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 مقدمة

 

احلمد للّه وهو مستحق احلمد على مزيد اإلفضال، وأصلي وأسلم على مفتـاح             
 أنا سيد ولد    ((: يد أهل الدنيا يوم احلشر، سيدنا حممد القائل       النصر وإكليل النصر وس   

، وعلى آله األطهار الطيبني األبرار، وعلى صحابته األخيار والتـابعني           ))آدم وال فخر    
 .هلم من جمموع األمة عرباً وعجماً من سائر األقطار

أربطة التربيـة   وبعد فإنّ مهمتنا اليت اضطلع ا فرع الدراسات وخدمة التراث يف            
اإلسالمية ومراكزها التعليمية واملهنية مهمةٌ نابعةٌ من سالمة القصد، وحب علم اخلري،            

إلثرائها مبا جيب علينا حنوها وحنو      .. مرحلِة الوحدة اليمنية  .. واقتناص املرحلِة املباركة  
وطننا امليمون وشرائحه االجتماعية ذات العالقة املباشرة بشـرف اإلميـان الـيمين             

 .واحلكمة اليمانية عرب تسلسلها التارخيي املعطاء

واليمن سخيةٌ معطاءةٌ على مدى تارخيها، وزاد سخاؤها وعطاؤهـا وارتباطُهـا            
الطوعي باإلسالم، وكانت أحد رواسخه وشواخمه، ومل تزل إن شاء اللّـه كـذلك،              

لتـهميش  برغم ما تعرضت له وتتعرض له من دسائس وحماوالٍت داخليٍة وخارجيـٍة             
أدوارها وتعميق متناقضات شرائحها االجتماعية وضرِب بعضهم ببعض، وهذه سياسةٌ          
             صارت معلومةً من الواقع بالضرورة، وال خيتلف عليها اثنان، وال ينكر وجودها إنس

 .وال جانّ

وبدأ فرع الدراسات املشار إليه يضع قواعد وأسس خدماِته املتواضعِة يف حتديـد             
ه العملية والبحثية، متفائالً بتضافِر اخليرين ومحلِة األقـالم ومنسـويب           خطوِط مهماتِ 
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مرحلتنا املعاصرة، وأم سيبدؤون معنا إعادة ترتيب املعرفة الثقافية على أساس مـن             
وخاصـةً أن   . العدل واإلنصاف، وحسن األخذ والتناول عند املقاضاة واالنتصـاف        

 لعبت دوراً خطرياً يف الواقع احمللي وتفكيـك         معاولَ اهلدم االستعمارية وما تالها قد     
 .))فرق تسد((أواصره وتشكيك عناصره، حتت مرسوم املشروع العاملي الناجح 

وحري بنا أن نَألم هذا اجلرح ونعيد هويتنا املفقودة من خالل مسامهتنا الكتابيـة              
، ونغلق ملفات العرِض    والبحثية يف جماالت ترشيد التراتب االجتماعي وتعليل الظواهر       

          ة، ليحل حمله دراساتِرضاألنثُروبولوجي السليب القائم على الدراسات االستشراقية املغ
أنثروبولوجيةٌ مسلمةٌ تنطلق من واقع األمة وصيانتها اإلسالمية وتركيبها االجتماعي،          

 .ومناصحتها لبعضها البعض

 الوصـولية   ((ة املعـاين اجلديـدة      إن سياسة اإلقصاء أو البتر واالنتقائية هي قرين       
، اليت دخلت حدود املعرفِة الثقافية املعاصرة، وكلُّنا نعلم من أين جاءت            ))واالنتهازية  

 .وما دورها يف الواقع املهزوز

واهلـدم  . وإذا كان اخلري كلُّ اخلري يف البناء، فإن الشر كـلَّ الشـر يف اهلـدم               
ةً من اهلدم االقتصادي والسياسي، ولن يكـون ضـرره          االجتماعي أشد ضرراً ونكاي   

 .مقصوراً على الشرائح املتناولة باهلدم، وإمنا يتعدى ذلك إىل هدم اإلسالم ذاته

إننا ال نشك أصالً يف تدين الدعاة التنويريني وعالقتهم بالدين اإلسالمي، وإمنـا             
 اليهودية ومؤسسـاا،     بالرؤية )) مرحلة ومعرفة    ((نشك يف أسلوب منهجيتهم املتصلة      

ونشك أيضا يف مادة أطروحام التعليلية والتحليلية الـيت يعـاجلون ـا القضـايا               
 .ويفذلكون ا الواقع اإلسالمي، وخاصة عن الصوفية واملذهبية وآل البيت

وجنزم بيقني أن احلماس التنويري الذي طرأ على القادة واملفكرين يف مرحلة الغثاء             
ن أو يفرحون بقرار اخلالفة لتنتقل من األعاجم األتراك إىل العرب           فجعل أولئك يضحو  
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 فأضاعوا بذلك اخلالفة    ))الدولة العربية الكربى  ((املسلمني حتت دعاية ما وعدوا به من        
كلها وقرار اإلسالم، جنزم أنه هو أيضا نفسه قد جعل أتباع املدرسة قـدميا وحـديثا                

مية وأساليب العلم واملعرفة والفكر منها؛ كجزء       بتضافرهم املتنوع حياربون املدرسة القد    
ار ثم لتقسيم واست  )) الكافر املدجج    ((ال يتجزأ من اللحمة اجلديدة اليت نسجتها سياسة         

 .تركة الرجل املريض

، ))ضد التتريك ((ومل يقف التنويريون يف هذه املرحلة الشجاعة عند إعالن احلرب           
 لتكون نصري العـرب يف قوميتـهم ضـد    ))يةالتحالف مع حمافل ماسون((بل تعداه إىل    

وهـم مناصـرو    .. األتراك يف عنجهيتهم، وكون بعض علماء التنوير حمفالً ماسونياً        
 .التحول وقادة الفكر املضارع واملنافس ملدرسة التصوف وآل البيت

 بني املسلمني أو    )) عقرية املهاترة    ((ولن نضيع الوقت واجلهد كي نفتح من جديد         
وإمنـا نـود أن     .. القوميني ومن معهم من التنويريني ضد املراحل السابقة       بني العرب   

نؤكد عدم سالمة الدعوة التنويرية من الزحف اجلاهل واحلفز املاحـل حنـو جحـر               
الضب، وأن املعاجلات واملالحظات اليت تقيس ا األمور حىت هذه اللحظة ال ختلو من              

 .خبط وخلط واستتباع لألعداء بعلم أو بغري علم

 ال يعترب من وجهة نظرنا اآلن       )) التصوف والصوفية    ((إن مسألة اهلجوم الباتر على      
 )) السلفييني واحلزبيني وتيارات التنوير      ((مؤثرا وال مفيدا، ومثله هجوم املتصوفة على        

ال يعدو كونه دخانا وضبابا يعمي الرؤية لدى اجلانبني ويفسح اال آلخـرين كـي             
 .جياليتربعوا على قلوب األ

وإمنا الذي نراه وندين اللّه به ونطرحه على كافة القوى اخلرية يف العامل حتـت أي       
ِإنَّ الدين ِعند اللّه اإلسالم وما اختلَف الَِّذين أُوتوا الِكتاب ِإالّ ِمـن             ﴿مسمى أرادت   

مهينياً بغالِعلم ب ماَءهِد ما جعب﴾. 
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ومن عرف األهداف وسـالمتها     .. كفر هزمية عاملية  وال.. واإلسالم هدف عاملي  
واهلـزائم  .. عرف كيف يصل إىل اإلسالم، ومن أخطأ اهلدف ساهم يف حتقيق اهلزائم           

وكلنا اليوم خندم اإلسالم مـن      .. هي حصيلة العمل يف معسكرات الكفار والكافرين      
فر أهـداف   ر الكـا  ثمدون أهداف، وهلذا فنحن بالتايل حنقق اهلزائم يف أنفسنا، ويست         

 .اإلسالم ملصاحله

إن األساليب املتبعة من القمة إىل القاعدة يف معاجلة األمور حتتاج إىل إعادة نظـر               
..  وعِي اهلزمية وأسلوِب االستعداء واالسـتعالء      ))الوعِي الشائك ((وإىل حترر من ربقة     

فية بعـد   وقد دخلت إىل عاملنا الفكري خالل املعركة املعر       .. فهذه فعالً سياسة اليهود   
مرحلة االستعمار، ومن داخلها تتشكل عالقتنا املعرفية والتحليلية، وبرهـان ذلـك            

رات املطابع واألقالم التنويرية وغري التنويرية ذات الصـبغة اإلعالميـة واجلـدال             مث
الكالمي، ويقودها جيل التخرج من مدرسة االستعمار واالستهتار، الـذين رمسـوا            

ذا التحول على شكل عمليات ال يصل إىل كشف         خمطط االحنراف ووضعوا أسس ه    
حقائقها إال املتأمل احلصيف، الذي يرتبط أساساً وقاعدةً مبدرسة األسانيد والتلقـي            

 .ذات التفرد املطلق عن بقية مدارس الفكر واملعرفة يف العامل

وإذا كان التأثري العاملي املنحرف شرقيا وغربيا قد طرأ على االقتصاد وتـأثر بـه               
صاديون املعاصرون وطرأ على التربية والتعليم وتأثر به املربون واملعلمون وطـرأ            االقت

على التاريخ ووقائعه وتأثر به املؤرخون وطرأ على السياسة وتأثر به السياسيون؛ فما             
بالنا ال ندرك وال حنس أثر هيمنة الكافر ومدارسه يف املسـألة الدينيـة وانطالقـات                

ت يف هذه اخلطة من الصراع العاملي واحمللي حبماسها املطلق          املدرسة التنويرية اليت برز   
حتت ظل املرحلة االستعمارية وما تالها من تأثر املتدين املعاصـر بـدعوة املدرسـة               

 .التنويرية اليت برزت يف هذا اخلضم من الصراع العاملي واحمللي
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لكـن  إن مسألة احلق كمبدأ والباطل كاحنراف مسألة ال خيتلف عليها اثنـان؛ و            
املشكلة اليت حلت باألمة هي حتول العقول من مدلوالت احلق وقواعـده والباطـل              

 والـزج  ))غري عادلة عند االنتصاف واحملاججـة     ((ومشاهده وشواهده، إىل استتباعات     
باألدلة والرباهني يف خندق غري إسالمي بقدر ما هو خندق إعالمي يـدمر اجلميـع               

 .رثمملصلحة املستعدي املست

الضحايا من محلة األقالم ال يريدون أن يفهموا ما حل بنا وم يف مرحلة              وإخواننا  
الغثاء، ولرمبا فهموا من بعيد إذا قرؤوا الفتات وشعارات معلمي االستعمار واالستهتار            

 .ار، وأدركوا كيف جيب أن نكون حنن املسلمني أمام هذا الطرح الكافرثمواالست

ا أن نطهر بعضنا البعض عن التـأثر بـه، أو            ألن رغبتن  )) الطرح الكافر    ((: وأقول
     الدخول يف تنفيذ مشاريعه، مهما استلَحْثم واست ها العقولُ تر املريضة، وأمـا    ا األنفس 

       االسـتعالء  (( إذا ما أىب التنويريون والصوفيون إال ما هم فيه وعليـه مـن سياسـيت 
شف الزيف املـبطن، ال      فإنه قد أعذر من أنذر، والبد من اإليضاح وك         ))واالستعداء  

حرصا على نصرة صويف أو خشية من استعداء سلفي، وإمنا ليفهم الكافر وحـده أن               
يف هذه األمة من يدرك مدى خطورة اللعبة العاملية اليت جند فيهـا املسـلمون ضـد                 

 لوعي املسلم ومدركاتـه الفكريـة       )) مرحلة التفريغ املربمج     ((بعضهم البعض خالل    
 .العاملية 

كر العاملي اليهودي يضارعه يف هذه البسيطة الفكر العـاملي اإلسـالمي،            إن الف 
لقد وجهنا اهتماما كبريا للحط مـن       : واملفكرون العامليون لسياسة االحنراف يقولون    

كرامة رجال الدين من غري اليهود يف أعني الناس، وبـذلك جنحنـا يف اإلسـاءة إىل                 
بروتوكوالت ((. قبة كبرية يف طريقنا   رسالتهم واإلضرار ا، وهي اليت كانت تشكل ع       

  .))حكماء صهيون
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إن نفوذ رجال الدين يتضاءل على الناس يومـا بعـد يـوم بفعلنـا،               : ويقولون
وسنوضح للناس أن احلرية ال تدل إال على التحلل والفساد أو على حق الناس يف عمل                

  .)١(ما يعجبهم أو ما يسرهم

ن العاملية وال ميتلكون قرارها اليوم، بقـدر        وأما املفكرون اإلسالميون فهم ال ميثلو     
وإذا . ما ميثلون أبواقاً إعالميةً مرحليةً تتدرج حتت سياسة التجزئة وتنافح عن هزائمها           

فقد القرار من األمة فالبد أن تعمل على هدم كياا بتفرقتـها، وباسـتتباعها ملكـر                
 .عدوها

ذه املقارنة اليت جتمع أسلوبا     واختصارا للوقت واجلهد نقدم للمستبصر منا مجيعا ه       
وهي دليل أكيد على احنشار أقالم العديد مـن أتبـاع           .. واحدا وهدفا غائيا مشتركا   

 كما قد احنشر فيها من قبل كثري مـن ضـحايا   )) جحر الضب ((املدرسة التنويرية يف  
  .غثائية املدرسة الصوفية واملذهبية

 ، وأما القسـم     ))ا الكتاب    القسم األول من هذ    ((وستكون موضوع هذا القسم     
 .الثاين فسيصدر الحقا إن شاء اهللا

ويف هذه املقارنة من هذا القسم يالحظ الواعي كيف تركز املدرسة االستشـراقية   
 بوسائل خمتلفة ومتنوعة للوصـول إىل غايـة   )) على هدف واحد ((واملدرسة التنويرية   

 :ليةار اجتماعي موحد من خالل املقاالت التاثممشتركة واست
 ترمجة عبداللّـه    ))الصراع السياسي والتراتب االجتماعي حبضرموت      (( مقال   -١

 .)٢( ٢٧ ص))اليمن كما يراه اآلخر((بوجرا ، من كتاب 

                                                 
 ))اليهود تاريخ فساد واحنـالل ودمـار      (( ، راجع كتاب     )) بروتوكوالت حكماء صهيون     (() ١(

 . للدكتور توفيق الواعي٨٥ص
 : م، وكان هذا املقال مترمجا عن١٩٦٧كتب هذا املقال عام ) ٢(
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 أللكسندر كيش ، من كتـاب    )) زيارة أضرحة األولياء يف حضرموت     (( مقال   -٢
  .)١( ٣٧ص))  اليمن كما يراه اآلخر((

 . حلسن املعلم))القبوريني  الكشف املبني عن حقيقة (( -٣
 . لكرامة سليمان بامومن)) الفكر واتمع يف حضرموت (( -٤
 

وقراءة يف هذه النماذج ومادا العلمية وأساليبها الفكرية ووحـدا املوضـوعية            
 تفصح عن النوايا املبطنة لدى الفريق اإلعالمـي         )) مرحلتنا املعاصرة    ((وأهدافها خالل   

 ..أو مل يعلم.. م كل فريق ما يعمل صاحبه  سواء عل- الواحد -
 وإن كان عن جهٍل فربـك أعلـم        فإنْ كان عن علم فتلـك مصـيبةٌ       
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 : الحظات على مقالم
 لصراع السياسي ا(( 

))التراتب االجتماعي في حضرموت و  
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 مقدمة تتناول األنثروبولوجيا بوجه عام

د أثرى املكتبة اإلنسانية بلفيف     وبعد فالواقع املعاصر ق   .. احلمد للّه على كل حال    
من املعارف والفهوم يف شىت الفنون، وتفرغ هلذا الفن خرباء متخصصون يرضـخون             
الدراسات للجانب العلمي، ويرمسون الطرح الواعي املؤثر على القـارئ، وخيـدمون            
بذلك سياسة الطرح اليت يرغبوا ويودون ا حتول العقليات من شيء إىل شـيء، أو            

ا على أمر معنيثبا. 

 لو تأملنا يف حقيقة ما يكتب فيه وموضوع الكتابة وخاصة يف اجلوانب             -وعصرنا  
ـ      جنده قد حنى إىل تسخري املعرفة       - )) منهج األنثروبولوجيا    ((االجتماعية أو ما مسي ب

 من خالل   )١())تدوين آليات العمل امليداين وكيفية بلورة الباحث ملعرفته عن اآلخر            ((و
ـ       اال  خلدمة  )) تكوين احلقيقة    ((هتمام بتبيان الشروط التارخيية واالجتماعية ملا يسمى ب

 . سياسات حمددة ؛ أكثر من كونه تسخرياً للخدمات اإلنسانية

ورمبا خرج عن هذه القاعدة عدد يسري من الباحثني ممن سلمت أحبـاثهم عـن               
: فقـال   ))بورديو   ((هذا  وقد كتب حول    . الوقوع يف حتريف احلقائق وسالمة التعليل       

                                                 
  .١١ املقدمة ص)) اليمن كما يراه اآلخر (() ١(
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وقد يقع األنثروبولوجي الباحث يف هذا اخلطأ نتيجةً لكونـه مراقبـاً مسـتثىن مـن        
  .)١( ))النشاطات االجتماعية، وليس له مكان يف النظام الذي يراقبه 

وأعتقد اعتقاداً جازماً أن األنثروبولوجي الباحث يف اتمعات لو أخطـأ نتيجـةً             
اتمع وتركيباته فهو معذور إىل حٍد ما ؛ ولكن املشـكلة الـيت           لسوِء فهٍم عن ذلك     

تلزمنا اإلفصاح أن البحث الذي حنن بصدده إكمالٌ خطري ومتابعةٌ مثريةٌ لسلسلٍة مـن          
             الدراسات العلمية ذات السياسة املوجهة هلدف حمدد، قد يكون اهلدف أحياناً تعميق

 لعيوٍب اجتماعيٍة ختدم سياسة الدارس أو       نوٍع أو أنواع من الصراع الطبقي، أو كشفاً       
 .اجلهة اليت يعمل هلا

وحنن هنا من منطلق دراستنا احملدودة للنصوص اليت بني أيدينا ال جند حاجة كبرية              
على الوجه الذي يكتبه الباحثون املستشرقون عن        ))األنثروبولوجية   ((لقضية املتابعات   

 )٢()) اليمن كما يراه اآلخـر (( يف كتاب   قضايانا االجتماعية من وجهة نظرهم كما هو      
والذي حنن بصدد تناول بعض أبوابه ؛ بل حاجتنا إىل تلمس مواقع الضـعف عنـدنا            
كأمٍة ذاِت منهٍج متـروٍك عند غالب أهله، باعتبار أن فيه مواقع الطعن املقصود الذي              

 .لةيدخل منه العلماء الباحثون هلدم الكيان اإلسالمي يف اتمعات املتخاذ

إننا ال نرى يف الرد أو التناول العكسي فائدةً ترجى من حيثياٍت كـثرية ؛ ولكنـا     
نرى أن احملافظةَ املنهجيةَ العلميةَ داخل اإلطار االجتماعي املسلم وتنـوير األجيـال             

اليت عانت كثرياً عرب مراحل الدفع السياسي واالستراتيجي الغـريب علـى            -املعاصرة  
 مبا يكشف هلا فـارق      -، والساحة العربية واليمنية خصوصاً      الساحة اإلسالمية عموماً  

                                                 
، وقد صدر هذا الكتاب صدر مترمجاً عن املعهد األمريكي للدراسات اليمنيـة             ١١انظر ص ) ١(

 ))دراسات أنثروبولوجية مترمجة(( ، وهو كما وصفه عنوانه ))) ٢(سلسلة الدراسات املترمجة ((
 .عبدالكرمي العوج: لوسني تامينيان، وساهم باملراجعة : مراجعة وحترير

 .ويوزع هذا الكتاب رغم تكلفته املادية جماناً، ويف بعض املكتبات يباع بسعر زهيد) ٢(
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 إننا  -اليت نتباين فيها حنن كمسلمني وأولئك ككفرة أو ملحدين          -املنطلقات الفكرية   
 .نرى أن احملافظة على املنهجية العلمية هذه هو الصحيح 

وأن مفهوم الدراسات العلمية عندنا ال خيـول للكـافر أن يرضـخ التركيبـاِت               
جتماعيةَ للمنهِج العلمي النظري والقواعد الفكرية األنثروبولوجيـة علـى صـفة            اال

 أن يثري البحث العلمي النظري املتعلق بالعلوم        – بل كل احلق     –اإلطالق، وله احلق    
ره يف واقع التجربة اإلنسانية مـن       ثماألخرى ذات االرتباط بالتطور العقالين وما است      

 .اختراع واكتشاف وعلوم كونية 

وموقفنا كمسلمني من دراساته العلمية يف هذا العلم املعقد يسري بفعاليٍة وجتـاوٍب             
ما دام يف دائرة البحث العلمي الكوين، حىت إذا ما بلغ إىل مستوى العقائد فإننا عندها                

 مل يلتـزم باملنـهج      -ولألسف-خنالفه االستراتيجية املطروحة، ذاك ألن العقل الكافر        
نية وتطوير معارفها العلمية، بل سخر القواعد العلمية اليت أبدعها          العلمي خلدمة اإلنسا  

حلرٍب منظمٍة ضد املعتقدات الغيبية وضد آثار الدعوات الدينية اخلرية يف العامل؛ بعـد              
 عرب تاريخ التطور اإلنساين للرساالت      )) مسريته العقائدية    ((أن احنرفت من هذه الناحية      

 . السماوية 

املسألة عدداً من الباحثني باعتبارهـا مسـألةً هامـةً يف قضـية             وقد شغلت هذه    
 . الدراسات املعاصرة 

 تعين إعـادة    - كما وضعها علماء الغرب      -ويبدو أن قواعد علم األنثروبولوجيا      
. النظر يف الدراسات االجتماعية اإلسالمية وطرح قاعدة علمية ذات أبعاد راسـخة             

الواليات املتحدة يف مقالته    / آن آربر   / ميتشيجان   جامعة   ))لوسني تامينان ((كما يقول   
 لقـد  (( : ))اليمن كما يراه اآلخر   (( من كتاب    ١٣ ص )) غياب احلوار  -الذات واآلخر   ((

انينات عن علم اجتماع عريب ال يقوم على ترمجة املناهج البحثية           ثمكثُر احلديث يف ال   
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من خصائص الثقافة العربيـة     والنظريات الغربية، بل على منهجية وأُطُر نظرية تنبعث         
إن هذا املشروع قد طرح حتدياً كبرياً علـى البـاحثني           . اإلسالمية وتراثها الفكري    

العرب، يتمثَّل يف استيعاب التراث وإعادة صياغته وتأويله حىت ميكنه من التعامل مـع              
الظواهر اجلديدة، وإذا ما أعلن ابن خلدون األب الروحي لعلم االجتمـاع العـريب              

  أن تكون كتابات ابن بطوطة اجلغرايف والرحالة العريب          ))١٩٨٩:٦٥٣ شامي   ((رح  تقت
األساس ألنثروبولوجية عربية؛ إال أا ترى أن هذا املشروع يتطلب الدخول يف حوار             
مع الفكر العريب االجتماعي الذي ال زالت األنثروبوجليا صامتةً عنه ومـع اخلطـاب              

  .)) العريب الغريب األنثروبولوجي حول العامل

وهذا الطرح يؤيد ما قلناه وقاله العديد من الباحثني املسلمني احلريصني على تنقية             
مـع أن مقولـة    . العلوم االجتماعية اإلسالمية من شوائب التركيبات الفكرية الغربية         

 تطرح القضية من ناحية أخرى، وكأنه يرى صعوبة تعامل علمـاء            ))لوسني تامينيان ((
مني مع تراثهم ملا فيه من غيبيات ومفاهيم ختتلف عن اجلانب العلمـي             االجتماع املسل 

 .العقالين

 أو  )) مبـا وراء الطبيعـة       ((ولو وسعنا املشهد الذهين ملا يسمى عنـد البـاحثني           
 لوجدنا أن هذا األمر موجود يف كافة الدعوات واتمعـات اإلنسـانية         ))امليتافيزيقيا((

القاعدة اإلنسانية إال ماديو الفكر وعلماء املـدارس        ومل يشذ عن    . كمسألٍة مسلم ا    
 .اإلحلادية والعلمانية ومؤسسات فكرية معينة 

وكما استطاع العديد من علماء االجتماع املنصفني التعامل مـع التـراث غـري              
اإلسالمي على ما فيه من احنرافات عقائدية فإن اإلسالم أكثـر اسـتقامة وجـدارة               

 .علمية القادرة على دحض كافة الشبهات العقالنية اردةباستيعاب املنهجية ال
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 المالحظات على هذا المقال

 )) اليمن كمـا يـراه اآلخـر         ((وافانا املعهد األمريكي للدراسات اليمنية بكتاب       
مراجعة وحترير  ) ٢ ()) سلسلة الدراسات املترمجة     ((كدراسة أنثروبولوجية مترمجة من     

 .راجعة عبدالكرمي العوجلوسني تامينيان، ساهم بامل

 الصراع السياسي والتراتب االجتمـاعي      ((ومن باكورة مقاالته مقالة حتمل عنوان       
، وقد لوحظ يف هذه الدراسة بعض األمور اليت البد مـن املالحظـة              ))يف حضرموت 

 كما تسمى   –عليها ليدرك القارئ أن التناول االجتماعي أو الدراسة األنثروبولوجية          
 .. أو هكذا نرى..  بعض األحيان خلدمة القضايا املطروحة للمراحل قد ترضخ يف–

 حيمل هدفاً خيتلف عن املسألة اليت تناوهلا        – من الناحية  املوضوعية      –فالعنوان ذاته   
: املوضوع عشية حدوث الصراع املفتعل بني العلويني واإلرشاديني، فالعنوان يقـول            

سة خيتلف عن مفهوم التناقضات الفكريـة       الصراع السياسي، واملعلوم أن مفهوم السيا     
 ليس سياسياً مبفهوم    -علويني وإرشاديني -الدينية، والصراع الذي أُقحم فيه احلضارمة       

 لكوـا راعيـة     -السياسيني ؛ إال إذا كان البعد األخري هلذا الصراع يقحم السياسة            
 . فهذا ليس ببعيد-الصراع 

فتعلة إىل اليوم الذي نبشت فيه القضية من        إننا نرى أن اخلالف الدائر منذ األزمة امل       
جديد على األوراق حتت املسميات العلمية هو خالف عقائـدي فكـري تعمقـت              
مشكلته تعميقاً موجهاً خلدمة أهداف معينة، وهلذا أُعيد بعثها من جديد حتت مفهـوم   

راق الدراسات االجتماعية بعد أن دخل اإلسالم كله جمال الصراع وصار إحدى األو           
 .املطروحة لزرع التناقضات بني األمة كلها
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إن املدة اليت تفصل بني نشوب املشكلة قُبيل احلرب العاملية الثانية وبـني مرحلـة               
ار العاملي لكافة االستراتيجيات يف العامل اإلسالمي قـد أفـرزت يف احملـيط              ثماالست

شطت من اخلريطـة    احلضرمي واليمين والعريب يف العامل اإلسالمي حتوالٍت خطريةً ك        
الفكرية قائمة املدرسة العلوية والعلويني احلضارمة ومعها كافـة األجنحـة املذهبيـة             

 .والصوفية يف اإلسالم

ومل يعد من الوعي مبكان يف هذه املرحلة املوصوفة بالصـحوة أن يعـاد صـياغة                
 سياسة  القضية العلوية اإلرشادية من جديد ؛ إال إذا كان األمر فعالً يؤدي إىل إنضاج             

حمددة يف الواقع املعاصر لزج العقل اإلسالمي الغثائي مرة أخرى يف معارك باردة تعمق              
 .العداء وتعيد الصراع املسيس

 وسـأبني   ((: والذي جيعلنا نرجح مسألة االفتعال املوجه هلذه املسألة قول الباحث           
حسب النسب الـذي   أن من أهم األسباب الكامنة وراء هذا الصراع هو نظام املكانة            

يقوم عليه التراتب االجتماعي يف اتمع احلضرمي، والتنافس على السلطة مـا بـني              
  .))العلويني احملافظني واإلرشاديني اإلصالحيني 

 ال ينحصر يف العلـويني      – كما يتناوله البحث     –والكل يعلم أن مدلول احملافظة      
       أخالقيةٌ قامت على قواعد دينيٍة أدبيٍة ذات أهداف جتمع بني       كسادة، وإمنا هي مواقف 
 .العلوي وغري العلوي وتتدرج يف كافة طبقات اتمع

كما أن مفهوم اإلرشادي اإلصالحي ال ينحصر يف غري العلوي، بل هي مدرسـة              
فكرية قامت على أساس النقض العلمي ملدرسة أخرى، ينطوي حتت رايتها لفيف من             

 .ري العلوينيالناس على خمتلف طبقام مبا فيهم غ

 والتنـافس   ((: كما نرى يف مقولة الباحث جتاوزاً للواقع من حيث الطرح القائل            
 من مبادئهم الثابتة عدم املنافسـة       - كمدرسٍة ال كأفراٍد     -، فالعلويون   ))على السلطة   
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والـدارس  . على احلكم، وشعارهم كسر السيف، والتعايش السلمي مع اخلصـوم           
 أن يتعمق يف جذور املبادئ لكل مدرسة حـىت يضـع            األنثروبولوجي املنصف جيب  

 .البحث املالئم للواقع االجتماعي ذاته

 

  )١( اإلرشادي–الصراع العلوي 
وهـم  -نرى أن الطرح األساسي يف هذا الباب باطل من أساسه علمياً، فالعلويون            

ائلة، بل   أمام خصومهم ليسوا ع    -من ذرية اإلمام علوي بن عبيداللّه ابن اإلمام املهاجر        
مدرسة ؛ وكذلك اإلرشاديون أمام خصومهم ليسوا حشداً لغري السادة، بل مدرسة ؛             
فأصل الدراسة األنثروبولوجية هنا قائم على مبدأ التناقضات العرقيـة، واألصـل أن             
التناقض ليس عرقيا بل تناقض فكري ؛ وهذا ما تؤيده شواهد األحـوال إىل اليـوم                

جاز وإندونيسيا علويون إرشاديون، ورمبا بلغوا مرتبـة        والليلة، ففي حضرموت واحل   
القيادة يف الصراع الفكري، ويف هذه املواطن أيضاً أفراد ومجاعات غري علويني وهـم              

 .من كبار رجال مدرسة حضرموت الصوفية

إن مبدأ التناقضات العرقية الذي تعتمد عليه مثل هذه الدراسة ال خيتلف كثرياً عن              
قي الذي عمقته املدرسة اإلحلادية يف اليمن وحضرموت، وجذَّرت         منهج الصراع الطب  

 .من خالله كافة التركيبات املتوارثة يف اتمع

 

                                                 
 .٢٨املصدر السابق ص) ١(
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 النظام التراتبي في المجتمع الحضرمي

 وكان الكثريون يشعرون باملرارة حيـال قاعـدة     (( : ٢٨جاء يف نص الدراسة ص    
  .))راتيب يف اتمع احلضرمي الزواج من مرتبة أعلى اليت تشكل رمزاً للنظام الت

 م وما ترتب على     ١٩٠٥وأوردت الدراسة قصة شريفة تزوجت مسلماً هندياً عام         
. ذلك من صراع فكري وسياسي ودموي يف الشرق األقصى بإندونيسيا وسـنقفورة           

، وإمنا هو أحد    )) العلوية واإلرشادية    ((وحنن نرى أن مثل هذا ليس قضية النـزاع بني          
 اليت تدخل منها عوامل الصراع إذا أُثري بني كافة طبقات اتمع سواء كان              املتناقضات

. من القبائل والعبيد والعمال، أو بني القبائل واملشايخ، أو هو بني الكـل والسـادة               
فاحلياة االجتماعية املتوارثة يف اتمع اإلسالمي كلها قائمة على مفهـوم الكفـاءة،             

اء الفقه اإلسالمي وليس بني العلويني واإلرشـاديني،        والكفاءة مسألة خالفية بني علم    
 م هي مسألةُ تعصٍب مقيٍت ال عالقة هلا باإلنصاف واالتزان           ١٩٠٥وما جرى يف عام     

الديين القائم على القواعد املرعية، بل كانت قائمة على التحـدي وإثـارة النعـرات     
 .فتعلوالعصبيات واستغالل النصوص من اجلهتني خلدمة النـزاع امل

ومثل هذا حيسن الكتابةَ فيه علماُء اإلسالم املنصفني ال الباحثون الغربيون، وإذا ما             
حنن سلمنا للباحثني األجانب إرضاخ مثل هذه القضايا للدراسة فإن احلق يلزم اجلميع             

، ولـيس   )) موقعه وأصـحابه     ((صدق املوضوعية يف نقل الصراع وأسبابه وحصره يف         
 . العلويني وال تأييداً لإلرشاديني اإلصالحينيمنهجاً لالستدالل ضد

إن املدرسة اإلرشادية يف جند واحلجاز أصدرت قانوناً رمسياً يكرس مكانة الفتـاة             
السعودية يف اتمع اإلرشادي السعودي فوق غريها من املسلمني ولو كـان سـيداً              

