST$Y,º $%#¿+$,EQR  '%f $�q  $%f,�$Yî �@A7 :  ,s�%¢QR  34$}å$-A7  34$�q$mnR'ST$Y,ij $Ymn !Jå-A7 :  ,s�%¢QR  $�34$Y%}F!GÇJÈ,A7 :  $BC $*q  ÌÍ$YÎÏÐ $l: 34$}å$Y%-. $l:  34$}àmnR !� $%a b'��:  $;ò7 'mn$,�FGA7 :  !,ST$ø?='�Ò!%BÅ$mnR¡s�$iå!Y%"½A7 : $ %É34$³ª'ù(5+$l: $ab'%) $æV $,éQR 34$%}F $Y%Ö½A7 : !%f',gh$UV '%ô$Âª$,ù '(.\] !pq �%f'µÞC$¥A7 $ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ : ,s�%¢QR $f×v',Ø�$@A7 $mnR'%ô $%Â�$mnR  'ab$,̈QR  34$Àx,Á $%EQR  $�',g�$%UV ,s_̀ $Y�$%g�$Y,)½A7 : ÌÍ$ÎÏÐ $mnR
$%k34 $5678',- $Y��\]DA7 :$mnR  $Y,s�$¢£=')*+

$lÌÍÎÏÐ :  $z$%{QR 34$,-./'Õ?=$@A7$%k34$,º$%#DA7 :$mnR  $Yfþ8$Y%"½A7 :  ,s�%¢QR  ¡s�$,¢¦$l:  '%f $�q$mnR
$ST$%ij  !,éê 'ö678!Y%"½A7 :  !%�mn! %Ãª$,Ë  ÌÍÎÏÐ  :$%ab¡}à  !�',g�$%UV $mnR$ST$%ij  $;ò7 34$,̈QR  '%f $�q  ¡s�$¢£=$UV  ',É$�34$��  34$Àx$Y%y!� $mnR
,s_̀ $ab$,) '*å$,-.  'ab$,̈QR  !ST $º\v'%ÙF$%Gj  '%É$Y%ab$}å!,-.  '%f$�Ò$%¢QR,s_̀ $ab!}à  $,éê'<?=$%³ª®7 :  $ab$Y,º $�°�  'BC$%¥¦ 34$,)!,½í  '%f $�q$mnR 34$%)$Y,'�$%=í  'ab$,̈QR  $ST $º\v'%ÙF$%Gj  '%f $;V  ¡s�$%õF $4678 '-¿+!9437 34$%̈QR34$%) $ÞC'¥A7$l:  '%k$l:  'mnR$l:  $�f×v'Âª!%õF'¹?=$@®7  '�ô $ÙC$,Ö %½í!l:  'ÝÒ$¢A7 34 $�º\]$%PQR  ab,̈QR  34 %º ,#%PQR  $;<=}å %Êª®7 :  $Y%kl:  !Y,éêÃª®7 :mnR34 $�º\]$%!  34�q  mnRl:  34%)½A7  mnRl:  34 %º ,#N?=UV  34Àx,Á%EQR 'îb,ij$a b$%³ª®7 :  $;< ,=) $%óª®7 :  $%f $�q  !Y;<!%=³ª®7 :  $BC $D5678$,EF'%Gj:$mnR'ab,) $%óª$$47 : ,s_ $%t*+34$À437 : ! %̧F$¹?= $Yº\]DA7 : $ST',)$>?=$UV 34$Y�Ò$;V
$ÝÒ,¢�$ø?='}C$Y,Ö½A7 :  !"%#$à̂ 34$%) $·q  ',ô $:\v$Y,Ø� $º\]$,!$ÝÒ,¢�$,)',ÞF$,Gj  34$Àx$%ymnR!§  $,É34$�q $a b$%³ª®7 34$%ij
$ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  !,ST$,) $%½í'z$,�  ',É$z $¾\v$Âª'%Ë :$mnR$ÝqIÛ$ÜT'UV $lÌÍÎÏÐ :  ¡s_̀$lmnR !z$%�  34$}àmn!�A7 $ab'%)$,'� 'º°�:$mnR
:$� !Iå-A7 :$mnR  $,éê,¶ $*å$Y�:\]DA7 :$mnR  $,éê,¶ $æV$Y%z�A7 :  $%f',gh$%ij¡s_̀$z!&C'¹?=$@A7  K%fþ8',EF$%Gj$mnR  34$,)'%½í!Yî �@A7 :  $,ST$%º',#$%PQR $mnR
$îb$lij:$mn$%�FGA7 :  $%f $�q  34$}å ,"$%ÆQR  34$�q  $ÝÒ'%;V!� $mnR$îb$lij:$mn$�C¥A7 :  !,ST$Y,ij$Y§34$�q  34$}å$Y%" $ÆÇJÈ¡,A7 ¡s_̀ $ab!}å-A7 : $%f,�$§ '%f $;V $;< ,=) $%óª®7 34$%ij ',ô$%ìí$z'%"V$l: 'ab$,̈QR¡s_̀ $ab$,)',ÞF!ú437 :  $%f,gh $³ª$®7 34$Y)*+-A7 :  $,éê,�. $z $=678  '%f $;V $mnR !& 34$%)' %½í$lÌÍÎÏÐ :  $"%#$Yz$%0ª$,Ë  : $%î+$̈ÇJÈ¡nà$mnR:mnR !lmnR 34$%ij$mnR  ¡s_̀ $ab!}å-A7 :  $%f $;V  :mn!<?=$)*+$%EF'%Gj:$mnR
$Yab $Y %)*+-A7 :  !,É34$�)$%ÞF$%Gj  'Ýâ !äå',-.$%§$mn'Ãª$,ù '(.°� :$mnR,s_̀$Ya b$³ª$Y,ù>@®7 :$mnR  $9?=,6 $½-./ '�¤\v$Y,Ø�@A7 :  !,©$�'�g�$̈HIJ$mnR '"# 34$,) $%ÞF'%Gj $lÌÍÎÏÐ :  $z '¾¿+ $%V  !,ST$Yø?=$UV  $©$%ab¡}à$mnR'"# 34$,ij $Yz�A7 : $Y%ô $Ùà ¡s�$¢®7!lÌÍÎÏÐ : $"%#

'ïð$%y ',ô$N?=$}C $%R� 'ab$,̈QR
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ST,)%ÆQR ab}à%z�A7 :mnR  STø?=}àl:mnR xST,º ,#pyõàl:mnR ÝÒ¢ÇJÈóª®7 : ,ST@A7l34º\]pq : !BC$%¥¦ 34 $Yº\]DA7 �: !%ô,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:'%k34 $�º°�  $%f,�$Yî �@A7 :  ,s�%¢QR  34$}å$-A7  $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 :  !,ST$@A7$l34 'º\] $pq'%k34$�q$lÌÍÎÏÐ :$mnR  $ÝqIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  !;< '=)*+$l:  34$}å$Y%-.$lÌÍ$ÎÏÐ 'ÝÒ$,¢� $,}F'¹?=$@A7  $ %ÉmnR !lmnR $Yî �@A7 :  $%ë678'%EF $5ª®7 :  !BC$,!QR'mn$rq$mnR'ÝÒ$,¢¦$lÌÍÎÏÐ : $9'z $Y�¾\]DA7 34$%ij $fCD 34$Y%)½A7 : !,éQRmn!,�F !5� : $%î+$�HIJ
$%̧F ,\ $#¿+'mn$Y,¶½A7 34$%ij  !%k²:'z!,&FGA7 :  34$}å$%-.34$)*+$mnR$%̧F,Gj$z'&C$Y,Ö½A7 34$%ij  $�34$,)'%óª!$47 :  !,ST$Y%º !�°�$mnR 'fCDmn!%�F!Y%Ö½A7 :  34$}å ,"$%ÆQR  ',ô $ÙC$¥A7 $mnR  :$%ab¡}à  $;< '%=��$lÌÍ$ÎÏÐ'fCDmnR !lmnR!Yz�A7 : $BC 'D5678$,EQR  34$}å $*?='%��$l: '%f $�q :mnR !�$�g�

