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   ١١٠٠فربسي   ٠٤-٠١وسفق ـسمل ٠٣٤١ربيع سوأو   ٠١-٩
 
 

 بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا
 

 ظهور التشيع وانتشاره يف نيجـرياي: الكيفية والوسائل واألخطار
 بقلم/ عمر حممد لبطو

  
ظه  سستشيع أو  ما ظه  يف نيجرياي بني صفوف تالميذ سملدسرس وطالب  

سجلامعات. وهتؤالء كانوس يف سسغاسب شبااب مةتظمني يف سلك سسدرسسات يف فةون شىت 
من طب وقانون وسقتصاد وعلوم وآدسب وسجتماع وغريها. وسكن قليال جدس مةهم من 

السالم ورارهخه وعقادد  وساد  علوم يدرس سالسالم نفسه. وسذسك كانوس قليلي سملع فة اب
سسش يعة سملختلفة وسن كانوس من سملتديّةني سحملافظني على سسصلوست سملةخ طني يف عمل 
سسدعوة وساد  سوأنشطة سسديةية سسىت عادة ما يقوم هبا سسطلبة وسستالميذ يف رراب 

 سجلامعات وسملدسرس على سختالف م سرلها. 
وهذس بطبيعة سحلا  جعل مثل هتؤالء سسطلبة سقمة سادغة أمام سسدعوست سملختلفة      

وسستيارست سسعقدية وسسفك ية سملةتش ة يف سسبيئة سسدرسسية وخصوصا سجلامعية. ومن هذ  
سستيارست سستيار سسشيعي سسوسفد من سي سن على سث  ثورهتا سسعارمة سسىت أطارت حبكم سسشا  

فكانوس  ي سنية نش  سملذهب سسشيعي،ي. وكان من أهدسف سسثورة سالحممد رضا سسبهلو 
من أتسيس سجلمهورية   فعون سسشعارست سسربّسقةي سلون سملةشورست وسسكتب ابجملان وب

سالسالمية وحت ي  سملسجد سوأقصا من أيدى سسيهود ومقارعة أعدسء هللا ورفع سسظلم عن 
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سسربسقة سسىت سختطفت كثريس من شباب  سسشعوب سملستضعفة سىل غري ذسك من سسشعارست
سملسلمني قليلي سخلربة وسستعليم وأسقت هبم يف غياهب سستشيع وسس فض. وكان من بني 

 هتؤالء سملختطفني شاب يدعى سب سهيم بن يعقوب سسزكزكي.
 الزكزكي وانتشار التشيع يف نيجرياي

بعد ما خت ج من جامعة ب ز سسم سسزّكزكي يف أوسدل سسثمانيةيات من سسق ن سملاضى      
أمحد بللو مبديةة زكزك ورفض أن يشارك يف سخلدمة سسوطةية سالجبارية سسىت يتؤديها خ جيو 
سجلامعات زسعما أن هذ  سخلدمة سمنا هي يف سحلقيقة عبادة سصةم جديد سمسه "سسوطن". 
وعلى سس غم من سوء سسفهم وضيق سوأفق سسذى يد  عليه موقف سسزكزكي هذس سال أن 

شاب سسغيور سكتسب شعبية وسسعة بسبب هذس سملوقف والسيما يف أوساط سسشباب  سس
من طالب سجلامعات وتالميذ سملدسرس سسذين رمتليء قلوهبم ابحلماسة سسديةية وسن خلت 
أذهاهنم رماما من مع فة أبسط مباديء سسدين سالسالمي. وأصبح سب سهيم سسزكزكي سسذى 

أصبح بني عشية وضحاها يعد من  م شيئا،قتصاد وال يع ف من سالسالدرس سال
 قيادست سسشباب سسذين هلم ميل سىل سستدين وسسةشاط سسديين. 