ولو كانـت   ) اطنةغري املو (من غري السعودية    ) املواطن(علوياً ؛ ومينع زواج السعودي      
علوية ؛ ومل جند يف نصوص اإلسالم كلها ما خيول ملسلم مثل هذا إذا حنن أردنـا أن                  



 23

ومع هذا أو ذاك فال نرى يف إبراز هـذه القضـايا نفعـاً              .. نبحث القضايا بإنصاف  
 .لإلسالم وال للمجتمع الغثائي املعاصر، ما عدا تعميق الصراع خلدمة السياسة املدمرة

 من خالل رسالة نقلها عن جملـة        – ٢٩ الذي ورد ذكره ص    –اس  إن السيد العط  
 إن العطاس اعترب الزواج من غري كـفٍء للسـيدة           (( : -أي الباحث - وقوله   -املنار  

حراما، وأن رضا والدي الشريفة أو ويل أمرها ال جيعل من هذا الزواج حـالالً، ألن                
 هذه املسألة ولو أن هذه ليست        نراه قد أفىت خطأً يف     ))اإلسالم نفسه مينع زواجاً كهذا      
 .فتواه بل هو قول بعض أهل العلم

واملسألة من أساسها ال حتتاج كل هذا النـزاع إال ألا اختذت أسلوباً خارجاً عن              
 .. وقد ذهب أصحاا.. حدود االتزان

والعلم فوق اجلميع، وأقوال العلماء يف هذه املسألة واضحة كل الوضوح، ومىت ما             
 حق الكفاءة صح النكاح، وما فوق ذلك عصبيةٌ ممقوتةٌ، ويعتـرب أصـل              أسقط الويلُّ 

 .)١(الفتوى تعبرياً خاصاً بصاحبها واجتهاداً له يف هذه املسألة

 وقد هاجم رضا مقولة العطاس بأن السادة ميلكون         (( : ٣٠ -٢٩أما قوله صفحة    
 .إخل..))شرفاً ِفطرياً

 عليه يف السالالت واألنساب، وهذا قد       الشرف الفطري أمر صحيح ال غبار     : قلنا  
يتعدى الكائن اإلنساين إىل الكائن احليواين، ففي اخليول سالالت وأنساب، وهـذا ال        
يعين احتقار السالالت األخرى، ألن اإلسالم ال حيتقر أحداً، وال فضل لعـريب علـى         

 .أعجمي وال أبيض على أسود إال بالتقوى

                                                 
 .)) املوجز اللطيف يف اخلالف يف كفاءة النسب الشريف((: وقد حررنا يف ذلك رسالة مسيناها )1(
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 شرف ديين واجتماعي مشروط، وما خرج       فهناك شرف فطري مشروط، وهناك    
عن الشروط فتعصب مقيت وتفاخر جاهلي، ومثل هذه الدراسات منـوذج منـها،             
ومسألة االعتماد على مقولة رضا ألنه غري علوي ومرجعيةٌ إسالميةٌ خـارج اجلاليـة              

 .احلضرمية ليس حبجة يعتمد عليها

  وـذا فـإن حـادث       (( : ٣٠ ص وأما مقولة البكري اليت وردت يف الدراسـة       
 م أثار جدالً واسعاً حول نظام التراتب وانقسم احلضـارمة إىل معسـكرين              ١٩٠٥

  .))متضادين العلوي واإلرشادي 

فالذي نراه أن وصف البكري أقرب إىل املنطق من وصف الدراسـة، حيـث إن               
ـ  )) مدرسـتني    (( ال   )) معسـكرين    ((الوصف هنا جعل املسألة حمصـورة يف         ال ، وك

 .املعسكرين قد حوالَ املسألة إىل تعصب خرج ما عن أدب االتزان يف اإلسالم كله

وإضافة إىل ما قلنا فإن االنقسام املذكور مسألةٌ طبيعيةٌ نتجت عن فتنٍة أُثريت بـني          
طائفتني غذامها التعصب واجلدلية، واملعلوم يف الشرق األقصى أن مسـألة التفـاوت             

رقي مل يكن مبدؤه الرتاع العلوي اإلرشادي بل بدأ باهتمـام           االجتماعي والصراع الع  
الغربيني مثل سارجنت واجنرامس وغريمها بدراسة أنساب السادة العلـويني وفـتح             

الشواهد اجللية يف بيـاِن خلْـِف       ((ثغرات معينة للطعن يف النسب، وبني أيدينا كتاب         
وسةٌ عاملياً أكثر مـن كوـا        شاهد عدلٌ على أن القضيةَ مدر      )١())القاعدة اخللدونية 

 .مسألة اجتماعية يف حضرموت

                                                 
 .للمؤرخ السيد عبداللّه بن حسن بلفقيه ، مطبوع) ١(



 25

 المعتقدات األساسية لتعاليم السادة 

 هي السائدة   - أي السادة    - وكانت تأويالم    (( : ٣١جاء يف الدراسة العلمية ص    
يف هذين اتمعني، وهلذا اضطر احلضارمة من غري السادة إىل اللجوء إىل مرجعيـات              

  .)) املعتقدات األساسية لتعاليم السادة خارجية ليتشككوا يف

كان احلضارمة من السادة واملشايخ والقبائل وبقية الفئـات االجتماعيـة           : قلت  
يتلقون يف حضرموت منهجاً علمياً وتعليماً واحداً، ففي االعتقاد منهج اإلشاعرة ويف            
الفقه مذهب الشافعي ويف فروعه فروع ابن حجر والرملـي، ولـيس للسـادة أي               

 .تأويالت خاصة كما تزعم الدراسة العلمية 

وإذا كان القصد من هذه العبارة املغِرضة كغريها حتويل مفهوم الكفاءة فإن جلـوء              
اإلرشاديني إىل املرجعيات الدينية مل يكن للتشكيك يف املعتقدات األساسـية، وإمنـا             

ت، إذ  ملواجهة التعصب عند أصحاب الفتوى مبا يالئمه من خارج مدرسة حضـرمو           
إن املعتقدات ال تنحصر يف هذه القضايا وحدها، وأيضاً مل يأت أصحاب املرجعيـات        
بشيء خارج اإلسالم، فهو اختالف فقهي علمي ضمن مدرسة اإلسالم، وهذا أمـر             

 .معهود من العلماء حول املسائل اخلالفية

 

 سجن العقول وتسميم األفكار 

 اإلرشاديني أنه حىت ذلك الوقت قـام         عم االعتقاد بني   ((: كتب مؤلف الدراسة    
 .))السادة بسجن عقوهلم وتسميم أفكارهم وإفساد معتقدام وأجربوهم على عبادم

هذا القول مل ينحصر فيمن أمساهم باإلرشاديني، فهذا القول كان يقوله الشيوعيون            
 !أيضاً، ويقوله عدد من دعاة الصحوة اليوم، فيا سبحان اللّه 
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دت األلسنوعسى أن ال يكون اهلدف واحداً أيضاً..  والقذف واحدتعد.. 

وحنن نرى أن اجلدير بالدراسة األنثروبولوجية من وجهة نظر اإلسالم واملسـلمني            
عموماً أن العلويني واإلرشاديني واملذهبيني والصوفيني وغريهم من أهل اإلسالم قـد            

ربوا على عبادة العجل    سجنت عقوهلم، ومسمت أفكارهم، وأُفسدت معتقدام، وأُج      
املادي، وخدمته يف سوق العرض والطلب، حتت التأثريات الفكرية املاكرة، وبسـبب            
تعميق التناقضات الفكرية الدائرة، وحتويل القضايا اإلسالمية إىل سياسـات إعالميـة         

 .تعمق احلرب بني أهل امللة الواحدة

ن أبناء السـادة واملشـايخ      إننا نعلم أن اجلهل قد يؤدي إىل الظلم، وهناك أفراد م          
والقبائل مارسوا أمناطاً من الظلم االجتماعي ضد غريهم ؛ ولكنا ندرك أسباب ذلك،             
فالسيد والشيخ والقبيلي عندما ميارس الظلم االجتماعي متجرد عن منهج دينه الـذي             

ـ                أثراً دعاه إليه نبيه صلى اللّه عليه وآله وسلم وألزمه به قرآنه وعقيدته، ورمبا كان مت
بأعراف قبيلة أو دراسات عصرية أو سياسات أجنبية غـزت املنطقـة يف مراحلـها               

 .املتقلبة

واملخرج الصحيح من األزمات االجتماعية ليس إعادة اجلراح وتعميقها مبثل هذه            
الدراسات املمنهجة، وإمنا بالعلم اإلسالمي الصحيح، وفتح أبواب الـدعوة إىل اللّـه             

السلوك اإلسالمي، وهذا ال ميلكه الباحثون، بل رمبا حاربوه         وإرساء قواعد األخالق و   
 .ووقفوا ضد رجاله ودعاته، وهذا شأن الكثريين منهم
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 تقبيل األيادي وزيارة القبور 

 وقد ام اإلرشاديون السادة باسـتخدامهم اإلسـالم         (( : ٣٢جاء يف الدراسة ص   
        تمع وتلقينهم الناس اخلرافات،    للبقاء على عدم املساواة، واحملافظة على مكانتهم يف ا

مثل تقبيل أيادي السادة، وزيارة قبور أوليائهم، وإصرارهم على قصر األلقاب عليهم،            
 . ))))  الظالم واجلهل((وهكذا كان السادة مبثابة الرجعيني الذين أبقوا حضرموت يف 

وهذه التهمة الباردة اليت أكل الدهر عليها وشرب مل تصـبح مظهـراً للسـادة               
الرجعيني، بل أصبحت مظهراً طبيعياً عن اإلصالحيني اإلرشاديني لدى التعامل مـع            

مثل تقبيل األيـادي، وزيـارة      : أمرائهم وسادم احلكام والعلماء يف عواصم اإلرشاد      
وـذا يبطـل    . مآثر العظماء والفاحتني، وإطالق ألقاب ومسميات مقصورة عليهم         

لوي أن املسألة شب فتنٍة من خـالل حتجـيم          اإلفك املوجه ليدرك اإلرشادي قبل الع     
 .املتناقضات وليس دراسة اجتماعية هادفة 

مع العلم أن ورود التهمة اليت وصفت السادة مبثابة الرجعيني الذين أبقـوا علـى               
 م خالل نشوب الفتنـة      ١٩٢٧ - ١٩١٤حضرموت يف الظالم واجلهل كانت عام       
 املراحل اليت تلتها قد هيـأت للشـيوعيني         املفتعلة بني اإلرشاديني والعلويني ؛ ولكن     

والعلمانيني وكذلك اإلرشاديني حركة التغلغل السياسي واالجتماعي واالقتصادي يف         
رة والنتيجة غري   ثم، فماذا كانت ال   )) ضد السادة ورجعيتهم املزعومة      ((حضرموت ذاا   

 الظالم واجلهل مرة أخرى ؟

ئمة على العلم واإلنصاف جيب أن تناقش       إن الدراسات األنثروبولوجية العادلة القا    
أسباب فشل احلركات السياسية واالجتماعية علمانية وشـيوعية يف بنـاء اتمـع             
الناهض، وتناقش فشل اإلرشادية خالل كافة مراحلها املتطورة عـن إجيـاد املثـال              
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حيـاةً   سياسةً واقتصاداً إسـالمياً و     )) ضد الرجعية املتمثلة بالسادة      ((اإلسالمي البديل   
 . اجتماعيةً متساويةً 

إن احلملة اإلرشادية ضد القبور وتقبيل األيادي ال ومل تصنع شيئاً جديداً يف الواقع              
اإلسالمي بقدر ما عمقت العداوة بني الشرائح اإلسالمية وفتحت ثغرةً لغري املسلمني،            

التقـدم  روا احلياة املادية ملصاحلهم االستراتيجية، حتت شعارات التطـور و         ثمكي يست 
 بعالقات أشد دماراً وفرقـةً      -كما مسيت -واحلضارة، واستبدلت العالقات الرجعية     

وتمايزاً اجتماعياً، كما هو مالحظ يف قوانني األحوال املدنية وأساليب قوانني العمـل             
 .املعاصرة

 

 أدبيات اإلرشاديين 

ني النـاس    ركز اإلرشاديون يف أدبيام على املساواة ب       (( : ٣٢أوردت الدراسة ص  
 ملخاطبة أي إنسـان،     )) سيد   ((مجيعاً دون اعتبار النسب، واستخدموا عن قصد لقب         

وكرسوا الزواج املختلط بني القبائل واملشايخ واملساكني، وعلمـوا هـذه األفكـار             
  .))اجلديدة يف مدارسهم 

إن العلويني واإلرشاديني وغريهم مـن      : وتعليقنا الواعي على هذا التعليل املغرض       
رائح اتمع اإلسالمي يف حاجة ماسة ألدبيات اإلسالم ذاته، وال قيمـة لتعصـب              ش

 إذا كان الدارسون املستشرقون     -العلويني، وال لتهم اإلرشاديني، فواقع اإلرشاد ذاته        
 فإننا نرى من خالل دراسة اإلسالم ذاتته        -يرونه مثاالً سليماً ضد الرجعيات العائلية       

 مجة، واملدرسة العلوية شابتها عيوب مجةٌ خـالل املراحـل           أن اإلرشاد حيمل عيوباً   
 .املتعاقبة، وال حجة ألحد ضد اآلخر
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فالعلويون املتعصبون رمبا صدر منهم خمالفات تثري الفتنة بني الفئات االجتماعيـة،            
رون كل شيء بدءاً مبخالفات السادة واية باإلسـالم         ثمواإلرشاديون املتعصبون يست  

 .ال يستحق اخلدمة يف الواقع املعاصركله، خلدمة من 

واإلرشاديون منذ نشوء مذهبهم كمدرسة وهم يعانون من قصور الـوعي لـدى             
أتباعهم، كما يعاين ذلك علماء اإلسالم من عوامهم وأتباعهم يف كل مذهب، وهلـذا             
فعلى املدى الذي انتشر فيه مذهب اإلرشاد يف جند واحلجاز وتفرق كربنامج يف بعض              

امل ال زالت أدبيام قاصرة أن ترقى إىل املستوى اإلسـالمي البـديل عـن               بالد الع 
 . كما عرب عنها الباحث))املعتقدات األساسية لتعاليم السادة((

ومدرسة العلويني يف حضرموت وخارجها ترضخ كغريها من مدارس اإلسالم إىل           
العلـوم  نصوص علمية ثابتة حول العديد من املسائل اخلالفية، يعرف ذلك دارسـو             

 . اإلسالمية 

ومل تكن املساواة يف اإلسالم مطلقة اجلانب كما يفهمها الغـرب، والنسـب يف              
اإلسالم شرطٌ أساسي يف التركيب االجتماعي، خالفاً تمعات الغرب الـيت يرسـم             
الدارسون من خالهلا قواعدهم النظرية، ومل يصدر العلويون تعميماً ألحد أن حيتكـر             

، وإمنا كان ذلك من فعل بعض العلماء واحلكام قدمياً رغبـة يف         ))د   السي ((عليهم لقب   
وهذا مـا   .  تربكاً بصلتهم لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم           )) آل البيت    ((معرفة  

 .ال يحسن فهمه غري املسلمني إذا فقهوا وزالت عنهم آثار العصبيات 

ايخ واملساكني كما أورد الباحث     وأما تكريس اإلرشاديني للزواج بني القبائل واملش      
فحاالت شاذةٌ جداً، حيث ال زالت األعراف والتقاليد يف كافة اتمعات اإلسـالمية             
تنطلق من واقع الفوارق االجتماعية اليت ألفوها، ولرمبا أمجع الكثري من هؤالء وهؤالء             
على ضرورة زواج السيدة من غري السيد باعتبار كسر حـاجز الشـرف الفطـري،          
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لكنهم جيبنون كثرياً عندما يريدون تزويج الشيخ من القبيلي والقبيلي من العبد وهلم             و
جرا، ومن هنا نعود من جديد إىل سياسة الكفاءة املتعمقة يف نفوس املسلمني عمومـاً               

 .دون استثناء، وأهل البيت جزء من هذه الشرائح

دارسها ؛ ولكن على    واملدرسة اإلرشادية كما ذكر الباحث تدرس األدبيات يف م        
النمط املنهجي العريب كما هو اليوم يف مدارس حضـرموت وإندونيسـيا، والـنمط             
احلكومي إمنا يعمق هذه التناقضات ال يعاجلها، وهذه البحـوث املسـماة بتسـمية              

 .الدراسات األنثروبولوجية تعمق التناقضات وتنبشها وال تعاجلها 

جلة القضايا االجتماعية املعقدة بني أفراد      وحنن من وجهة نظرنا العلمية نرى أن معا       
الشرائح اإلسالمية ومدارسها ال تكون بالنبش للمتناقضات وتعميق صراعها وإذكـاء           
نارها، بل بنشر ثوابت اإلسالم ذاته من خالل الدراسات العلمية العادلة وإعـادة دور         

 عن املسميات اإلعالمية    الثقافة اإلسالمية الراقية ذات النظرة االجتماعية الرفيعة، بعيداً       
، أو مـا    )) باملعتقدات األساسية لتعاليم السـادة       ((القاصرة، سواء فيما مساها الباحث      

فهذه نظرة قاصرة عن منهجنا اإلسـالمي       . أطلق عليها يف املقابل أدبيات اإلرشاديني       
احلق ؛ ولكنها رمبا ناسبت سياسة العقول الراغبة يف تعميق الصـراع، أو عقليـات               

 خالل مرحلـة السـلطة      ٣٣رة له، ويؤيد هذا ما ذكره الباحث ص       ثمساكر املست الع
القائمة على التجزئة والتناقض وتنفيذ بعض هذه الربامج حتت مظلة االستشارة الغربية            

 نشر البكري رسالة كتبها سيد مرموق من حضرموت ذو تأثري علـى             ((: حيث قال   
سيا حيثهم فيها على عدم االلتحاق باحلركـة        الرجال املنتمني إىل قبائل يافع يف إندوني      

اإلرشادية، ورسالة أخرى كتبها سيد أيضاً مرسلة إىل حضرموت يطلب فيها الكاتب            
 .))من أهل بيته عدم اإلصغاء ألكاذيب السادة، ويدافع بشدة عن قضية اإلرشاديني

شيوعية، لو أخذنا هذه املعادلة، وقارناها مبا كان عليه بعض السادة خالل مرحلة ال            
وكيف انسلخوا عن اإلسالم كله وحاربوا من داخل أقبية مفاهيمهم املتناقضة مدرسةَ            
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أهلهم حبضرموت لعرفنا أن هذا ال يعترب منهجاً علمياً وال عقائدياً اجتماعياً، وإمنا هو              
تعصب فردي أو حتزب فئوي ال يعطي أحداً حجةً على أحد، بقَدِر ما يـدل علـى                 

 .مية الصحيحة لدى اجلميعغياب الصيغة اإلسال
 

 جمعية األخوة والتعاون بتريم 

تناولت الدراسة العلمية مسألة التعليم يف حضرموت، فنقلـت عـن املستشـرق             
لقد عرفت معرفةً جيدةً عدداً من أعضاء مجعية اإلخاء والتعـاون           : سارجنت ما مثاله    

ة وتـرمي يف  اليت انتمى إليها عدد كبري من شباب السـادة يف كـل مـن سـنغافور              
حضرموت، وتولد لدي انطباع بأم يتوقون حقاً لتحسني األوضاع يف حضـرموت؛     
ولكن أحد معاريف من املعارضني للسادة أكد يل أن هذه اجلمعية وقَّعت اتفاقيةً سـريةً   
حتتوي على بنٍد يدعو إىل االكتفاء بتعليم أوالد الضعفاء املساكني إىل مستوى معـني،              

  .)١(اهـ  . )) إىل اإلبقاء على ما للسادة من هيمنة وبنود أخرى دف

وقد وجدنا يف االستدالل برأي سارجنت تأكيداً لدراستنا حـول تضـافر دراسـات              
الباحثني املستشرقني على قضية املتناقضات االجتماعية حبضرموت باهتمام بـالغ وبـالتواء            

 الدراسـات املنسـوبة إىل      مقصود، إذ إن مما يؤسف له غاية األسف حتريف الواقع وحتميل          
 .العلم سياسة التعميق ملفهوم الصراع الطبقي بني السادة وغري السادة كذباً وزوراً

فسواء كانت مجعية اإلخاء والتعاون اليت بذل زعماؤها الكثري من التنـازالت يف             
سبيل النهوض بالدعوة احلديثة، ومل يفدهم ذلك أمام السياسة الغربيـة، أو كانـت              

لم وحلقاته ومدارسه حبضرموت القائمة على النمط التقليدي األبوي فإـا           أربطة الع 
كلها ليست لديها كما نعلم أي بنود سرية تقضي مبنع تعليم غري السادة، أو أن جتعل                

                                                 
  .٣٣ ص)) اليمن كما يراه اآلخر (() ١(
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 مينعون من االستمرار كما زعم سارجنت يف        مثألبناء املساكني والعوام مستوى معيناً      
  .عبارته املنسوبة ألحد معارضي السادة

إنه ال يوجد أحد معارض للسادة من داخـل مدرسـة           : وال أفشي سراً إذا قلت    
اإلسالم، وإمنا معارضو اإلسالم هم معارضو األمة اإلسالمية بكافة طبقاا ؛ إلجيـاد             

وما معارضة اإلرشاديني على    . فرقة بني الفئات االجتماعية املتعايشة يف احمليط الواحد         
ثي الدراسات األنثروبولوجية واملستشرقني على مثـل هـذه         النمط املعتىن به ِقبل باح    

 االلتفات للجانب اآلخر كمـا      مثالصفة إال وسيلةٌ هلدم أحد ركين احلياة االجتماعية،         
 .هو مالحظ يف سياسة االستشراق

وإذا افترضنا أن من اإلرشاديني من يذهب مذهب املستشرقني وبـاحثيهم حـول         
له إىل ملفات وأوراق العلماء الذين درسـوا يف مجعيـة         مسألة احتكار التعليم فإننا حني    

اإلخاء والتعاون ويف زوايا العلم وأربطته ليجد أن نسبة كبرية من شـيوخ املراحـل               
السابقة فقهاء وأصوليني ومفتني وقضاة ودعاة كانوا من غري السادة، وكان تلقّـيهم             

 .للعلم يف هذه املدارس الشعبية املشتركة

 أن ننظر يف سياسـة اإلرشـاد اليـوم يف           -ال التشفي -ملعادلة   علينا من باب ا    مث
عواصمه وهو مينع العديد من أبناء املسلمني عن مواصلة الدراسة يف اجلامعات ليقتصر             
التعليم على فئة معينة حتمل اهلوية اإلقليمية حتت مسع وبصر األنثروبوليجيا، ويف أوسع             

 ن يف ذلك من حيثيات الرؤية العلمية ؟ مواقع حركتهم العلمية والنظرية، فماذا يقولو

وال نعتقد إال أن إرضاخ مثل هذه القضايا للدراسة ستخول العديد مـن علمـاء               
االجتماع أن تنتقد اتمع اإلرشادي وأدبيـات اإلرشـاديني يف الوقـت املناسـب              
وبأسلوب مناسب، وقد ظهر يف األفق نقد وحتليلٌ لكافة مناذج املدارس اإلسالمية، بل             

 . ولإلسالم ذاته، ولشخص الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم 
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والذي جيب فعله على املسلمني االرتفاع من حضيض االستتباع واملالحقة لربامج           
وإذا ما تنبه املسـلمون وخاصـة رجـال العلـم           . الفرقة إىل وحدة اإلسالم العاملية      

وأخذوا يعيدون أسـلوب  واألحباث والدراسات واستفادوا من املنهج العلمي املطروح   
-صياغة املعاجلة للمتناقضات الفكرية بعيداً عن الغرِضية واملرِضية ؛ فسيكون بـذلك             

 تحولٌ واضح يف العالقات االجتماعية والفكرية لصاحل اجتماع املسـلمني           -وال شك 
 .على قواسم امللة احلنيفية السمحة، ودحض سياسة التمزيق والتفريق املعلنة

 

 ء االجتماعي الحضرمي البنا

 لقد كان هدف اإلرشاديني املعلن إصالح ما كانوا         (( : ٣٥ورد يف نص املقالة ص    
يعتقدونه فاسداً يف البناء االجتماعي احلضرمي الذي محله املهاجرون معهم إىل الشرق            
األقصى، وباملقابل فإن العلويني كانوا يقاتلون من أجل احملافظة على ما اعتقدوا أنـه              

  .)) املبادئ اخلرية واألساسية يف اتمع احلضرمي يشكل

لقد كانت دعوة التحديث والتجديد هدفاً للعديد من املـثقفني والعلمـاء            : نقول
واملفكرين حبضرموت وخارجها ومل تكن خاصة باإلرشاديني، وخاض العديد من أهل           

 واجتماعيـة  البيت واملشايخ والقبائل وغريهم من الشرائح االجتماعية معارك فكريـة  
عديدة داعني إىل فكرة التطور واألخذ مبا يفيد من أسباب احلضارة احلديثة، وإمنا كان              
دور املشتغلني بأفكار اإلرشاد إثارة الفنت من خالل حبث التناقضات املذهبية والفوارق            

، ويف نفس الوقت    ))السادة((األسرية بني طبقات اتمع وحتويلها إىل مادة حرب ضد          
دد من السادة بالتصدي هلذه احلرب وإثارة الكوامن اخلامدة حتـت شـعار             اشتغل ع 

ومـن  ﴿، وغاب عن اجلميع يف غمرة االنفعال باقي اآلية          ﴾وجزاُء سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها   ﴿
 .﴾عفا وأَصلَح فأَجره علَى اللّه
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داً وأمواالً  ومل يفلح اإلرشاديون وال الشيوعيون وال العلمانيون الذين كرسوا جهو         
ودعايات كثرية يف إصالح ما كانوا يعتقدونه فاسداً ؛ ألن احملرك والدافع للمعاجلـة              

، وال  ﴾ ومن يبتِغ غَري اِإلسالِم ِديناً فلَن يقْبلَ ِمنه          ﴿خارج عن دائرة املعاجلة اإلسالمية      
 .زالت بصمات اإلحلاد باديةً يف جدار املرحلة إىل اليوم

 

 ة المنطقية بين الرأيين المعالج

 وقد أسس السادة معظم مراكز التعلـيم الرئيسـية يف      (( : ٣٥جاء يف الدراسة ص   
البالد، وسيطروا عليها، وأنشؤوا طريقتهم الصوفية اخلاصة م، وهي الطريقة العلوية،           
اليت كانت مبثابة القوة الدافعة لدورهم التبشريي، وقد ظهر عدد من السادة األتقيـاء              

ين اكتسبوا مسعتهم يف مواقع عملوا فيها ودفنوا فيها بعد موم، حـىت صـارت               الذ
 مراكز لطقوس   -واليت تنتشر يف أحناء عديدة من البالد      -قبورهم ذات القباب الكبرية     

 .))فردية ومجاعية متفاوتة األمهية، وذه الطريقة نشر السادة سلطام الروحية

نسانية البحث عن الثغرات يف اتمع، وها قد        إن الشغل الشاغل لدارسي العلوم اإل     
فعلوا، ورمبا أوغروا ضد السادة عقول وقلوب الكثري من البسطاء ؛ ولكنا إذا أردنا أن               
نكشف زيفهم وخداعهم نضع كلمة قصرية ال تتجاوز السطور اليت حللوا ا واقـع              

عية معظـم    وقد أسس االستشراق والسياسة العلمانية والشيو      ((: حضرموت، فنقول   
مراكز التعليم الرئيسة يف البالد وسيطروا عليها، وأنشؤوا سياسام العلمانية املتدرجة،           
وهي السياسة التعليمية اليت كانت مبثابة القوة الدافعة لدورهم التبشريي، وقد ظهـر             
عدد من السياسيني واملفكرين واخلرباء الذين اكتسبوا مسعة يف مواقع عملهم واشتهروا            

، ومبثل هذه السياسـة     )) مدرسة عاملية    (( وعاملياً حىت صارت سياستهم التوسعية       حملياً
 .))نشر الغربيون والشرقيون واليهود سلطتهم االستعمارية يف األوطان املغلوبة
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 آلمة حق ُأريَد بها باطل 

 مل يكن السادة مبشرين فقط، ولكنهم لعبوا أيضاً         (( : ٣٦-٣٥جاء يف الدراسة ص   
 يف اتمع احلضرمي، ففي نظام حضرموت السياسي التقليـدي شـكل            دوراً سياسياً 

السادة عاملَ استقرار، فكانوا يتدخلون يف الصراعات القبلية املزمنة حيلُّون الرتاعـات،         
ويوفرون أماكن حيادية، وطرقاً آمنةً للمسافرين يف أراضي القبائل املتحاربة، وـذا            

اكن استراتيجية يف طول الـبالد وعرضـها،        أصبحوا حكاماً لقرى حمددة تقع يف أم      
 باإلضـافة إىل السـلطة      -وانطالقاً من هذه القرى اليت تسمى احلوطة متكن السادة          

 من احلصول على والء القبائل احمليطة م، وهكذا امتلك السـادة سـلطة            -الروحية  
  .))سياسية قوية إضافة إىل سلطتهم الروحية 

 متأصـالً يف    -وال زال -ادة يف املنطقة كـان      هذا العرض األخباري عن دور الس     
الواقع االجتماعي ألسباب اجتماعية تستحق الدراسـة األنثروبولوجيـة بإنصـاف،           

 ال يتعمقـون يف الدراسـة إىل اجلـذور          -يف غالب األحـوال   -فالباحثون الغربيون   
ـ           ل األساسية، وإمنا يقفون عند التأثريات السياسية واالجتماعية وينسجون حوهلا أحابي

 . الشكوك واألوهام 

واحلقيقة تبني للدارس املسلم أن اإلسالم قد هيأ يف احليـاة االجتماعيـة الدينيـة               
للمسلمني عموماً حقوقاً متساوية جيب العمل عليها يف احلياة، وأعطى علماء املسلمني            
ومشايخ السلوك وقادة اتمعات وأتباعهم موقعاً اجتماعيـاً يسـاعد علـى دئـة        

لطبيعية البشرية وإقامة التوازن االجتماعي يف العالقات مبا يتالءم مع احلاجة           األوضاع ا 
 . اإلنسانية املسلمة وغري املسلمة 

وكما هو احلال يف تأثري العائلة ذات الصفات والسمات الوراثيـة عنـد الغـرب             
 حسب العـادات    ((والشرق يف توارث احلكم والسياسة والتأثري القبلي واالجتماعي         
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 فإن اإلسالم قد منح املصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم صفاٍت ومساٍت             )١())ليد  والتقا
وال زالت آثارها قائمةً يف عـامل       . من النسب واخلُلُق واحلكمة يفتقر إليها كل الناس       

األمة إىل اليوم، ومنها بعض املراتب االجتماعية القائمة على شرف اإلسـالم ذاتـه              
من هذا الشرف نالت العائالت املرتبطـة باإلسـالم         كدين، ال على شرف العائلة، و     

وخاصة من نِسب إىل نيب اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نصيباً من الشرف والوجاهة،               
ونال هذه الوجاهة أيضاً شرائح اجتماعية أخرى مشروطة يف اإلسالم خبدمة الـدين             

 . ودعوته ال بتعظيم الذات ومصاحلها

فيها أوضاع الدولة اإلسالمية وساد العامل اإلسـالمي        ويف املراحل اليت اضطربت     
صراع احلكم وسياسة التجييش وفصل الدين عن الدولة بدأ االيـار االجتمـاعي،             
واضطر العقالء يف الواقع املتمزق أن يلجؤوا إىل املعاجلة املناسبة للواقـع والتركيـب              

 ومجـع الكلمـة،     االجتماعي، فظهر العديد من آل البيت يف بلدان شىت باإلصـالح          
وخضع القبائل ومحلة السالح جلاههم الروحي املتعمق يف النفوس املسلمة، وسـاعد            

 .هذا األمر على إقامة التوازن يف احلياة

أما يف حضرموت فدور آل البيت بارز كل الربوز لعمق التأثري الديين اإلميـاين يف               
ـ          ربز مـن خـالل     نفوس احلضارمة بكافة شرائحهم، فكان حبهم للدين واإلسالم ي

التزامهم آل البيت وملشايخ العلم والدعوة، وكان آل البيت وغريهم مـن املشـايخ              
وأصحاب اجلاهات يساعدون الناس على وضع األمان واالطمئنـان لتسـود احليـاة          
االجتماعية حملات الدعوة اإلسالمية الداعية إىل األمن والتحابب، وليس لدى السـادة            

علمـائهم  ((وهـذا سـائر يف      . إلقامة حكم شامل ألحد    )) كسر السيف    ((رغبة منذ   
                                                 

 نساء من عائلة معينة منذ قـرون        )) اململكة املتحدة    ((وإال ما معىن أن حتكم بريطانيا       ) ١(
 !طويلة حىت يومنا هذا وحنن يف القرن احلادي العشرين 

 .عقليات املستشرقني والباحثني وتأكل منه وختدمهوهذا ينفيه اإلسالم فقط وتؤيده 
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وقد يضطرون إلقامة املصاحل االجتماعية لغريهم من النصـح أو          .  إىل اليوم    ))وقادم
التأثري على بعض القبائل والقرى حبكم الوالءات املتوارثة من امتداد النفـوذ وإقامـة              

داد لدى غريهم لذلك، وإذا مل      احلوط اآلمنة للغرض املشار إليه سلفاً إذا وجدوا االستع        
جيدوا لدى غريهم الرغبة يف ذلك تركوا االستعداد لدى غريهم لذلك، وإذا مل جيـدوا      