'̈HIJ$l:$mnR '�:$z$,&FGA7 :  $%k'l34 $�º°�  ,s�%¢QR  $%f,�$Yî �@A7 34$%ij  :mn!rq$mnR 34 $º°�$mnR'�34 $º\v$w437 : :$%ab¡}à ,s�%¢QR  $fCD 34$Y%)½A7 : !Y,s�$%�V $§:$%� $mnR '�mnR !ab!Y)*+-A7 :  $Ýq'mn$,�FGA7 34$%ij  !%k34 $5678',- $Y��\]DA7 :  $BC
$¥A7 $mnR $mnR'�mn !%¶*+ !Ê�$mnR �%k'l34 $�º°� $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 : ,s�%¢QR 'Ýâ !äå$-A7 '%f $�q$mnR ',©$�: $a b$%³ª®7 34$%ij  $fCD?=$Zµ$de®7 :  $%ô$Ùå'-A7$l34$%̈QR',©$�:$§ $lÌÍÎÏÐ 34$%ij  !Y,s_$%t¤C$ú437 :  $mn!÷à  '%f $�q$mnR 'z $�¾\v$%Ø�@A7 :  $Y;£ !T,7IG  ,s�%¢QR  $"#mn!râ !Yã5678-A7 :  $BC

$Y %Rª$�ù(A�$mnR'z $=678$%Êª®7 : ,s�$¢®7 ?=$UV Ýâ !äå !ÿV :$z $¾¿+ : $ab$%UV ¡s_$Y,($Â�
$ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 :  $%k'l34 $�º°�  !ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  $;< $Y=)*+$l:$mnR$Ýâ 'ãº\v$Âª®7 :  ,s�%¢QR  Kz

$��$l:  '%f $�q  !ST$@A7 34$�q$mnR :mn!%rQR $z '¾\]!,!  ÌÍ$ÎÏÐ  '%k$l:  $934$ %)',½í$lÌÍÎÏÐ :  $Ýq$%z'�A7$l:$mnR:mn!%�F$¹?=$,) '%ó�: 34$�q :$%§ $l: $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 : $ %ô$N?= '5678$0q ,s�%¢QR  $�$%g�'%)ß$437 :  $,éQR 'mn$%rQR  $;ò7 :$mn',rQR$lÌÍÎÏÐ :  !z $%ÄÅ²:$mnR$z$%0ª
'%QQR $lÌÍÎÏÐ :  $Y,s_$%($Y%·N?=@A7  $�:$z$,&FGA7 :  $;ò7 'mn$Ã� '§$� $mnR  'ab$,̈QR  34$YÀx$û¼  !%fþ834$%ij'z $&C¥A7 :  !ST$@A7 34$,̈QR  34$�q'§ $ab$À437 :  34$}å ,"$%ÆQR  K,ST$%}C,Ö $>?=$%@j  K,ST$%) '*678 !%Ê�  '%f $;V '%ô $%Âª$,Ë  34$Àx$%y  34$%º $#¿+mn!,¶'>?=$%̈QR  :  !ST$@A7  :mn!�A7 34$,̈QR'%ô $,#!PHIJ K?=Zµ'[.h!ó� :mn!rq $%�$,g�'@A7 :$mnR  :mn!�C$úx'Á�� : : $;ò7 34$,̈QR 'ab$%)$,'� 'º\] !pq  'ÝÒ!¢ÇJÈ',;$>?=$UV  �ab'%) $æV  '%f!�ÇJÈ$,,  'mn$�A7 $mnR'a b $%�� !z'¾q$lÌÍÎÏÐ 34$%̈QR  34$%)*+$Yz�A7 : $%k'l34 $�º°� :mn!rq $%�$,g�'@A7 34$%̈QR 34$}C $*°�:$mnR  K34%̈QR IÛ$ÜT$,) '%ó�:  :$%ab¡}à  ,s�%¢QR  $Y%k$l34$%̈QR?=$UV$%�:$mn$Y%¶½A7 : ¡s_̀$z$,� $%@QR 'mn $�°� '�f×v $ÙC$,¥¦ '%f $�q$mnR

,s�$%õF$,VQR :$mn$rq  ,s_ $,t$Y%>� !º\]$%!  !ÝÒ!¢ÇJÈ',;$>?=$UV,s�$%õF$lGjIÛ$ÜT$%��  '%f $�q  $,É34$ %)'�½í$lÌÍÎÏÐ :  $,ST$Y%º !�°�$mnR
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34$Àx$ %Á '¤\] $Â�  $�:$z$,&FGA7 :  !z'¾q$l:  ¡s_̀$z $%ÄÅ  'ab$,̈QR $mnR34$�Ò$Ó?='UV 34$%̈QR  $�ô,ìí$a b$³ª®7 :  ,s�%¢QR  !Y,s_$%($Y%·DA7 :  $Yfþ8$%-.
$,ST$%ij 34$³ª$Yù(5+-®7 :  ! %̧F $,VQR :$mn$rq  ',É$z$%ÄÅ  : $%î+$�HIJ$,ST$%ij 34$%�� $lÌÍÎÏÐ :$mnR  $,ST$UV 34 $Y5678-A7 :$mnR  $BC'úx$YÁu]D®7 34$%ij  ';< $=)*+ $Ê�  34$Àx,Á $%EQR  �a b$��$l:  '9$%�34$%)!,½í  'ÝÒ$¢A7 $mnR';<$�=) $·q  $�',g�$%��  'Ýâ !äå$-A7  ',É$& 34$%��  K,ST$,)'>?=$%̈QR  '%f $�q ¡s�$¢£=$UV  $Y;£!T,-./,®7 :  !BC

$*Ò' %Kª$,Ë  KYfþ8$%"$%½í  K34Y)*+$%-.ÌÍ$ÎÏÐ $mn�A7 :$mnR  $�:$z$,&FGA7 :  ,s�%¢QR  $�mn!rq!lÌÍÎÏÐ :  $�',g�$%��
$ÝÒ$;V :$§  $�',g�$%��  $,ô',Ø�$%)½A7 :  !;ò7 ²:  $%k34$T7IG$mnR$ÝÒ$¢HIJ34$³ª®7 :  $Yab $%)*+  $"%#mnR!z!%0ª®7 :  $Ýq $ab$}C$%¥¦ ¡s_̀$z $%ÄÅ  34$�q  ' %̧F $GA7 34$%³ª!,Ë  'mnR$l:  '9$%�34$%)!,½í  '%f $�q$mnR¡s_̀$�$mn�A7 : ,s�%¢QR ,s_̀ $z' %0ª$,Ë $BC'%Ö $Y*678-A7 : !%k'l34 $�º°� $):$%ab$%̈QR
$,ST$UV 34 $Yº\]DA7 :  $ST',}F$%VQR  $fCD!� 'îb$,ij  '%k$l:  !Y,éê$Ãª®7 :$mnR$,ST$�qIÛ$ÜT$}C¥A7 :  $%ë678$Êª'S?=$�q  '%f $�q  34$}å$-A7  34$�q$mnR
$ %ô$,PQR 34$%)$ß437 :  ¡s�$¢£=$UV  $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 :  ¡s_$%t$%�  '%f$�Ò$%¢QR$ %ô$DA7 34$�)$ß437 :  ¡s�$¢®7 $l:  $Yfþ8$Y%"½A7 :  $%� $mnR 34$%³ª$,Ë $,ST $º\v'pÒ$%Kª®7 :  $& 34$%}F$¹?=!%³ª®7 :  $z '¾¿+ $%V  $Yfþ8 !%Ê�$mnR$,ST