وكانت سي سن يف هذ  سوأثةاء يف ر هبا سسدسمية مع سسع سق. وكانت تدي  ر اب      
سعالمية وسسعة تستميل هبا قلوب سملسلمني وحتاو  كسب سس أي سسعام سالسالمي سىل 

ت تستضيف عددس من سسعلماء وسسقادة وزعامات سسطالب وسسشباب من جانبها. وكان
خمتلف أحناء سسعامل سالسالمي سلمشاركة يف مه جان سسثورة سسسةوي سسذى يقام سذك ى 
سنتصار سسثورة سالي سنية. وكان سمله جان يشمل رفالت ومتؤرم ست علمية ومسريست شعبية 

دف من كل هذس كسب سس أي سسعام وتوزع فيه سسكتب وسجملالت ابجملان. وكان سهل
 سالسالمي ونش  سملذهب سسشيعي. 
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ويبدو أن سالي سنيني قد أرسةوس سختيار من يستضيفونه من نيجرياي ريث جتةبوس      
سسعلماء وأصحاب سسثقافة سسديةية وسختاروس من سسشباب سملتحمس من قّلت بضاعته يف 

ية وسملعيشية مثل سب سهيم بن يعقوب سسعلوم سسش عية وقّلت خربته يف سسشئون سسدنيو 
 سسزكزكي.

وجد سالي سنيون يف سسزكزكي سستلميذ سملثايل سسقابل سلتعليم ريث وجدوس ذهةه خاسيا      
من أبسط مباديء سالسالم فأف غوس فيه تعاسيم سستشيع وعقادد سس فض وبةوس شخصيته 

  أتباعا متحمسني حيبون بط يق سستدريج على مّ  سسسةني. بيةما وجد سسزكزكي هو سآلخ
سالسالم حب سرة ومحاس وجيهلونه جهال مطبقا. فاستلهاهم بشعارست سسثورة سالي سنية سسربسقة 
وسستخف عقوهلم خبطبه سسةارية سململوءة ابسشتادم وسستهديدست ضد سسيهود سسصهايةة 

سذ  جشباب سسسذّ كزكي يف أعني هتؤالء سسوسوأم يكيني سالمربايسيني وسسطغاة سحملليني. وكرب سسز 
تباعه وسالنقياد سعتربو  عاملا رابنيا جماهدس وسماما معصوما جيب على مجيع سملسلمني س

ومن مل يفعل فهو خارج عن سالسالم وسن مات على ذسك مات ميتة  وأوسم   ونوسهيه،
 جاهلية وأنه مات على غري بيعة وعلى غري سجلماعة! 

طورة سملوقف وتفاقم سخلط  وخاصة بعد ما بدأ وهةا شع  قلة من سسعلماء وسسدعاة خب     
أتباع سسزكزكي هخ جون يف مظاه ست راشدة خصوصا يف سملةاسبات سسشيعية مثل يوم 
عاشورسء وسجلمعة سوأخرية من رمضان سسىت جعلها قادد سسثورة سالي سنية آية هللا روح هللا 

سملضطهدين من قبل  سخلميين يوما ستح ي  سملسجد سوأقصا وسستضامن مع سسفلسطةيني
سسيهود. وكثريس ما وقعت يف مثل هذ  سستظاه ست سشتباكات مع رجا  سسش طة فةتج من 
ذسك سصاابت وخساد  يف سوأروسح وسملمتلكات. عةدها هّب بعض سسعلماء يةذرون 
خبطورة سنتشار سستشيع يف نيجرياي ويةصحون سسشباب بعدم سالخن سط يف ر كة سسزكزكي 

قد جت هم سىل سعتةاق عقادد سس سفضة سملةاقضة سالسالم. وسكن سس جل وأن هذ  سحل كة 
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فيما يبدو قد بدأ يتقن فّن "سستقية" سسذى هو أرد ركادز عقيدة سس سفضة. فكان دسدما 
يطمئن أتباعه ويتؤكد هلم أنه ما ي بطه مع ركام سي سن وعلمادهم سال سسثورة وسجلهاد 

 طوسغيت سحملليني.وسسةضا  ضد قوى سالستكبار سسعاملي وسس
يكسب سوأتباع ويةش   سسزكزكي يستغل سكوت أكث  سسعلماء،وهكذس ظل سب سهيم      