 . لدى غريهم الرغبة يف ذلك تركوا األمر ملن يشتهيه 

ومل يعرف اتمع اإلسالمي سياسة العداء املبطن واملعلن ضد آل البيت جلـاههم             
 استطاع الكافر املستعمر أن ينفذ إىل اجلسم اإلسـالمي   وشرفهم املقرون بالدين إال ملا    

بعد سقوط دولة اخلالفة يف تركيا وظهور عصر االستعمار، ورغم ما أدخله األجـنيب              
من منافع اقتصادية وإدارية فقد أدخل مع ذلك فتنة ودماراً اجتماعياً خطرياً، ومازالت             

 .آثاره إىل اليوم
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 عند املتابعة االستقرائية للظواهر املعرفية والثقافية الدالـة علـى           يستفاد إىل حد ما   

 من خالل مراجعة حبوث ومتابعات علماء التاريخ واآلثـار          ))مستوى ثقافة الشعوب  ((
 آلرائهـم وزنٌ يف عـامل       ))علماَء وخمتصني ((واالجتماع، وهؤالء قد صاروا يف عصرنا       

 .املعرفة

 نصيب وافر من اهتمامـات أويل       )) حلضرموت   (( وبالنسبة ملا حنن بصدده فقد كان     
 مبـا ال مزيـد      )) دراسة أوضاع حضرموت     ((االختصاصات يف كافة العلوم، مما أغىن       

 .عليه؛ سلباً وإجياباً

 حيملون هدفاً معيناً وغايـاٍت حمـددةً        -يف أغلب األحوال  -والباحثون املختصون   
ن الباحث منهم راضخاً لرؤيٍة فكريٍة      تتشكّل ا مادة البحث ونتائج التقارير، وقد يكو       

أو سياسيٍة حمددٍة، كل هذا يشكل مادة التحصيل العلمـي ملقتضـيات الدراسـات              
 .العلمية

وبطبيعة الواقع تكون الدراسة والبحث رمساً أو رصداً آلياً لظواهر املعلوم من حركة             
الجتمـاعي  األفراد أو سلوك اجلماعات أو استقراء النصوص والنقوش أو السـلوك ا           

املشاهد، وكثرياً ما تستطيع العقول الباحثة تكريس هذه االستقراءات السـتنتاجاٍت           
 وفْق السياسِة املرسومة لالستقراء،     ))اجلهة املراد تناوهلا  ((النيلُ من   : معينٍة يكون حمصلها  
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جـه  رات أقالم املستشرقني ومن نهج منهجهم االستقرائي املو       مثويكون هذا غالبها يف     
 : على حمورين

 .تقرير حالة اجلهل يف الواقع وآثار انتشاره -١
 .بثّ روح العداوة وتكريس الفُرقة من خالل التناول الذكي -٢

وقد لُوحظ هذا االجتاه يف العديد من كتابات املؤرخني والباحثني، ومنها ما قد ورد              
  .)) اليمن كما يراه اآلخر ((يف تقارير كتاب 

 من جامعة إكسـتر بربيطانيـا       )) ألكسندر كينش    ((عرب عنها    كما   -فحضرموت
توفر للمهتمني بالدراسات اإلسالمية جمموعةً متنوعةً من مواضيع البحث العلمـي،           ((

  .)))١(كلُّ واحٍد فيها جدير عرب ذاته بالدراسة والتحليل 

ونعتقد من وجهة نظرنا وحنن نتطلع منذ الوهلـة األوىل إىل هـذه االهتمامـات               
الستشراقية بالبحث العلمي أا رمبا قَربت أفهام األجيال إىل هدٍف علمي حمدٍد وغايٍة             ا

حبثيٍة شريفة، ولكن سرعان ما يتبخر هذا األملُ عندما يتتبع املالحظُ اختيـار بعـض               
 )) اليمن كما يراه اآلخر      ((املواضيع وأسلوب التحليل ملوادها االجتماعية، فهذا كتاب        

 لـيس   ((:  موضوعاً حساساً فيكتب عنه قائالً     -والذي حنن بصدده  -باحث فيه   خيتار ال 
من املبالغة القول بأن جمرد أن جيد الباحث نفسه يف هذا اجلزء من اجلزيرة العربية فإن                

  .))انتباهه سيتركز مباشرة على ظاهرة تبجيل قبور األولياء 

دمسةٌ للمدرسـة االستشـراقية      قضيةٌ   )) ظاهرة تبجيل قبور األولياء      ((وحنن نرى أن    
 ، )) الكفر واإلسالم ((باعتبارها أساس املعركة بني 

وأن الكافر الغريب والشرقي إمنا شغلته يف دقائق تركيبات وعِيه املعاصر قدرةُ هؤالء             
الصاحلني يف العصور املاضية على غزو العامل باحلكمة واملوعظة احلسنة، حىت صـارت             

                                                 
 .٣٠٧ ص ))اليمن كما يراه اآلخر  (() ١(
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بورهم صفةً متالمحةً من املسلمني التقليديني الـذي تـربطهم          ظاهرةُ تبجيِل مواقِع ق   
 .أواصر املذهبيِة وآِل البيت والتصوِف

وهلذا أفرزت هذه املراحل اجلديدة تالحم املدرسة احلديثة إىل جانب االستشـراق            
 .والصليبية حلرب إبادِة وطمِس كلِّ املعامل واآلثار املبينة ذكرى أو حوليات الصاحلني

 أمر خطـري    )) واملدرسة التنويرية    - املدرسة االستشراقية    ((فر املشترك بني    إن التضا 
للغاية يف تقديرنا ملسرية الفكر اإلسالمي املعاصر، حيث تتحد أساليب طرِح املدرستِني            
عبارةً وحبكةً واستدالالً وختالف متاماً أسلوب وعبارة ورؤية املدرسة التقليدية بكافـة           

أ االنفصام يف شخصياِت املدرستني، وبـدأت قضـيةُ التـربزخ      مناذجها، ومن هنا بد   
 .وااللتصاق السليب مبدارس الغثاء العاملي

 يلزم املتناِولَ أن يسترضي اجلميع من خـالل         )) البحث العلمي اِحليادي     ((إن مسألةَ   
األمانة العلمية يف النقل والتعليل، ويتجاوز أسلوب االفتعال واالنفعـال املـؤدي إىل             

 .صادٍم معٍني بني مرحلتني أو جيلني أو رؤيتني داخل احلظرية اإلسالميةت

فاحلظرية اإلسالمية تتسع ألسلوب التحليل والتعليل والنقد اإلجيايب، وتـرى أنـه            
 .ضروري لتقسيم املراحل واألفراد والتوجهات الفكرية

 تسـتغلّه   ))   فمادةُ صراٍع دفنيٍ   ((أما االستعداء من جهة واالستعالء من جهة أخرى         
النفوس املغِرضةُ باسم العلم للتشفي من األطراف، أو ليكون طرفاً لتجديـد الـرؤى              

 .اجلاهلية املقيتة

زيارة أضرحة األولياء   ((نالحظ مثالً أسلوب تناول املؤلف املشار إليه ملقاله املسمى          
 ))  نفثات السموم  (( وكيف سيدخل إىل حتليل هذه الظاهرة من خالل          ))يف حضرموت 

املؤدية إىل تشويه املدرسِة التقليدية مدرسِة آل البيت، وإعطاء املرحلة ِصبغةَ الفوضـى             
 : االجتماعي املتناهية، فيقول بادئ ذي بدء
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من بني املالمح املميزة لتاريخ حضرموت هي الفوضى القبلية، وما نتج عنها مـن              ((
  .))غياب االستقرار السياسي 

 قضية تبجيـل قبـور      ((ح التاريخ األساسية هي ما بني       وهذا يشري به إىل أن مالم     
، وكأما نتيجة غياب القرار السياسي، مع العلم أن كثرياً          ))الفوضى القبلية   + األولياء  

، ومل  )) االسـتقرار    ((من البالد اليت حيكمها قرار سياسي اقتصادي ال تتمتع مبا مسـاه             
 قبور األولياء، وإن انعـدمت هـذه        تتجاوز مشكلة الفوضى القبلية وعادات تبجيل     

لسبٍب أو آخر فالبد أن يكونَ يف املقابل مشكلةُ تبجيِل املاِل وأهله والبنوِك ومواقـع               
 .الربا احلرام والفوضى األخالقية واالجتماعية والتسيب الوظيفي

  هي الربط بني مـا أمسـاه بالفوضـى          ((واحلقيقة اليت حتتاج إىل اإلبراز والتحليل       
، واحلالة العامة للمنطقة العربية واإلسـالمية يف        )) وعدم االستقرار السياسي     -ة  القبلي

 .ظل األوضاع املهترئة

فحضرموت جزٌء من اليمن، واليمن جزء من دولة اخلالفة، واالضطراب الذي هيأ            
الفوضى القبلية وأشعلهما كان شذوذ القاعدة، ومن أهم عواملـه ضـعف الدولـة              

، وأطماع دعاة   )) تركة الرجل املريض     ((ط الدول األوروبية على     املركزية ذاا، وضغو  
التقدم والتحرر يف األوطان العربية، وبروز سياسة القوميات والعصـبيات، وحركـة            

 .اليهود العاملية ومؤسساا

 وماذا عسى أن تكون حضرموت يف هذا اخلضم اهلادر من السلبيات؟ 

لعدن، وما نتج عنه من سياسات وتناقضـات   وأضف على ما ذُكر احتاللَ اإلجنليز       
 اليت حركت عواطف البداوة واحلضـر، وسـهلت         )) فَرق تسد    ((إلجناح استراتيجية   

باملال واجلاه عواملَ املنازعة واملقارعة يف البعض، وعواملَ االستجابِة والذِّلَّـِة للكـافر    
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اٍع بقراٍر سياسي استعماري    عند البعض اآلخر، وحتولت الفوضى القبلية إىل أَتوِن صر        
 .ورعايٍة سياسيٍة عامليٍة

 لقد أدى غيـاب   ((: كلُّ هذا وأمثاله أدى إىل بعد ذلك إىل ما وصفه الكاتب بقوله           
احلكومة املركزية إىل متتع رجالُ القبائل املسلحة عملياً بسلطٍة غِري حمدودة واعتباطيـة             

سياسي واالقتصادي، الذي أعاق بدوره     يف الغالب، ونتج عن هذا غياب االستقرار ال       
تطور العالقات التجارية بني أجزاء خمتلفة من البالد، وأعاق أيضاً منو اإلنتاج الزراعي             

 .)١( ))فيها 

 يف املنطقة، وجملبةً    )) معادلَ استقراٍر    ((لقد حاول املؤلف أن يضع السياسة الربيطانية        
املسلحون واملنتمون إىل وحداٍت سالليٍة      ولقد متكن القبائل     ((: لألمن فيها، حيث قال   

متعددٍة السيطرة على إقليم حضرموت منذ أواخر العصور الوسطى وحىت الثالثينـات            
 .)٢( ))يف هذا القرن، عندما جنح الربيطانيون يف بسط نفوذهم على مجيع أحناء البالد 

توسعيةً ال  ودخول بريطانيا إىل جنوب اليمن آنذاك كان يف حد ذاته أطماعاً            : قلت
بناء للمنطقة وجلب استقرار ا، وما صنعته يف املنطقة من معاهداٍت ومحايٍة إمنا كان              
جزءاً من استراتيجية االستعمار العاملي، وفصل املنطقة عن قرارها السياسـي العـاملي          

 .املتمثل بدولة اخلالفة آنذاك، ومل يكن عامالً مساعداً لالستقرار

 ويف ظل هذه الظـروف      ((:  اليت عرب عنها املؤلف بقوله     وهلذا وذاك جاءت املرحلة   
اضطر اتمع احلضرمي خللق املؤسسات القادرة على التعويض جزئياً على األقل عـن        

                                                 
 .٣٠٨املصدر السابق ص ) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
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غياِب دولٍة فعالٍة ومستقرٍة، حيث مالت هذه املؤسسات يف حضرموت إىل التطـور             
 .)١())ى ِغرار احلرم املكيعل) منطقة مقدسٍة(وفقاً للنمط العريب املعروف واملتمثل يف 

إن النمط االجتماعي العريب اجلاهلي يكاد أن ينعدم عن الواقع العريب اإلسالمي بعد             
انتشار اإلسالم، وحىت احلوط واملواقع اآلمنة اليت اختطها القبائل كما أمسـاهم لـيس             

اإلسالمية على  جتسيداً لألمناط العربية اجلاهلية بقدر ما هي إفراز طبيعي لتأثري الشريعة            
 .املواقع املتأثرة باإلسالم ودعوته احلقة إىل التكافل االجتماعي والتعاون على فعل اخلري

وهذا ما تؤكده الشروط والوثائق املقيدة وامللِزمة لألفراد والقبائل يف هذه األمنـاط             
 .االجتماعية

سـالمية  إن سياسة االستعداء من مؤلفي هذه املقاالت يلزمهم ربـط املنطقـة اإل            
 حجةً هلم يف تصوير اتمع      )) االستقرار السياسي    ((باجلاهلية العربية، وهم جيعلون من      

 .السليم والعكس بالعكس

والبحث العادل إمنا يربز تأثري احلياة اإلسالمية على الواقع االجتماعي وتأثر الغالبية            
قرار السياسي املركزي    تصبح كافةُ اإلفرازات االجتماعية عند غياب ال       مثمببادئه، ومن   

معاجلاٍت إسالميةً حمليةً لتفادي الفوضى القبلية واالجتماعية، نابعةً من أصالة املسـلم            
 .ومدركاته الفكرية يف اختاذ قرار اإلصالح االجتماعي

إن تفسرينا الواعي ملقتضيات التخلف االجتماعي إبان مرحلة غياب الدولة املركزية           
 ليست كما عللّه املؤلـف      ))اِحلمى اليت برزت يف هذه املرحلة     احلُوط و ((يربز بيقني أن    

 الذي ضرب املؤلف به مـثالً       ))احلرم املكي ذاته  ((؛ ألن   ))وفقاً للنمط العريب املعروف   ((
، ومل يأت كإفراٍز عريب حملـي،       )) امللة احلنيفية    ((عربياً إمنا جاء من واقع التدين القدمي        

 وحماوالٍت اجتماعيـةً ذات صـبغٍة   )) نقلةً إسالميةً جديدةً   ((وإمنا جاءت هذه احلوطة     
                                                 

 .املصدر السابق) ٣(
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املسـلم أخـو    ((روحيٍة مرتبطة باإلسالم ومبادئه، وهو الداعي إىل التكافل والتراحم          
 مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسـد         ((،  )).. املسلم، ال يظلمه، وال خيذله    

ال خـري يف كَـِثٍري ِمـن        ﴿،  )).. سدالواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجل        
 .﴾نجواهم ِإالّ من أَمر بصدقٍَة أو معروٍف أو ِإصالٍح بني الناِس

 أخطأ يف وظائفها   )) احلوط   ((وهلذا نرى املؤلف عندما أخطأ التقدير يف تعليل ظاهرة          
 كان قـد    الشرعية، وطعن يف سالمة القصد الذي من أجله حوطت هذه احلوط، وإن           

 .أفاض بعد ذلك يف تفصيل فوائدها االجتماعية األخرى

إن اَس اخلطري الذي حنن ندافع عنه هو قضية الدين والتدين، ونـرى أن هـؤالء                
 لتحليلها وفـق سياسـتهم   )) املسألة ((املفكرين واملستشرقني يركزون دائماً على هذه    

 ويف حضرموت يطلق على هـذه  ((: له املؤلف، واقرأ معي ما يقو)) فرق تسد   ((العاملية  
، وهي اليت تقدم محايةً مؤقتةً لزوارها حىت ولو كانوا جمرمني           )) حوطة   ((املؤسسة اسم   

 .)١( ))هاربني من العدالة، إذ يعترب كل ما يقع داخل حدودها حتت احلماية اإلهلية 

تماعيةٌ متعددةٌ، مـن    وهذا التحليل غريب يف مبناه ومعناه، فاحلُوطُ هلا وظائف اج         
أمهها توفري احلمايِة حلركة التجارة ومنتجات احلرف، وكوا موقعاً لتبـادل املنـافع،          
وليست وظيفتها كما عرب املؤلف محاية ارمني اهلاربني من العدالة، إذ لـو كانـت               

 مل   ذاا )) احلوط   ((هناك عدالة يف اتمع ملا أُسست احلوط وال قامت وظائفها، بل إن             
 ((تؤسس إال حلماية العدالة وإبراز أشرف مناذجها، وهو األمن يف اتمع املضطرب، و            

 اليت عرب عنها الكاتب بصورة مشوهة إمنا هي ختويـف العلمـاء أو              ))احلماية اإلهلية   
الصلحاء ألهل البطش والظلم مبصريهم احملتوم يف الدنيا واآلخرة؛ ولكن الدراسة الـيت        

                                                 
 .املصدر السابق) ١(
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  املؤلف((قَلَب((       عاً لعقيدته ورؤيته جعلِتبا تأسلو ))      ن أسسـهاطَ وماحلُو ((   موقـع 
 . الرغبات، وموقع محاية ارم باسم اإلله

وهكذا يكون التحليل العلمي لدى أمثال هؤالء، فها هو يستطرد يف سرد أحـوال              
  كذلك فإن املكانة الدينية للحوطة يف حضرموت تستمد كما هـو ((:  فيقول ))احلوط((

يف اجلزيرة العربية تقريباً من السلطة الروحية الرفيعة اليت يتمتع ا مؤسسها التارخيي أو              
، ووفقاً للتوقعات الشعبية يفتـرض أن       )ويل(املزعوم الذي يعتقد بأنه رجل صاحل أو        

 حمايداً أو غري    -وهو يف العادة أحد أفراد عائلة تتوارث الزعامة الدينية        -يبقى املؤسس   
 الدوام يف وسط الصراعات القبلية والقرابية العنيفة، وتبعاً لتقاليد متعارٍف           مسلح على 

عليها فإنه يهاجر من بلده األصلي إىل بلد بعيد ليستقر فيها معيناً حدود ما سيصـبح                
حوطةً جديدة، فإذا أوىف ذه املتطلبات فإنه يتوقع دعوةَ القبائل احمللية لـه ليكـون               

اا املتعددة، وعليه فإنه سيلعب دوراً رئيسياً يف مفاوضات السالم          حكَماً بينها يف نزع   
بني القبائل املتحاربة واليت تعيش يف األراضي احمليطة وتعترف بسلطته اليت يشار إليهـا            

 .)١( ))) جاه(بلفظ 

ولفك رموز هذا التحليل املتشابك نود أن نقف بأمانة أمام العبـارات امللتويـة،              
 : كقول الكاتب

 أسلوب تشكيك يقوم علـى التعـريض        ))... مؤسسها التارخيي أو املزعوم    (() ١(
 حتريض الفئات املنشقة أو الرؤى      مثمبقامات املسلمني والنيل من تراتبهم االجتماعي،       

 .التنويرية كما تسمى على الطعن يف مصداقية هذا التأسيس وفوائده

عقـالء  (( طرح السالح من      جيعل الباحث مسألة   )) ووفقاً للتوقعات الشعبية     (() ٢(
 مسألةَ مصلحٍة متفٍق عليها يف الواقع الشعيب، واحلقيقة غري ذلـك،            ))ومناصب احلوط 

                                                 
 .املصدر السابق) ١(
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فكسر السيف واالمتناع عن محل السالح مبدأٌ أساسـي شـرعي لـدى مدرسـة               
حضرموت ومناصبها ينبع من تعاليم اإلسالم ال من مقتضيات الواقع الشعيب، وإذا ما             

ف موقع الواقع الشعيب من هذه اإلجراءات فإمنا يأيت احتـرام الشـعوب             أردنا أن نعر  
 .للعلماء واملناصب من خالل التدين ومتثيِله حق متثيٍل يف حياة الشعوب

وهذا ما فرض على اجلميع تقبل إقامة احلوط واحملميـات الشـرعية يف الواقـع               
عد االحتالل، فهي حمميات     اليت فرضها الكافر ب    ))احملميات((املضطرب، خالفاً لسياسة    

 على األوطان، وانتزاع    )) االستعداء   ((فُِرضت على الواقع الشعيب، وأقيمت على أساس        
 . بني شعوب املناطق)) فَرق تسد ((حقوق اآلخرين، وإشاعة مبدأ 

وخاصة تلك اليت أسهمت يف     -إن التحليل السليب من محلة األقالم لألعمال اجلليلة         
 والنظر إىل التراتب االجتماعي املتالئم مـع        -ار النسيب يف الواقع القبلي    صنع االستقر 

األوضاع السائدة على ما فيه من قصور وجتاوزات هو ألطف حاالً من وجهة نظرنا،              
وأقرب إىل املعاجلة عند البحث عن أسباا؛ هو أفضل من اهلـدم االجتمـاعي غـري                

، فاخلرباء العقالنيون مهما    ))ماً وحتليالً معرفياً     ِعل ((املسؤول الذي تعتربه األقالم الباحثة      
أوتوا من أسباب املعرفة االنتقائية فهم ال حيسنون التعليل الدقيق لكافة األمور، وخاصة             

، وخاصة  )) سالمة التراتب االجتماعي يف الشرائح اإلسالمية      ((ة على   بنيتلك األمور امل  
 .عد أكرب عوامل الربط بني الفئاتيف مسألة العالقة النفسية والعاطفية، اليت ت

 لفارق املسافة بني عدالة اإلسالم ذاته وبني التجـاوزات          )) التقييم   ((وحىت يف حالة    
اليت تنشأ يف الواقع املتحول بفعل اجلهل وسيادة القبلية والتناقضات االجتماعية، فهي            

 مرتبـة االسـتبداد      أن يضع األوليـاء والعلمـاء يف       ))أنثُروبولوجي((ال ختول لباحٍث    
 املسـتخدمة هلـدم     ))العساكر((واالستعداء على الواقع؛ إال إن كان الباحث من ذات          

 .الدين باهلجوم على أهله ورجاله، وإضعاف دوره يف الواقع املتناقض
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وهذه وظيفة االستشراق العلمية ووظيفة من حنا حنوهم من فصائل العمل املشترك،            
 : التاليةوهذا ما تفسره عبارات الكاتب 

 إن جزءاً من هذه الصفات يتجسد وخيلد يف ضريح الويل الـذي يصـبح               (() ١(
  .))تدرجيياً موضعاً للعبادة والزيارات الدينية يقوم ا السكان احملليون 

 فغالباً ما يكون الويل منحدراً من إحدى العائالت احلضرمية اليت تشـكل             (() ٢(
يف السادة، وهم أحفاد الرسول، واملشايخ، وهـم        أعلى شرحيتني يف اتمع، واملتمثلة      

  .))األرستقراطية الدينية احمللية اليت تدعي احندارها من أصل نبيل 

 :  يتكون اتمع احلضرمي التقليدي من الشرائح التالية(() ٣(

 .رجال القبائل املسلحون:  القبائل، أي-١ 
 يفتقرون إىل    الضعفاء، وهم التجار والفالحون واحلرفيون الذين      -٢ 

 .أصل قبلي أصيل وال حيملون السالح
 الصبيان، وهم الذين ميارسون حرفاً حمتقرة كاجلزارين واحلالقني         -٣ 

 .وحفاري القبور واملوسيقيني
 . العبيد، وهم أحفاد الرقيق السود-٤ 

ومن الطبيعي أن الشرائح األربع األخرية تفرز عدداً من الصاحلني أقل بكثري مـن              
 عالوة على ذلك يبدو أن األولياء من الصبيان والعبيد نـادرون            مث األوليني،   الشرحيتني

 .)١())للغاية يف الوقت ذاته، ويف كثري من احلاالت يكتنف الغموض أصل الويل

 على اإلثارة والتشفي من تركيبات اتمع اإلسـالمي وحماولـة   بينوهذا السياق امل 
 اعتقادي اجتماعي طبقي كاٍف العتمـاد       الزج بالشرائح االجتماعية يف أَتون صراعٍ     

                                                 
 .٣١٠املصدر السابق  ص) ١(
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املدرسة التنويرية ومن حنا حنوها يف اختاذه حجةَ األخذ والتناول ضد املدرسة التقليدية             
 .وتراتب الواقع االجتماعي القدمي

وإذا ما تتبعنا أساليب الدس والطعن والفتك باملسلمني ستجد أن املادة الدمسة الـيت             
ع الريب والشكوك ومواطن اجلهل والتعفن االجتماعي حىت        اعتمدها الكاتب هي مواق   

أثناء املناسبات املربوطة بالصاحلني واألولياء، بعد أن شابتها شوائب التمرحل ووردت           
عليها العادات الشعبية، اليت تستغلها عناصر الفساد وجتارة األجساد، فخذ مثالً مـن             

 :استدالالت الكاتب
ناطق املذكورة آنفا، باإلضافة إىل إقامة أسواق حية         تصاحب الزيارة الرئيسية للم    ((

الكثري من الغناء والرقص الشعيب، مما حيقق أحيانا متعة كبرية للزوار البالغني ذكـورا              
وإناثا، ووفقا لإلخباريني الذين حتدثت معهم واملصادر احمللية املكتوبة ميكن أن حتقـق             

خر إىل اجتماع غري مشروع مع      هذه املهرجانات متعة جنسية، وقد تؤدي من وقت آل        
 .الزوار

 باللجوء إىل شفاعة الويل اليت يعتقد       مثإن مرتكيب اخلطيئة حياولون تربير سلوكهم اآل      
ميلك صـاحب  ) وحسب االعتقاد الشعيب(أا تشمل كل الذين قدموا لزيارة ضرحيه،      

 .)١( ))الضريح القدرة على إبطال أو غفران كل اآلثام املرتكبة من قبل ضيوفه 

وال نعلم فيما نرى ونعيش ونشهد من زيارات حضرموت الرمسية ما يبلغ فيه حال              
الزوار إىل هذا احلد الدينء من الفحش، وال من هذا املفهوم اخلسـيس يف شـفاعات                
األولياء؛ اللّهم إال إن كان هذا املعتِقد كافراً والعياذ باللّه، أو هو من جنس احليـوان                

 .اهلية ميارسها قوم جاهليون ال عالقة هلم بالعلم والشريعةوالبهائم، أو هي عادات ج
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وما أن يفرغ الكاتب من استفراغ كيده املكذوب على الزيارات حىت ينربي لطرح             
التبعة على العلماء من جهة، ورفع شأن مواقف املدرسة التنويرية من جهة أخـرى،               

واليت تبدو أا تعود إىل     -) املدنسة(وال حنتاج للتأكيد هنا بأن تلك التوقعات        ((: فيقول
 . تلقى استهجانا شديدا من قبل الداعني احملليني إىل العفاف-ما قبل اإلسالم

 على الرغم مـن     )١ (!ومع ذلك فإن حاالت االستهجان ليست كثرية على ما يبدو         
 معروفة لدى علمـاء     -واليت تنتقد مسألة التقرب من األولياء     -أن كتابات ابن تيمية     

  .))حضرموت 

وهذا اخللط املقصود يشري إىل أن املسألة مسألة علماء، وليست اعتقـادا شـعبيا،              
وكأن علماء حضرموت عرب تارخيهم قد جهلوا مسألة احلرام فصاروا يتسـاحمون يف             

 حرمةَ الزنا يف العامل     -ولألسف- ومل يعرف أحد منهم      ))املتع اجلنسية خالل الزيارات   ((
 ((ية حىت ظهرت كتابات ابن تيمية، وحسيب أن هنا          بقرآن وال سنة وال مذهبية إسالم     

 ((، ومن هنا تبدأ مسألة البدائل، ومن هنا تكشف األوراق، ومن هنـا              ))مربط الفرس   
 .، ولألسف ))يتهيأ العمل املشترك والتضافر املمنهج بني املدرستني 

 العـريب   فاملدرسة التنويرية اليت أشاد ا الكاتب ضمنا وأشاد بتعاليمها يف الواقـع           
واإلسالمي ناصبت العداء كافة املظاهر التقليدية حقا، وسامهت يف إشاعة اإلفك عن            
صاحلي األمة ومظاهرهم الروحية، ولكنها بيقني قـد خـدمت حليفتـها املدرسـة              

 .االستشراقية يف السكوت عن بيوتات الرباء احلرام، ودون أي حرج شرعي يذكر

                                                 
القارئ ومالعبة ذهنه، فحينا يعترب الزيارة حتقق متعة كـبرية للـزوار            هكذا يكون العبث ب   ) ١(

فإن : البالغني، قد تؤدي من وقت آلخر إىل مجاع غري مشروع، مث يرجع يف موقع آخر ليقول
 .حاالت االستهجان ليست كثرية على ما يبدو
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 حـىت اليـوم     )) أكلة القصعة    ((ات الودية بني    وال زالت هذه املدرسة البارة بالعالق     
 ما تتقزز   )) العلماء واألولياء وآل البيت      ((تناصب املظاهر التقليدية العداء، وتنشر عن       

منه العقول السليمة، وتنفر منه ضحايا املرحلة عن استتباع املدرسة القدميـة، وـتم              
ولكنـها  .. ت والسـعايات  كثريا بإشاعة الفحشاء واملنكر يف الذين آمنوا بالـدعايا        

 يف  )) املدرسـة االستشـراقية      ((ولألسف ال تتجاوز حىت مرحلة حسن الظن ا لدى          
سكوا عن مظاهر اخلالعة والفحشاء والقنوات ودور السينما والفـتح اإلعالمـي            

 .الغريب والشرقي يف داخل العواصم التنويرية

م يفقده القدرة علـى معرفـة        بني الكاتب واإلسال   )) العالقة الروحية    ((إن انعدام   
احلكمة اإلهلية يف جمريات اإلعجاز والكرامة، بل وحىت السحر وانفعاالت الظـواهر،            
بل يفسر كل هذه االنفعاالت ومتعلقاا بالعقالنية اردة من جهة لتشويه الصـورة             

 .الشرعية لدى الصاحلني يف الصاحلني من جهة أخرى

 :ياء بقولهوهلذا يفسر مسألة اخلوف من األول

إن اخلوف من انتقام الرجل الصاحل يفسر سبب أخذ احلضرميني العهـود وعقـد              
إن األطراف املتعاقدة تدعو الويل ليصبح شـاهدا        : االتفاقيات داخل املزار املبجل، أي    

  .)١( ))على االتفاق 

واملعلوم أن اخلوف قاعدة يف البشرية من كل جمهول، وبالنسبة لعقيـدة اإلسـالم              
 من اللّه أصل من أصول العقيدة، والذين خيافون نقض العهود بعد إبرامها ال              فاخلوف

خيافون انتقام املثل والشبه، وإمنا خيافون العقاب املترتب على النقض، وإن كان العهد             
 .قد وقع يف قبة ويل

                                                 
 .٣١٣ ص)) اليمن كما يراه اآلخر (() ١(
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وإذا كان هناك جيل بلغ به اعتقاده يف صاحلي األمة أن أسهم اعتقـاده ذلـك يف                 
إصالح ذات البني من داخل قبة الويل فهذا خـري عظـيم ومرحلـة              تأمني الطريق و  

 .مباركة

وإمنا يكون االستغراب الواسع من عهود وعقود عقدها احلضرميون وغريهم بعيـد            
مرحلة االستعمار ليست داخل املزار املبجل، وإمنا حتت القصور وإدارات الكفار وبني            

ا أدىن عالقة شرك القبور، بقدر مـا     يدي عناصر الكفر واالبتزاز، وبالطبع مل يكن فيه       
 .صارت عالقتها أقوى بشرك الكافر احلريب وسياسة املسخ العاملي املسعور

إن قضية االستسقاء وإنزال املطر مسألة ال يعرفها الباحثون الكفـار، وال ترضـخ              
لقواعد العلم النظري، ومهما حاول الكاتب وأشباهه أن يعللوا هذه القضية فلن يصلوا             

ضوح وبيان، وهلذا تلزمهم عقوهلم اردة أن يعتقدوا يف املسلمني عبـادة القـرب   إىل و 
 . وطلب الغيث من احلجر والشجر ال من رب البشر

 :وهلذا عرب الكاتب عن حريته بقوله
 ويبدو أن بعض األولياء يعتربون صانعني لألمطار بدون منازع، وميكن االستدالل            ((

، وبطبيعة احلال فـإن طلـب   )) بياع السيول (( و ))ر   موىل مط  ((على ذلك من ألقام     
االستسقاء من املزارات يثري نقمة واستهجان العلماء ذوي العقلية السلفية، باعتبارهـا            

  .)١( ))طقوساً غري إسالمية، وانتهاكاً واضحاً ملفهوم التوحيد اإلهلي 

دائما يدرك أنه يراد به      )) احلبك املعهود    ((واملتأمل منا بالطبع هلذا اخللط املقصود و      
وضع املدرسة التنويرية يف موقع الصدارة وسالمة املعتقد، وهي شهادة يفتخر ا مـن             
الكافر، إذ لو شهد للتصوف بسالمة التوجه لكان احتادا شركيا بني عبـادة القبـور               

األوليـاء صـانعي    ((وعبادة املسيح من وجهة نظر اآلخرين؛ ولكنه قد اقتنع مبسـألة            
                                                 

 .٣١٤املصدر السابق ص) ١(
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 بدون منازع، وأنه ال يقف أمام هذا االعتقاد الشركي أحد غري العلماء ذوي              ))األمطار
 .العقلية السلفية