$Y %³ª!«¬®7 :  $�ô,ìí$a b$³ª®7 :  ,s�%¢QR  $ST ¡5678  $Yfþ8$%"$%½í ',ST$%º $Y#¿+$Êª!'¼  �,ST$ø?=$��'z$¾q  $©$%ab¡}å$%EQR',ST$%º $�°�  $%kmn!��.IÛ$ÜT$�ij  ,s_̀$ab'}C$%¥¦  ¡s�$,¢¦$l:  ?=$Zµ$[IG 'z$¾Ò!;V  $;ò7 'ab$}C¥A7 34$%ij  !%@QRmn !¶*+'mn$+437 :  !fCD$§34 $Yº\]DA7 :$mnR'�$%g�$,)'ÞC!ú437 :  $�ô,ìí$a b$³ª®7 :  ,s�%¢QR  !Y"%#
$�&(A�$lÌÍÎÏÐ :  $mn'÷à$mnR '�$%g�$%³ª®7 :  ,s�%¢QR  :$%ab¡}à  $ab'}C$%¥¦  ,s�$,¢¦

'l34$,ij  !ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 :$mnR'z $�¾\v$%Ø�@A7 : !�',g�$%�� !ST$@A7 34$,̈QR  K34 %)*+mn !%¶*+ $%V K34,-./'Õ?=!�q
 ',ST$ø?=,@j $mn $ö678  �,ST$ø?=$��'z$¾q  $©$%ab¡}à$mnR',ST$ø?= ,º $%#$,ÙF'¹?=$@A7  !z'¾q$lÌÍÎÏÐ :  34$}å ,"$%ÆQR  !;ò7mnR!lmn$,�. :$z$��!l:  'ab$,̈QR  34$�q  !;<'�=) $·q  34$}à: $ab$�q  ,s�$%¢QR $mnR:$z $�¾\] $FV  34$%)'�½í $l:  $,© $Yab$}C¥A7 :  :mn!<?=$Zµ

'[IG$l:  '%f $�q
$�f×],!$z!,{QR  '%f $�q  $ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 :  $&:$z$¾q!l:  '%f $�q$�f×],!$z'0ª$,Ë  ÌÍÎÏÐmnR  K;< ,=º $%#¿+'%EF$,Gj  $�',g�$%UV  '%f $�q ',©$�$Yz$,&F!ú437 :  $,ST$�qIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  !ë678 $%-.34$%)*+$mnR',©$z$%&F$GÇJÈ,A7 :  $§34$}å $%Êª$%Ë  $%k34$,6$½-./,®7 :  !%ë678'%EF $5� '%f,gh $)*+ $Ê� K%fgh5+ $Ê� ,s�%¢QR $ÝqIÛÜTº°� lÌÍÎÏÐ : $,ST$%)*+',"$%½í$mnR'%f,� $z$%{QR 34$,-./,®7 :  $ÝÒ 'l(A� 34$%ij  $%f,�$Yî �@A7 :  $,éQR :$� $,g�'%��:  $%f $�q
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',ST$,}F $¹?=$,}FGA7 :  $�mn !¶*+!EC¥A7 :  ,s�%¢QR  $%k34$,) $·qIÛ$ÜT$UV',ST$,̈QR$Y%z$¾)x!û¼  K,ST$%ijmn!,¶'%ÞF $*q  '%f!�ÇJÈ$,,  34$�â 'äå$0q 'Ýq $%�$,g�'ø?=$,@j  'ÝÒ$¢A7  34$}å!0Ò$¢HIJ34$��  %f!�ÇJÈ$,,  '%k $l:  'mnR$l:'ÝÒ$,¢�$,ij  !%kl34 $Y�º\]DA7 :  $ST$%ij  34$Àx$%y  $©$z'¾q$l:  ,s�%¢QR  $;< !=º\v'N?= $º\]$,!  ÌÍÎÏÐmnR  K %ô,Ø�$,=í'z$,�  $�',g�$%UV  '%f $�q$;ò7!z'%&C !D5678  $;ò7²ÌÍ$ÎÏÐ  !ÝÒ'¢ÇJÈ!óª®7 :  ¡s�$iå$,"'%½í:  ¡s_$Y,($Â�
$ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  $,©$Y%z $"V  :mn!rq34$,̈QR$l:  'ab$,}F$%VQR$Ýq34$Àx$Y,Á�®7 34$%ij  $S¡Yçè:  ,s�%¢QR  :mnR !ab$}à34$%��$mnR 34Y,º $%#'wx $%Á5+  'Ýâ $äå $O67834$%),½í'�:  !;ò7 $YmnR$l:$mnR34$Y,) $ß$437 ?=$UV  $�:$z$,&FGA7 :  $%@QR$z $�¾\]$%! $;ò7 $YmnR

$lÌÍÎÏÐ :  $îb,ij $%z$,� 34$%ij  $�34$)*+ $,"'%½í :  ¡s_$Y,($Â�$;ò7 $mnR!Yî �@A7 :  $%f',gh$%ij  $%k34 $5678'*?= !Yº\]DA7 :  $%ô $Y,ÙF!¹?=$%̈QR ',ST$Y,) $ÞC'*Ò! %Kª®7 :  $ %ô $¿678!%Êª®7 :  ,s�%¢QR  ?=$UV!Yî �@A7 :  $BC $*q',ST$Y,) $%½í'z$0ª®7 :  $,S �$̈HIJ$z'&C$ú437 :  ,s�%¢QR  $z '¾¿+$Y%"½A7 34$%ij $ab,)$,½í
'l34$Y,)½A7 :  !z $&à34 $%5678$0q  ',ô$N?=$Àx$,Á'EUIJ:$mnR$ab,) $ÆUIJ'l34$Y,)½A7 34$%ij  $%k34 $5678'*?= !Yº\]DA7 :  $"#$,Ë 34$%}F'¹?=$@A7

$,ST$%̈QR IÛ$ÜT $%³ª®7 :  !ÝÒ $l(A� :$z$¾q  ',ô$N?=$,}F$,Ö'%½í:$mnR$,ST$�ij:$�$mn�A7 :  $BC $*q  $%k34$Àx'�Á !FV  $;ò7²ÌÍ$ÎÏÐ
$;£ $YT,7IG$mn!rÒ'Ó?=$@A7  $ %ô,Ø� $)*+'%-$Y,#DA7 :  $,ST$ø?='%}F $5�  ,s�%¢QR$;ò7 $YmnR

$lÌÍÎÏÐ :  !ÝÒ,¢�$ø?= $º°�  34$}à ÌÍ$YÎÏÐ $mn$,�.  34$YÀ$437
$,ST$%̈QR IÛ$ÜT $%³ª®7 34$%ij  $�:$mn '��\v $w437 :  $;£$=Zµ'[IG$l34$%̈QR$,ST$%̈QR 34$%)*+ $lÌÍÎÏÐ :$mnR  $ab,)$,½í