تعاسيم سسشيعة وعقيدة سس فض طوس  سسثمانيةيات وصدرس من سستسعيةيات. وظل سوأم   
كذسك سىل أن ردث رادث غرّي جم ى سحل كة ورارهخها سىل سوأبد. ذسك أن جملة من 

يف سي سن وت سل ابجملان سيل سسق سء يف نيجرياي وغريها من سسبلدسن  سجملالت سسىت تطبع
نش ت مقاال نيل فيه من سسصحايب سجلليل أيب ه ي ة رضي هللا عةه نيال عظيما وسهتم 
ابسكذب ووضع سحلديث سلخلفاء وسسسالطني ر صا على سسدنيا. فلم يستطع كثري من 

ه مسلمو نيجرياي من رب سسةيب صلى هللا أتباع سسزكزكي أن يتحمل هذس نظ س ملا سشته  ب
عليه وسلم وصحابته سسذى سكتسبو  من عقيدهتم سسسةّية سسع يقة. فهّب هتؤالء وطاسبوس 
سسزكزكي أبن يدين هذ  سملقاسة علةا وأن يعلن ب سءته من مذهب سس سفضة. وسكن سس جل 

 فض وميارس سستقّية.رفض فكان هذس مبثابة حتقيق سالهتامات سملوجهة سسيه أبنه يعتقد سس  
ونتج من هذس سحلادث أن سنشقت طادفة من أتباع سسزكزكي وكبار تالميذ  وم يديه      
وذسك بعد مشاج ست وسضط سابت دسخل  وس سسربسءة مةه ومن مذهبه سسشيعي،وأعلة

مّت سنفصا  هذ  سسطادفة  ٠٩٩١ ظلت سةني طوسال. وأخريس ويف سةة سجلماعة
يما ابسم مجاعة سستجديد سالسالمي بزعامة أرد تالميذ وسستقالهلا سذ أسست تةظ

سسزكزكي سملق بني سديه وهو أبو بك  سجملاهد. وهبذس خ جت مجاعة سسزكزكي من طور سستقية 
سىل دور سالعالن هبويتها سحلقيقية وسجله  بعقادد سس سفضة من بغض أصحاب رسو  هللا 

وأدمة سالثين عش  سملعصومني وغري هم وتكفريهم وسعتقاد حت يف سسق آن وسسقو  ابوسبّ 
 ذسك من مقاالت سس سفضة سملع وفة. 
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 أسباب انتشار التشيع يف نيجرياي  
سن مجهورية نيجرياي سالحتادية بلد سين حمض ال يكاد يوجد به شيعي وسرد قبل      

سسثورة سالي سنية وتصدي ها سعقادد سس سفضة سىل أحناء خمتلفة من سسعامل سالسالمي. وسسبلد 
مع وف حببه سسشديد سلةيب حممد صلى هللا عليه وسلم وصحابته مبا فيهم أهل سسبيت 

يد  على ذسك سوأمساء سسىت يتسمى هبا غاسب سكان  وغريهم. ومن أبسط وأظه  ما
سسبلد. فال يكاد بيت هخلو من سسم أيب بك  أو عم  أو عثمان أو علي أو غريها من 
أمساء سسصحابة. وال يةدر أن جتد هذ  سوأمساء سوأربعة الخوة أشقاء أربعة يعيشون حتت 

بلد رىت كتب يف ذسك  سقف وسرد. وهذس مما أاثر سهتمام سملسلمني من غري أبةاء سس
كثريون مثل سسدكتور عبد سس محن دوي وهو أكادميي هةدي عمل حماض س يف جامعة 

 أمحد بللو مبديةة زكزك. 
فلماذس وجدت سسشيعة أرضا خصبة يف نيجرياي؟ وكيف سستطاعت أن تةتش  هذس      

 سالنتشار سسوسسع يف مدة يسرية؟ 
يقة سس فض يف نيجرياي وسةجملها فيما سن هةاك أسبااب ساعدت علي سنتشار ط       
 يلي:

 فشل العلماء يف قيادة األمة
سسسبب سوأو  وسوأهم هو فشل سسعلماء فشال ذريعا يف قيادة سوأمة وسرشاد سوأف سد      

وسجلماعات وحتصيةهم ضد سسفساد وسسبدعة وأنوسع سسضال  وسسسري هبم يف سسص سط 
لماء يف كل جمتمع مسلم، فلماذس عجز سملستقيم. وال شك أن هذ  أهم وظادف سسع
 سسعلماء عن سسقيام هبذ  سسوظادف يف نيجرياي؟ 

وسفهم هذس سسسبب ال بّد من تقسيم سسعلماء يف نيجرياي سىل ثالث طوسدف. سوأوىل      
هي طادفة سسعلماء سستقليديني وهي أكربها وأعظمها قيمة وسررتسما يف أعني سسعامة. 
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ف قد أتخ  هبا موكب سستقدم سسعلمي وسالجتماعي ريث وسكن هذ  سسطادفة وسألس
سقتص ت دسد ة سختصاصهم يف سسفقه سملاسكي ال يتعّدونه وال يتط قون سيل غري  من سسفةون 
سالسالمية  كاسق آن وعلومه وسستفسري وأصوسه وسحلديث ومصطلحه وسستاريخ وفلسفته 

بسبب سنعزسهلم عن سجلماهري وغري  ذسك من سسعلوم وسسفةون. وأصبح نفوذهم ضيقا جدس 
وعن تيار سوأردسث وسسوقادع يف سجملتمع. وقليل جدس من يتمتع مةهم ابسةفوذ سسوسسع 
وسسكلمة سملسموعة خارج حميطة. وهتؤالء سسقالدل هم أصحاب سالتصاالت ابوأم سء 
ورجا  سسسياسة وسيس هلم هّم يف سسغاسب سال بةاء عادالهتم وأس هم وسحلفاظ على 

سالجتماعية. سذسك مل يكن أكث  سسعلماء من هذ  سسطادفة متؤهلني حلمل أمانة  م سكزهم
سسعلم وسسقيام بوظيفة سسعلماء سسعاملني من أم  ابملع وف وهني عن سملةك  وسرياء سلسةة 
وسمخاد سلبدعة. بل كان كثري مةهم يدعو سىل سسبدعة علةا ويدسفع عن سسطوسدف سملبتدعة 

زسسة سسبدعة وسقامة سسسةة. فلم يكن من سملستغ ب أن تةتش  وحيارب كل من يدعو سىل س
بل كثري مةهم أسهم بط يق مباش  أو  حتت م أى ومسمع هتؤالء سسعلماء،بدعة سستشيع 

 غري مباش  يف سنتشار عقيدة سس فض بني سسعامة وخصوصا سسشباب مةهم. 
سعامة من أصحاب أما سسطادفة سسثانية فةسميهم علماء ج اي مع سسعامة وأشبا  س     

سسدوسد  سس مسية ورجا  سالعالم وغريهم. وسال فعامة هتؤالء جّها  ال يع فون من سالسالم 
مةهم ال فان كثريس  رمسه! )وراهلل سيس يف ذسك مباسغة،سال سمسه وال من سسق آن رىت 

ابوأر ف سسآلتيةية أو ما يع ف عةدهم  تسال سذس كتب يستطيعون ق سءة سورة سالخالص
وحنسب  حيبون سالسالم حب سرة وم سرة،سال أهنم وسحلق يقا   .(transliterationب 

أن كثريس مةهم صادقني يف ذسك. وتتكون هذ  سسطادفة من رجا  سوأعما  ومن خّ جيي 
 قافة سسعص ية وتعلموس علوم سسعص ،سجلامعات وسملدسرس ومحلة سسشهادست ممن تثقفوس ابسث
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م سال قليال. وهتؤالء هم غاسب من دخل يف سستشيع سكن مل يتط قوس سىل درسسة سالسال
 وكافح وأجل نش   وسسدفاع عةه. 