بيـاع  (( و   )) مـوىل مطـر      ((وأعتقد أن العلماء ذوي العقلية السلفية يؤمنون بأن         
 رجال صاحلون، كان الناس يعتقدوم يف حيام فيطلبون منـهم الـدعاء             ))السيول

 )) قـرباً معينـاً      (( ))بياع السيول (( وال   ))موىل مطر ((ة، وليس   فتحصل من اللّه االستجاب   
 بـاحلجز املسـبق ، ورمبـا        )) بياع السيول    ((السترتال األمطار، وإال فستكون زيارة      

 .صارت هلا مكاتب ومساسرة وأرصدة يف البنوك واملصارف

صورية ولكن اخللط العشوائي املقصود حيبك املؤامرات الفكرية؛ لتنتج عنها حماكمة           
 .ملن قرر اامهم بالشرك السياسي ال الشرك األساسي

وهذا نوع من التضافر بني املدرستني، ويبدو هذا التضافر أكثر جالء ووحـدة يف              
  :٣١٦قول املؤلف ص

 ومع تطور الفكر اإلصالحي الداعي إىل العودة إىل نقاء اإلسالم األول يف أقطـار        ((
العبادة يف املزارات، فبدأ بعض الفقهـاء       ) ةشرعي(إسالمية أخرى احتدم اجلدل حول      

، ولقد عزا معارضـو     )الوثنية(احملليني العمل وبنشاط عن ثين الناس عن هذه املمارسة          
األرسـتقراطية  (هذه املمارسة مركزيتها يف احلياة الدينية احلضرمية إىل استمرار حمافظة    

أقل عائالت املشايخ، ويرى    احمللية عليها وبالتحديد عائالت السادة، وبدرجة       ) الدينية
السلفيون بأنه ما دام أعضاء أعلى شرحيتني اجتماعيتني هم املرشحني األوفـر حظـاً              
ملنصٍب مقدٍس بعد وفاة الويل فإم معنيون بشكل رئيسي باستمرار هذه األهواء غري             

  .))اإلسالمية 
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، واملعلوم أن   هكذا تتناصر املدرسة االستشراقية ومدرسة التنوير احلديثة ضد الصويف        
 العبادة يف املزارات هو جمرد عادات اكتسبتها هذه املزارات، وليست           ))شرعية((ما مساه   

 .عبادة كما تقررها املدرسة وحلفائها

وهذه العادات ظاهرة مشتركة يف مجيع أقطار العامل اإلسالمي منذ العصور القدمية،            
التفريط، كما أـا ليسـت      وليست من فترة قريبة، وهي تتدرج بني طريف اإلفراط و         

حمصورة على التراتب االجتماعي احلضرمي وال وليدة له، وإمنا هي ظاهرةُ مرحلـٍة،             
وكل جيل يرعى هذه العادات حسب ارتباطه بقواعد املرحلة ذاا وأسلوب املعرفـة             

 .واإلدخال الفكري فيها

يف واالهتمـام   ومبقدار إزاحة آثار املرحلة وأفكارها السائدة يتقلص التـأثري املعـر          
بالعادات االجتماعية املتوارثة، بل قد يتقلص االهتمام بالدين كله كما حدث إبـان             

 .مرحلة الشيوعية يف اليمن

 ))تنويريةً دينيةً واستشراقيةً وشيوعيةً   (( )) املدارس الفكرية املتنوعة     ((ومما يؤكد تضافر    
سيم تركة الرجل املـريض     وهي مجيعها وليدة مرحلة الغثاء بعد احلروب العاملية وتق        -

 مما يؤكد ذلك ما أبرزه الكاتب إبان ظهور احلـزب           -ضد املدرسة التقليدية بعمومها   
 يف مرحلة الحقة من تاريخ حضرموت يبدو أن         ((: الشيوعي االشتراكي يف اليمن فقال    

 املهامجني احملليني للمعتقدات التقليدية قد وجدوا تأييداً يف أوساط املاركسيني املنتمني          
للحزب االشتراكي اليمين الذين بذول جهوداً عظيمة للحد من ظاهرة تبجيل األولياء            
وطقوسها إن مل يكن إلزالتها أصالً، وقد أدت جهودهم تلك إىل هدم وخراب عدد               
من مراكز زيارات األولياء اهلامة كتلك اليت كانت يف القطن والشحر، فجردت هذه             

ديين عمداً ودنست حرمتها وحولَتهـا إىل أسـواٍق    وغريها من املراكز من جوهرها ال     
سنويٍة ومهرجانات شعبية، ويف هذا الصدد يبدو أن منظري احلزب قد عملوا يداً بيد              
مع أكثر املصلحني الدينيني راديكاليةً، فقد أدت جهودهم املشتركة يف مدينة القطن يف             
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 أولياء عائلة احملضـار، وهـم مـن         آخر األمر مثالً إىل اخنفاض الزيارة الشعبية ملقام       
 .)١())السادة

هذا هو الشغل الشاغل للباحثني، ومن شغلهم هذا أيضاً تربز مالمـح حتالفـات              
 صـفحة   ١٤املدارس ذات اهلدف الواحد، وتكاد الدراسة اليت استهلكت أكثر مـن            

تدور حول هذا احملور، ومالبسات األضرحة يف الزيارات ومقامات املناصب وتشويه           
هذه ((افتهم اإلسالمية والدفع بالثقافة التنويرية إىل موقع الصدارة لإلسالم من خالل            ثق

  .))الزاوية املعتمة

 :إن حقيقة االستهالك الفكري ملثل هذه األمور يشري بوضوح إىل 

 أن تضافر االستشراق مع حلفائه املتنوعني واملتلونني ميثل كتلةً واحـدةً وصـفاً              -
 ، ))هب اإلسالمية وآل البيت والتصوفاملذا((مرصوصاً أمام 

..  وأن هذه الشرائح الثالث مستهدفة استهدافاً موجهاً خالل مرحلـِة التنـوير            -
 ، )) مرحلة الغثاء ((املرحلِة اليت وصفها املصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم بأا 

ضـوا   أن ينف)) علماء املذاهب واحملبني ملدرسة آل البيت والتصـوف  (( وأن على  -
الغبار عن أعينهم ليعرفوا مكام احلقيقي يف هذا التآمر املدجج، وكيـف جيـب أن               
يتفهموا مسرية التمرحل فيقفوا بشجاعة أمام أنفسهم الختاِذ موقٍف وسٍط بني اإلفراط            

 .والتفريط

ومبوقفهم أمام أنفسهم على هذا املبدأ تسقط أوراق الفَعلَة الذين ال حيلو هلم غـري               
: ان اإلسالمي والتركيب االجتماعي املتوازن، وقد قال تعاىل       بنياهلدم يف ال  محل معاول   

 .﴾ِإنّ اللّه يداِفع عِن الَِّذين آمنوا ِإنَّ اللّه ال يِحب كُلَّ خواٍن كَفُوٍر﴿

                                                 
 .٣١٨ السابق  صاملصدر) ١(
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 وابط المحاورة والمناورة ض
 مع عشاق الجرح ألولياء الّله 

 ي المرحلة المعاصرةف
))الكشف املبني عن حقيقة القبوريني  (( عليقات على كتابت
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 مقدمة
احلمد للّه، وبعد فهذه العبارات كُتبت ألتباع مدرسة حضرموت بالذات، سـواء          

انوا من آل بيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم، أو من حمبـيهم وأتبـاعهم                 ك
وأشياعهم، أو من عموم اخللق الذين ورثوا قواعد علمهم وعادام وترتيب وظـائف             

 .حيام الدينية والدنيوية على ما كان عليه األوائل

ك فرق كـبري    إن احلق هو احلق، ومن كان من أهله فهو السيد املطاع، ولكن هنا            
 .بني احلق القائم بشواهده وبني احلق املدبلج املشرب بِشنِشنة كائده

ومدرسة حضرموت ليست فقرية عن املعرفة وجذور األسانيد يف الشريعة والدين،           
بل هي أكثر ثباتاً من كثري من مدارس العصر القائمة على سياسة التحوالت ومحايـة               

 . بصورة مكشوفة أو بأساليب مبطنةاملظالت احمللية والعاملية، سواًء

والذين حيلو هلم االندفاع إىل أحضان الرؤى والنقوالت الغريبة عن األمة احملمدية،            
ويرضون ألنفسهم بعلم أو مبعادل آخر أن ينِزلُوا إىل سوق العرض والطلب يف معركة              

وراق املراقبة  يغامرون بآخر أ)) آلَ البيت النبوي حبضرموت خاصة      ((األسواق السياسية   
للّه يف آل البيت ليقدموهم بواسطة األقالم وسياسة األعالم قرابني جديدة على مذابح             

ار إكماالً ملا سبق من عمـاالت املشـاريع الغربيـة           ثماالستعمار واالستهتار واالست  
والشرقية يف املنطقة، اليت نادى من داخلها شباب وكهـول ومجهـرة مـن أبنـاء                
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 العلماء وإخراس صوت األتقياء خوفاً مـن الكهنـوت          حضرموت وغريها إلسكات  
ورائحة االمربيالية وعفن أوراق البنكنوت، وتربعت أقالم وأفواه وأقـدام للتشـهري،            
ومحل صوت النكري ضد ما أمسوه ختلف السادة وخطرهم األكيد على منهج التقـدم              

ورموزها ومنهج االشتراكية العلمية، وباتت مدرسة حضرموت مهددة يف شخوصها          
حىت سحب منها موقع التأثري االجتمـاعي والعلمـي ودخـل اجلـيش             ) البسطاء(

االستعماري ومليشيات النظام االستهتاري من بعده إىل كافة املواقـع االجتماعيـة            
والعلمية والتربوية بديالً عنها، وامتلك املواقع السياسية واالقتصادية وغريها، ومل يبق           

 .عارك الباترة غري احلفظ اإلهلي وحدهملدرسة حضرموت يف هذه امل

ومن هذا احلفظ اإلهلي أبرز اللّه من جديد مهة جيل اإلحباط وشباب املدرسة يف              
كل زمان كي يردوا كيد االستعمار ومسخ االستهتار على أهله، ويسـتفيدوا مـن              

ار كما استفاد منها الكفار وغري الكفار يف املنطقة اإلسـالمية           ثمفسحة مرحلة االست  
يما يعنيهم من شؤون سياسام وعالقام، ومل تكن مدرسة حضرموت جباهلٍة خطر            ف

املرحلة اجلديدة على قواعدها ومبادئها، وال جباهلة أيضاً ما ورد عليها مـن طـريف               
اإلفراط والتفريط خالل مراحل التحول وامتداد مشاريع التمول، وليست يف حجـم            

واملهانة فتقبل اإلفك املربمج، وختشى مـن       الذلة واخلوف حىت ترضى لنفسها اإلهانة       
ال واللّه، فمدرسة حضرموت قادرة واحلمـد للّـه أن          .. ألسنة وأقالم الكذب املروج   

تكشف أوراق مرحلة الغثاء كله، بدءاً باجلذور الغربية اليت زرعها االسـتعماريون يف             
 احلديثـة الـيت     املنطقة اإلسالمية بعمومها، وايةً بالطفيليات والفريوسات املعرفيـة       

أحدثتها ووضعتها تشكيالت املراحل املسيسة، وجعلت منها بديالً استسالميا يشتغل          
ببتر وقطع اجلسد اإلسالمي بعضه عن بعض، ويتحوصل داخل مظالت املال ومشاتل            
االحنالل ميهد للدجال، وحيارب بوعي أو بغري وعي من بقي من علمـاء وصـلحاء               

خوفاً من عودة مواقعها االجتماعيـة      .. التقوى واالستقامة مدرسة  .. املدرسة التقليدية 
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وتأثريها اإلسالمي احملض إىل ما كانت عليه قبل مراحـل االسـتعمار واالسـتهتار              
 .ارثمواالست

إن عودة مدرسة حضرموت أو غريها إىل ما كانت عليـه مسـألة             : واحلق يقال 
ومصنفي كتيبات اإلعالم،   أقرب إىل اخليال، ولكن املشكلة ال تقف عند محلة األقالم           

رة ثم صـانعة التفريـق ومسـت      ))سياسة الدولة املتآمرة  ((وإمنا القلق واخلوف آٍت من      
 .أسواقها

فالدول االستعمارية ال ختاف من صويف الغثاء، بل تؤيده على غريه، وال ختشـى              
من سلفي وحزيب الغثاء، بل هي متوله وحتركه لضرب أضداده، ورمبا جتهـز آخـرين               

 يقظة األمة   (( دور الشرطي املوجِه من جديد حرباً جديدة، ولكنها ختاف من            الستالم
، وختشى أن يتعرف املسلمون على سر اخلطورة يف         ))عموماً إىل خطر التفرقة فتجتمع      

))    دست قفتتجاوزها إىل القواسم اإلسالمية املشتركة، أما غري ذلك فما هو           ))سياسةُ فَر 
يدق يف نعش األمة املتخاذلة، وعار يلحقه عـار يف جـبني            إال مسمار خلف مسمار     

 .العلماء واحلكام ومساسرة األسواق املتداخلة

ونعتقد ونعلم يقيناً أن ما أفرزته مشاتل املعرفة العلمية حول مسـائل االعتقـاد              
واالقتصاد سواًء يف عواصم الدول ازأة بعد االستعمار أو يف مؤسساا املتفرقـة يف              

قطار، أو داخل إدارات األنظمة العربية واإلسالمية املسيسة بعد سقوط قـرار           سائر األ 
اخلالفة اإلسالمية جزء ال يتجزأ من تراث الغثاء املعرب عنه يف صحيح األحاديث النبوي              

 لَتنقَضن عرى اإلسالِم عروةً عروةً، كلمـا نِقضـت عـروةٌ            (( : )) نقض العرى    ((بـ
 .))ناس بالّيت تِليها، أَوهلُن نقْضاً احلُكْم، وآِخرهن الصالةُ تمسك ال

وما مِنيِت األمةُ اإلسالميةُ يف شيٍء عرب تارخيها الطويل مثلما مِنيـت يف اشـتغال         
عناصر التسييس داخل مشاتل احلكم أو املتطلعني إليه بنقض العرى يف األمة، حيـث              
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   م يف احلكم واالحتكـام بإثـارة العصـبيات والعرقيـات           يلهون املسلمني عن عيو
واخلالفيات، وحتجيم عيوب الضد، وبذل املال يف تأصيل ظاهرة الكتابة ضد قضية ما،             

 االشتغال مبا قاله املعادل اآلخر من رد، وهذا وحده كاٍف حلجز أوسـع شـرائح                مث
ق أمام سياسة الشر    اتمع داخل أروقة املتناقضات، وإضعاف الصوت اإلسالمي املتفر       

 .واإلفك اتمع

إن إثارة كاتب يف مرحلتنا املعاصرة قضية زيارة نيب اللّه هود مثالً كدليل علـى               
وثنية مدرسة حضرموت، وحشد العديد من متناقضات العادات واالختيارات الـيت           
تدخل حتت دائرة طريف اإلفراط والتفريط لتكون مادة اجلزم بالضاللة واالحنراف مـن             

سالم والتوحيد الصرف إىل ما تسميه مدرسة النقض بالشرك والبدعـة؛ إن ذلـك          اإل
ملسألةٌ مثريةٌ لالستغراب واحلرية من جهة، ومن جهة أخرى فهي ِشنِشنةٌ أعرفُها مـن              

فمن هذا الذي ال يدرك مدى التطاول واالستغراق البدعي الذي أخذت بـه             .. أَخزِم
  بدءاً من احلكم واية بالصالة؟ ))لعرى  نقض ا((هذه املدرسة وأتباعها يف 

وهلذا يعيب على أمثالنا بعد هذا اإليضاح املختصر أن نكافئ املتطـاول ونشـغل            
أوقاتنا بالرد على املتحامل، سواًء كان داخل املنطقة اليت كتب فيها الكتاب ونقلـت              

جيـد  منه صورة أو كان من خارج املنطقة حيث جيد هذا الكتاب موقعـاً عاليـاً، و               
الكاتب مكانة علمية وإعالمية تتناسب مع منهجية التقرير وقسوة فاعليته يف ضـحايا             

 .الغثاء والتسييس املعاصر

ويليق بنا أن نلفت نظر العلماء والدعاة داخل مدرسة حضـرموت إىل وجـوب              
االستفادة من حيثيات املراحل وما تعرضت له املدرسة منذ عهد االستعمار من حرب             

ة أو ظاهرة أو مبطنة، وأن نفهم لغة العصر وقضية املراهنة بني اإلسـالم              خفية أو معلن  
والكفر وما تتعرض له املنطقة اإلسالمية بعمومها منذ عصر االستعمار مـن التطبيـع              
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والتطويع وسياسة التجويع والترويع، وإىل أي مدى وصلت إليه األمة من داخل هذه             
 .ن يقضي اللّه أمراً كان مفعوالًاملشاريع املتالحقة مرحلة بعد مرحلة إىل أ

ملاذا ال تـردون علـى نصـوص        : إن املخدوعني من أبنائنا وأهل عصرنا يقولون      
األضداد وهم يقرون آثار الشرك وفساد العقيدة يف شيوخكم مـن خـالل وقـائع               

الضحكة يف هود تسبيحة، والشرب مـن النـهر أو          : املقوالت املأثورة، كقول فالن   
نة، أو ما أبرز علناً من صور املواقع املتخذة للتربك كشاهد على            الغسل كالغسل يف اجل   
إىل غري ذلك من عبارات السـلف ومـآثرهم املعروضـة يف        .. الوثنية يف آل باعلوي   

 .مبثوث الكتاب املشار إليه

وحنن لسنا بصدد الدفاع عن اإلفراط أو التفريط عند الشيوخ أو العـوام، وإمنـا               
الواردة على األمة من سياسة الغثاء، فالعلل يف مدارسنا         بصدد إيقاف سياسة التشريك     

الصوفية معلومة ويف مدارس السلفية أكثر جالًء ووضوحاً؛ ولكن ليس املقصـود يف             
منهجنا التنابز باللقاب وال اإلسفاف يف إصدار األحكام ضد بعضنا البعض؛ وإن كان             

نظـره انتصـارا للـدين      املعادل اآلخر ال يرى يف ذلك بأساً، وإمنا يراه من وجهـة             
 .والشريعة

والدين والشريعة من وجهة نظرنا قد فرغ من نصرها سـلفاً، ومل يبـق لعلمـاء       
اإلعالم وشيوخ النقض والقبض إال تلبسهم مبظاهر عالمات الساعة اليت أخرب عنـها             
فيهم من ال ينطق عن اهلوى، وأكرب ما وقعت فيه مدرستهم قضية التشـريك ألمـة                

لقضية ال حتتاج إىل طول استدالل وال إىل عبث يف املصنفات الطوال،            التوحيد، وهذه ا  
وإمنا حتتاج إىل دراسة تارخيية اجتماعية للمراحل اليت برزت فيهـا هـذه األقاويـل،               

مرحلِة سقوِط قراِر   .. مرحلِة النقض والقبض  .. وكيف تبوأت منذ بداية مرحلِة الغثاء     
 مث إطار التقسيم السياسي للمنطقة العربية، ومـن         دولِة اإلسالم موقعاً إعالمياً هاماً يف     
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تعرف املسألة من أساسها ملوثة بالدماء ومفعمة باهلتـك واخليانـات واألراجيـف             
 .وحتالفات الطامعني على مقدرات اإلسالم واملسلمني

وال تسعفنا الظروف أن نقول أكثر من هـذا ألن الـذين يتنـاولون مدرسـة                
 يف سرورهم أن يكون اصطدامنا مع األحجـام         حضرموت ال يهمهم ذلك، بل يزيد     

املؤثرة عاملياً فيضعون املواجهة السافرة هدفاً جديداً تعاجل أمره اجلهات املعنية عامليـاً،             
 .فيضربون عصفورين حبجر كما يقال

إن مدرسة حضرموت ممثلةً يف رموزها البقية وطالب علمها من شراح اتمـع             
ل البيت وبني بقية الشرائح املنتمية إليها، وتعترب أن هذه          كله تِدين سياسةَ الفصل بني آ     

السياسة دخيلةً على التراتب االجتماعي اإلسالمي وحلقةً من حلقـات االستشـراق            
الناخرِة صلب جمتمعنا احملطم منذ عهد االستعمار، ومهما كانت سلبيات اإلفـراط أو             

ة ترتيب أوضـاعنا العلميـة      التفريط يف منهج املدرسة وعاداا فإننا نتحمل مسؤولي       
وتصحيح إفراطاتنا االعتقادية واالعتيادية، ونعتقد أننا لسنا يف حاجة إىل من يوجهنـا             
إىل اإلسالم يف عصر اإلعالم، وإمنا يف حاجة إىل النصيحة كغرينا، ورحم اللّه امـرءاً               

 .أهدى إىل عيويب

 عندما  -ره بسيط جدا    وأما ما كتبته أقالم املروجني لسياسة التشريك والتبديع فأم        
اِجلد وتلزم املواجهة املسؤولة-ِجيد . 

إن مدرسة حضرموت كغريها من املدارس الثابتة سنداً وعلمـاً يف ختـوم األرض              
والتاريخ، غري مستندة على نظام وال مجاعة وال حزب وال تيار، ولرمبا تضـافر كـل                

 فهي مدرسة عرفـت     ..هؤالء ضدها وضد أمثاهلا من دعوات احلق الراسخ، وال ضري         
حتوالت املراحل وتقلبات الدول، ويف كل مرة تزداد متكيناً ويقيناً برغم األراجيـف             
والتخاريف وم املتقولني على املنهج الشريف، وهي ال زالت تنتظر الفرج، لكن ليس            
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من الناس حيث ال تطلب رضاهم، وإمنا تطلبه من رب الناس الذي أوعد األمة بالفرج               
لزمان، ولكنه فرج لن يتأتى بلكنات األعاجم، وال مبسخ التاريخ وطمس           يف أخريات ا  

 :املعامل، وال باالنتقاء املزاجي من الكتاب والسنة، وإمنا سيعاجل مبا بدأنا احلديث عنه
 ..مسألة االعتقاد
 ..مسألة االقتصاد

الفصل بني سياسـة    : وأول الضربات النازلة قريباً على مدارس االعتقاد املنحرف       
سلمني ومصاحل الكافرين، وتوجيه أسهم التصحيح إىل املسيحية واليهودية كي تعود           امل

إىل حضرية اإلسالم، فيكسر الصليب، ويقتل اخلرتير، وتتوحد األمة، والطريقة الثانية           
ضربة االقتصاد حينما يربز رجل من آل البيت حيثو املال حثياً، حيث ال مشـكلة يف                

القتصاد، فيعاجل القضية االقتصادية يف العامل، وتسقط أوراق        االعتقاد وإمنا املشكلة يف ا    
البنكنوت واملصارف املالية، ومدارس الربا واإلفك املـربمج، ومالحقهـا العلميـة            

 .والشرعية

ولن تكون األمة يف حاجة إىل كتابة مؤلف عن زيارة هود، وال عن جواز التعامل               
لقرار املفقـود، وتتوجـه القلـوب       مع بنوك النصارى واليهود، بل يرجع إىل األمة ا        

 ..وإنَّ غداً لناظره قريب. والعقول إىل حقيقة البناء املوعود

 

 اإليضاحات

أسلوب البحث وتقريراته، ال خيتلف عن أسلوب املدرسـة البدعيـة املعروفـة             
، وهذه املدرسة هي رائدة الطرح الغريب منذ بروزها على          ))الوهابية وفروعها املتعددة  ((

 بعيد احلرب العاملية األوىل، وهي املدرسة املدعومة عاملياً بصرف النظر عن            ساحة األمر 
 .منهجيتها الفكرية املخالفة ملدارس اإلسالم املعروفة من قبل، مذهبية وصوفية
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 ومن أشد الـداعني إىل الضـالل        ((: ٤فانظر ما يقول عن مدرسة حضرموت ص      
ونقضوا العقيـدة وشـوهوا وجـه       واالحنراف املتصوفة القبوريني الذين غريوا الدين       

 .)) اإلسالم مبا نشروا يف األمة من وثنية وخرافة وجهل وضالل 

وأعتقد أن املؤلف يعرب عن مدى غريته العليا على الـدين والشـريعة يف الواقـع                
املتعفن، ولكن كان بإمكانه أن يتحدث بأسلوب العلم والتعليم والنصـح والتوجيـه             

 يف مسلك داعي األمة حممد خري األنـام دون احلاجـة            الذي دعا إليه اإلسالم، وثبت    
 .لقواميس اآلخرين

وهب أن هذه الطائفة اليت وصفها املؤلف الغيور باملتصوفة القبورية فعالً حمتاجـة             
. إىل الرجوع والتوبة عن ممارسة كثري من البدع واخلرافات يف زيارة هود ويف غريهـا              

بدعية ذات السياسة العامليـة يف مرحلـة     فما هي احلاجة الستخدام أسلوب املدرسة ال      
 الغثاء ؟

إننا نعتقد من خالل األسلوب وحده أن البحث إمنا هو جمرد تقرير مرفـوع إىل               
جهات ذات موقع فكري معلوم يف هذه املرحلة استجداًء لنيل مرتبٍة وموقٍع معني لدى              

 .جمموعة معينة مقابل استعداء على اآلخرين

ا يف حضرموت نصيب وافر من القبوريني، وكم هائل        ولدين ((: ٥فها هو يقول ص   
 ومن أحب التأكد فليحضر لـريى       ((: ، ويف الصفحة السادسة   ))من البدع واخلرافات    

 وكأنه خياطب أناساً    ))بعينه أو يشاهد شريط فيديو لتلك الزيارة ليشاهد بعض ما فيها            
 .وهو كذلك.. ليسوا حبضرموت

 متأكدون متاماً من وجود االحنرافات يف األشكال        وحنن هنا يف الواقع احمللي اليمين     
العلمية والعملية ويف العادات والتقاليد ويف احلكم واالقتصاد ويف العقائد والعبادات يف            
واقعنا وواقع غرينا من بالد املسلمني نتيجة التمرحل والتحول، ولكننا لسنا يف حاجة             
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م املشركني واليهـود والنصـارى،   لقواميس املدارس الفكرية القاصرة اليت ازمت أما      
فتحولت إىل مسسار عاملي ألسواقهم وبضائعهم وبنوكهم، تناصـر الشـرك العـاملي            

 .والكافر احلزيب وتشرك املسامل اجلاهلَ واملخدوع واملسلوب عزته ودينه وشرفَه

إنَّ عادات زيارة هود وغريها هي عادات اجتماعية مارسها قوم كانت فهـومهم             
املعرفية ومدارسهم الفكرية ال تتعدى حمدود فهِمهم للشريعة واإلسالم، وال يتجـاوز            
اجتهادام املتواضعة مع سالمة مقاصدهم، وهم يصورون زيارام وال خيفون شـيئاً            

 .منها

إنَّ هناك إفراطاً يف االعتقاد عند بعضهم، وزيادة يف حسـن           : وبإمكاننا أن نقول  
 مدرستنا اإلسالمية أن ندعو بعضـنا الـبعض للتوسـط           الظن تلزمنا حنن من داخل    

واالعتدال، فال نقر كل شيء يف عادات الزيارة، وال نقبل التشريك من مدارس الغثاء              
 .واإلثارة

 ويف هذا البحث املتواضع حاولـت أن        ((: ٥يقول املؤلف الغيور على اإلسالم ص     
اب عما حتتوي عليـه     أثبت عدم صحة وجود القرب يف ذلك املوضع، وأن أكشف النق          

 وإن تلـك  ((:  إىل أن قـال ))إخل ..تلك الزيارة من بدع وضالالت ودجل وخرافات  
الزيارة وما شاكلها إمنا تسري على هدي اليهود والنصـارى، ولـيس علـى هـدي                

 .))  املسلمني

أما عدم صحة وجود القرب يف ذلك املوضع فمسألة ليست جديـدة، وقـد    : قلت
احثون من قبل، ومل يأت املؤلف جبديد، وسواء ثبت وجود القرب أم            تناوهلا العلماء والب  

مل يثبت فليس األمر مبقدٍم أو مؤخٍر مسألةَ التهمة يف أهل هذه الزيارات، إذ لو ثبـت                 
نصاً وتارخياً عدم وجود القرب يف تلك الناحية فهل استفدنا شـيئاً يف مسـألة الفعـل              
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يارة جمرد عادٍة اجتماعية هلـا أهـداف دعويـة          والترك للزيارة؟ بل هو تأكيد أن الز      
 .واقتصادية واجتماعية أخرى، وليست بغرض ذات القرب وتقديسه

ولقد ثبت أن أهل حضرموت كانوا يزورون الناحية حىت قبل معرفة القرب بطريق             
الكشف اليت انتقدها املؤلف، فاملسألة تتعدى العادة االجتماعية، وما من عادٍة إال وهلا             

وتراتيبطقوس . 

وقد أشار بامطرف يف كتابه إىل حتول وتطور أساليب الزيارة حسب التحـوالت             
الفكرية ذاا، مما يؤكد دخول مادة الزيارة حتت الثقافة الفكرية اليت يرمسها أهل كـل   

 .مرحلة بعينها ما بني االعتدال واإلفراط

 أخرى كعادة   فقد تتوقف يف بعض األحيان نتيجة لظروف سياسية، وقد تعود مرة          
 .شعبية ميارس كل فريق من خالهلا ما يراه مناسباً لفهمه وحاجته

والسقف الشرعي يف العواصم غالباً هو املسؤول عن تشـكيل هـذه الزيـارات              
وقيادا تبعاً لرغبته يف استغالهلا لصاحله وصاحل دعوته، فهي عادةٌ كانت قبل اإلسالم             

لت سوقاً جتارياً حيتاج إليه الناس ويأتون إليـه          بعد اإلسالم ظ   مثوحتمل منطاً جاهلياً،    
 .كأي سوق جتاري يف العامل املعاصر

وكان اإلباضيون يزورون قبور أئمتهم وصلحائهم للترحم والتربك، والزيارة كان          
معمول ا لدى اإلباضية، ذكر ذلك املؤرخ عبد اللّه بن حسن بلفقيه نقالً عن كتاب               

عمان، ويف عصر الفقيه املقدم كانت الزيارة تقـام علـى            يف أعيان    )) حتفة األعيان    ((
 .طريق الفقهاء ومل تأت على طريقة الصوفية إال على عهد اإلمام العيدروس

 يف مسألة الزيارات أا إعادة تارخيية ملدلوالت فكريـة          )) عندنا   ((والقاعدة العامة   
ط، ويف عصر اإلحلاد    ذات عالقة بالواقع تدخل حتت قاعدة اإلفراط واالعتدال والتفري        

واالشتراكية كانت الزيارة حتمل عدة أساليب وأمناط، وأراد االشتراكيون  أن تكون             
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الزيارات دعاية هلم، لعلمهم أا جتمع شعيب وعادة اجتماعية، ويف عدن كان اإلجنليز             
يأتون باملوسيقى العسكرية مشاركني يف زيارة العيدروس، وهذا كله يـدل علـى أن         

 .سياسية كانت تستفيد من هذه املظاهر الشعبيةالقوى ال

وأما موقف الشرع فاالختالف املعريف بني العلماء ومسائل التوسل واالستشـفاع           
واالستعانة حتمل أولئك على الوجه الذي علمه وعرفوه وقرره علماؤهم، وال جمـال             

ة الـزوار     ومساسرا املخلصني أن حتمل عقريا بصـنمي        ))ملدرسة التشريك والتبديع  ((
 .وكفرهم رد بعض اإلفراطات اليت ميكن تصحيحها باالعتدال والتوسط

نعم إن االحنراف االعتقادي جيب أن ال يفشوا أكثر مما قـد فشـا يف الطبقـات               
االجتماعية سواء كان يف مدرسة حضرموت أم يف مدرسـة التشـريك والـنقض،              

عض مسائل اإلفـراط وإن     فحضرموت رمبا كان مستوى فهم علمائها شافعاً هلم يف ب         
كنا ال نقرها على عالا، ولكن ما الذي يشفع ملدرسة التشريك والتبديع ومسـتوى              
علمائها، وكذلك مساسرا يف كل صقع وبلد أن تتعامل منذ تأسيسها بعد احلـرب               
العاملية بالربا احلرام الذي أمجعت األمة صوفياً وسلفياً وحزبياً ومذهبياً علـى حترميـه              

ع، وليس هناك قول ضعيف وال حسن يف حلِّية التعامل يف أمة اإلسالم بعد أن               باإلمجا
أسقطه رسول اللّه يف حجة الوداع؟ أليس من األفضل ملثلنا أن يتلمس العذر لسـلفية               
الغثاء يف مثل هذه املسائل امع عليها حىت ال جنرح توحيد املصـارف ومصـارف               

 التوحيد؟

 برغم اختالف أقوال العلماء فيها فيمـا بـني     ))  قبورية مدرسة حضرموت   ((وأما  
طريف اإلفراط والتفريط فال عذر هلا، وال تلمس لألعذار أصالً، ألن املسألة عقيدة كما              
يقولون، أليست سياسة االقتصاد يف مدرسة التشريك والتبديع تسري على هدي اليهود            

ول من هـذه البنـوك      والنصارى، وأن مؤلفات االعتقاد وتوحيد التثليث والغثاء متم       
الربوية، وأن عالمات الساعة ماثلة يف أعظم مواقع األمة شرفاً ومقاماً؟ ألسنا مجيعـاً              
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حنتاج إىل وقفة تصحيح وإعادة؟ أليست مواقع القرار يف العامل اإلسـالمي بعمومـه              
حتتاج إىل وقفة جادة؟ أليست إدارات ومدارس وأسواق وإعالم وتعليم وتربية األمـة             

  حتتاج إىل وقفة جادة؟ اإلسالمية

إن املسألة ال تقف عند زيارة هود واستتباعات اليهود، حنن ال ندافع عن الشـرك               
وال عن الوثنية، ولكننا ننفي وجودها يف حضرموت ويف البالد اإلسالمية بعد أن بِعث              

 .رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لألمة بالتوحيد

ط يف االعتقاد، واإلفراط يف األخذ بالعادات، وأما        إن الذي تعيشه األمة هو اإلفرا     
سياسة التشريك والتكفري فهي برنامج مدرسة قامت على القتل والذبح، وعلى التمول            
الكافر كجزء من سياسة االمتداد الكافر يف العامل بعد احلرب العاملية األوىل بصـرف              

ـ           زائم املتالحقـة مـع     النظر عن كنه املنهج وشعاراته، وهذه املدرسة مسؤولة عن اهل
مثيالا يف مدارس العلمانية واالشتراكية والقومية، وصانعي أجماد السياسـة العامليـة            

))دسق تالرجل املريض (( بعد اقتسام تركة ))فر ((.  