'l34$Y,)½A7 :$mnR  $%k'%§ $lÌÍÎÏÐ 34$%ij $,éê$<?=$,}FGA7 :  $%f,gh $}à$�  !%É'z$%&C¥A7 :  : $ab$%UV  ¡s_$Y,($Â�$,éê$<?= $5678%"!ß437 :  ,s�%¢QR  $ÝqIÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  $,©$Ymn!,rQR  '%f $�q ',ST$%}F $GA7 34 $Yº\]DA7 :  $�mn !¶*+!EC¥A7 :  ,s�%¢QR  ',éê$Y,rQR $§$mnR  'z !%=678'%-. 34$%̈QR'ST$%}F$lGj34 $%5678$mnR  ¡s�$�V$�  '%f $�q  $§34$}å $%Êª®7 :  !%fþ8'z$%{QR
$Yfþ8$Y%"½A7 34$%ij  ',É$§ $Ya b$³ª$,Ë  �,ST$�qIÛ$ÜT$UV$fþ8'z $0ª®7 :$mnR  34$�)!%ÞC¥A7 :  !ab'}å $ÿV  ¡s�$,¢¦$l:  ¡s_$Y,($Â�

$�34$Y%}F!GÇJÈ'Õ?=$@A7  !z'¾q$lÌÍÎÏÐ :  $ST,)$%ÆQR  !;ò7mnR!lmn$,�.$�34$%) '%ó�$lÌÍÎÏÐ :  ,s�%¢QR  $& 34$%��  34$,)'%½í!§$mnR  K34%),½í$§ '%f$}à$mn�A7 :$mnR  $9:$z $Y¾¿+-A7 :$mnR  $& 34$�)!%ÞC¥A7 :  !z '¾¿+ $%V'%f $*678$mn�A7 :$mnR  K34 %)*+',-.$l:  $�:$z$,&FGA7 :  $,ST$%ij'z!%"V $mnR
$%f,gh $)*+'Êª$Y,ù>@®7 :  !,ST$�qmnR !ab'}C $*q  �,ST$ø?=$��'z$¾q$%f,� $mn'�ÇJÈ$Y,;½A7 :$mnR  $"%# :$z'%ÄÅ $lÌÍÎÏÐ :  !,ST$%),½í$z

$%"V
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$%f,gh$,) 'ÞC$Y,Ö½A7 :  $,ST$@A7mn !Jå' %Êª$'¼  ';ò7$%z$,�  34$YÀ$437$%f,�$Yî �@A7 :  $;ò7 34$%��$�  '%f $�q  K�,g�$�) $ÆUIJ  ¡s_̀$î �$@A7 ÌÍ$ÎÏÐ !Ymn$Ãª$Y,ù>@®7 :  :mn !�°�!� 'îb$,ij  'ÝÒ$¢A7  'Ýâ !äå$Y%-.$lÌÍ$ÎÏÐÌÍÎÏÐ $mnR $mnR  K&:$z$%�  K34%³ª,Ë $�34$,ij$mnR  K34}å',EF$%VQR $,ST $º°�:$�$Yî �@A7 :  !%ô $%Â�:$mnR  34$}å ,"$%ÆQR  !ST',}F $%WFGA7 :$mnR$,ST $º°�34$,º $Y�\]DA7 : $%f $�q ,s_̀ $z' %0ª$,Ë 34$�q $%̧F '�*\v$PÇJÈ$,A7 ',©$z $¾¿+34$,}FGA7 :  $;ò7mn!,�F!WC¥A7 :  $�34$,-./'%�QR$l:  $ÝÒ'Pà$mnR $mnR',©$z$%{QR 34 $Yº\]DA7 :  $,ô,# $,ÙF$ú437 :  $z'%&F!GÇJÈ,A7 :  $,ST$%}C!¥A7  'mnR$l:
,s�$¢£=$%³ª®7 :  $,s�'�V$mn'<?=$@A7  $01$234 'º\v!w437 :  !,©$§'mn $ÿV $mnR$;£ $T,-./ '�¤\] !pq  $Y;£ !T,7IG  $%k'l34 $�º°�  ,s�$%¢QR  $ST$%),½í$§  '%f $;V

$,ST$,ij'lmnR!Yz�A7 :  $"#mn !%¶*+!mn $%�.  �z,�$a b$%��  �ST',}F$%VQR$,ST$Y�q!lÌÍÎÏÐ :  $ë678," $óª!'¼  ,s�%¢QR  !�mnR !îb$,ij  34$Y�Ò$;V
z¾¿+34}Cú437؟ : BC,!QR :mn�A7 : ,s�%¢QR "#z=678-A7 : : %ab}à ,STÀx,Á,EQR 34�q : !%f $�q 34$Y�)½A7 �: !%ô,ìí $mn' %̄$Y,#DA7 �:¡s_̀$z$,�$mnR  :$%ab¡}à  !l:$z',&F$,Gj  '%f $�q  !;ò7mn!,�F$,Gj¡s_̀$�$mn�A7 :  $%f',gh$%ij  34$�q  $BC$,!QR :$mn�A7 :  $,ST$%)$óª'o67+$0q '�!�g�!̈HIJ  K34�q ÌÍ$ÎÏÐ²:  !�f×v,Ø� $}C$,¥¦  34$%)!,½í34$,) $ó�(١) '� !a b!%³ª®7 :  !01'234$UV  !ST!}C$%¤ '#¿+$,-.  ,s_̀$%î �$Y@A7 :  34$�Ò$%¢QR

$,ST$UV 34 $Yº\]DA7 :  !ST',}F$%VQR  $fCD 34$Y%)½A7 :  !ab,) $%ÞF!,Gj  34$�q$mnR$,ST$�qIÛ$ÜT$}C¥A7 :  ¡s�$¢®7 $l:  $fCD 34$Y%)½A7 34$%ij  !§mn$�C¥A7 :$mnR ',© $îb$lij 34$%̈QR  :$%ab¡}à  $;<'�=) $·q  ,s�%¢QR  '%f!�ÇJÈ$,,  '%k $l:$mnR',© $îb$lij 34$%)½A7 :  $�mn !¶*+!EC¥A7 :  ,s�%¢QR  K346% '½7II.!�  $%k34$,-./$,®7 34$�q$mnR  :$%ab¡}à  '%f $�q  $ST ,º $%#' %Âª$%Ë  ,s_̀$%î �$Y@A7 :  34$�Ò$%¢QR34$Àx$,Á'%� $lÌÍÎÏÐ :  34$%ij'§$�$l:  '%k $l:  $"%#IÛ$ÜT$}C¥A7 :  !%f',gh$UV
$BC$,!QR :$mn�A7 :  ,s�%¢QR  34$À$437  KYÝÒ$%;V  ,s�%¢QR  !fCD 34$Y%)½A7 34$%̈QR$BC $%¥¦:$�  K%f