ومما زسد سوأم  خطورة أن رؤساء هذ  سسطادفة مل يكونوس جهلة فحسب بل كانوس      
ون أهنم ال يدرون! فصار عةدهم نوع من سسكرب  جهاال م كبني ال يدرون وال يدر

الة متةطعني غارقني يف حبار سجلهل مةغلقني على وسستعايل على عباد هللا وأصبحوس غ
أنفسهم؛ فلم يكونوس يتعلمون من أرد وال كانوس يستمعون وأرد وسمنا يكيلون سسشتادم 
وسستهديدست سكل من هخاسفهم من سسعلماء وسوأتباع على رد سوسء. وكان قصارى جهد 

ىل سسلغة سالجنليزية أردهم يف سسطلب أن يقف على بعض سسكتيبات وسملذك ست سملرتمجة س
وصارب هذ  سسلغة يف نيجرياي يقو  فيسمع سه  سلغة سسىت يتقةوهنا ويتباهون هبا،وهي س

 بفضل سوأوضاع سالستعمارية سسقادمة وسن كان ما يقوسه خاسيا رماما عن سملضمون. 
فهو مثا  سلغلّو وسالستعالء  هذ  سسطادفة هو سب سهيم سسزكزكي، وخري من ميثل     
ار سسغري وقد سستقيت به غري م ة. أما علمه فصف ؛ فانه حيمل شهادة "سسبكلورس" وسرتق

يف سالقتصاد ومل يع ف سه طلب سلعلوم سالسالمية وسسع بية ال يف مدرسة تقليدية وال 
عص ية وال هو كتب شيئا يع ف به علمه. وكل ما يع ف سه خطبه سسّةارية وحماض سته 

لقي حماض ة ملدة ساعتني أو أكث  وال يستشهد فيها آبية سسطويلة سململة. وقد هخطب أو ي
وسردة من سسكتاب وال رديث وسرد من سسسةة. وكل ما هةاسك حتليالت سياسية 
وتعليقات صحفية وسسباقي هتديدست وشتادم ضد سالستكبار سسعاملي وسسصهيونية 

كزكي مجيعا حتت وسالمربايسية وسملخاسفني سه من سملسلمني سسسةة وغريهم ممن جيمعهم سسز 
 عةوسن "سسطاغوت".

وقد قمةا )أان وبعض سالخوة يف مديةة سكتو( جبمع خطبه وحماض سته سملسجلة      
. وجدان أن ٠٩٩٩ة عة فوجدان سسعجب سسعجاب وذسك سةعلى سوأش طة سملسمو 
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اض سته ال يكاد يستشهد آبية يف خطبه وحم-وهو سالمام سملعصوم وسجب سسطاعة-سس جل
وال سقتبس عبارة سال حلن فيها. ومن ط يف ما وقفةا عليه  فيها خطأ فارشا،سال أخطأ 

 ا يق ؤ  من كتاب بيد  فأعيا  ذسك،يف ذسك أنه أرسد يف بعض حماض سته أن يقتبس نص
فدندن دندنة خمزية مث قا : "سن سسكتاب غري مشكو ." مجعةا سخلطب وسحملاض ست 

بيةا فيهما جهل سس جل وأميته وعاميته وأنه  ورللةاها حتليال علميا يف ش يطني مسموعني
ال يبلغ م تبة تالميذ سسكّتاب فضال عن سسعامل فضال عن سالمام وسجب سالتباع. وكةا 

 سلغلو أن يستمع وسلتةطع أن يلتفت،فعلةا ذسك نصحا وأتباعه وم يديه وسكن هيهات 
دهم على مأل من فلم تزدهم نصيحتةا سال رماداي يف سسغي وستباعا سلهوى رىت قا  أر

 سسةاس: "حنن سو دعاان سالمام سىل سجلحيم مل نرتدد يف ستباعه." 
هذس را  سسطادفة سسثانية وهي كما ت ى أصل كل بلية. هم جها  وسكن سوأوضاع      

سالستعمارية سسساددة جعلت مةهم علماء أصحاب سسةفوذ سسع يض وسسكلمة سملسموعة 
رسن سستعماهلم سوسادل سالعالم. وبذسك بفضل ستصاهلم ابملتؤسسات سس مسية و 