إننا يف حاجة إىل قرار اإلسالم العاملي، ولسنا يف حاجة إىل الدفاع عـن إفـراط                
 .التصوف والتفريط املتمسلف

 

 شف ونماذجهالك

ركز املؤلف حول مسألة الكشف وما يروى عن بعض الشيوخ يف اسـتداللتهم             
بطريق الكشف عن موقع قرب نيب اللّه هود، واستطرد املؤلف إىل ما هو أبعد من ذلك                

 .حول ما يروى عن اإلمام علوي ابن الفقيه املقدم
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يارة واالجتمـاع   القرب واالنشغال بشأنه أكرب حجماً من القضية ذاا، فالز        : قلت
واكتظاظ الناس على تلك الناحية ال حيتاج كشف وال تعيني، وإمنـا هـي رغبـات                
اجتماعية نشأت عليها الناس منذ القدم، وكان مثلها يف كـثري مـن بـالد العـامل                 

 .اإلسالمي

وسواًء حصلت هذه احلكاية املروية عن العيدروس وغريه إن مل حتصل، فالعـادة             
بل ذلك، واستمرت بعد ذلك ليس على أساس ما ذكره أهل           االجتماعية مؤصلة من ق   

الكشف وال أهل التاريخ، وإمنا كانت تلك احلكايات واألخبار جمرد استئناس علـى             
 .أدلة قطعية

وسواء صحت أم مل تصح فاملؤلف إمنا أراد أن ينال من آل البيت النبـوي فيمـا                 
ه احلكايات اليت تروى    يروى عنهم، والتعريض بشأن دينهم وعقائدهم، واختذ من هذ        

منها ما يثبت ومنها ما ال يثبت أصالً من أصول الطعن يف معتقدام، وهذه ِشنِشـنة                
 .معروفة

هب أيها احلريص على إبراز حقيقة خرافة هود أنه ثبت قطعياً بالعلم والتـواتر أن     
يف أي قرب نيب اللّه هود يف مدينة ظفار كما قال ابن بطوطة، أو باملسجد األمـوي، أو        

هل ترى أن هذا اإلثبات سينفي زيارة هؤالء إىل تلك الناحية لعـدم             .. )١(مكان آخر 
وجود نيب اللّه فيها؟ وهب أن شركية هؤالء يف قرب هذا النيب سـيلزمهم الرحلـة إىل                 

 ظفار أو الشام لزيارته بعد ثبوته فيها؟

ـ            ائل ارتبـاطهم   إا معركة وسائل، فهؤالء املبتورين يف واقع األمة مل حيسنوا وس
بالواقع املتهالك فهلكوا يف تعتيم الرؤية على أنفسهم، وأغرقوا يف االستدالل العقـيم             

 .ضد العالقات االجتماعية املتوارثة

                                                 
 .٢٦ ص)) الكشف املبني (() ١(
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وقد مضى على هذه العملية اخلطرية يف الوطن العريب واإلسالمي عشرات السنني            
ر أن يقولب احلياة العامة واخلاصـة خلدمـة         ثماستطاع فيها املستعمر واملستهتر واملست    

إجياد فقهائها احملـتمني مبصـاحل      : مشاريعه الكافرة، ومن أعظم مشاريع أكلة القصعة      
هؤالء هم جمددو احلركة السلبية يف عصرنا       .. الكفر، واملترمسني برسوم امللة اإلسالمية    

 .مم يف الوطن املسلوباملهزوم، وهم أيضاً ورثة املدرسة الغثائية اليت صنعها تكالب األ

وهؤالء نراهم ونسمعهم كل يوم وليلة ينعقون من خلـف جـدران املصـارف              
ونفثات املؤسسات التيارية والفئوية حيملون هم الغضبة املفتعلة ضد بسطاء املصـلني            
وزوار القبور البسطاء املساكني أتباع املذهبية والتصوف، ومظهر التمرحل املستهدف          

 .ياسي واالجتماعي املربمج منذ عهد االستعمارعلى مدى التحول الس

إنَّ الغطاء النافع الذي تستظل به مدارس الغثاء ومؤسسات النقض والقبض هـي             
االشتغال احملموم بعقائد املسلمني، ونقض املربم، وحتجيم التراِت والعيوب، ونصـب           

لصوفية مدرسة  املشانق واحملاكمات الصورية والصوتية ملا تبقى من تشكيالت املدرسة ا         
 .املرحلة األخرية يف اخلالفة اإلسالمية

 ، لعلمنـا أن     )) إا مدرسة املرحلة األخرية يف مرحلة اخلالفة اإلسالمية          ((: ونقول
االستعمار مل يواجه مدرسة إسالمية غريها منذ بسط يده على جمموع العامل العـريب              

من جـذورها، سـواء     واإلسالمي، فصار هاجسه الوحيد هو اجتثاث هذه املدرسة         
 .كانت خاملة أو متحركة

ويف سبيل هذا االجتثاث كانت املصاحل املشتركة بني قوى االستعمار وعناصـر            
املرحلة الغثائية من العرب واملسلمني الذين عاصروا مرحلة التحول واقتسـموا مـع             
 الكافر مصلحة االمتداد وحكم أطراف البالد؛ كانت هذه املصاحل قامساً مشـتركاً يف            
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، وكانت املـوارد    )) املذهبية   - التصوف   - مدرسة آل البيت     ((حرب املدرسة القدمية    
 .ارها ملهاة الشعوب وطعمة االفتراسثماالقتصادية يف األوطان املسلوبة واست

واليوم حنن ال نواجه األقالم املأجورة وال األفالم املنظورة، وإمنـا حنـن نواجـه               
ار، وهذه اجلحافـل تـأيت وتتبـادل      ثم واالست جحافل سياسية االستعمار واالستهتار   

 .األدوار يف صور شىت وجنسيات وأوضاع متنوعة

ومبقدار تنوعها وتلوا فلها هدف أساسي واحد هو أن ال تقوم لفئات املدرسـة              
التقليدية قائمة، سواء كانت فقهية أو صوفية أو مظهراً آلل البيت النبوي، وهذا مـا               

 .مةتدور رحاه اليوم يف واقع األ

إن اجلهد الذي جيب أن ينصب منا مجيعاً هو يف البحث عن قرارنا اإلسالمي وعن               
وهـي مـن    -موقع هويتنا من العامل، ويف العامل املعاصر جند أن كافة القوى اجلديدة             

 مشغولةٌ عن حقائق البناء الواجب لألمة، ومشـتغلةٌ برعايـة           -رات مرحلة التقسيم  مث
بية يف الواقع احملبط، وتعقيد العالقات االجتماعية بـني         التناقضات وتوسيع رقعتها السل   

التشكيالت التقليدية والتشكيالت اجلديدة، ويستمر مشروع التناحر العاملي النـاجح          
))دست قفَر((. 

ويف هذا املضمار تكرس قوى املعرفة اإلعالمية أقالمها املهزوزة خلدمة املشـروع            
 .اً، وحكماً واحتكاماً، واقتصاداً واعتقاداًالفاتك ديناً ودنيا، وتربية وتعليم

لقد شهدت جزيرة العرب جتسيداً عملياً للمقولة النبوية على صـاحبها أفضـل             
إنَّ الشيطان قد أَِيس أن يعبد يف جزيرة العرب، ولكن يف التحريش            ((: الصالة والسالم 

حلة الغثاء دين   ، والتحريش بني املصلني من وظيفة الشيطان، وللشيطان يف مر         ))بينهم  
 .ودولة وسلطان، والفاشل يف مشروع بناء األمة يلقي بالتبعة واللوم على اآلخرين
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وقد عانت األمة من فشل أنظمتها اإلعالمية عرب التاريخ املهزوز، وكـان مـن              
أشدها فشالً تلك الدول اليت محلت شعارات التوحيـد خـالل مرحلـة التطويـع               

احلركة متعاونون على إخفاء آثار فشلهم، وما هذه        االستعماري، والفاشلون يف حميط     
احلمالت املسعورة من داخل أقبية الربا ومصارف املال احلرام على آل البيت النبـوي              
وفقهاء املذاهب اإلسالمية، ومشول انتشار أتباع هذه احلمالت يف حمـيط األوطـان             

وال آثـار   املمزقة مرحلة بعد مرحلة إال دليل كاف على سـقوط أوراق اإلفـك وز             
 .املساحيق املركبة

وكم بني يدينا من ركام األوراق حاملة احلروف املسـمومة، ونسـيج التـهم              
الشركية املهزومة، منها ما يأيت من قواعد احلركة األساسية، ومنها ما يتجرد له فقهاء              
القصعة املوزعني يف عواصم البالد العربية واإلسالمية، ظانني أن األمة احملمديـة قـد              

ار ثم أو تناست بفعل ضربات االستعمار وضغوط االستهتار ودعايات االسـت          نسيت
حقيقة الدين ورجاله األفذاذ، وأنه باإلمكان أن يتجرأ الرويبضـات علـى مقامـات     
الشرف النبوي وسفن النجاة ومحلة العلم األبوي ليقدمهم أولئك قرابني جديدةً على            

جل واإلفساد، وهيهات هيهاتمذابح الكفر واإلحلاد، وهديةً ألساطِني الد. 

اره األوىل يف   مثاري اجلديد يف وطننا اليماين بدأ يربز لنا بعض          ثمإن املشروع االست  
مرحلة -تعمية العقول والقلوب عن آثار الفضيحة العاملية املشتركة يف املرحلة املاضية            

ألفـالم   وما سبقها من مراحل الترويض والتطبيع؛ ليشغل جيل ا         -الشيوعية واإلحلاد 
رات األقالم مبسرحية القبورية والشركيات، حىت يتسىن اإلجهاز الكامـل علـى            مثو

 .املدرسة التقليدية ومناذجها اإلسالمية القدمية

وبدالً من بسط يد املعونة اإلسالمية إلنقاذ ما ميكن إنقاذه من ضـحايا مرحلـة               
يف احمليط اإلسـالمي ال     ار والدمار؛ فاجلهات املعنية     ثماإلحلاد واإلفساد ومرحلة االست   

تم إال بربناجمها املطروح ودينها املشروح وإن كان على حسـاب وحـدة األمـة               
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اإلسالمية، فالوحدة اإلسالمية جمرد فكرة معلقة يف أذهان األغبياء، وورقـة جـوكر             
يلعب ا مساسرة القضايا يف أسواق العرض والطلب، وهـذه هـي احلقيقـة املـرة                

 . جيدي يف هذه املرحلة الباترة شيئاًولألسف، وحىت األسف ال

فاإلحباط لدى مدرسة السلف التقليدية قد أمات القدرة يف األتباع على معرفة ما             
جيب فعله أو ما يلزم تركه يف مسرية االنتقال والتحول، وت العشرات من املشـايخ               

علـى  والفقهاء ودعاة الطريقة وهم يرون الزحف املربمج بالكتاب والسنة قد شارف            
خنق األنفاس وكمت األصوات، ونزل على الواقع نزول السـيل اجلـارف واملـد              

 .العاصف

والكتاب والسنة يف معركة العقائد والتعقيدات هو احلَكَم الفصل لدى عسـاكر            
التحول ولو كان األمر على غري مراده، والزحف به وسيلة الفتح لتمزيـق اإلسـالم               

البة االمتالك على مظاهر القرار ولو على حساب        وإفساده، فاملسألة مسألة املرحلة ومغ    
 أننـا أمـام حـرب يف        -يقيناً ال يتجاوز مدركات القلة القليلة     -اآلخر، وبات لدينا    

تقديرات الواقع أكرب من حجمنا كأتباع مدرسة تقليدية، وأمشل من مفهومنـا عـن              
 .العالقات االجتماعية املتوارثة

اناً قاطعاً أن حرب هذه اجليـوش املدججـة         ومع هذا األمر اخلطري فإننا نؤمن إمي      
واألتباع املدربة املمنهجة حرب ضد إرادة اللّه يف العباد، وخمادعة سـافرة لشـيوخ              

 .وفقهاء كل بالد، وخدمة مأجورة ألكلة القصعة املالكني أزمة السياسة واالقتصاد

 وحىت ال نأخذ بأنفسنا مأخذ االنفعال املؤدي إىل إضـاعة اجلهـد والوقـت يف              
املقدمات وشرح املبهمات فإنا نرى أن كل مقدمة لنا ال يقرؤها غري أفـراد، وكـل                
شرح ِلهم املرحلة قد آذن على تعقيد املعرفة يف سوق املزاد، وإنـا للّـه وإنـا إليـه                   

 .راجعون، وهو حسبنا ونعم الوكيل



 78

 !أفيقوا .. أيها العامة المخدوعون
ملسـلمني يف مناسـبام التارخييـة أو         يعزو محلة األقالم املسعورة اجتمـاع ا       ((

اجتماعام االعتيادية يف زيارام إىل اخنداع هؤالء الزوار بدعوة آل البيت من آل أيب              
إن القرب املزعوم الذي يزوره الناس وخيصـونه        : علوي يف حضرموت الذي قيل عنهم     

ة أنه موضـع    يف البقعة اليت هو فيها بالتقديس، ويلفقون له أكاذيب يومهون ا العام           
مقدس، وأنه قد مجعت فيه فضائل ومناقب؛ إن ذلك كله خرافة ال أساس هلـا مـن                 
الصحة، وإمنا تدل على جرأة القوم على اللّه، وعدم تورعهم عن الكذب عليه، وأم              
يستحلون يف سبيل احلصول على أغراضهم وأهوائهم كل وسيلة وإن كانت من أشد             

ال يوثق م يف نقل، وال يركن إليهم يف أمر من أمور            احملرمات وأكرب املوبقات، وأم     
 .)١())العقيدة والسنة، واللّه املستعان

من هؤالء العوام الذين خدعوا عرب التاريخ؟ ومن هؤالء الذين ال يوثـق ـم يف                
 نقل، وال يركن إليهم يف أمر من أمور العقيدة والسنة؟ 

تك أنك خـدعت اخنـداعاً      ألـم تعلم أيها السلفي احلريص على دينك ومدرس       
خطرياً فيما حتدثت به على لسان مدرسة الغثاء واإلفك والربا والدماء، وأن املدرسـة              
اليت تناولتها ذه التهم اخلطرية أكرب وأعلى من تناول الرد على ذاتك ألنك خمـدوع،             

 .والواحد خيُدع، ولكن حاشا أن ختُدع أجيالٌ وأجيال

 هذه احلمالت أن الصراع صراع مـدارس، ورمبـا          فردنا على املدرسة اليت تبنت    
 .أدركت أنت يف يوٍم ما اإلفراطَ والتفريطَ كما أدرك ذلك كثري من فقهاء املرحلة

وأنتم أيها العوام يف حضرموت، إىل مىت وأنتم خمدوعون من آل باعلوي؟ ملاذا ال              
وجتـددوا  تسمعون دعوة السياسي فتصححوا عقائدكم وتتوبوا إىل أساطني القصعة،          

                                                 
 .٣٥املصدر السابق ص) ١(
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انية قـرون   مثفإذا كان آل باعلوي خدعوا األجيال على مدى         ! إميانكم ولو للتجربة؟  
 ١٥٠فجربوا العودةَ إىل سالمة التوحيد السياسي الذي مل يبلغ له من العمر االحنرايف              

عاماً مع بروز املرحلة االستعمارية يف العامل، جربوا كما جـرب ذلـك مسـلمون               
 .وخارجهاخمدوعون يف اجلزيرة 

إن مشروع احلرب الكالمية واحلمالت اإلعالمية املدجج باملال املشبوه والقـرار           
 .القائم هو جزء ال يتجزأ من مشروع االستعمار العاملي

وأهل البيت حبضرموت أو خارجها وخاصة ممن يعنيهم األمر يف هذه العجالة هم             
ـ         واهد؛ ولكـن األسـلوب     أتباع مدرسة عاملية الرؤية والقواعد عريقة التأصيل والش

البدعي الذي اخترعته مدرسة النقض والقبض يف تعليل وحتليل العقائد موه الرؤية على             
عقول املخدوعني واملندخعني، ومدرسة النقض والقبض بكافة مشاخيها ومؤسسـاا          
العلمية والشرعية مدرسة بدعية ال قرار هلا يف اجلذور اإلسالمية املتوارثة سنداً وعلمـاً          

الً، اللّهم إال إن كان بعض أفرادها واملرتبطني ا ممن ال يعلمـون املـؤامرة، وال                وعم
 .يدركون آثار املخاطرة ومسسرة املتاجرة

وعلى هذا األساس فالكاتب املتناول شأن مدرسة حضرموت نـزع إىل شنشـنة             
هم أخزم الواقعة يف حلوم العلماء واآلكلة أعراض آل البيت النبوي عشيةَ ضعفهم ومتزق            

 .وتكالب األمم على مقدرام وتارخيهم وحقوقهم

إن معركتنا ليست من خالل كتيٍب تقريري يرفعه أحدهم من حضرموت حتـت             
، وإمنا معركتنا املصريية مع أَكَلَة القصـعة   )) الكشف املبني عن حقيقة القبوريني       ((اسم  

 حكومـات   ((م  الذين ضاعفوا من سيطرم العسكرية والسياسية بعيد مرحلة التقسي        
 ومؤسساا وترساناا، وخري لنا أن نكون مع مدرسة النقض أكثـر            ))وفقهاء القصعة   

شجاعةً وصراحةً حىت ال يظن بنا املساومةُ على القضايا املصريية، وليعـرف مساسـرةُ    



 80

القضايا املطروحة ملرحلة الغثاء أن اإلسالم احلق ديننا مجيعاً، وأننا كلنا يف حاجته ال يف               
 .)) فرق تسد ((اجة حتجيِم العيوِب والتراِت ونقاط الضعف اليت يستخدم مشروع ح

 عقيدةً أو سياسةً أو اقتصاداً أو حمبـةً آلل          )) مسألة الورقة املطروحة     ((وأياً كانت   
البيت أو مذهبيةً أو طائفيةً أو عرقيةً أو حزبيةً أو فئويةً أو مسألة السـلفية وأصـوهلا                 

 أو صوفيةً على أي صفة كانت؛ فإن احلوار فيها واملناقشة واملنـاظرة             التيمية والوهابية 
والكتابة يف كل هذا على مدلول سياسة التعصب إمنا هي خدمةٌ للمشـروع الغثـائي      

 . املفروض على واقعنا منذ احلرب الكونية

 الكشـف املـبني عـن حقيقـة        ((وال يهمنا شيئاً مسألة الكتاب املطروح باسم        
 الواقع املمسوخ ديناً ودولة، بل وحـىت مسـألة االجتـهاد الـذهين               يف ))القبوريني  

والتبويبات والفصول إلعطاء التقرير الكتايب موقع األمهية العلمية واألخـذ باألدلـة            
التفصيلية كتاباً وسنة ال يعين يف ذاته شيئاً ذا أمهية عملية يف مستوى اخلروج من دائرة                

أراد به االلتزام بالبحث املنهجي املقبول عند فقهـاء         الغثاء املشترك، اللّهم إال إن كان       
 .البحوث الذين صنعتهم مدرسة النقض والقضب يف املراحل القريبة

 بطالن ما استدلوا به على وجود القرب يف ذلـك           ((: فالباب األول مثالً محل عنوان    
 فالقرب سـواء    ، وهذه املسألة كما ذكرنا سلفاً ال تعترب عندنا أصالً يف املسألة،           ))املكان  

وجد أم مل يوجد، وإن ثبت أن القرب للنيب هود ليس هنا تأكيداً فإن عادة االجتمـاع                 
خارجة عن دائرة الغرض الذي تدندن عليه مدرسة النقض، فالقرب ليس هدفنا أصـال،          
ومدرسة النقض تعلم ذلك، وحنن أيضاً نعلم هدف مدرسة النقض ومرادها، فـالقرب             

لقصعة لفك االجتماع وإضعاف األثر العلمي والشـعيب آلل         جمرد وسيلة عند فقهاء ا    
البيت فقط كما هو يف دندم على قرب املصطفى والبقيع واحلجون والشبيكة وغريها،             

 .وصراخهم على املولد والربدة وغريها
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واحلشد القلمي من االستدالالت والتهم واألحكام حقد طبقي مركب، وحسـد           
 .تغذيه عناصر اهلوى وحب الذاتاجتماعي مرتب، تسعفه املعرفة و

ونرى أننا أكرب وعياً من اإلسفاف العلمي يف شأن البحث عنـا االسـتدالالت              
املربرِة زيارةَ هود ووجود القرب هناك أو عدم وجوده، فهذا ال يهمنا أصالً من أساسه،               

 أو  وليست مدرستنا اإلسالمية مبوقعها العلمي وقاعدا األصولية منطلقةً من تعظيم قرب          
 .عبادة ميت

وما كتبه ويكتبه كثري من علماء مدرسة حضرموت وغريها يف هذا اجلانب إمنـا              
هو حماوالت غثائية للرد على الغثائيني فقط، حيث إن ثوابت مدرستنا العاملية تضـع              

 حتت اهر ويف كفة امليـزان،  - سلفيةً وصوفيةً وحزبيةً -مجيع علماء املرحلة الغثائية   
 : سؤولون أمام اللّه عن سياستني خطريتني برزتا يف املرحلةألم هم امل
 .اإلفراط والتفريط: األوىل
  .)) فرق تسد ((خدمة مبدأ : الثانية
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اء     ((: الباب الثاني تحت عنوان    ور األنبي ع قب  هدي اإلسالم في التعامل م
 )١( ))والصالحين، وهدي اليهود والنصارى 

إلسالم اليت ال خيتلف يف حقيقة ورود أحاديثهـا         وشرع الكاتب يتكلم عن مزايا ا     
اثنان، وخيتلف االثنان والعشرة واأللف يف تعليل هذه األحاديث وغريها مما مل يذكره             
يف حبثه، وليست مسألتنا الدفاع عن التجصيص والكتابة وغريها، فما كان إمجاعاً عند             

األقالم املتناولـة هـذه     علماء األمة فهو حرام، ولكن دورنا يف التناول كشف غثائية           
 .القضية من أساسها، ألا ال متلك احلل وال تساهم فيه

فإذا كانت الغثائية الصوفية مقتنعة بالتجصيص والكتابة علـى القبـور وإرخـاء             
الستور وبناء التوابيت، وصارت املسألة عندها ديناً وعقيدة؛ فنحن خنطئها قبل أقـالم             

 ..السلفيني اإلعالميني

ل؟ فاملدرسة السلفية الغثائية أكثر رذالـةً وإسـفافاً مـن غثائيـة             ولكن أين احل  
ال زالت مدرسة السلفية الغثائية منذ تركيبـها السياسـي          : وهاك الدليل .. التصوف

والفقهي واالجتماعي يف اجلزيرة العربية وهي تعاين من فشو املعامالت الربوية وزيادة            
 .انتشارها داخل األقبية السلفية املباركة

ب أن املوازنة يف اإلسالم بني مصاحل األحياء واألموات واحلفاظ على كرامـة             وه
 قد ألزمـت الغثـائيني أن يهبـوا         )١(األموات وعقيدة األحياء كما وصفها الكاتب     

 .لتصحيح عقائد الصوفية وخاصة يف العالقة باألموات

                                                 
اإلسالم ال ينحصر هديه يف مسألة التعامل مع قبور األنبياء والصاحلني، بل لإلسالم هـدي               ) ١(

واضح يف كل شيء، واملدرسة اليت أحسنت لغة احلوار يف قضايا القبور والزيـارات وبنـاء                
لة متاماً يف تطبيق هدي اإلسالم أمام سياسة اليهود والنصـارى           القبب وما شاكلها هي الفاش    

 .يف االقتصاد والسياسة والتربية والتعليم والقرارات
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ولكن أنت  وحنن نعلم أن الصوفية األحياء يف غالب تصورام أموات غري أحياء،            
أيها السلفي احلي عقيدة وسياسة واقتصاداً وديناً ودولة، أين هي املوازنة بني مصـاحل              

 األحياء املسلمني ومصاحل الكفار املسيطرين؟ 

وأين هو احلفاظ على كرامة األموات وعقيدة األحياء، وأنت وأنا وغرينا يعلم أن             
ة الربا اليهودية العامليـة، وأن      املدرسة الربوية صانعة الفتح السلفي املعاصر هي مدرس       

بنوك الربا احلرام امع على حرمته يف كل الكتب السماوية، ولدى كافة املـذاهب              
اإلسالمية هو االقتصاد املمارس يف عواصم املدرسة السلفية املعاصرة منذ بدء عالقتها            

 ح؟ االقتصادية مع العامل الغريب، فأين استدالالت األمر والنهي عن هذه الفضائ

 وقد عقل الصحابة والتابعون هلم بإحسـان األئمـة          ((: ٤٠لقد ورد يف الصفحة     
املقتدى م ذلك، وحافظوا على ذلك اهلدي الصاحل والطريقة الرشيدة حـىت ايـة              
القرون املفضلة عندما آلت والية املسلمني إىل الروافض والباطنية، فغـريوا، وبـدلوا،       

روا سنة اليهود والنصارى يف بـالد املسـلمني،         وأماتوا سنة الرسول وأصحابه، ونش    
وتبعهم على ذلك جهلة احلكام ومنحرفوا املتصوفة حىت شاع ذلك يف بالد املسلمني،             
وصار هو الغالب على كثري منها رغم حتذير العلماء، وتقرير الفقهـاء، وصـيحات              

 .))الغيورين على سنة املصطفى 

قرير املواضيع مسألة قد أفلحت فيهـا       وحنن نعتقد أن سياسة اخللط يف الكتابة وت       
مدرسة النقض الغثائية متاماً، فهذه العبارات املسبوكة سبكاً سياسياً تفيد عكس مـا             
يتحدث عنه الكاتب أصالً، فنحن نفسر األمور من منظور اإلسالم ال مـن منظـور               

مسألة غثائيات التصور، وال من منظور سلفية اإلعالم، فاحلقيقة املرة أن االحنراف يف             
اإلسالم مل تكن إىل عهد القرون املفضلة، بل انتقض احلكم اإلسالمي بعيـد مقتـل               

                                                                                                                       
 .٣٩ ص)) الكشف املبني (() ١(
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اإلمام علي رضي اللّه عنه واحنراف املسار السياسي منذ تلك اللحظة، ورمبا كانـت              
مسرية العلم والتعليم ونشر اإلسالم قوية اجلانب باملـذاهب اإلسـالمية العامليـة ال              

ذين ولع م الكاتب، فالباطنية مذهب منحرف، والروافض        بالباطنية وال بالروافض ال   
 .منهج خمتلف

والقرار اإلسالمي السياسي قد احنرف قدمياً جـداً، وزاد االحنـراف يف القـرار              
السياسي مرحلة بعد مرحلة، ومع االحنراف السياسي كان املسلمون علـى خمتلـف             

فقط وبصورة متجزئـة،    مذاهبهم يسهمون يف احملافظة على القرار العلمي والدعوي         
ويسمى ذلك فصل الدين عن الدولة، وهذا املبدأ الذي برز يف العهد األمـوي تلتـه                

 فصل الدولة عن قرار الدين، وهكذا       مثحماوالت أخرى لفصل الدين عن قرار الدولة،        
دواليك من ضعف إىل ضعف، حىت عصر الغثائية العاملية، وهو العصر الذي سقط يف              

المية، وقامت خالله احلروب العاملية، وأعيد تقسيم الرقعة العربيـة          قرار اخلالفة اإلس  
واإلسالمية، ونشأت دويالت الربا ومدارس الغثاء، وفقهاء القصعة الذين عـرب عـن             

فقهاء القصعة الـذين ال     .. ظهورهم من ال ينطق عن اهلوى صلى اللّه عليه وآله وسلم          
 .ة املال واحلكم واحلدود املمزقةيستطيعون إدانة الكافر ألم يقتسمون معه مصلح

ويسهل عليهم جداً أن يتفاعلوا كل التفاعل ضد آل البيت والصوفية واملذهبيـة             
املمزقة، والشواهد واألدلة من القبور والزيارات واالعتقادات واآلثار والتربك، وكتب          

 .احلبايب مصدر غين لرسم الصورة الباهتة عن الصوفية والتصوف الغثائي

 من كان بيته من زجاج فال يرمي بيوت         ((: لعريب حيق أن يستشهد به اليوم     ومثلنا ا 
، والسلفية املعاصرة كما تسمي نفسها أو كما اختري هلا عاملياً هذا االسـم              ))اآلخرين  

عليها أن تعلم يقيناً أن صوفية حضرموت ومذهبيتها تعاين من غثائية املراحـل مـا ال      
 سلفية الغثاء ما هو خري منها ليـتم االرتقـاء مـن           مزيد عليه، وكنا نتمىن أن جند يف      
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الغثائيات املفروضة على األمة إىل حل وسط خيرجنا من تناقضات االعتقاد وربوبيـة             
 ..االقتصاد، ولكن هيهات

رات املراحل املتقلبة، واشتغلت سلفية الغثـاء       مثشغلت صوفية الغثاء بالدفاع عن      
وظل زمام احلركة والتأثري يف احليـاتني الرمسيـة         باهلجوم على مظاهر املراحل املتقلبة،      

والشعبية بيد أعداء اإلسالم واملسلمني، وهم رعاةُ هذا التناقض وممولُو الصراع فيه،            
 . وكاتبنا مثل غريه من الراغبني يف الطموح على حساب مجاجم وعقائد اآلخرين

 ..إن النصيحة يف حد ذاا مقبولة
 ..يل عيويبورحم اللّه امرءاً أهدى إ

وجيب على جمموعات التصوف أن تقبل النصيحة للخروج من دوائـر اإلفـراط             
واالعتقاد، ويف ذات الوقت ال يعترب هذا خموالً للسلفية وكاتبهم أن يعتقدوا امتالكهم             
حلل قضية األمة من خالل معاجلة القبور والستور والنذور، فمن كان يف أزمة يصعب              

ين، وخاصة إذا كان اجلميع يقفون على أرضية اجتماعيـة   عليه أن يعاجل أزمات اآلخر    
 .وسياسية واحدة

ولست يف حاجة إىل متابعة تفصيالت الكتاب وما ورد فيه من استدالالت، حيث             
إننا نعلم إمكانية معاجلة قضية القبور وتسويتها وإبعاد القبب وتكسريها مـن خـالل         

السلفية إن كان األمر متوقفـا      قرار إسالمي موحد، ال من خالل منازعات الصوفية و        
 ومل أر قبـور  ((: على التطور والعود إىل اإلسالم ذا، فالشافعي رمحه اللّه عند قولـه          

 فقوله حق، ألن ذلك العصر كان القـرار فيـه بيـد             ))املهاجرين واألنصار جمصصة    
 .املسلمني؛ دولة وشعوباً
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 وكتاب أو حىت عشرة     وأما اليوم فاالستدالل مشطور، والقرار اإلسالمي مقبور،      
يتناول شعوب املسلمني، ويعرض شركهم وكفرهم إمنا يزيد الطني بلة وال يؤدي دور             

 .خدمة امللة

هذا إذا سلمنا للكاتب سالمة املقصد والنية، وأما إذا أقمنا حبثاً علمياً عن الكاتب              
طلق ومراحله، وعن الفكرة املكتوبة ومدرستها فإننا سنخرج من دوائر حسن الظن امل           

إىل سوء الظن املقيد، وماذا عساه جيعل السلفي أو غريه يستشـيط لينـاقش إفـراط                
املسلمني من آل باعلوي أو غريهم، وهو يعلم يقيناً أن كافة الطرح املعلل تتبناه منـذ                
عشرات السنني مدرسة معلومة، وسياسة حمكومة، ال متلك من أمرها أمـام الكفـر              

ره إىل قبور املهاجرين واألنصار وهي غري جمصصـة         املدجج شيئاً، فالشافعي عشية نظ    
هو أيضاً مل يشهد البنوك واملصارف اليهودية املخصصة، ولو رآها وسكت لكانـت             

 .حجة السلفية املعاصرة قوية جداً جداً

وهلذا فنحن نرى أن املرحلة اليت أورثت األمة جتصيص القبور هي ذاا قد أورثت              
لتعامل باحملظور، وال جديد سوى أن الصويف أفرط يف         األمة تشييد القصور والبنوك وا    