'�HIJ!z$%�  ¡s�$%BÅ'z!,�  ,s_̀$%î �$Y@A7 :  34$�Ò$%¢QR !ST!ø?=')*+$%EQR ,s_̀$ab'%) $æV !,ô'N?=!,̈QR ؟ !%É:$mn$ %Ãª®7 : 34$�q$mnR!ST$ø?=',}F $]V  ,s�$%BÅ'%z!,�  !l:$z',&F$,Gj  '%f $�q  $%k34$T7IG  '%k $l: 'ÝÒ $l(A�$�  34$�q ,s_̀$ab'%)!,½í  $YÝÒ$,¢�@A7 :  ,s�%¢QR  'ST!,)$,½í  '%f$�Ò$%¢QR'Ýq $ab$,̈QR  '%f $�q  $�34$³ª$%ù>@®7 :  ,s�%¢QR  $Ýqmn!<?=!}C¥A7 :  !;< '=}à$l: ',ST $5678,-.$z$%0ª®7 :mnR  !,éQR 'mn $Yö678-A7 :  $,©34$ %³ª$Y%ù(ø=$@®7 $mnR'ST $5678,-.$z $�¾°�  34$}å $%-.  ,s_̀ $mn 'ö678$,-.  34$}å!%-.34$Y%ij!� 34 $5678 $l-.:$z$%0ª®7 :  $%@QR $z'&C$,¥¦  'ÝÒ$¢A7  '%f $�q  !Y;£ !T,7IG$mnR34 $5678 $%-.:$mn $Y%¶*+-A7 :  ,s�$õC$,¥¦  ÌÍÎÏÐ  K34,}F,Ö $%ÞF $Ö*+  '�f×v $ÙC$,¥¦
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$©$îb$,ij  ,s�%¢QR  34$}å!*?=$Zµ %de!'¼  '%f!�ÇJÈ$,,  '%k $l:$mnR$©$§'z!,�  K34Àx',Á$k�  $ë678,-.$z
'%&F$Y,Ö½A7 :$mnR  $;<'=}å$ %Êª®7 34$%ij

$%k34$%̈QRmn !Yö678-A7 :  $,ST$@A7 34$��  ,s�%¢QR  : $%î+$̈ÇJÈ¡nà$mnR$%k34$�q$l:  '%f $;V  $fCD 34$Y%)½A7 :  !Y;£ !T,7IG  !�ô$Âª' %ù$,(,
$01$234 'º\v!w437 :  $�ô'Âª$%Ë  !�',g�$%UV  !%k34$�q$lÌÍÎÏÐ :  34$�q$mnR,s�$L$437 ?=$UV  K�:$z$,{QR  ,s�%¢QR  $fþ8IÛ$ÜT$%³ª®7 :  $%f $;V
¡s�$%õF $4678 '-¿+!9437 :  $%f,�$§  !�',g�$%UV  !�:$z$,&FGA7 :  34$�q$mnR¡s�$%õF$,Ö',ÞF!ú437 :  $ %ô,Ø�$%)$óª®7 :  $fCD 34$Y%)½A7 :  $,©$mnR 'ab!,̈QR $mnR ',ST$�qIÛ$ÜT $Yº\]DA7 :  $ST$%ij  !S¡Yçè:  $l34$Y,) $Þà  '%f $�q',ST$�q34$,) $,ÞFGA7 :  ,s�%¢QR  $,©34$ %³ª$Y%ù>@®7 :  $ %ô $%FV :$z$�A7 'ÝÒ$;V$l:  K34%ijmn!%�. 34$,̈QR  $%f,�$Yî �@A7 34$%ij  !ST$Y)*+ $%Ê�$mnR'ÝÒ$,¢¦$lÌÍÎÏÐ :  $%f,�$Yî �@A7 :  $BC $*q  34$,)'%½í!Yî �@A7 :  $,ST$�q 'a b $%³ª$®7

 '"#mn!%¶! %óª®7 :  $ %É34$%º '�°�$l34$%ij  $01'234 $}C¥A7 :  $;<$=}C $%R�$mnR'"#mn !%¶*+!mn'<?=$@A7  K34,}F,Gj$z $=678  34$,)'%½í!Yî �@A7 :  $,ST$%º',#$%PQR $mnR '"%#
$ïð$,ñ%·!w437 :  $,s�'õà$mnR  $%k34$T7IG'�$lÌÍÎÏÐ :  $BC %¥¦:$z$%�'"%#$mn $�C'¹?=$@A7 K%̧F '�*\]$PHIJ$mnR ,s_̀ $z' %0ª$,Ë 34$�q $§'z $¾°� ,s�%¢QR 'ÝÒ$,¢�$,̈QR  '%f $�q  $"#,& $%(.!,Ø� 'º°�:$mnR  $"#,& $%(,!l:  'ÝÒ$¢HIJ$mnR'ÝÒ$Pà$lÌÍÎÏÐ :  $%f'�HIJ!Yz�A7 34$%ij  $01'234 $}C¥A7 :  $;< '=}à$l:  $;<'=}å$ %Êª$%Ë '© $�$%g�$%��  'mnR$l:  $ST$%ij

'l34 $�º\]$DA7  'Ýâ $äå$-HIJ'z$,�  'mnR$l:'© $z$��$l:  !ÝÒ,¢� $%5678$%V  $;<'=}å$ %Êª®7 34$%ij  $§34$}C$%!QR
$,©34$,)$óª®7 :  !ab $}à:$mn $��°�  $©$%ab¡}à$mnR$,É34$,º $Y��\]DA7 :  ,s�%¢QR  $9mn!,rQR!mn�A7 :  !î+$Y�HIJ$lmn!,�. ',ST $º\v$Y,Ø� $º\v!w437 :  $,ST$%̈QR 34$,}F$Y�Ö½A7 :  $,ST$%³ª,& $,(.$%ìí',ST $º°�$�ab$À437 : ,s�%¢QR ,s_̀$%î �$Y@A7 : $%fþ8',EF$Y%Ö½A7 :$mnR $%fþ8'%"$,ÞFGA7 :$mnR
,s�$»¼IÛ$ÜT'UV $lÌÍÎÏÐ :  $"#$z '¾\v$w437 :  $"%# 34$,)$%½í  ,s�$%¢QR $mnR,s�$»¼IÛ$ÜT!}å-A7 :  $,ST$%̈QR 34$³ª$Yù(5+-®7 :  $"%#$z'%0ª!'¼ $mnR ',©$z $%=67834$%)!ß437 :$mnR  $ab',}F $5ª®7 :  $,É:$z$l� 34$�ij  '%f $�q',©$z$l� :$Yî �@A7 :  !�mnR !îb$,ij  $%f',gh$Àx 'Á5+ $%Ê�  $%f',gh$%ij  34$�q ',ST $º\]$%PQR 34$%)!ß437 :$mnR  $�f×],!$z'0ª$Y,ù>@®7 :  $%f $�q  �9'mn$%�.',ST $º\]$DA7 34$%ij$lÌÍÎÏÐ :$mnR  $;< '%=��$Yî �@A7 :  $"%#

'ïð$%y  !Ýq$a b'%³ª$,Ë
 $9?=,6 $½-./'%nF$Y,Ö½A7 :  !;<$l=@j 34 $º°�$mnR  $©$%ab¡}à$mnR$)mn!�ÇJÈ!�¤°�  '%f $�q  $%É34$)*+$l:  34$�q  !YfCD!l:$mnR ',É34$%º$%#DA7 :$mnR $ %É34$%º $Y��\]DA7 : ,s�%¢QR K34�q34$Àx$,y ',ô $%#¿+$,EQR',É34$�Ò$%¢QR  $%f,�$Yî �@A7 :  $,©$Y%z $"V  $;ò7mn !¶*+!l:  ¡s�$¢£=$UV
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',ST$ø?=$}å$ %Êª®7 :  !&IÛ$ÜT$�Ò!PC¥A7 :  34$}à?=$UV$�  'ab$,̈QR $mnR',ST$ø?=$��'z$¾)437 :  ,s�%¢QR  34$%)$l½í: $ab'UV$l:  '%f $�q$mnR  34$Y%) $·q
$,©34$,)$óª®7 :  $"%#

$ïð'%ñ$·q  34$}àmn!<?=$}C $%R�  ';<$%=@j$,©?=$UV!Yz�A7 :$mnR  $& 34$%ij²ÌÍÎÏÐ :  $"#$&â
'ã5678$0q$mnR

$,ST$%ij 34$,) $%óª®7 :$mnR  $ab,º $�°�'mn$Y,¶½A7 :  $,ST$%º',# $%ÙF$%Gj$,ST$%ij 34$�q$lÌÍÎÏÐ :  ¡s_̀$z!"V  ¡s�$¢£='%UV$l:  'Ýâ $äå $%-¿+',EF$%Gj$mnR

 

',éê$<?= $5678%" !·q$mnR  �z$l� 34 $º°�  34$}å ,"$%ÆQR  !Y;£!T,-./,®7 :$mnR',éê $�\v$Y,Ø�!�q  KÝq34$%)$,½í  ,s�%¢QR  KÝq'mn$,¶$%½í  K34�q'mn$,�. '%f$ßx$,ylmn!+437 :  !Y,s_$%($Y%·DA7 :  34$}å'%" $æV  ¡s_̀ $mnR $�  ?=$Zµ$[IG'%f $�q$Y%z�A7 :  $%f $;V  $©$�34$%) '%ó�$l:  ,s�%¢QR  $& 34$%��$mnR
,s�$»¼IÛ$ÜT 'º°� $lÌÍÎÏÐ :  !ÝÒ$¢A7 34$}C¥A7 :  !;ò7mnR!lmn$,�.  34$�q$mnR$Ýq34$Y,ij

$lÌÍÎÏÐ :  $;<$%=)',ÞF$,\ '�\] !pq  ,s�%¢QR  $ST',)$½A7 $l: ',ST$ø?= $%)*+'EC!ú437 :  ,s_̀$%ab¡}à  $mn'Ãª$%Ë  34$%º',#$N?=$UV  34$�q$mnR',ST$@A7$%� 'Iå$+437 :  34$Y%) $æV  !ab$}C'%Ö!,½í  K;< $=�Ò$;V  '%f $�q
$,ST$³ª,ù $(kr$Yù(5+-®7 �: $,©$§'mn$�C'¹?=$@A7 !,ST$Y,) $æV'z $Y�¾\]DA7 �: !;ò7 34$�Ò';V$lÌÍ'ÎÏÐ�: : ;ò7mnRlÌÍÎÏÐ : ;<=�ÒPC¥A7 :

$ÝÒ,¢�$ø?='}C$Y,Ö½A7 :  ,s�%¢QR  $ %ô,Ø�$,=í'�$Y,g�@A7 :  !,©$§?=$UV $l:$ÝÒ,¢�$,)',ÞF$Y,Ö½A7 :  ,s�%¢QR  $& 'ab$%)½A7 :$mnR  ©$� '%a b$%��  '%f $�q 'îb,ij$a b$%³ª®7 :  $BC $*q  ¡s_$%t*+$0q  34$�q  $%f',gh$%ij  !ë678 %-.$Yz�A7 :$mnR'ab,) $%ÞF$,\ '�\v!w437 : $%ë678'%EF $5�$mnR $,éê 'ö678!Y%"½A7 :$mnR $ÝÒ 'l(A�$Yz�A7 : ,s�%¢QR ',ST$,̈QR IÛ$ÜT$}C¥A7 :  !934$Y,-./$%nF!,Gj  34$�q  !;ò7 '%z$"V $mnR',ST$,̈QR 34$%}F $YÖ*+-A7 :$mnR  $ab',}F $5ª®7 :  !�,g�$�)!,½í  34$�q  'mnR$l:
$,ST $º°�34 $Yº\]DA7 :  $9:$z $¾¿+$-A7  $%k34$,-./$·q  ÌÍ$ÎÏÐ $mnR$,©$§34$%̈QR $lÌÍÎÏÐ :$mnR  $ÝÒ,¢�$ø?='}C$Y,Ö½A7 :  $"%#

$ïð'%ñ$·q  ,s�%¢QR
,s�$Y %¢¦$z!¾)437 :$mnR  $%"#' ,& $Y�(º\]DA7 :  !�34$,º $,# '%Â�:  : $%î+$�HIJ,s_$%t '¤\v $Y%Ø�@A7 :  $Ýq:$%� $,g�'@A7 $lÌÍÎÏÐ :  !ab,) $ÞC!,¥¦  �ë678'z $�¾°�
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فهرس املصادر
القرآن الكريم . . 1
صحيـح البخاري ، حممد بن إسـامعيل البخاري حتقيـق: حممد زهري بن . 2

نارص النارص ، دار طوق النجاة ، ط:األوىل، 1422هـ . 
صحيح مسلم ، مسلم بن احلجاج النيسابوري )ت : 261هـ( ، حتقيق: . 3

حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الراث العريب . 
مسـند اإلمام أمحد ، أبـو عبد الل أمحد بن حممد بن حنبل الشـيباين )ت: . 4

241هــ( ، حتقيـق: شـعيب األرنـؤوط - عـادل مرشـد، وآخـرون ، 
إرشاف: د عبد الل عبد املحسـن الركي ، مؤسسـة الرسـالة ط: األوىل، 

1421 هـ . 
ِجْستاين )ت: 275هـ(، . 5 سنن أيب داود ، أبو داود سليامن بن األشعث السِّ

حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد ، املكتبة العرصية ، صيدا . 
سـنن ابن ماجه ، أبو عبد الل حممد بـن يزيد القزويني، )ت: 273هـ( ، . 6

حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية . 
السـنن الكـربى ، أمحد بن احلسـني بـن عـيل البيهقـي )ت: 458هـ( ، . 7

حتقيـق: حممد عبد القادر عطـا ، دار الكتب العلمية، ط: الثالثة، 1424 
هـ  . 

املعجـم الكبري ، سـليامن بـن أمحد الشـامي، أبو القاسـم الطرباين )ت: . 8
360هــ( ، حتقيـق: محدي بن عبد املجيد السـلفي ، مكتبـة ابن تيمية – 

القاهرة ، ط: الثانية .
مسـند البـزار ، أبو بكر أمحد بـن عمرو بن عبد اخلالق املعـروف بالبزار . 9

)ت: 292هـ( ، مكتبة العلوم واحلكم - املدينة املنورة ، ط: األوىل . 
مصنف ابن أيب شيبة ، أبو بكر بن أيب شيبة )ت: 235هـ( حتقيق : كامل . 10

يوسف احلوت ، مكتبة الرشد – الرياض ، ط: األوىل، 1409. 
كتاب الفتن ، أبو عبد الل نعيم بن محاد املروزي )ت: 228هـ( ، حتقيق : . 11

سمري أمني الزهريي ، مكتبة التوحيد ، ط: األوىل، 1412. 
صحيـح ابـن حبان ، حممـد بن حبان بن أمحـد بن حبان ، الُبسـتي )ت: . 12
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354هــ( ، حتقيـق : شـعيب األرنـؤوط ، مؤسسـة الرسـالة ، بريوت ط: 
األوىل، 1408 هـ . 