االعتقاد واختلف العلماء يف مسائله، والسلفي يف االقتصاد واتفق أكلة القصعة علـى             
 !..وسائله

 !..أليس كذلك؟

 

 مالحظة عرضية

 على ما يباع من صور بأحجام خمتلفة، وما يقوله          ٥٧علق الكاتب يف احلاشية ص    
الن، وأن من نام وصورته حتت رأسه رأى النيب صلى اللّه           املفرطون يف صور فالن وع    

 .. عليه وآله وسلم إخل
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وهذا اعتقاد باطل من أساسه كراويه، واستطرد الكاتب إىل حكاية تروى عـن             
 . مع صاحب مليبار ونفخه يف الصور حىت حتركت))تذكري الناس((

ولكننا نشـفق كـل   وحنن كما ذكرنا سلفاً ال ندافع عن اإلفراط وال عن اخلطأ،  
هؤالء املتجرئني على اللّه بإصدارهم أحكاماً ال تتناسب مع مسـتوى العلـم الـذي            

 .يتحدثون عنه أصالً

فالقصة ذكرت على سبيل الكرامة، والكرامة مثبتة يف كاتب اللّه وسنة نبيه صلى             
اللّه عليه وآله وسلم، والكرامة انفعال الظـواهر علـى غـري املعتـاد، واسـتدالله                

 املعروف أن هذا يف اآلخرة، ألنه يف مقام احملاسبة للفاسق           ))..وليس بنافخ     ...((:لهبقو
واملصور، ورمبا حصلت الكرامة يف الدنيا بتحريك الصور حيث ال يستبعد أن جتـري              
كرامة لصاحل، وحنن نقر الكرامة للصاحلني، وليست شرطاً أن يكون سـيداً مـن آل               

سف يتحامل كثرياً يف رد الكرامة ألا جـرت         باعلوي أو غريهم، فإن الكاتب ولأل     
، )) انظر إىل هذا اهلراء، بل اجلرأة على اللّه          ((: على يد رجل من آل أيب علوي، ويقول       

وحنن وهو يعلم أن النفخ يف الصورة من حيث قدرة اللّه على إجرائه على يدي عبـد                 
لنـا أن هـذه الكرامـة       من عباده ليس هراء وال جرأة على اللّه، اللّهم إال إذا حتقق             

               ِر النـاس، فهـذا جتـاوزنقص من قَدكَذّب الرواية فقط، وال نلَة فتحتنمكذوبة أو م
، وأحسبه أن )) إذا مل تستِح فاصنع ما شئت        ((: وتطاولٌ، وخاصة أنه ختم عبارته بقوله     

 .يكون املعىن منطبقاً على مثل هذا املتطاول والعياذ باللّه

ل هذا الكاتب الذي اجتهد جزاه اللّه خرياً يف مالحقة صـنمية      وكنت أمتىن من مث   
القبور واملشاهد أو القباب أن يكمل البحث ويساعد األمة وخاصة يف عصر الغثـاء              
على معرفة سنية ومشروعية بناء البنوك واملصارف العاملية واإلسالمية والعربية، ومـن            

 تلطفاً مع مفاهيم    -ِبدِعيتها:  نقل إن مل -هو أول من أنشأها يف العاملني وأوجد سنيتها         
 .السلفية املعاصرة



 88

فاالندفاع التحليلي على غري الصورة الصحيحة أمر يثري االستغراب، واحلـق لـه             
 فهذه قصة انتشار املشاهد يف الـيمن        ((: ٦١نصاعته يف كل موقف ومقام، فقوله ص      

 .. إخل))ن سبأ اليهودي وبداية القبورية الوثنية كانت على أيدي أحفاد عبد اللّه ب

حنن يف كل ما نكتب ال منيل إىل أن نقف مع رؤية ضد أخرى، وخاصة إذا                : قلت
علمنا أن ِكال الرؤيتني ال تؤدي الغرض األمسى من الطرح يف املعاجلة، حيث ال نرغب               
يف زيادة االشتباك بل منيل إىل فك االشتباك وجتاوز عيوب من مساهم بالرافضة أو غري               

قبة املصطفى صلى اللّه عليـه      : التسميات، فإننا نضع السؤال رد االستفادة     ذلك من   
وآله وسلم يف املدينة، من الذي بناها وشيدها، والرافضة مل حيكموا احلجاز ومل تكـن   

 هلم فيها سلطة دينية وال دنيوية؟ 

  عرف السبب الذي جيعل هؤالء الكُتاب يغفلون مـا ال          ))من بناها ؟  ((وإذا عرف   
يشفع ألفكارهم ويشددون القول على ما خيدم رغبام، ولألسف فإن ظاهرة القباب            

انية، دولة اإلسالم، وكان األعاجم     ثمكانت من أعمال علماء وفقهاء دولة اخلالفة الع       
يعظمون العلم والعلماء، وهلذا شادوا القباب على املشاهد والقبور تعظيماً ملقام النبوة            

 . عبادة هلموالعلماء والصحابة، ال

وقد كان مقابر احلجون والبقيع والشبيكة واملعالة مبكة املكرمة مشحونة بالقباب،           
اين، فال فاطمية وال رافضة     ثموكلها كانت من آثار اخلالفة اإلسالمية خالل العهد الع        

هناك، وأما اليمن فالعجيب أن الكاتب قد وسع املشهد كثرياً عندما ربطها بعبد اللّـه             
يهودي وأحفاده، وهذا جتاوز تارخيي خطري، واندفاع سلفي مستطري، ال من           بن سبأ ال  

حيث الفتوى يف مسألة القباب، ولكن من حيث التحليل العلمي والنقل املعريف فقط،             
فهناك يف اليمن عشرات القباب واملشاهد ال عالقة هلا باإلمساعيلية وال الباطنيـة وال               

املذكورين دور يف بناء بعض املشاهد والقباب       الرافضة وال غريها، وقد يكون ألولئك       
وال شك؛ ولكن جيب التمييز والتفصيل حىت يتمكن االستفادة علمياً من هذه البحوث             
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املطروحة يف املستقبل، ولو حىت جدولة هدمها إذا حق احلق ويأت دولـة التوحيـد        
 .املرجوة إن شاء اللّه

 جهة أخرى ال عالقة هلا بكافـة        أما هدم املصارف والبنوك فيحتاج إىل تعميد من       
فهي موجودة لـدى    .. رافضة وصوفية وباطنية وسلفية ومذهبية    .. الفئات اإلسالمية 

اجلميع، وكل املصلني يعبدون الدرهم والدينار، ويبنون أصنامه يف عواصمهم، ولكن           
صعب جداً علينا مجيعاً أن نتجرأ على ما بناه الكافر من املشاهد والبنوك والشـواهد،               

سهل جداً علينا أن نتناول األموات وقد سقطت سقوف سياستهم مـن الواقـع،              و
 .فصاروا جيفاً ال يدافعون عن منجزام البدعية

 ..﴾ِبئْس ِللظّاملني بدالً﴿
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  ))هدي اإلسالم في زيارة القبور والحكمة من زيارتها  ((: الباب الثالث

ة إىل ميدان آخر ال مقاِتلَ فيه،        لقد نقل املعرك   ((: كتب املؤلف عن الشاطري فقال    
وهرب من امليدان الذي يعرف أنه مغلوب مهزوم فيه؛ ألن سالحه فيه اهلوى والبدعة              

 .))والكذب الذي ال خيفى على أصحاب البصائر 

إن معاجلة املسألة من باب املعارك الدائرة أمر عجيب وغريب أوالً، وكنـا             :قلت  
 احلريصني على سالمة املنهج النبوي من باب املناصحة،         نود دائماً أن ننطلق مع كافة     

 .وهي مبدأ اإلسالم مع كل املخالفني

والكاتب وأشباهه مستأِْسدون ومتنمرون على املدرسة الصوفية وبدعياا، وحنـن          
ننتحل هلم املعاذير، فهم ينطلقون من عقيدة، وال مساومة يف هذه املسألة أصالً، ولكن              

الشاطري من رؤية بدعية ال متت إىل العقيدة بصلة، فلذلك كانت حجتـه             رمبا انطلق   
 .ضعيفة، وهرب من ميدان املعركة إىل ميدان ال مقاتلة فيه

واملعركة احلقيقية هي معركة الكفر واإلسالم، وما دون ذلك هي مسائل خمتلـف          
ـ              فاع عليها ال ميكن أن ترجح رؤيةً على أخرى لتكون قاطعة على اجلميع، فاالستش

واالستغاثة والتوسل وما أورده املؤلف من كليمات عن العيدروس وغريه كلها تدخل            
حتت دائرة املسائل املختلف عليها، وعند االحتكام احلق تقف عند مسألة اإلفراط، وال            

 .شيء فوق ذلك

وأما احلكم بالصنمية والوثنية والكفر ذه املسائل فحكم بدعي من أساسـه وال             
، وإذا  )) غثائية اجلميع    ((خ اإلسالم، ألن كال املسألتني تعاجل من منظور         أصل له يف تاري   

ما أصرت مدرسة املعركة الفاصلة اليت ال يعجبها هروب أحد من امليدان فإننا نضـع               
اإلفراط املنسوب ملدرسة آل باعلوي أمام التفريط املنسوب ملدرسة التبديع والتشريك           

الذات مقابالً للمسألة ذاا كمعـادل يف معركـة         يف مسألة احلالل واحلرام املصريف ب     
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وإمنا من أجل التعريـف  . املواجهة، ال من حيث إقرار إفراط مدرستنا يف كل ما تعمل     
بإصرار معاملة مدرسة السلفية على املخالفة يف اإلمجاع والدفاع عنه واالستفادة مـن             

 .عائداته وهو أصل يف العقيدة ومل يقل أحد حبلّيته من األطراف

 سنة لإلذن الرباين يف نقل زيارة نيب اللّه هـود           ١٣وإذا كان العيدروس قد انتظر      
، باعتبار االنتقال من وجهة نظـر املسـلمني         )١(من طريقة الفقهاء إىل طريقة الصوفية     

املذهبية والتصوف وآل البيت ليس شركاً وال كفراً، وإمنا مسائل خمتلف عليهـا ومل              
لة على عدم التهور واالندفاع يف اختاذ القـرار سـوى           يقل بشركيتها أحد، وفيها دال    

مدرسة التيمية الوهابية فقط؛ إذا كان العيدروس قد انتظر كذلك فكم مكث علمـاء              
السلفية الغثائية من الوقت ينتظرون اإلذن النتقال املعامالت االقتصادية اإلسالمية إىل           

 .االبنوك الربوية واليهودية يف أقدس مواضع األمة وأشرفه

وال انتقال إىل ميدان ال مقاتلة فيـه، فاإلسـالم واحـد،      .. ال هروب يف املعركة   
والكفر واحد، وما اختلف عليه املسلمون البد أن يؤخذ بعني االعتبار، وما اتفق عليه              

 .املسلمون حالالً وحراماً جيب أن يعرف موقعه من سياسة االستعمار

صدار احلكم البدعي بتشـريك     وكم مكث الكاتب يقلب وجهة نظره يف مسألة إ        
مدرسة بكاملها شهد العامل اإلسالمي بفضلها عرب التاريخ ونشرها للعلم والفضائل يف            
أصقاع العامل، ومل يقل أحد يف عاملنا اإلسالمي كله بكفرها أو شـركها أو ضـحية                

  .))ِشنِشنةٌ أَعِرفُها من أَخزِم((: أفرادها ومشاهدها غري مدرسة يقال عنها

                                                 
  .٦٩املصدر السابق ص) ١(
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 د الرحالش

 وأما السفر لغري زيارة القبور كما تقدم نظائره فقد ثبت           ((: ٧١كتب املؤلف ص  
ذلك بأدلة صحيحة ووقع يف عصره صلى اللّه عليه وآله وسلم وقـرره الـنيب عليـه                 
الصالة والسالم فال سبيل إىل املنع منه والنهي عنه، خبالف السفر إىل زيارة القبور فإنه               

قر عليه أحداً يف أصحابه ومل يشر يف حديث واحـد إىل فعلـه              مل يقع يف زمنه ومل ي     
 .))واختياره، ومل يشرعه ألحد من أمته ال قوالً وال فعالً 

كل هذا احلشد من العبارات املقررِة مبدأَ الرفض لزيارة القبور على منط املدرسـة              
 وجهة نظر عليـا  الغثائية، وال نود أن حنشر أنفسنا طرفاً مع الكاتب يف املسألة ألن لنا           

يف هذا كله لنخرج معاً من معركة اإلفراط والتفريط إىل اإلسالم احلق، وإمنا نوضـح               
 .خطأً ورد يف االستدالل ذاته

 مشروعية زيارة القبور تؤكد     (( حتت عنوان    ٦٤فاحلديث الذي أورده املؤلف ص    
عة يف سجنها   ، ودخوهلا يف مدلول االستدالل على سعة الشري       ))حقيقةً تناقض األحكام    

 .داخل أقفاص السلفية الغثائية
 : فحديث أبو هريرة رضي اللّه عنه يدل على أمور منها

 . زار النيب صلى اللّه عليه وآله وسلم أمه فبكى وأبكى من حوله-١
 .زوروا القبور فإا تذكر باملوت:  استأذن يف أن يزور قربها فأذن له، فقال-٢

وآله وسلم باألبواء، وهذا يعين أن رسول اللّه صـلى          وقرب أم النيب صلى اللّه عليه       
اللّه عليه وآله وسلم شد الرحل وسافر، وما حكم هذا السفر وموقف رسـول اللّـه                

 صلى اللّه عليه وآله وسلم يف رأي سلفية الغثاء؟
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، وفيه إشارة واضـحة بـاإلذن       )) واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل         ((:  قوله مث
ا كانت  ثم، يعين حي  )) فزوروا القبور    ((: يارة القرب، وشفع ذلك بقوله    اإلهلي من أجل ز   

 .حتت مدلول احلديث فإا تذكر املوت

وهنا جيب أن نعلم كيف ستنقل املعركة إىل ميدان آخر ال مقاتلة فيـه، وكمـا                
حيتاج املندفعون إىل تربير اهلروب يف هذا امليدان الفسيح ليسجنوا األمـة يف القفـص               

 .ملهترئالغثائي ا

ومع هذا وذاك فال زلنا خناطب املخدوعني أن خيتصروا املسافة ويأخـذوا مببـدأ              
االعتدال يف كل األمور ال إفراط وال تفريط، فلن نقر اإلفراط يف الزيارة وال يف التعلق                
باألحياء وال األموات؛ ولكنا أيضاً لن نِقر السلفية أن تكون بديالً عن اإلسالم احلق،              

 .ا قاله املؤلفولن نقرر م

 ! كيف يستمرئ هؤالء الناس الكذب ويستخفون بعقول الناس؟.. ال أدري

 .واللّه املستعان

 

 النهي عن اتخاذ القبور أعيادًا

سبق وأن أشرنا إىل نقض ما قالته مدرسة الغثاء عن منع شد الرحل مبا ذكرناه من                
ب النهي عن اختاذ القبور     الدليل، وإذا تعارضت األدلة فلكلٍّ دليله وال خالف، ويف با         

وصلوا ((،  ))ال جتعلوا قربي عيداً   ((،  ))ال جتعلوا بيوتكم قبوراً   ((: أعياداً ذكر املؤلف حديث   
 .))علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم

وقد استجاب اللّه دعاء رسول اللّه يف مسألة قربه ومل يقم أحد عند رسول اللّـه                
 يظنه الناس ممنوعاً، ولكن هذا احلديث كما هـو          األعياد وال املناسبات، وال ثبت ما     
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معلوم خاص بقربه إذا أردنا مسألة االستدالل بالنص، واللفظ واضـح وال حجـة يف            
 .غريه أصالً من جهة هذا احلديث

وكل اجتماع لدى قرب أو ويل جيب أن يضبط بضوابطه الشرعية كما هو عند قرب               
 القبور حراماً فال جيوز ألحد أن جيتمـع         رسول اللّه، فلو كان التحرمي لالجتماع عند      

على قرب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم باخلصوص، وأكثر الناس إمنا يشـدون               
 .الرحال وجيتمعون عند قرب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم

وأما ما ذكر الكاتب عن عادات الناس يف زيارة هود ومسميات األيام بأيام احلج              
ال يرتقي إىل مسألة اإليقان بالتعبد الذي هو مقصود احلجـاج يف عبـادم              فإن هذا   

الشرعية، وإن وجد فحرام قطعاً، وهو اإلفراط املذموم بغـض النظـر عـن فاعلـه                
 .ومعتقده، والنصيحة واجبة، وإصدار األحكام بالشرك ور واندفاع

 

 تصحيحات

مل جند لـه مصـدراً       مل يدخل مذهب احلنابلة حضرموت أصالً، وهذا تقرير          -١
تارخيياً يؤكده، وأول املذاهب دخوالً مذهب أهل احلديث مـن أصـحاب اإلمـام              
الشافعي كما نص على ذلك الطبقاتيون وعلى رأسـهم السكسـكي اجلنـدي يف              

 دخل اليمن يف طـور      مث دخلت بقية املذاهب،     مث،  ))طبقاته(( وابن مسرة يف     ))السلوك((
  .)) مرحلة تدوين املذاهب (( احلديثة بـ التمذهب أو ما يسمى يف الدراسات
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 كالم ال أصل له مـن       )١()) وفدت الشيعة اإلمامية مع املهاجر       ((:  قول املؤلف  -٢
 ولكنه مل جيد قبوالً، مما اضطر أحفاد هذا الرجل          ((: أساسه ولألسف، وأشد منه قوله    

  .))لديهم أن يتظاهروا بالدخول يف مذهب السنة مع بقاء بعض العقائد اإلمامية 

 وال يف غريه حجة على مدرسة       )) نسيم حاجر    (( ال يعترب قول ابن عبيداللّه يف        -٣
 علوي يف هذه املسألة، والبد من التنبيه إىل أنه يقصد اإلمامة مبعىن املرتبة ال مبعـىن                 بين

، وأما من ضم إليهـا  )٢( )) مسوم ناجر   (( و )) نسيم حاجر    ((: املذهب ملن قرأ كتابيه معا    
ـ       بق صبح (( و ))جنى الشماريخ (( و ))د البصائر   مث إ ((ية الكتب اليت ألفت يف هذه املسألة ك

 . واستعرضها كلها فسيتضح له الباعث الشخصي على التأليف بني الكتاب))الدياجر

 التصوف يف اليمن وحضرموت سابق ملرحلة عبد اللّه الصاحل املغريب حيـث             -٤
ربوع اليمن كمذهب إسالمي صويف، وإمنا كـان        كانت الطريقة القادرية منتشرة يف      

 .التصوف حبضرموت ضعيف التأثري كقرار موجود وسلوك

وأول من تنفس األنفاس الصوفية حبضرموت عبد اللّه بن أمحد املهاجر بعد عودته             
 .من مكة ودراسته مذهب أهل السنة علي يد أيب طالب املكي

ر يستفيدون منـه لصـاحل       زيارة هود مظهر شعيب قدمي، وكان كل أهل عص         -٥
سياستهم أو منهجهم، فقبل الفقيه كان مظهره مظهر الفقهاء، وبعد العيدروس صـار          

 .مظهره صوفياً

                                                 
 .٣١٨املصدر السابق ص) ١(
 - إمامة املهـاجر   يعين- وقد راجعت يف هذه املسالة       (( : )) مسوم ناجر    ((ومما يقوله يف آخر     ) ٢(

إن ذلـك ممـا   : أخانا الذي انتهت إليه رئاسة اإلرشاد يف ترمي السيد علوي بن شهاب فقال  
 ، وقد كرر هذا املعىن يف حماضرته عن         ))عليه، وال حاجة للتأليف فيه      ) يعين أمجعوا (أصفقوا  

 .حديث غدير خم
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وهذا يدل على تأثره بثقافة املراحل وعامليته كتجمع عام لكل صـوفية الـيمن،              
فأمحد بن اجلعد األبيين والشيخ سعيد وغريه يأتون من أطراف الـيمن وحضـرموت              

جتماع، وقد يأيت ألف طار من ناحية عدن وأبني، وهذا ما يشبه احتفاالت             لغرض اال 
 . اليوم)) اجلنادرية ((

 الصوفية من أشد طوائف هذه األمة غلواً يف القبور، وأهلـها            (( عبارة جائرة    -٦
هم الذين أدخلوا إىل أهل السنة بعد أن اختلطوا بغالة الشيعة الباطنية وأخذوا بعـض               

قيقة أن الصوفية حبضرموت ال عالقة هلا بالشيعة الباطنية وال بغريها،           ، واحل ))عقائدهم  
وأما الغلو يف االعتقاد فحاصل لدى البعض كما حصل لـدى السـلفية يف إصـدار                
األحكام، وأما املصطلحات اللفظية فهي قاموس مدرسة إسـالمية أقرهـا العلمـاء             

 .األثبات، وعلى الباحث املعلم أن يقرأ

 خرافة قرب هود من أصلها وراؤها الصوفية القبوريون الـذين            وإن ((: ٨٣قال ص 
  .))يريدون أن يؤسسوا هلم منطقة مقدسة يشغلون العامة من خالهلا  

أكدت كتب التاريخ أن قرب هود واخلالف حوله مسألةٌ سـابقةٌ للصـوفية             : قلت
 حـال   والتصوف، وإمنا استفاد الصوفيون على خمتلف مفاهيمهم من املناسبة كما هو          

من سبقهم من الفقهاء، والعبارة املشار إليها يف الكتاب عبارةٌ ممتلئة بالتحامل علـى               
الصوفية وقبوريتهم كما يزعم، وهناك باليمن مناسبات قبوريةٌ يستفيد منها السلفيون           
يف نشر آرائهم وأفكارهم، ورمبا جاء عصر يكون املظهر كله سلفياً، وما الذي مينـع               

لفيني ال حيبون زيارة القبور ذاا ؟ وها هم يشدون الرحـل إىل             ذلك وخاصة أن الس   
مع أنه ال يوجد فيها قرب أصال، وإمنا جتمع لتجديد ذكـرى            -زيارة اجلند ليس للزيارة     
 ولكن للتحذير منها، وإىل ابن علوان ولكن للتحذير منها،          -دخول اإلسالم إىل اليمن   

وال أدري مـا    .. ولكنهم يشدون الرحل  . .ة التحذير والدعوة إىل اللّه    بنيوإىل غريها   
 !الفائدة هلذا الرتاع الغريب يف اجلسم املنهوك؟
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 ع آتابمقفات و
)) فكر والـمجتمع في حضرموتلا  ((  
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 مشكلة مصادر الثقافة والتلقي الفكري

عندما يطالع املرء نتاج األقالم وحصاد األعمال الكتابية يف املوضـوع الواحـد،             
تفاق الكل يف غاية معينـة ويف       ويرى اختالف وجهات النظر يف التعليل والتحليل، وا       

استخدام األدلة املشتركة؛ يتعرف متاماً على مسألة التلقي واألخذ، وآثـار اإلدخـال             
 مسألة نسـبية    )) احلق   ((الفكري على عقليات الكتاب واملفكرين، وذا تصبح مسألة         

ه، ففهم كـل     الذي يريده اللّه يف عباد     )) احلق   ((لدى املتناولني للقضايا، إذا ما اعتربنا       
 .منهم مدلول األدلة مبعىن مل يفهمه اآلخر

هذا للمجتهدين املنِصِفني، ويسلم ألهل االجتهاد اجتهادهم بال شك، وأما ما حنن            
بصدده فهو مسألة االستعداء يف االستدالل، ووضع الكتاب والسـنة علـى طريـق              

ضع قواعدها يف   األهواء، وإن مل تكن على طريق األهواء فعلى طريق خدمات مدمرة و           
بالد املسلمني فقه الكفار وفلسفام املادية الوضعية ذات العقالنية اردة متامـاً عـن          
مسألة األخذ حبسن الظن وفهوم أهل اللّه، وما يسمى يف ثقافـة اإلسـالم اخلالصـة                

  .))الغيب، وانفعال الظواهر، وأفضلية التفاوت، وأدب اخلالف((
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، اللّهم إـا    )) مادة الفقه يف الدين، وبضاعة املتدين        ((وهذه املسائل وأشباهها هي     
اإلفـراط، والتفـريط،    : قد تكون لدى األمة عمومها، وخصوصاً على ثالثة أطراف        

 .واالعتدال

 لـدى املـثقفني     )) فقه املعرفة الثقافية     ((وهذه احملاور الثالثة هي مادة البحث يف        
ميدان املعركة الـيت جتـول فيهـا        اإلسالميني بالذات، وهي من وجهة نظرنا بالطبع        

 .كتائب املعارك توحيداً وأصوالً وحديثاً ومذهبية وغري ذلك

واملكتبة اإلسالمية بتارخيها الطويل مشحونة ذا التراث علـى خمتلـف مناذجـه       
وحماوره، ونعتقد يقيناً أن اجلميع هلم قواسم مشتركة تسمى عني احلقيقـة وهـدف              

 فهم النصوص ويف حماور وضعها من حركة الوعي         اجلميع، ولكن اإلشكال احنصر يف    
 .هذا يف داخل دائرة اإلسالم واملسلمني. والعالقات الشرعية واالجتماعية

والشك أن الثقافات القادمة من خارج هذه الدائرة هلا دورها يف التـأثري سـلباً               
قفني اإلعالميني  وإجياباً على فقه املعرفة الثقافية، بل ورمبا كان هلا أثر فاعل يف شن املث             

معارك طاحنةً ضد حماور الثقافة اإلسالمية املتوارثة، وهذا ما نشهده اليوم يف سـاحة              
 .املراحل الغثائية املعاصرة

إننا نعلم يقيناً أن التعفن قد أصاب الفكر املتمرحل لدى كـثري مـن الشـرائح                
 الواقع املتردي   اإلسالمية، وأدل دليل على ذلك حالة الواقع االجتماعي كله، ويف هذا          

مجلَةٌ من حملَة األقالم يبنون شخصيام وتيارام داخل أرائـك الظـل وطنـافس              
املكاتب على حساب إهانة اآلخرين، ظانني جبهٍل مركٍب أم محاةُ االعتدال يف رؤية             
البشرية، ومحلة راية الوسطية يف الفهم والوعي واالعتقاد والسلوك االجتماعي، وأم           

  .))مراد اللّه يف خلقه((.. نسان وحريته، وأم الباحثون عن احلقيقة اإلميانيةأنصار اإل
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وهذا االعتقاد تتهاوى حصونه عندما يبدأ أحدهم معرباً عـن حفيظـة نفسـه              
ومكنون توليف ثقافته، ورسم دوائر طموحه أو نفثات عقدته الذاتية أو املركبة علـى      

وجيب أن نقف وقفة صدق وحتـد واٍع        شكل حماضرة أو تأليف أو مناقشة وغريها،        
لردع هذه األباطيل وحتجيم هذه األضاليل، ليس رغبة يف إسكاا ومنع العمل ـا أو             
التعلق بأهداا؛ ألننا نعلم أن كل ممنوع مرغوب، وأن احلياةَ املعاصرةَ سوق توليـٍف،        

ى حساب قوة   يتأثر العقل والقلب واألمة فيها مبورودات العرض والطلب املتنافس عل         
 .ال البناء اإلسالمي.. التأثري اإلعالمي

ولكن ألن انطالقنا يف حتجيم هذه الرؤية نابع من أصالة اإلسالم ذاته يوم أفرز لنا               
يف خريطة مسرية األمة ومسرية أفكارها ما حيصل من احنراف وانصراف واجنـراف،             

 )) فقهنا املعريف الثقايف   ((ر  وملا كان هذا االحنراف واالنصراف واالجنراف دائراً يف حماو        
 دائرة التوسـط    ((املألوف من مدارس األمة؛ فالبد أن نعيد أَلِْسنة وأقالم أصحابه إىل            

 وإن جار بعضهم على بعض؛ ألن اجلور والبغي مسـألةٌ بشـريةٌ واردةٌ              ))واالعتدال  
قـد عـن    يغذِّيها الطبع، ويدعمها العلم واجلاه، ويرفع ا الطموح عند البعض، واحل          

 .﴾وما اختلَفُوا ِإالّ ِمن بعِد ما جاَءهم الِعلم بغياً بينهم﴿البعض اآلخر، 

وهذه مشكلة اخلالف واالختالف داخل دائرة اإلسالم واملسلمني، وهلا بال شك           
حد معني ألن ما فوق اخلالف واالختالف قواسم مشتركة جتمع املختلفني إذا أرادوا             

 .العدل

ما نشهده على عصرنا األخري من ظاهرة االستعداء الباتر واهلتك الفاجر على            وأما  
تشويه املذهبية والصوفية وآل البيت مسألة فيها نظر، وفوق هذا النظر ترو واحتيـاط              
حىت ال نقع فيما وقع فيه اآلخرون من االستعداء املمقوت، حيث إن النصح والتوجيه              

 .فوالتقييم أمر مقبول من كل األطرا
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وإذا كانت رائحة االستعالء ممقوتة عند أويل اإلنصاف والتروي فكذلك رائحـة            
ومرحلتنـا املعاصـرة تقـف مسـؤولياا        . االستعداء يف التناول ممقوتة لدى اجلميع     

ومسؤوليات مثقفيها عند القيام مبا يلزم للمرحلة وإصالح فاسـدها، وكفـى ـذا              
 . ويتعاون على خدمته اجلميعاملشروع نعمة وموقفاً ينطوي حتت ظله الكل

وليس إصالح فاسد املرحلة بالتجين على ماضي التراتب االجتماعي، وال علـى            
كشف عورات الناس وإيراد مثالبهم ومعايبهم وحشد عبـارات املعرفـة املنطقيـة             

 ترميم مـا أفسـدته      بينوالشرعية إلدانتهم وإدانة مفاهيمهم، وإمنا إصالح الفاسد بت       
اسات التمول اليت كانت مسؤولة مباشرة عن هذا التجين وتفريخ          مراحل التحول وسي  

 .بينالعقليات املثقفة الغثائية بالت

فكثري من األقالم املتحركة يف واقع اليوم رمبا مل يكن هلـا أي نصـيب يف بنـاء                  
حبكـم االسـتتباع   -التركيبات الفكرية والعلمية الشرعية باألمس؛ بقدر ما كانـت      

 منفّذاً أو ملتزمةً مبا يلتزم بـه املوظفـون ضـمن الـدوائر              -للمشاريع االستعمارية 
  .)) خمدومية املرحلة ((االستعمارية املربجمة 

 ، ونعـذر    )) املرحلة ومبناهـا     (( ، و  )) الكلمة ومعناها    ((ويلزمنا وهؤالء أن نفقه     
 .الضحايا، ونسهم يف معاجلة اجلراح ال تعميقها

 وحرباِئيٍة يف الصور واهليئات والكيفيات فإننـا        ومهما يكن من تثَعلٍُب يف املواقف     
نرى أن االستعداء املفتعل جيب أن حتُجم ممارسته وتدك حتصيناته ليربز الشبح املختفي             
بقناعه خلف اجلدران واحلواجز، ونتحدث وجهاً لوجه مع أضدادنا، أو أن نتعانق مع             

 .أصدقائنا وإخواننا
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 جمالَ للمثاليات البيزنطية من خالل عبادة احلـروف         فال بديلَ لنا عن واقعنا، وال     
والكلمات يف حماريب البغي والظلم، وواقعنا حمتاج لنا مجيعاً، ومثالياتنا اليت ورثناهـا             

 .تدعونا أن نكون على غاية الشجاعة أمام جبناء املراحل

فِعلّـة  فاجلبانة سر ورثه الكثريون من تركيبات احلياة املتناقضة، أمـا الشـجاعة             
اكتسبها البعض من االحتكاك بشبهه ومثله يف معركة الصراع الدائر، وهلذا صـارت             
شجاعتنا جبانة، وجبانتنا شجاعة، وال قيمة هلما مجيعاً يف واقع التأثري عند احلديث عن              

 .اإلسالميِة احلَقِّة شجاعةً أو جبناً

  ))مرحلـة التنـوير      ((إن علة املرحلة اليت أطلق عليها بعض املثقفني واملفكـرين           
 -مرحلِة ما بعد احلروب العاملية    .. وهي ما ابتليت به األمة اإلعالمية يف مرحلِة الغثاء        -

أا مرحلة اجتثاٍث مربمٍج لكل مقدرات األمة اإلسالمية قراراً ودولةً وحدوداً ودينـاً             
ثيقـاً، وعنـها    وثقافةً وسياسةً واقتصاداً وتربيةً وتعليماً وسيادةً وتارخياً وحضارةً وتو        

 ولكنكم غُثاٌء كغثاء السيل، يلقـى علـيكم         ((: يقول الرسول صلى اللّه عليه وسلم     
  .))الوهن

وهذه هي قضيتنا املصريية وقضية األمة اإلسالمية يف العامل، واإلسالم عاملي الرؤية            
ري وعاملي املعاجلة، والعلل اليت وردت على املسلمني إمنا وردت من سقوط قرارها ليص            

يف يد عدوها، وأول ما جيب استعادته إلصالح األمة استعادةُ قرارها، ودمغُ مواقـف              
 .وسياسة وثقافة عدوها ولو كانت تناقش املسألة بلسان اإلسالم

.. ولشمول مواقف وسياسة وثقافة العـدو مراحـل       .. ولفقد القرار تاريخ حمدد   
ء قبيلة على مثلها وانتهاز     ومسألة استعالء شرحية اجتماعية على شرحية أخرى واستعدا       

والسياسات .. فئة فرصة التشفي من فئة أخرى إمنا هي ثقافة وسخافة اهلزائم املصنوعة           
 .رات املؤسسات واخلطط واألفكارمثو.. املدفوعة
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وقد سبق اإلسالم كافة املنظرين واملفكرين ومحلة األقالم مـن كـل النمـاذج              
      نياِرس عسكر املسـيخ       واألفكار، فوضع خريطة االحنطاط، وبترز ممواقع التعفّن وأَب

 .الدجال يف كل مرحلة وحتول

واإلسالم معاِلج عدلٌ، أما اإلسالميون واملسلمون واملستسلمون فضحايا مراحـل          
الغثاء على كافة املسميات الفئوية بدءاً من مرحلة السقوط يف أحضـان االسـتعمار              

ار العاملي املعرب عنـه  ثمستهتار اإلحلادي واالستوسقوط قرار اخلالفة، وايةً مبراحل اال 
 .بالعوملة والعلمنة

واملثقف الواعي، واملسلم الغيور، واملفكر الفذ، من يقرأ الكتاب والسنة ملعاجلـة            
هذه املراحل ورفع مستوى ضحاياها إىل اإلسالم، وليس عكس ذلك، فلسنا يف حاجة             

عمارية واالستشراقية لينسف بناء األمة     ر فقه التحوالت املاركسية واالست    ثمملثقف يست 
ليظهر علماً مفكراً مثقفاً مستلهماً مفهوم      .. االجتماعي والفكري مبا فيه وعلى من فيه      

 كما يعتقد، ويعمق جـراح التناقضـات الـيت          )) خالص الكتاب والسنة     ((رؤيته من   
 .أصيبت ا أمة اإلحباط بعيد اقتسام الكافر تركة الرجل املريض

 ال يريدون منا إال أن نعترف زمية مدارسـنا          )) املتفيقهون واملثقفون    ((كان  وإذا  
ألن أسلحتهم الفتاكة ذات السم القاتل قد كشفت عوار         -اإلسالمية صوفيةً ومذهبيةً    

التصوف، وفقهاء احليض واالستنجاء، وسادة احلضرات واملوالد، وأىب جيش املعسكر          
رية واألفكار االستشراقية إال أن منوت وميـوت        التنويري املدجج باألسلحة االستعما   

 إذا كان األمر كذلك فإننا نؤكد فشل ما         -معنا كل شيء ورثناه عن آبائنا وأجدادنا      
يطرحون وفساد ما يعربون ويقولون، وندعوهم إىل مراجعة أنفسهم وحتديد وجهات           

مٍة أُخِرجت للناِس   كُنتم خري أُ  ﴿: مصاحلهم، باعتبارهم جزءاً من أمة قال عنها موالها       
، وباعتبار مسؤوليتنا املشـتركة     ﴾تأْمرونَ باملعروِف وتنهونَ عِن املنكَِر وتؤِمنونَ باللّه      
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معهم ومع كافة اخلريين يف هذه املرحلة لتجاوز عيوب املراحل وبناء اإلنسـان مـن               
 .الداخل

م اإلسالِم بناُء مراحٍل وليس     وِعل.. فالكتاب والسنة منهج أمة، وليسا مصدر نقمة      
هدمها، ومن مل يفقه حتوالت املراحل من داخل معاين الكتاب والسنة فلن يسـتطيع              
رسم حاالا ومعرفة تطوراا، حيث إن الواقع ومعايشة اإلنسانية يف مسرية العامل إمنا             

 .ترضخ هلذه الثوابت، وال ترضخ الثوابت لرغبات اإلنسان 

ل املفكرين والوجهاء عن االلتزام الكلي بالثوابت، فضالً عن         وقد قَصر بعض أوائ   
اخللف الذين أصام داء األمم، وداُء األمم البغضاُء واحلسد، وهي تتجلى واضحة يف             

 .ثنايا عبارات املثقفني املعاصرين كما أخرب عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم

ت اليت جعلـت مـن آل       وأي بغضاٍء وحسٍد أشنع من هذه التحليالت والتعليال       
البيت النبوي يف مرحلة التنوير طواغيت وأصناماً، ومن أفكارهم ومفاهيمهم استعالًء           
واستخداماً، وجعلت أيضاً من أتباع مدرستهم العاملية مشايخ مستغفلني ومستدرجني،          

كما يشـهد بـذلك     -ومن واقع املسلمني القائم على التحابب والترابط واالنسجام         
 .ة واملخدومية الشنيعةمث ماً باخليانة والسخرة اآل-م اخلاصحقيقة حاهل

ومع هذا وذاك فإن تدين الثقافة اإلسالمية يف كافة األدوار املتمرحلة كفيلةٌ بـأن              
حيدث فيها ما يعكر سالمة العالقات االجتماعية، وهذا أمر بـديهي إال يف مرحلـة               

ملتأخرين واعتربوها من وجهة نظرهم ثورةً      التنوير اليت آمن مبنهجها مجلةٌ من املثقفني ا       
 .على الدور الصويفّ املتعفّن على غري بديل

والصوفية والتصوف مشاعة املتأخرين الذين يلقون عليها كل تبعـات االحنـراف            
والفشل، مستتبعني يف هذه الرؤية مدرسة االستشراق والصليبية، اليت فتحت أبـواب            

أبواا، وأنشأت العقول الربوية املستنرية من داخل       املعركة ضد املدرسة التقليدية على      
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 إم مستتِبعون مدرسـةَ االستشـراق       ((: مدرسة اخلدمات واألزمات، وعندما نقول    
 بـدأت  )) املذهبيـة  - التصوف (( فهذه مسألةٌ ال غبار عليها، ألن معركة  ))والصليبية  

لصليبية قبيـل مرحلـة     أول ما بدأت بني علماء املذهبية الصوفية وبني االستشراق وا         
انية تلك الدولة اليت انتشر فيها      ثماالستعمار، وطالت هذه املعركة منذ عصر اخلالفة الع       

مذهب التصوف واملذهبية على عالته يف العاملني العريب واإلسالمي، وكان مصدر قلق            
للقوى االستعمارية واليهودية يف العامل؛ ألنه كان ممثالً برجل القـرار عبـد احلميـد              

 .آخر خلفاء املسلمني.. لثاينا

واكتسب التصوف والصوفية العداء، ألنه كان مذهب دولة اخلالفـة، وحتملـت          
ارية مسؤولية احلمالت الدعائية ضد اخلالفـة ومدرسـة         ثمالقوى االستعمارية واالست  

 .التصوف، مستفيدةً من ضعف الدولة ذاا ومن أزمات الصوفية وجتاوزام

 ..ومن هنا بدأ الصراع

وسقطت دولة القرار، وجتزأت املنطقة، وبدأ املشروع التنـويري علـى أيـدي             
 .)١(السماسرة األوروبيني وعمالئهم املخدوعني

 : وبرزت يف عامل األمة منذ تلك املرحلة األزمات التالية
 . سحب القرار اإلسالمي إىل أيدي الدومنة وحزب االحتاد والترقي-١
 .ركة الرجل املريض قيام احلرب العاملية لتقسيم ت-٢
 ظهور نشاط اليهود ومنح أرض قومية هلم يف فلسـطني بواسـطة اتفاقيـة               -٣

 ).سايكس بيكو(

                                                 
الثانية، وظلت اجلزيرة العربية حتـت  استسلمت االمرباطورية العثمانية يف اية احلرب العاملية     ) ١(

احلجاز، جند، مشر، عسري، اليمن، وكان مستقبل هذه الدويالت         : حكم مخس دول مستقلة   
 .مرتبطاً بالصراع الداخلي فيما بينها حتت إشراف السياسة الربيطانية
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 .م١٩١٧ ظهور الثورة البلشفية يف روسيا -٤
 . دعم الدعوة التنويرية يف قلب اجلزيرة العربية-٥

وتعايشت هذه البؤر املشتركة يف وضع مضطرب وسياسة عاملية استعمارية قلبت           
 )) التشكيالت الشعبية    (( والقوى التحتية    )) السقوف السياسية    ((زين القوى الفوقية    موا

ة الفكرية املتوارثة، حتقيقاً ملا أخرب      بنيمرحلةً بعد مرحلة، حىت مرحلة االستعداء على ال       
لَتنقَضن عرى اإلسالم عروةً عـروةً، كلمـا        ((: به صلى اللّه عليه وآله وسلم يف أمته       

تِقضباليت تليها     ن الناس كسمةٌ تورالصـالة، ورب       :  ع نهوآخر ،نقضاً احلكم أوهلن
 . ))مصلٍّ ال أمانة له

إنّ مرحلة التنوير اليت برزت بعيد تقسيم تركة الرجل املـريض وبعـد مرحلـة               
االستعمار وإعادة ترتيب احلدود العربية واإلسالمية من وجهة نظر اإلسالم ذاته إمنـا             

ي مرحلةُ غثاء، ومرحلةُ نقٍض وقبٍض، وشواهدها قائمةٌ يف أوسع بالد العامل العـريب       ه
 .واإلسالمي سياسةً واقتصاداً وإعالماً وتعليماً وتربية

وإذا كان املتنورون قد صبوا جام غضبهم وعدائهم على الصوفية والتصوف حىت            
ؤسسات العلمية والفكرية   بواسطة امل -انتصروا عليهم وسحبوا من حتتهم بساط التأثري        

 وجنحوا بأقالمهم وأقدامهم مـن      -املخضرمة، ومبساعدة عقليات االستسالم واإلعالم    
وضع مناهج التربية احلديثة، اليت أفرغت الطالب على مدى مئة عام وزيادة من عالقته              

، باملذهب والتعليم األبوي، وأدخلته إىل املنظمات السياسية واحلزبية الشرقية والغربية         
 على احلكم واألنظمة على     مثوعلمته االستعداء على املعلم واإلدارة واملدرسة واتمع،        

غري مقاييس وال ثوابت، وكَبر هذا العقل املتمرد بني اإلدارات والـوزارات وخدمـة           
املناهج الكفرية والتنظيمات السرية واجلهرية ودعوات اإلباحية واحلريـة؛ إذا كـانوا            

 لَحِري بعد هذا كله أن يتجرؤوا على التاريخ والعلماء واألولياء،           جنحوا يف ذلك فإنه   
ويشكلوا مادته الثقافية صلصاالً ينفخون فيه الروح املادية بالتحليل العلمي واالستدالل           
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 على الدور الصويف وعلماء املذهبية      -كما يظنوا -األنثروبولوجي؛ ليقيموا حجة علمية     
 .اإلسالمية 

الالت املرصوصة بعناية بني احلني واآلخر إال شـبيهةً بتلـك          وما احلجج واالستد  
النصوص واالستدالالت اليت يكتبها كل مستعٍد على تاريخ اإلسالم وتاريخ اخللفـاء            

 .وعالقتهم بسياسة احلكم والعلم بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم

منهجاً خطرياً يف تناول التاريخ      كما مسوا أنفسهم     )) املثقفون التنويريون    ((لقد ج   
والعالقات بني املدارس اإلسالمية، وجعلوا مادة اخللط واخلبط اليت يعتمـدوا أدلـةً             
وثوابت حيكمون ا على املراحل واملدارس واألفراد، وكما حتملوا مسـؤولية ترتيـل      

ينةً ألهوائهم  القرآن على غري ما أُنزل وفسروه على غري ما فَسره األوائل، واختذوه عج            
وسياسةً ملدارسهم فلقد جترؤوا أيضاً على كشف حقيقة هذا الشذوذ واعتـدوا بـه              

 .وافتخروا بسبقهم إليه

وقد ورد يف احلديث الذي رواه ابن ماجه عن رسول اللّه صلى اللّه عليـه وآلـه                 
ن كامت العلـم    إذا لَعن آخر هذه األمِة أوهلَا فمن كان عنده ِعلم فليظهره، فإ            ((: وسلم

 .))يومئٍذ ككاِتم ما أُنزل على حممد

وذا نرى أن تناول املثققني املتنورين ومن حنا حنوهم يف هذا اال لقضية اهلجوم              
على املدرسة التقليدية يقف عند دراستنا املتأنية لعالمات الساعة، وما يقع لألمة بـني              

 ينطق عن اهلوى صلى اللّـه       يدي الدجال وعالمات التحوالت، اليت خيرب عنها من ال        
 .عليه وآله وسلم

وليست قضيتنا هي الرد على مؤلٍف بعينه، أو كاتٍب بذاته، أو موافٍق لـه علـى                
نزواته؛ ولكنا خناطب مدرسة بأكملها حتملت جبسارٍة مسؤوليات اخلدمة لسياسـات           

نَ والقرار  التحول والنقض على غري قرار إسالمي، بقدر ما منحتها القوى العامليةُ اإلذ           
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اإلعالمي االستسالمي، فذهب تالمذا املخدوعون يبنـون شخصـيام ومراتبـهم           
االجتماعية من خالل هدم مدارس ومراتب اآلخرين بشبهات ومتناقضات أشبه مـا            

 .تكون حبصان طروادة

إن هذا التنوير الذي مسح الكافر به يف األوطان املستعمرة هو املتنفس السياسـي              
وى التنوير أمام أضدادهم الصوفية وآل البيت، وصعب على املتنورين          واالجتماعي لق 

تقدمي الوالء آلل البيت النبوي، ألن البشرية كلها من آدم، ومن أبنـاء آدم اليهـود                
والنصارى، الذين استساغ التنويريون خدمتهم يف السياسة واالقتصاد والتربية والتعليم          

 .لقرار اإلسالمي ومدارسه التارخييةومحل هم معركة القومية العربية ضد ا

إن معركة الصوفية واملذهبية مع أضدادها معركةٌ اختذت أدواراً متنوعـة، وقـد             
رته الصحوة املعاصرة لتثبيـت     ثموصلت اليوم إىل دورها األخري، هذا الدور الذي است        

لفئويـة  سياسيت العلمنة والعوملة وخدمة برامج الكافر يف اإلدارة واالقتصاد واحلزبية وا          
والتيارية واملصارف الربوية واملعامالت التجارية وتأمني الوظائف واملراتب االجتماعية         
بني أبناء آدم، مقابل رفع وترية احلرب اإلعالمية ضد مدرسة التصـوف وآل البيـت             
واملذهبية، وتفصيل عورام وعيوم ونقائصهم، والتشفي من علمائهم وأوليـائهم،          

لة إىل زبالة التاريخ، وليس إىل جهنم، ألنه ال ميلكها أحـد،     ودحرهم مرحلة بعد مرح   
وإن كانوا قد رشحوا كل أبناء فاطمة الزهراء للسكىن املشتركة مع قارون وفرعـون              
وهامان، واستصفوا ألنفسهم جنة عرضها السماوات واألرض، وحنن ال نعترض على           

يت نوِرثُ ِمن ِعباِدنا مـن كـان        ِتلْك اجلَنةُ الّ  ﴿: قضاء اللّه وقدره، وقد قال يف كتابه      
واستقطاع أراضـي   . ، لكن الذي نعترض عليه برامج الكفر، وسياسة خمدوميه        ﴾تِقياً

 .اجلنة لسماسرة املدرسة اإلعالمية املعاصرة

ونصنع طريقاً وسطاً ال غُلُو فيه وال إفـراط         .. وخري هلم ولنا أن نفيَء إىل أمر اللّه       
 فهل من مستفيق؟.. رين واملستعمرينثمفرصة على املستونفوت ال.. وال تفريط
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إذ ال خمرج لنا من هذه الفتنة سوى االعتصام بكتاب اللّه وسنة نبيه، كما أنـه ال                 
مفر لنا من االعتراف بسذاجة الكثري منا حىت تأخرنا عن منهج االعتدال والتوسـط،              

 .كما تدين تدانو.. وجتاوزنا احلدود الشرعية يف كثري من معامالتنا لآلخرين

واالعتصام بكتاب اللّه تعاىل وسنة نبيه تلزمنا مجيعاً إعادة النظر يف كثري من األمور              
ليس استرضاًء لآلخرين، وال طلباً لعطفهم وشفقتهم، فمن كان يف الغثـاء والقـبض              
والنقض واحليل والربا واستتباع اليهود والنصارى يف االقتصاد والتربية والتعليم وهلم           

 .لن يكون أقدر على إعادة ترتيب األمة إىل الكتاب والسنة والسلفية احلقةجرا 

وكذلك حال املنتمني إىل مدرسة التصوف واملذهبية ومن سار بسريهم اليوم، فما            
هم إال ضحايا مراحل التحول والتقولب والتمول، وقد نسـي النـاس التمـذهب              

  .))علمنة الدين وعوملة التدين((والتصوف، وفتح باب 

لقد ثبت لنا يقينا أنه لن تعود لنا ذه الرؤى اجلديدة قيمةٌ وال دين وال دولةٌ، وإمنا                
ار، فغالب شرائح آل البيت واملشايخ والقبائل وفئات        ثمهو مشروع من مشاريع االست    

اتمع اإلسالمي والعريب قد أعيدت صياغتها وصناعتها خالل القرن املاضي وما قبله            
رفة وعلم وعمل األوائل أهل الذوق والعلم واإلميان إىل مستوى          لترتل عن مستوى مع   

: عبادة العجل وبيع الدين بالدنيا، وهلذا جترأ املتقولون وتعدى املتمولون، قال تعـاىل            
﴿ كُمِدلْ قوماً غَريبتسا يلَّووتمثوِإنْ تثالَكُموا أَمكُونال ي ﴾. 

مفِْرٍط مندفع،  : ةٌ إىل صنفني من املثقفني    إن مشكلة الصراع وخدماِته املريضة عائد     
 .ومفَرط منتفع

وكال الفئتني هي علة املنهج اإلسالمي وحمور الصراع اإلعالمـي، وكالمهـا ال             
 .يصنع حالً وال يساهم فيه، وغاية ما يصنعه وضع الزيت أو الوقود على النار
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دل الثالث يف نشر    واملسألة بالنسبة لإلسالم هي مسألة أخالق، واألخالق هي املعا        
اإلسالم، فاملعادل األول كتاب اللّه، والثاين سنة نبيه، والثالث أخـالق النبـوة، وال              

 .تطلق مسألة األخالق على عالا بل تقيد بأخالق النبوة، وأخالق النبوة مرياث

واملتناول لضده وخصمه ومعارضه على غري ثوابت أخالقية البد أن يتجرد مـن             
بوع األعظم الذي يستدل برسالته، فيكون استدالله جمرد مادة نصية،          معىن االتباع للمت  

وهذه علة املثقفني اليوم، وهم املسـؤولون عـن خطـورة           .. ))نصاً دستورياً ((: أو قل 
 .، ومنهم من يعلم، ومنهم من ال يعلم))نقض العرى((التناول املسمى يف اإلسالم بـ

ور املكتوبة واملراجـع املشـحونة   وما كان العلم يف مدرستنا اإلسالمية علم السط  
وحدها واالستدالل النقلي عن املؤرخني والرواة، فهذه حلبة واسعة االنطالق كـثرية            
االنزالق، وإمنا هناك علم السند وعلم األخالق، وهي املواقف، وموقعهـا صـدور             
العلماء وشرف الطلب الذي محلوا أمانته بالسند املتصل، وأمـا غالـب املنـدفعني              

عني يف كل عصر فهم ممن نالوا نصيباً من علم التصانيف والتآليف وتدرجوا يف              واملنتف
.. شهادات املدارس والتوليف، يهدمون التركيبات الفكرية واالجتماعية على أهلـها         

حيث ال إسهام هلم يف بناء التاريخ اإلنساين، وال يفقدون يف اهلدم غري إزاحة الكابوس               
 .جتماعي، وهذه هي مشكلة العقدة والطموحالذي ينازعهم املظهر واملقام اال

وأما علم التلقي واألسانيد فهو علم جيمع بني األخذ بـالنص املكتـوب، وبـني             
بلْ هو آيات بينات يف صدوِر الّـِذين أُوتـوا          ﴿نورانية املعرفة اليت تقذف يف القلوب       

ملعرفة، وكيفيـاِت التنـاول     راِت ا مث: ، والفارق الواضح بني الِعلمِني واحلالنيِ     ﴾الِعلم
 .للمواضيع واملواقف واملراحل

 نرى أن الوقت قد حـان       -مرحلِة بروز عالمات الساعة   -وحنن يف مرحلِة الغثاء     
 من أحيا سنيت عند فساِد أميت فله أجر مئـة           ((: لفهم مدلول احلديث الشريف القائل    
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 أيضاً قوله صلى اللّه عليه وآله       ويدل عليها . ، والسنة هنا هي املواقف األخالقية     ))شهيد
 عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعـدي عضـوا عليهـا              ((: وسلم

  .))بالنواجذ 

والسنة يف هذا احلديث إمنا تفسر باملواقف، إذ ليس للخلفاء الراشدين سنة مبعـىن              
 .واقف يف الفنتسنة الرسول القولية والعقلية والتقريرية، وإمنا املقصود سنة امل

وإننا اليوم أمام هذا املنطلق اخلطري والشر املستطري الذي خيندق اتمع ويربزخـه             
إىل فتات متناحرة لفي حاجٍة إىل علماء ومثقفني من نوٍع إسـالمي، ال مـن واقـع                 
إعالمي، فاإلعالم سياسة خبط وخلط، والواقع شاهده العدل، واملثقفون اإلعالميـون      

ة صنعوها أو   بنيالتقليدي بعاداته الباقية على أهله، إذ ليس هلم فيه أدىن           يهدمون اتمع   
يقول مـاركس يف    . أقاموها، فماذا يضرهم إن هدموا كل شيء على رؤوس اآلخرين         

  .)) أخربوها فليس لديكم ما تفقدونه فيها ((: إحدى مقوالته

ن اجلميـع   واملثقفون اإلسالميون  حييون سنة املواقف وسنة األخالق، ويعـذرو         
ويتجاوزون عن األخطاء، ويظهرون احملاسن، وخيفون املساوئ، ألنه ال غرض هلم يف            

ِإمنّا ﴿التشهري باآلخرين، وال هم غري إصالح ما فسد، وإعادة األمة إىل طريق الرشد،              
كُميوأَخ نيوا بِلحةٌ فأَصوونَ ِإخِمناملؤ﴾. 

ل؟ وامي اللّـه إن اتمـع اإلسـالمي         فأين هؤالء؟ ومىت يربزون على ساحة العم      
 .ملتلَهف إليهم وإىل مواقفهم
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 أين الرد على هؤالء؟

 مل ال تردون على خصومكم املعتدين؟ : قال بعضهم

ليس لنا خصم غري الكفر، وهؤالء إخوان لنا، فَِهموا فَهماً فعبـروا عـن              : قلت
تاج إىل رد أصالً ألن الرد فذلكةٌ       مستوى فهمهم، ومثل هذا التناول الذي فهموه ال حي        

واستدالل، واعتراف بقبول منهج اجلدال بني متناقضني أو معاديني، وحنن نـرى أن             
 وإمنا هي معركة مدارس وتوجهـات مراحـل،         ))فالن بعينه ((املشكلة ليست مشكلة    

ولكل مدرسة أسلوب ولكل مرحلة بداية واية، والكاتب وأمثاله يتحـدثون عـن             
 . ن خنوض معركتها مع أنفسنا ومع غرينامعاناة، وحن

وحنن نرى أن بعض طرح الكاتب ليس بعيداً عن حقائق احلياة؛ ولكن أسـلوب              
الطرح كان أسلوب استعداٍء وتشهٍري أكثر من أن يكون أسلوب نصٍح وتنويٍر، وفيـه              
روائح احلقِد الطبقي اإلحلادي، ويف طرحه مواقف ومماسك خمالفـةٌ للحقيقـة مـن              

 .أساسها، ومكذوبةٌ على اللّه ورسوله، وقلب للحقائق، وحيلةٌ وتثَعلُب ومراوغة

ويف مواقع أخرى خلط بني املدارس لغرٍض يف نفس الكاتب، واقتـداًء مبدرسـة              
ة هذه املواقف، كخلطه بني الصوفية والشيعة حبضرموت، وبني مواقـف           بنيالغثاء املت 

 . اليهود والنصارىاحلياة االجتماعية التقليدية ومدارس

وغالب ما يطرحه باسم الدفاع عن اإلسالم والدين، يقابله بذكِر أمساِء العلمـاء             
واألولياء على صفة االستنقاص والسخرية والتهكم واالزدراء، مع عدم معاصرته هلـم         
أو معرفة حقائق مواقفهم اإلميانية بقدر ما يستنتجه من القصـص والنصـوص الـيت               

يبة عن الواقع، وهذا اعتداء سافر على عقائد اآلخرين، كما أنـه            يصهرها مبفاهيم غر  
ينهج منهج االستدالل االنتقائي، وهي مدرسة وِلع ا الغثائيون املعاصرون، فيأخذون           
من حياة الفرد واملدرسة ما يستدل به على فساد املنهج، ويتجاوزون كافةَ اإلجيابيات؛             
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     وكفر ومروق وضاللة، وحينا ميدحون موقفا مـن أحـد         ليصوروا األمر بأنه خروج 
 ينسفونه مع   مث.. رجال املنهج التقليدي أو يستفيدون من مقوالته لتأييد رأيه ضد قومه          

مدرسته يف موقع آخر، حبيث يربكون القارئ ويشتتون ذهن املتأمل، ويلزمون املتـهم          
مة النقل  وليست كتابات الراغبني يف سال    .. وهذه سياسات مكاتب التحقيق   .. بتهمته
 .والتوثيق

ومثَل هذا كمثَل من ينتقي من القرآن آياِت العتاب على رسول اللّه صـلى اللّـه       
عليه وآله وسلم، ويقيم ا استدالالً على تنقيص مرتبته ومواقفه، وهـذا مـا فعلـه                

 .املستشرقون وساروا عليه يف منهجهم النقدي لإلسالم كله

ا األسلوب البدعي اخلطري، وأعظم من هذا       وتبعهم هؤالء املثقفون ولألسف يف هذ     
أن يربز الكتاب بعد أن راجعه أحد علماء حضرموت األفاضل الذين تتطلع املدرسـة              
إىل كلمِة حق تربز من لسانه ملدرسته ومدرسة سلفه؛ ولكن هيهات، فالطريق الـيت              

منا تندفع لشـق    جتها فئة املرحلة يبدو أا ال تريد الرجوع إىل السالمة واملعاجلة، وإ           
عصا اتمع املعاصر على حساب هتك اآلباء وإهانة األبناء األواخر، والبد لنا مـن              
وقفٍة مع العبارات ومتييٍز بني اإلشارات، فال يصح إال الصحيح، وما زاد على ذلـك               

 .فيحور على متقَوِله، وال حول وال قوة إال باللّه

 

 مدرسة حضرموت بين األصالة والغفالة

حلتنا املعاصرة يف حاجة ماسة جلهود املفكرين والباحثني الذين يسـهمون يف             مر
إصالح ما أفسدته املراحل وهدمته سياسات التغريب، والواقع االجتمـاعي الـيمين            

الفكر واتمـع يف  ((وخاصة حضرموت واقع يتمتع مبميزات، وهو كما وصفه مؤلف   
تأثر بفكره ونشاطه على امتـداد       واإلنسان يف حضرموت أثر و     ((:  بقوله   ))حضرموت
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األرض اإلسالمية حىت وصل إىل األندلس واحمليط األطلسي غرباً وإىل مشارق اهلنـد             
والصني وأواسط جزر الشرق األقصى شرقاً وأحاط بسواحل وجزر شرقي إفريقيـا            

  .)١( )).. كإحاطة السوار باملعصم إخل

انـة التارخييـة ملدرسـة      والعجيب أن هؤالء الباحثني القادرين على رسـم املك        
حضرموت يغِفلون أو يغفُلُون عن تقييم األسباب واملسببات اليت هبطت بالواقع اليمين            
عموما أو احلضرمي خصوصا، وينصبون حماكم الفكر على شرائح معينة هـي بانيـة              

 .املنهج التقليدي وعامل هام من عوامل انتشاره

نهار أمام سياسة االستعداء االسـتعماري      كما أا أيضا جزء من اتمع املظلوم امل       
والسياسي العاملي الذي كان مسؤوالً عن مسـخ املعـامل الشـرعية يف التركيـب               

 .االجتماعي املهزوز

 

والدراسات اإلجيابية اليت حتتاج هلا املرحلة حقاً أن نقف بشجاعة أمام األخطـاء             
لعقيدة واإلسالم ومنظوِر الوعي    ر لنحدد بشرِف ا   ثماملتراكمة يف الواقع املستعمر واملست    

 أدوار السياسـات    مثواحلقيقة مواقع التعفن يف العالقات االجتماعية واالقتصـادية،         
املتمرحلة املغذيِة شرايني الصراع الطبقي واالعتقادي عرب تاريخ التحـوالت القريبـة            

 .والبعيدة

 

 مـن األدعيـة    هو مجلة(( - وهو ما ضرب املؤلف به القياس      -فراتب احلداد مثالً  
الدينية تقرأ مجاعياً بني صاليت املغرب والعشاء يف مساجد ترمي وضواحيها، وهو عمل             

                                                 
 .٧ ص)) الفكر واتمع يف حضرموت (() ١(
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    يف جمتمع أمي ؛ لكنه يفقد غرضه أمام  جيل جديد من املتعلمني الذين           ) ١(تعبدي رائع
  .)) )٢(أخذوا حييون حلقات الدرس والتعليم يف املساجد

ياً يقف عند األذكار واحلضرات إال عنـدما        ومل يكن اتمع احلضرمي جمتمعاً أم     
ضرب االستعمار واإلحلاد معاول املدرسة ومواقع تربيتها وتعليمها ليفسح اال جليل           
جديد من املتعلمني خترجوا من مدارس النقض والقبض الغثائي ما بني سياسة استعمار             

ايب جلمع الكلمـة    ار، وليستغلوا مساحة املرحلة وتوجهها اإلجي     ثموبرامج استهتار واست  
بني أهل اليمن الواحد، فيقوموا ببقية األدوار املاسخة اليت بدأها الربنـامج السياسـي              

 .العاملي قدمياً ضد مدرسة حضرموت

وكل ما جرى يف حضرموت من      : تلك املدرسة اليت عرب عنها املؤلف صدقاً بقوله       
ساين متكامل ضمن   أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية هو تاريخ وتراث إن        

جمتمع هذا اإلقليم الشرقي من اليمن وساهم يف تكوينه كل فئاته بطريقة أو بـأخرى،               
 .فهو مرياث للشعب كله سواء منه العظيم املشرق أو الغث املظلم

                                                 
 آنذاك الراتب وكان فيها، حنن اليت الغثاء عهود نم أفضل كان بل احلقيقة، يف بأمي ليس إنه) ١(

 واألصول واحلديث الفقه ودروس بالقرآن مشحون علمي برنامج خالل روحية استراحة جمرد
 .وغريها ترمي مساجد يف

 ، وهذه العبارة من املؤلف تشري إىل        )) الفكر واتمع يف حضرموت      (( من كتاب    ٦تابع ص ) ٢(
 تكلم عن مرحلة ضعفت فيها مدرسة اإلسالم كلها، وحتركـت           سطحية يف املعاجلة، إذ هو    

فيها القوى املعنية بإبراز جيل املتعلمني املشار إليهم ليس حللقات العلم والدرس، وإمنا ملنافسة              
وهذا ما يشهده الواقع ويعانيه، وليعد الراغب       .. من بقي وما بقي من آثار املدرسة التقليدية       

وحماور املواضيع املطروقة لريى رائحة االستعداء واملنافسة باسم        إىل أسلوب الدراسة اجلديدة     
 .الدين
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  أن دون وللجميـع  اجلميـع  من هووحنن نعرضه هنا على هذا األساس واملنوال ف       
 . ))) ١(غريه دون يدعيه أو أحد به يستأثر

هذه هي مدرسة حضرموت العاملية يف ذلك العصر واملؤلف ذاته يعرف عناصـر             
تركيباا وعادام وتقاليدهم ومدرستهم اإلسالمية املتفردة، وبتلك التركيبات الفكرية         
واالجتماعية قبيل دخول املدرسة االستعمارية كان اجلميع يعرفـون قـيم اإلسـالم             

ماسك، وذا التراتب انتقل الفكر اإلسـالمي مـن         وعالقته بالتراتب االجتماعي املت   
 .مشرق اليمن إىل العامل، ولكل جمتمع نقائص، ولكل تركيب اجتماعي هفوات

أما بعيد مرحلة الغثاء وبروز جيل املدرسة اإلعالمية وسقوط الثقافـة والبحـث             
الفكري يف غياهب الظلمات العرقية وسياسة االستشـراق املـدمر وسـيادة الفقـه          

راكي والقومية واحلزبية والتيارية والفئوية السياسية والدينية فلن يتأتى ملثقـف أو       االشت
باحث أن يرقى إىل سد ثغرات املاضي ودمل جراحه بإسداء نصيحة تعيـد شـرف               
العالقات اإلسالمية بني فئات اتمع اإلسالمي الواحد بقدر ما يعرب عـن حماكمـة              

 الذي كان   )) سرجنت   (( ومفاهيم   ))رامس   اجن ((خطرية تربز مدى استتباع أطروحات      
له قصب السبق يف تضليل وحتليل الواقع احلضرمي على أساس من الطبقية والعرقيـة              
وإهلاب الفتنة حتت مسمى السيادة العائلية، ليفصم بني تشكيالت مدرسة حضرموت           