املستدرك عل الصحيحني ، أبو عبد الل حممد بن عبد الل النيسابوري )ت: . 13
405هــ( ، حتقيـق : مصطفـى عبد القـادر عطا ، دار الكتـب العلمية ط : 

األوىل ، 1411هـ .
شعب اإليامن ، أمحد بن احلسني بن عيل ، أبو بكر البيهقي )ت: 458هـ(، . 14

حتقيـق : الدكتور عبد العيل عبد احلميد حامد ، مكتبة الرشـد بالتعاون مع 
الدار السلفية ببومباي ط: األوىل، 1423 هـ .

صحيـح اجلامـع الصغـري وزياداتـه ، حممـد نـارص الديـن األلبـاين )ت: . 15
1420هـ( ، املكتب اإلسالمي .

املعجـم الصغري ، سـليامن بن أمحد الطـرباين )ت: 360هـ( ، حتقيق: حممد . 16
شكور حممود ، املكتب اإلسالمي عامن ، ط: األوىل، 1405.
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الفهرس
5 املطلع القرآين    
6 املطلع النبوي    
7 املطلع األبوي    
8 شاهد احلال    
9 اإلهداُء    
9 رشُح اإلهداِء    
9 رسالٌة إىل بني َقومي    
9 توجيه املنظومة ورشحها إىل رشائح املجتمع 
10  m املنظومة ورشُحها موجهٌة ملن يرغب املواالَة لل ورسوله

10 دالئُل املنهِج النبويِّ    
11 اجلهُد املبذوُل إليضاِح احلقيقِة  
12 ؤى واألفكارِ  رسُم طريِق السالمِة بني نامذِج الرُّ
12 وقوُع البعِض ِمن آِل الَبيِت يف َطَرِف اإلفراطِ 
13 وقوُع البعِض اآلخِر يف َطَرِف التفريطِ 
14 مظاهُر التفريِط    
14 األقواُل البِدِعيَُّة الَفرِضيَُّة    
15 موِقُف النَّاظِِم من املداِرِس امُلَسيََّسةِ 
16 انعداُم احلَُجِج لدى املخالفني   
17 الناظم يشهد الل عل ما يكتبه   
17 التحذيُر الواجُب من َخلِط األوراِق 
18 َلُف  دعوٌة إىل الثَّباِت عل ما كان عليه السَّ
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19 التزاُم منَهِج التزكيِة    
19 يِف     تعليُل ظاِهَرِة كرِس السَّ
20 األُُسُس اخلمسُة التي قامت عليها ضوابُِط الطريقةِ 
20 ميزاُن الَعدِل بني النَّقيَضني    
21 خامتة اإلهداء بالدعاء بتيسري األمر وحسن اخلتام 
22 التزكيُة والتعليُم    
22 موِقُع التزكية من القرآِن    
22 ُل: املقدمة     التَّْبِويُب اأْلَوَّ
23 ُل للتزكيِة     الّداعي األَوَّ
23 عود عل بدء    
23 توجيُه املريِد الصادِق إىل منهِج السالمةِ 
24 منَهُج احلكمِة واملوِعَظِة احلََسنَِة  
24 طريُق أهِل اللِ وضوابُِطها الَعَمِليَُّة  
24 نامِذُج الوالءاِت املفتونِة بالقبِض والنقضِ 
25 توسيُد األمِر إىل غري أهِله وَأَثُر ذلك 
25 رضورُة دراسِة حديِث جربيَل ش بأركانِه األربعةِ 
26 َجِل امُلَركَّب  ابِع يف َكشِف الدَّ كِن الرَّ أثر الرُّ
27 خطوَرُة التَّسييِس والتَّرشيِك والتبديِع وانقطاِعها عن املنَهِج 
28 إشاعاُت مدارِس اإلفراِط والتفريِط ِضدَّ ِمدرسِة حرضموت 
29 َلُف   ُف هو منهُج اإلحساِن الذي َسَلَكُه السَّ التصوُّ
29 َلِف ما ليس فيهم  حتريُف الَكِلِم عن َمواِضِعه وَقوهِلم يف السَّ
30 كوِك امُلغِرَضِة وموِقُعها من اإِلفِك  مَحَْلُة الشُّ
31 دعوُة الناظم لُِكلِّ ُمدرٍك ملفهوِم االنتامِء الصحيِح 
31 احلرُب الدائمُة مع الشيطاِن وَأَثُرها 
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32 نامذج املعركة الدائمة مع الشيطان وحزبه 
33 إيامننا بالقضاء والقدر واجب وكشُفنا للحقائق مسؤولية 
34 شتُم الصاحلني وكثرة التناول السلبي هلم ، صار فلسفة 
34 املسيَّسون يف املرحلِة وَدوُرهم يف النَّقِض والقبض 
35 َحَرِة وامُلشعِوِذين  وصُفهم أهَل اللِ بالسَّ
35 ما فعله اليهود مع سليامن واهتامهم له بالكفر والسحر 
36 يِّئةِ  املخَرُج املفيُد من هذه الظاهرة السَّ
36 ُة اجلميع يف املرحلة      ِعلَّ
38 َثِقة يف سالمِة املنهِج    مصدُر الِّ
38 التسلسُل املنهجيُّ للثقِة األبويِة امُلتَِّصَلِة بتاريِخ احلصانةِ 
38 التَّْبِويُب الثَّايِن: مصدر الثقة   
39 موِقُع الصحابِة من أهل بيعِة الرضوان وأهل بدرٍ 
40 سالمُة منهِج السلِف الصالِح يف حصانِة الصحابةِ 
40 الطعن منهجية مدارس اإلفراط والتفريط 
41 الركيُز عل سلبياِت املراحِل قضيٌة سياسيٌة ملصلحِة إبليس 
41 قليل من يعرف هذه املعلومة اخلاصة عن التحريش 
41 موقف القلة من الصاحلني أمام أهل الرش واجلفاء 
42 دعوة من الناظم لدراسة واقع مدرسة السالمة 
42 كيف نرشوا اإلسالم بإثارة احلروب واخلصوم ؟  
43 مهمة دراسة تاريخ السلف وكيف نرشوا الدعوة إىل العامل 
43 كان السلف رجال فتح وسنن وسالم 
44 موقف السلف أمام الظروف التي تلزمهم اجلهاد الرشعي 
44 حتذير لألجيال من سياسة الغثاء والوهن  
45 حتليل واع لألقاويل املرجفة يف املرحلة 
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45 نقاط الشناعة يف أفكار أهل اإلفراط والتفريط 
46 أقاويل مدرسة التفريط يف السلف الصالح 
48 التشويه املعلن من ألسنة مدارس القبض والنقض 
48 حقيقة حال اجلميع أمام الربامج املصنعة 
49 حال غالب أجيالنا املعارصة    
49 قراءة احلياة من واقع رشعي جديد للركن الرابع 
51 األصل يف االستدالل عل الواقع  
51 ما قاله الكتاب والسنة    
52 مرشوع التجديد    
52 أركان الدين األربعة    
52 التَّْبِويُب الثَّالُِث: مرشوع التجديد 
53 غياب فقه العلم بعالمات الساعة  
53 موعود الغثاء الذي أصيبت به األمة بعمومها 
54 بدراسة الركن الرابع تنجيل العامية  
54 الثالثة الثوابت واملتغري    
54 التحليل الواعي حلديث جربيل  
56 تفصيل العلم بالركن الرابع )فقه التحوالت( 
56 علوم الركن الرابع    
58 ثوابت الدعوة إىل الل: الكتاب والسنة واألخالق 
58 قوام املنهجية: احلكم ، العلم ، الفتوى ، القدوة احلسنة 
58 ابُِع: ثوابت الدعوة وعالقتها بالركن الرابع  التَّْبِويُب الرَّ
60 التالزم بني احلصانة والعدالة يف مفهوم اخلََلِف العدول 
61 الثوابُت الثالثُة للدعوِة إىل الل وفائدة غرسها يف األجيال 
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61 سبب احلالة الراهنة    
63 دور االستعامر يف احلالة الراهنة  
65 شاهد عل املرحلة من ألسنة صانعيها 
65 املسخ احلضاري املبني ضد الديانة  
66 مؤامرة التحول    
67 عودة إىل ظاهرة التكفري واالعتداد بالعداوات عل الغري 
67 املدرسة الظنية اإلبليسية    
68 ظهور الغلو واجلفا يف األمة    
68 ظاهرة الشك املسيس    
69 سياسات رد الفعل والتحريش أرضت باألمة 
69 األتباع يف كل مجاعة ودورهم العشوائي 
70 املخرج يف الديانة    
70 داء األمم ورسيانه يف األمة    
71 دور منهج السالمة عرب التاريخ  
71 ظاهرة التطاول عل املسلمني    
72 ٌر يف أتباعه   التحريش طبع متجذِّ
73 اخلري يف معاجلة األمور ال يف إشاعة االختالف حوهلا 
74 من هم أهل النمط األوسط؟   

التَّْبِويُب اخْلَاِمُس: أهل النمط األوسط )وسطية اإلسالم(74
75 تسلسل منهج النمط األوسط   
75 الرعيُل األوُل وموقعهم من النمط األوسط 
77 الرعيل الثاين من النمط األوسطض 
78 مواقُف هاّمة لرجال النمط األوسط 
79 اإلمام احلسني ؤ واألحداث املؤسفة 
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82 اإلمام عيل زين العابدين ؤ نموذج من النمط األوسط 
82 تأسيس مبدأ الزهد والتصوف العميل من القرار 
83 مواِقُف أخرى لرجال النمط األوسط 
83 النتيجة املقررة من اخلروج    
85 النمط األوسط وما ترتب عل االنقسام بني مدارسه 
86 الصلح الدائم ورواده    
86 األخذ بالثأر ورواده    
86 مدرسة أهل السنة واجلامعة    
86 مدرسة الثورة    
87 الغلوُّ واجلفا وخطوَرهُتام عل الديانة 
89 اِدُس: عالقة آل البيت باآلخرين  التَّْبِويُب السَّ
89 عالقة آل البيت باألمة    
89 أهل الكساء اخلمسة وذرارهيم  
90 آل البيت من حرموا الصدقة   
90 آل البيت سفن النجاة    
91 مصدر التحقيق من مفهوم سفن النجاة 
91 رس االتصال واإلسناد واملشيخة  
92 أثر الشيوخ يف محل األمانة وتبليغها 
93 رس آل النبوة ما بني الظهور واخلفوت 
94 القول بعصمة آل البيت من اإلفراط والغلو يف الدين 
95 الوحي والعصمة من خصوصيات األنبياء 
95 احلفظ والتسديد آلل البيت واألولياء 
95 التقية بني التورية والنفاق    
96 موقع التقية يف القرآن    
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96 اللعن والتربي وموقف اإلسالم منه 
96 موقع النصوص بني اللعن والتربي 
97 أخالق النبوة خري ما يقتدى هبا  
97 آثار اجلهل الضارب عل عقول وفهوم األمة 
98 أثر تسييس املناهج وفق األحداث واخلدمات 
98 علوم اخلدمات وموقعها من احلياة 
99 الفوائد املادية للخدمات    

100 عرص االنفتاح وسلبياته    
101 ابُِع: مسألة احلكم وأمهيته وأهله والزهد فيه  التَّْبِويُب السَّ
101 موقع احلكم من صيانة األمانة   
102 ولع الشيطان بموقع القرار    
102 نامذج تارخيية    
103 احلامس والطموح من أسباب الرصاع 
104 موقف اإلسالم من امتالك القرار  
104 حديث العرباض بن سارية    
105 االختالف حول احلكم واسع ويتسع عرب التاريخ 
105 مفهوم عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين 
105 سالمة مرحلة اخلالفة بالنص   
106 آل البيت هم دعامة السالمة للخالفة بعدم معارضتهم 
106 اخلالفة بعدي ثالثون عاما    
107 الولع باملخالفة طبع وليس رشعا  
107 دراسة املناقب يلزم معها دراسة أحاديث التحوالت 
108 اخللفاء اخلمسة الراشدون    
109 امللك العضوض كام وصفه النص  
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109 حديث »األئمة من قريش«    
110 نصوص احلصانة للمراحل    
111 ضابط السالمة للمرحلة    
111 مرحلة اخلالفة العثامنية    
112 أول ارتباط العثامنيني باخلالفة رسميا 
113 اكتامل الدولة العثامنية يف عهد السلطان حممد الفاتح 
113 تأثري دولة اخلالفة عل العامل الغريب 
114 حفل تنصيب اخلليفة العثامين   
115 فرض اجلهاد أهم رشوط نجاح دولة اخلالفة 
116 مرحلة الغثاء جمهولة التعيني    
116 مرحلة الغثاء ال حصانة فيها لقرار حكم وال قرار علم 
117 دراسة فقه التحوالت واجب من واجبات املرحلة 
117 الوعي يأيت بحسن الدراسة لألركان األربعة 
117 أمهية سنة املواقف والداللة يف فقه التحوالت 
118 هذا الفقه له أمهيته يف استجالء ما جيري يف األمة 
119 التَّْبِويُب الثَّاِمُن: ما قيمة هذا الطرح يف الواقع املعارص؟ 
120 اجلواب الفصل    
120 ما عاشه املؤلف يف حياته ثم أنواع الرصاعات ومعاناته 
121 املخرج من احلالة العودة للديانة   
121 رابع األركان أحد املخارج اهلامة  
121 أركان الدين الثالثة تعاين اليوم من ثائرة النقض 
122 التحريش واملنافسة وأثرمها    
123 عندما ضاعت األمانة    
123   m نامذج التفكيك أخرب عنها املصطفى
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123 دورنا يف إيضاح خطورة التسييس  
125 ِحيَحةِ  ِعيَُّة لِْلَعْوَدِة الصَّ ْ العمل األول: اأْلَْعاَمُل الرشَّ
125 وجوب حترير التعليم عن السياسة  
125 أمهية إعادة الربية واالعراف بمذهب اآلخر 
126 العمل عل أساس القواسم املشركة 

127 العمل الثاين: االْستَِفاَدُة ِمْن ُكلِّ َجِديدٍ 
127 ِعيِّ َواألََكاِديِميِّ  ْ ْمُج َبنْيَ التَّْعِليِم الرشَّ الدَّ
127 َهاِد     َتْصِحيُح َمْفُهوِم اجْلِ
127 َوْحَدُة اأْلَْرِض َمَع َوْحَدِة الِفْكِر  
130 الورقة األخرية عندما يأبى الناس احللول 

130 وُع اخْلَُوْيَصِة   العمل الثالث : َمرْشُ
132 التَّْبِويُب األَ ِخرُي    
132 وجهُة ن�ظ�ٍر خاّصٍة    
134 ملخص وجهة النظر اخلتامية   

136 متن  املنظومة    