 .فيصبح للسادة دين وللبقية شرائح اتمع دين آخر

                                                 
هذه العبارة من املؤلف لو اهتم ا لكانت كافية إلعذار التاريخ التقليدي بشـقيه، سـواء                ) ١(

السادة واملشايخ الذين كانوا أهل استعالء على اآلخرين كما يتـهمهم بـه، أو الشـرائح                
دمة واملسخرة جبهلها وسوء فهمها حلرية اإلنسان، فهذا مـرياث        االجتماعية األخرى املستخ  

 .الشعب كله سواء منه العظيم املشرق أو الغث املظلم
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وحنـن إذ  :  إىل إحساسه خبطر ما سـيكتب فقـال  والعجيب أن املؤلف قد أشار 
نتناول املاضي ال نريد أن نسيء إىل أحد أو نستفز أحدا أو نغمط شأن أحد أو مل                 
دور آخر أو نعلي قدره، وإمنا نريد أن نتعلم ونعترب من املاضي كدرس وعرب، فلكـل                

 .ف احلاضرمرحلة رجاهلا وظروفها وأفكارها، ومن اخلطأ مبكان حماكمة املاضي بظرو

ت عليه تفصيالت البحث الفكري كان يف أكثر من موقف          بنيولكن التناول الذي    
جمرد إساءة واستفزاز وغمط ألقوام وإعالء آلخرين وال جديد، حىت املعايري األخالقية            
الثابتة اليت هي قيم اإلسالم املمتدة من تعاليم احلق املطلق والعادل األرحم، مل تسلم يف               

 مقص اهلندسة الفكرية املخضرمة ملصلحة املرحلة وسياسة التجمل عند          حديثه عنها من  
اآلخرين، ولن تشفع احلبكة الثقافية أو الصياغة املبطنة إلخراج املوضوع عن سياسـة             

: فخذ مثالً حمبوكـاً     .  اليت نسبها إىل شرحية اجتماعية معينة        ))االستعداء واالستعالء ((
اطئة اليت يفرضها عادة ذوو اجلاه واملـال يف اتمـع           وحنن نعلم يقيناً أن األفكار اخل     ((

تكريساً ملصاحلهم وامتيازام كلما تراكمت وترسخت يف البناء االجتمـاعي حـىت            
أصبحت متارس كنظم وعادات وتقاليد، بل وعبادات أحيانـاً كـان اجتثاثهـا أو              

 . )١( )).. إصالحها من أصعب املهام اجلهادية للمصلحني االجتماعيني إخل

واألفكار اخلاطئة من وجهة نظرنا هنا النظر من العقليات املفكـرة للمصـلحني             
 من منظور إسالمي، حيث إن الـدعوة إىل اإلصـالح           ))جهاديون((االجتماعيني بأم   

االجتماعي فكرة مطاطية يدخل حتتها الغث والسمني، واملندفع واملنتفـع، وال جنـد             
 وعالقتـه بــ     )) اإلصالح االجتمـاعي     ((قاعدة حمددة تضبط لنا كمسلمني مفهوم       

  .))املصلح اإلسالمي((

                                                 
 .٧املصدر السابق ص) ١(
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 مل يسلم من رشفات حتريفية      -كما عرب عنه املؤلف     -وإذا كان الفكر اإلسالمي     
وتسللت إليه بعض الترشيحات الفكرية الزرادشتية الفارسية والسبئية اليهودية مما أدى           

صلى اللّه عليه وآله وسلم وحذر      إىل ظهور فرق فكرية مبتدعة وضالة قد تنبأ ا النيب           
منها؛ فما بالنا بعجينة األفكار الغثائية اليت قدمت خدماا السخية ملراحل االسـتعمار             

 .ار على حساب مدرسة الصاحلني األبرارثم االستمثواالستهتار، 

وقد علمتنا مراحل احلياة كيف حتدث باسم الشعوب املسلمة مفكرون جهاديون           
ِمن املؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما     ﴿: احة اتمع األمي قول اللّه تعاىل     يعرضون علينا يف س   

 ليهب املسلمون البسطاء يلهون أكفهم صراخاً وحناجرهم دعـاء          ﴾عاهدوا اللّه علَيهِ  
 ضحية حينها أحد يكن ومل املستوردة، األفكار ومساسرة لدجالنيبالبقاء وطول العمر ل   

يفرضها عادة ذوو اجلـاه     : بقوله الكتاب مؤلف يقصدهم من غري املدجج املسخ هلذا
 .واملال يف اتمع تكريسا ملصاحلهم وامتيازام

ولعلنا أسأنا الظن باملؤلف، فهو قد يقصد السياسيني واحلكام يف بعض املراحـل؛             
لكننا مل جند ما يؤكد ذلك، فآثار السياسيني واحلكام وامتيازام املكرسة مل يتناوهلـا              

ن مفكري املرحلة اإلسالمية املعاصرة، وإمنا تفرغوا ملا يـثلج خـواطر القتلـة              أحد م 
املاضيني ويدعم مواقف السحل والقتل واخلطف يف رجال مدرسة حضرموت اليت ال            

 حملَة األقالم، ويدافع عنها مثَقَّفو أبـراج التـرف          -هذه املواقف : أي-زال يرعاها   
 .واالستسالم

املثقفون يف مرحلة الصحوة وحنـن نتطلـع إىل صـحوة      لقد كان جديراً بنا حنن      
؛ )١(إسالمية تشدنا إىل الدور التوحيدي اجلهادي كما عاشه املسلمون يف صدر املرحلة           

 ))اجنـرامس ((كان جديرا بنا  أن ال خنلد إىل األرض ونكرس جهودنـا يف حتلـيالت                

                                                 
 .٩انظر املصدر السابق ص) ١(
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الً جهاديني يف جمتمع     يف التراتب االجتماعي احلضرمي؛ لنظْهر أبطا      ))سرجنت((ونظرية  
املتناقضات الفاشل، وكتاباً مثاليني يف مرحلة الصراع االعتقادي القاتل، بل علينـا أن             
نضع مشروع اإلسالم احلق، ونكتب من أجل بناء األمة من جديد، بناًء يعذر اجلميع              

وال يف أخطائهم، وحيمل هم ربطهم مبدلول الوحدة اإلسالمية القرآنية على غري إفراط             
 .تفريط

 يف فصول هذا املؤلف املتواضع يف طريقتـه         ((إن ما توخاه املؤلف على حد تعبريه        
 يدل على شـذوذه يف      )١( ))عما سبقه من مؤلفات تدوين تاريخ وتراث حضرموت         

التناول وجتاوزه احلد املرغوب يف العالقات والتعامل، مع أننا نرى من خالل املقارنـة              
 سبق به املستشرقون وحملَة األقالم احملرفون أنه قد حذى حذْو           العلمية ملا كتبه وما قد    
 :وحنى يف التعليل منحى مدرستني خمالفتني.. الكُتاب من غري املسلمني

 .)٢(استشراقية صليبية : األوىل
 .غثائية إعالمية: الثانية

 ويؤسفنا جداً أن نعرب ذا األسلوب، ولكن احلق مر وأمر منه الدفاع عنه أمـام              
رات املدارس ذاا كما عرب عنها املؤلـف ذاتـه          مثرة من   مثأدعيائه، والثقافة ووسائلها    

 واتمع يف حضرموت كغريه من اتمعات العربية واإلسالمية تعاقبت عليـه            ((: فقال
أفكار وثنية وتوحيدية وإباضية وسنية وصوفية وتنويرية بتياراا اإلسالمية والغربيـة           

  .))والشيوعية 

                                                 
 .٩املصدر السابق ص) ١(
 من الكتاب لترى نقله عن املستشرقني، وهو املنهج الذي سـلكته مدرسـة              ٦٢راجع ص ) ٢(

  .)) اليمن كما يراه اآلخر ((ستشراق يف دراساا املعاصرة، راجع اال
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 وتنويرية بقياداا اإلسالمية والغربية     ((:  نفهم مدلول اخللط يف العبارة األخرية      ومل
 إال إذا كان املؤلف قد اعترب احلركات اإلسالمية اجلديدة مـن صـنف              ))والشيوعية  

التنوير املتأثر بالغرب والشرق، فهذا ليس ببعيد من الواقع، من حيثيات التأثر، ال من               
 .اءحيثيات املبدأ واالنتم

 وتـأيت   ((: كما مل نفهم مدلول املقارنة بني االعتزاز بالتراث الذي عرب عنه بقوله           
معزتنا له من خالل غربال الباحثني اجلادين ليفرزوا القش من احلب، ومنخل املدققني             

 .ليفصلوا النخالة عن الدقيق، ليستساغ تناوله من قبل أجيال احلاضر واملستقبل

بقونا من الباحثني احلضرميني يف إطـار أحـواهلم         وكما اجتهد األسالف ومن س    
  .)١( )).. وظروفهم ندقق حنن ونستخلص النتائج يف إطار جهدنا وعلمنا إخل

أما حنن والعامل اإلسالمي فتأيت معزتنا له من حيثيات عظمة ذات التـراث وقـوة       
ل بعلمنا  مادته اإلسالمية ونعذر العلماء فيما اعتقدوه أو اجتهدوا فيه وأخطؤوا، ونكم          

وجهدنا مسريم على ذات الثوابت اليت ساروا عليه دون انتقاء وال خنل، لعلمنا يقيناً              
أن ما مساه بالنخالة إمنا وردت على اتمع اإلسالمي بعمومـه والـبالد احلضـرمية               
خبصوصها ملا فتحت مدارس الغرب وعظّمت توليفات الشرق وظهر اجليل الذي قال            

 .)) خنُالة كنخالة الشعري ال يبايل اللّه م يف أي واٍد هلكوا((: وىفيه من ال ينطق عن اهل

فالنخالة إمنا تكون يف األفراد والتركيبات الفكرية املتمرحلة، أما التراث اإلسالمي           
فهو ناصع بذاته، وإن كان أهله قد قَصروا عن األخذ به فهم ضحايا مراحل والبد من                

عات إىل نصاعة اإلسالم على أي صفة من صـفات          كشف أقنعة الزيف إلعادة اتم    
 .التراتب االجتماعي املعاصر

                                                 
 .٩املصدر السابق ص) ١(
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إن مناخل املدققني املشار إليها يف الكتاب املذكور إمنا هي عبارة عن آراء مجلـة               
ـ من تالمذة املدرسة الغثائية، املتربعني بنقد وتقييم شرائح اجتماعية، تعيش أيضاً             رةً مث

اا، وما هذا إال صراع اجتماعي بني فئات انقطعت بفعل          رات املعاول الغثائية ذ   مثمن  
الثقافة الواردة الغازية عن ثوابت العالقات اإلسالمية الصحيحة، وما يدور من خنـل             

          أو اعتقـادي ال يعـود يف مجلـة      .. ومتحيص ال يتعدى كونه مادة صراٍع إما طبقي
في غليل القلـوب املسـتعدية      حتقيقاته ومتحيصاته خلدمة اإلسالم اجلامع، بقدر ما يش       

 .على بعضها البعض يف واقع احلياة الغثائية

ويدل على ذلك واقع هؤالء املفكرين اليومي وعالقتهم مبوضوع العلم والـدعوة            
: إىل اللّه ومتثيلهم السليب هلا كرؤية جهادية إميانية ِعلمية عملية تدل على معىن احلديث             

  .)) الدين املعاملة ((

الفهم السليب من خالل التأمل بروية ملا ورد يف الفصل الثاين حـول             ويعرف هذا   
 : مسألة األصل الواحد للبشرية، وقد قال فيه

 أصل البشرية واحد ونسبها واحد، والناس كلهم عبيد اللّه، وأي اصطفاء يبعد             ((
إنساناً أو فئة من الناس عن أصله الطيين وعن عبوديته للّه سبحانه وتعاىل فال أسـاس                

 وكل ما ترتب علـى هـذه      ((:  ، إىل أن قال    ))له، وهو باطل وافتراء على رب العباد        
النسبة من فضل وامتياز لفرد دون اآلخرين والفئة دون األخرى فال أصل له، ومل يرد               
يف القرآن والسنة أن نبينا حممداً صلى اللّه عليه وآله وسلم خلق من نور اللّه وأنه أصل                 

  .)١( ))))   مشس الظهرية ((ه العوامل كلها كما ورد يف  نسخت منمثالكائنات 

ومما يؤسف له أن هذا اخللط املقصود هو أسلوب املدرستني اليت ذكرناها آنفـاً،              
 -ومنهم علماء حضرموت ومن ينتمي إىل مدرستها      -وإال فاحلقيقة اليت تدين ا األمة       

                                                 
 .٢٩املصدر السابق ص) ١(
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لة تناوهلا العلمـاء مبزيـد      أن أصل البشرية ال خالف فيه، ومسألة النور احملمدي مسأ         
مقال تفصيل وليست موقع استدالل املؤلف أصالً، بل هي أكرب من موضوِع تناوِلـه،       
ويبدو أن هؤالء املخضرمني من مثقفي مرحلة الغثاء قد تضافر وعيهم علـى شـطر               
شرحية من اإلسالم وشطر شرحية من أبنائه بعيداً عن احلقائق املألوفة واملعروفـة بـني               

 .ني واملتعبدين بشبه علمية ال يعرفون حقائق مبناها فضال عن تعليل معناهااملصل

 قد أورد احلديث الذي استدل بـه املؤلـف          )) مشس الظهرية    ((وإذا كان صاحب    
على أن مدرسة حضرموت ترى أن رسول اللّه أصله نور وليس من جنس اآلدمـيني،              

يشري إليه ذا االستدالل، ال أن      فعلى املؤلف أن يورد املقصود الذي أراد املشهور أن          
يصدر املؤلف حكماً قاطعاً يغري به اجلهال، ويربز بسوء نيته حكما يف مسألة النـور               

 .احملمدي خالفا ملا ورد فيها من خمتلف األقوال

إنَّ مسألة األصل الطيين ال خالف فيه، ولكن التفضيل جرى جمراه من حيثيـات              
 .دين ومكانة األعمالطهارة األصل ونقاء الفرع وشرف الت

وما قاله اليهود والنصارى عن أنفسهم رده اللّه عليهم، ومـا نسـبه اليابـانيون               
إلمرباطورهم هباء منثور، وال عالقة هلا أَلبتةَ مبسألة الطرح اإلسـالمي عـن شـرف          
األنساب وسالمة األحساب؛ ولكن الفكر املركب من هذا اخلليط املتناقض يليق به أن             

 .ضرموت وأقوال رجاهلا يف هذا التعليل الواهمحيشر مدرسة ح

فاإلسالم يتحدث عن األنساب والسالالت والذريات وطهارة األصول وسـالمة          
الفروع مقرونة باملنهج والشريعة والعفة على أساس من التفريق بني سفاح اجلاهليـة             

ِإبـراِهيم وآلَ   إنَّ اللّه اصطَفَى آدم ونوحـاً وآلَ        ﴿وسالمة اإلسالم وطهارة األنبياء     
 املنيرانَ على العِعم . ِليمع ِميعٍض واللّه سعها ِمن بضعةً بيذُر﴾. 
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والنور احملمدي هو ما أودعه اللّه من العفة والطهر النوراين يف صلب آدم يتقلـب               
من أب إىل أم، ومن صلب إىل رحم حىت وصل إىل أبويه ومها مل يلتقيا على سـفاٍح                  

 .﴾تقَلُّبك يف الساِجِدين و﴿قط، 

واخلري لنا مجيعاً يف هذه املسألة الصدق واألمانة يف النقل واحلكم، وما فوق ذلك              
م غثائية تتبناها يف واقع الثقافة املعاصرة حماكم وشخصيات تأكل الـدنيا بالـدين              

 .ولألسف

 مسـألة   إنَّ مسألة االصطفاء والتعايل الذي حللته سطور الكتاب قد تـدخلنا إىل           
العلمنة للدين ونصوصه، وهذا هو ما يتناسب مـع العقليـات املتـأثرة باملدرسـة               
االستشراقية، أما احلقيقة العلمية يف هذه املسألة من وجهة نظر اإلسالم اخلالص ففيها             
تفصيل وطول بيان، مع أن املؤلف خبطَ خبط عشواء يف مسألة اختيار اللّه لألنبيـاء               

والذي يعين اختياره عبداً من عباده البشر حلمل الرسالة         -ء الرباين    واالصطفا ((: فقال
 ال يقوم على أساس النسب الرفيع أو املال العريض أو اجلـاه             -اإلهلية وتبليغها للناس  

العريق والرغبات البشرية أو اعتبارات اجتماعية، بل هو إرادة ربانية، وهو يعلم أيـن              
  .))يضع رسالته 

الواعي من وجهة نظر املدرسة االستشراقية الـيت يقتـدى ـا            وكأين ذا املبدأ    
 كان باإلمكان أن حيمل الرسالة ابن زنا ال أصـل لـه وال نسـب،        ((: صاحبنا يقول 

إنَّ االندفاع  .. ويا سبحان اللّه   .. ))فالرسالة ال يقوم محلها على أساس النسب الرفيع         
 !عاصر قد تفقده توازنهوالطموح والعقد املسيطرة على العقل املستسلم امل

ولو كان فقد التوازن جيتاح قضية التراتب االجتماعي بني السادة مثالً وغريهـم             
لقَِبلْنا فيه النزعةَ الذاتية؛ ولكن املشكلة عندما خترج من طور التـوازن إىل االنـدفاع               
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شرحيٍة ((اً من   املشني وتناول الذاِت املعصومة بعصمة اللّه ليسِقط قيمتها االعتبارية تشفّي         
  .))اجتماعيٍة يعاصرها املؤلف وأمثاله

إنَّ التشفي والعقد املركبة تقبل يف واقع الغثاء من كال الطـرفني يف التركيبـات               
الغثائية؛ ولكن عندما يبلغ األمر إىل ما ال يصح قبوله جيب الرفض التام ورد اخللـط                

 أمر ضروري، وأما ما أضـافه       واخلبط على متقوله، فمسألة النسب الرفيع يف الرسالة       
 فليسـت  اجتماعيـة  واعتبارات بشرية رغباتاملؤلف من مال عريض وجاه عريق و      

 جاهالً كان وإن متعمداً، كان إن واملغالطة احلشو رد كان إمنا إيرادها وحىت بشيء،
العبارات فاللّه يغفر له ولنا خطر. 

اوزه بأي حاٍل من األحوال،     والنص اإلسالمي يف هذا الشأن معلوم، وال جمال لتج        
يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوِك امرَء سوٍء وما         ﴿: وفيه حيصل التفاوت النسيب، قال تعاىل     

، وقال صلى اللّه عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم عن وائلـة بـن               ﴾كَانت أُمِك بِغياً  
 ِكنانة قريشاً،   بينانة، واصطفى من     ِكن بين إنَّ اللّه تعاىل اصطفى العرب من        ((: األسقع

 اختار  ((ويف بعض الروايات    .  هاشم بين هاشم، واصطفاين من     بينواصطفى من قريٍش    
  .))فأنا خيار من خياٍر من خيار  ...((: ، وفيها زيادة)) اصطفى (( بدالً عن ))

 وإذا كانت اخلريية يف عصور اإلسالم ومشول الدين تعين العمل الصـاحل والقيـام             
باملأمورات واجتناب املنهيات؛ فإن اخلريية يف عصور اجلاهلية تعين احلفظ والسـالمة            
من السفاح ونكاح اجلاهلية، وعلى إخواننا املثقفني ثقافة العصر احلديث أن يتنـاولوا             
هذه القضايا من داخل النص اإلسالمي ويتريثوا كثرياً كثرياً من االندفاع واالختـراع             

 .لكله على املدرسة الفكرية املعاصرةاإلعالمي، الضارب بك

وليس يف هذا طبقية وال عصبية وال عنصرية، وال احنراف عن الصراط املسـتقيم،              
وخاصة يف شأن نسب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وطهارة أصله وبركـة               
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 واملعتلون من البشر هم الطبقيـون واملتعصـبون         ((: فرعه، وما عرب عنه املؤلف بقوله     
لعنصريون وهم املنحرفون عن الصراط املستقيم، فقد تعالوا على من يشترك معهـم             وا

يف األصل الواحد والتكوين الواحد، واختذوا هلم نسباً مييزهم على غريهم، ويشتركون            
مجيعاً يف نبذهم لألخوة واملساواة، ويف متسكهم حبصانة اجتماعية وفواصهم تعزل بقية            

كله قول جزاف من وجهة نظر اإلسالم، حيث مل يـأت            ؛ فهذا    ))إخل  ...الناس عنهم 
أحد فيتخذ له نسباً يف اإلسالم مييزه عن غريه، وإمنا هي سالسل عائالت وفروع عن               
أصول، فأصول عريقة يف األحسـاب واألنسـاب، وأصـول جمهولـة األحسـاب       
واألنساب، وهذا علم خاص من فروع التاريخ اإلنساين كله، وكان الرجل يـدخل             

ول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فيسأله عن نسبه وقبيلته وأهله فيرتله مرتله              على رس 
 . البن تيمية)) رسالة يف فضل آل البيت ((وانظر . الذي يليق به

وال فخر باألنساب على الناس إذا عرف اجلميع شرف اإلسالم اجلامع أشـتات             
لناس ضوابط اإلسـالم    البشرية كلها حتت فكر عاملي واحد، ولكن عندما ال يعرف ا          

يف عالقام االجتماعية يظهر االحنراف، كالتفاخر باألنساب واالعتداد باألحسـاب،          
وهو من عالمات الساعة، ويقابله استعداء اآلخرين على ذوي األنساب وجتاوز احلد            
يف احلط من مقدارهم، وهي يف كال احلالتني عقدة مركبة قد تبلغ بالبعض إىل هـدم                

سب النبوي ذاته، وإدخال آخرين إىل دوحة النسب النبوي كذباً وزوراً           بناء أساس الن  
 .وتاناً وسياسة

معرفةُ اجلميع حقـوق بعضـهم الـبعض    : واخلري والقول الفصل يف اإلسالم ذاته  
وقواسم العالقات املشتركة يف الشريعة، والعبارات اليت حشدها املؤلف رؤية طبقيـة            

ي ولو مل يكن منتميا له، وحقد اجتماعي قاصر عـن           متأثرة بالفكر الشيوعي املاركس   
معرفة اِحلكمة اإلهلية يف طهارة األنساب، ووضع لالسـتدالالت القرآنيـة يف غـري              

 .لألسف.. موضعها من املعاين
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وحىت مسألة الكفاءة الزوجية فقد أنزهلا املؤلف إىل سوق الرؤية االستشراقية اليت            
لف لفهما، وخاض فيها الرب والفـاجر،       أشكلت قبله على سرجنت واجنرامس ومن       
 ..ومادة املتناحرين.. ومسسرة املتاجرين.. والعامل والتاجر، وصارت عقدة املتأخرين

وال جديد يف املسألة، بل يلزم العود إىل مذاهب احلق املتداولة بني أهل اإلسـالم               
راف، واللّه  ففيها الغنية والكفاية، وما زاد عن ذلك فاستعداء واستعالء من كافة األط           

يغفر للجميع، وما وسع السلف يسع اخللف إن كان األمر للّه ورسوله، وإن كانـت               
 فاألمر عندنا ال يتجاوز     -وهذا هو املالحظ  -القضية إثارة ضغائن وفنت وتشف وور       

 .املرحلة، فلكل مرحلة رجاهلا وظروفها وأفكارها

 

 الخبط والخلط المقصود

حول مسألة الطبقية والعنصرية واالصطفاء،      ٤٨-٣٤حتدث املؤلف يف الصفحات     
وأطال النفَس يف سرد القضايا ومشاات األحوال على غرار من سبقه من مدرسـة              

  وهـم   ((: التشفي وإثارة النعرات ومواقف املنازعة، ومل يأت جبديد ما عدا أنه قـال            
صب، ال يف    يف نظرنا واعتقادنا أبعد ما يكونون عن العنصرية والتع         -أهل البيت : أي-

 ، وهذه حقيقة البد من الوقوف عنـدها، وإن          ))عقيدم اإلسالمية وال يف سلوكهم      
 .كانت جاءت عارضة يف النص السردي املتالحق

فأهل البيت يرغبون يف عدم إثارة هذه القضايا، وال مييلون السـتغالل أنسـام              
ًء يف نعمٍة ونعمةً يف     وأحسام للحط من اآلخرين، بقدر ما كانوا يعتربون النسب ابتال         

ابتالء، بل وحىت مسألة احلقوق اليت يتكلم عنها الكثري ال يلقون ا باالً، ويـرون أن                
 .حق اإلسالم يف سالمة أهله أعظم وأهم، وقد فعل هذا كثري من أئمتهم
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آل ((ولكن مشكلة العصر وما سبقه من إثارة هذه املسائل أا ال تتحدث بلسـان           
وال يقف العقالء اآلخرون عند حد نصحهم وتوجيههم إذا أخطـؤوا      ،  ))البيت العقالء 

أو تأثروا بسلبيات املراحل، بل تصبح القضية كما نرى ونسمع ونقـرأ ونتحـدث              
 من كال األطراف، وهذا أسلوب جاهلي ال إسالمي ولو كـان            ))استعداًء واستعالءً ((

 .قائله وكاتبه مسلماً

ثل هذه القضية بني الفكـر اهلندوسـي        واخللط هنا واخلبط أن يربط مؤلف يف م       
والعرف القبلي اجلاهلي والفكر الشعويب والعصبيات القومية العربية والعنصرية العرقية          
حىت يصل إىل اليهودية واآلرية، ويعاجل ما كتبه اجلفري واحلداد مـن هـذا املنظـور         

ـ         ((: الغريب، واقرأ ما يقول    ق عليـه    شكلت أفكار اجلفري واحلداد ما ميكن أن نطل
بالعنصرية الببغاوية ألما رددا كما تردد الببغاء أفكار وخترجيات العنصريتني اليهودية           

 يف إندونيسيا والـذي     ))اإلرشادي والعلوي ((واآلرية وذلك يف خضم الصراع الفكري       
قد انتهى اآلن واحلمد للّه، ونستعرض من النظرية الببغاوية هنا يف إطـار النظريـات               

ى ألا عربت عن بعض األفكار ذات األثر االجتماعي يف حضرموت           العنصرية األخر 
خالل بعض أدوار الفكر احلضرمي الذي حنن بصـدد دراسـتها يف هـذا الكتـاب            

  .)١( ))وسأمسيها العنصرية االستعالئية 

وكأين بالصراع اإلرشادي العلوي قد عاد من جديد، وما هذا التناول إال امتداد             
بصورة أكثر حتٍد وتعٍد يف سرد املسائل وتعسف االسـتدالالت      طبيعي وطبقي له وإمنا     

ويل العبارات، وخاصة أن للمراحل املتالحقة بعد الصراع يف إندونيسيا إمنـاء غـريب              
وشرقي وتوليفي أثرى مكتبة الصراع ومهد كثرياً لتمتينها، وفيها بذل املستشـرقون            

ه جهود املستكشفني واملخترعني    ومحلة األقالم املأسورة واملأجورة جهوداً مضنية تشاب      

                                                 
 .٣٧املصدر السابق ص) ١(



 131

ليحرجوا أنفسهم يف قضية التراتب االجتماعي، ولن يوصل كل هذا إىل شيء يستفاد             
الذي حيـارب   ) الكافر(ر هذا الصراع عدو اجلميع      ثممنه يف عالقة األمة، بقدر ما يست      

الشرائح االجتماعية عربية وأعجمية وإرشادية وعلوية وسـلفية وصـوفية وحزبيـة            
 .ريهاوغ

ار ثموما هذه املؤلفات الغريبة يف هذه املرحلة احلرجة إال إكمالٌ ملشاريع االسـت            
 .ار السياسي واالقتصاديثمالفكرية واالجتماعية بعد جناح مشاريع االست

إن النظرية الببغاوية إذا تأملناها من خالل عالقة اإلسالم بالكفر هـي تقليـدنا              
ه املتناقضات وراعيتـها األساسـية يف هـذه         للدراسات االستشراقية ذات الصلة ذ    

 هـي أن    -إذا شئت أن تسميها   -) العنصرية االستعالئية أو االستعدائية   (املرحلة، وإن   
 والربكة، اخلري مين يف املباركة دةيتفرغ كاتب يف مثل هذا الدور اهلام من عصر الوح         

ـ     مجع الذي العصر ذات كـي  األشتات ووحد بني البالد وفتح ملدرسة حضرموت بال
تستعيد دورها البناء يف معاجلة أخطاء املاضي، وجتاوز تأثريات االستعمار واالستهتار،           

بفضل يقظة وحنكة رمزها الوحدوي     -ومشاركة أبنائها مجيعاً خدمة اإلسالم والوطن       
الذي مل تعرف اليمن رجالً حكيماً خالل مراحلها العصيبة مثله الفريق علي عبد اللّه              

ذه العنصرية هي أن يتفرغ كاتب إلثارة مثل هذه الفنت وتنبيه الغـافلني              إن ه  -صاحل
 عـن صـراٍع   ))املخضرمني فكراً ومنهجاً((وتغرير اجلاهلني مبا يدور يف عقول وقلوب       

 .مات ودفَنه الزمان، وذهبت به األيام والليايل يف خرب كان

هها يف اجلانب اآلخر من     ماذا تستفيد مرحلتنا املعاصرة من مفاهيم املؤلف وما يشب        
جتاوزات اجلفري واحلداد كما مساها؟ وماذا يعود على الواقع احملبط الذي نأمـل أن              
نتعاون فيه لسد ثغرات املراحل ومعاجلة انتكاسات املاضي فنعيد حلمة اتمع الـذي             

ار؟ أليس يف   ثمفرقه االستعمار وأهلب واقعه االستهتار وفتح له جمال احلركة عهد االست          
 هذه اإلثارة إعادة ونبش جلراح املاضي وقد ذهبت ؟
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ومسؤولياتنا الثقافية واالجتماعية والدينية تدعونا إىل ردم احلفر وإصـالح ذات           
ال خري يف كثٍري ِمن جنَواهم ِإالّ من أَمر ِبصدقٍَة أو معروٍف أو ِإصالٍح بني الناِس                ﴿البني  

 .﴾ مرضاِة اللّه فسوف يؤِتيِه أَجراً عِظيماًومن يفْعلْ ذِلك ابِتغاَء

إن األجر العظيم ال يكمن يف شطح األقالم واستعراض مـا مسـاه بالنظريـات               
الببغاوية أو العنصرية االستعالئية، وإمنا األجر العظيم يف مجع الكلمة وحسن احملـاورة             

ميع يف واقع احلياة مواطنون،     وتطبيق مبادئ الوحدة املباركة أرضاً وفكراً وحياةً، فاجل       
 .وللجميع حق املواطنة

وإذا كان االستعالء واالستعداء موجوداً يف اإلدارة والسياسة واالقتصاد والتربيـة           
 فإن الصراع الطبقـي  -وكل هذا حيتاج إىل رجال مصلحني وأبطال موقنني    -والتعليم  

ل واإلعـالم حيتـاج إىل      واالعتقادي ومدارسه الفكرية املدججة اليوم وقبل اليوم باملا       
علماء وكتاب ومثقفني أكثر قدرة على فهم معـاين الوطنيـة واملواطنـة، وعقـالء               

 .ومفكرين أكثر مجعاً ووحدة لألمة من إعادة تفريقها ومتزيقها

وحيق ملدرسة حضرموت وأتباعها أن يطالبوا اجلهـات املعينـة بـإخراس هـذه       
ة األمـة إىل مراحـل االنفصـال    األصوات وكسر هذه األقالم اليت ترغب يف إعـاد      

 .والتجزئة وإثارة نعرات العرق والقبلية وعصبية اجلاهلية

وإذ مل جتد مدرسة حضرموت آذانا صاغية هلذا األمر فإننـا نعلنـها صـرحية أن                
رين ملبادئ الوحدة والسـالم يف ميننـا        ثمقد صارا مبدأ املست   ) االستعداء واالستعالء (

صرية والقبلية حياربون الوحـدة بالثـأرات والنعـرات         املبارك، فالبعض من دعاة العن    
 .القبلية، وبعضهم باألقالم واإلعالم إلعادة القضايا الطبقية

 ويف عصر الوحدة    ((: وليت املؤلف فهم املعىن الذي أراده من قوله يف مقدمة كتابه          
 اليمنية احلديثة تداخل الشعب اليمين مشاله وجنوبه، وشهدت حضرموت تدفقاً بشرياً          
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من خمتلف حمافظات اجلمهورية اليمنية، مما يعكس االنـدماج الفكـري والسياسـي             
واالجتماعي يف اليمن املوحدة، فيما إذا ما ترك هلذا االندماج أن يأخذ طريقه الطبيعي              

  .)١( ))اهلادئ دون أن يعكر صفوه أحد 

وال زالت أمامنا وقفات أخرى مع الكتاب والكاتـب، ال علـى سـبيل الـرد                
نتصاف لآلباء والساللة، وإمنا وقفات أكثر مسؤولية لنتحول معاً إىل خدمة الواقع            واال

االجتماعي، فنخرجه من غياهب الظلم والعنصرية القبلية والتفاخر إىل عهـد العلـم             
واإلسالم احلق باحلكمة واملوعظة احلسنة، وحبسن االقتداء باملتبوع األعظم صلى اللّـه            

 .عليه وآله وسلم

                                                 
 .٢٠املصدر السابق ص) ١(
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