 سستطاعوس أن يةش وس سستشيع بني مجهور سسةاس على رني غفلة من سسعلماء.
بني سسعلوم  وس بني ثقافة سسدين وثقافة سسعص ،أما سسطادفة سسثاسثة فهم سسذين مجع     

سملام قوي  وهلم فقه عميق ابسوسقع سسذى نعيش فيه و  سش عية وسسعلوم سسعص ية سملختلفة،س
ابوأوضاع سالجتماعية وسسسياسية وسالقتصادية وسحلضارية وكذسك سسةظام سسدويل سسقادم. 
وهتؤالء معظمهم من خّ جيي سملدسرس وسسكليات وسجلامعات يف شىت سسفةون سسع بية 
وسالسالمية. وبعضهم خت ج من سجلامعات سالسالمية يف سسبالد سسع بية وسالسالمية مثل 

وسململكة سسع بية سسسعودية وابكستان وغريها. وأكث هم بفضل هللا تعاىل سسسودسن ومص  
من سسقادمني ابسدعوة سىل سسسةة وحماربة سسبدعة وسس جوع ابوأمة سىل مةهاج سسسلف سسصاحل 

 يف فهم سسق آن وسسسةة وسستعامل معهما.
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يف وجهه ف جا  هذ  سسطادفة هم سسذين تصدوس سطوفان سس فض يف نيجرياي ووقفوس      
وكافحوس وأجل وقف سنتشار سستشيع. وسستعملوس يف ذسك كل سسوسادل وسوأدوست سملتارة 
يف هذس سسعص . فمةهم من سستعمل ط يقة سسوعظ وسسدروس سسعامة يف سستلفاز وعلى 
سملذايع مثل سسعامل سس ابين سجملاهد سسشيخ أبو بك  حممود جومي سحلادز على جادزة سمللك 

رمحه هللا تعاىل. ومةهم من سستغل  ٠٩٩١/ ٠٣١١سعامدمة سالسالم فيصل سسعاملية خل
سملةاب  وسختذ من سخلطب وسادل كاسعامل سسةح ي  قامع سس فض وهاتك أس سر سسشيعة 

. ومةهم من سخ  سسقلم وسختذ من جامع ف ف و مبديةة سكتوسسشيخ أبو بك  جربيل سمام 
اعة سسدكتور أمني سسدين أبوبك  رديس مج وصله سىل سهلدف مثلسسكلمة سملكتوبة مطية ت

وغريهم كثري. وقد كّ س رجا  هذ  سسطادفة رياهتم حملاربة سستشيع  سسدعوة مبديةة كةو،
 وسستئصا  شأفته وال تزس  جهودهم تتوسصل وسن كانت تفتقد سسةظام وسملئسسية.

 كثرة اجلهـل
وهةاك أسباب أخ ى ساعدت على سنتشار سستشيع يف نيجرياي مةها كث ة سجلهل      

وسنتشار  وقلة سسعلم وسنزوسء ؛ فان مما سبتلي سملسلمون به يف كثري من سوأقطار ص فهم عن 
سستفقه يف سسدين وسنص سفهم سىل سسعلوم سملادية سسىت ال تطلب سوجه هللا وال سلدسر سآلخ ة 

م سسدنيا. فأصبح سسةاس ال هّم هلم ابسدين سال قليال. ت ى أردهم يةفق وسمنا سةيل رطا
سوأموس  سسطادلة على نفسه وذويه سطلب هذ  سسعلوم وحتصيلها بيةما ال يلقي ابال ابسعلم 

وهذس فتح سجملا   ن. وصار سوسد سسةاس سوأعظم جهاال،سسش عي رىت عةدما يعطى ابجملا
ةاس ابسباطل ويصدون عن سبيل ن أيكلون أموس  سسأمام سسدجاسني وعلماء سسسوء سسذي

فةش وس أنوسعا من سسبدع وسسضال . ومن هتؤالء سسدجاسني سب سهيم بن يعقوب سسزكزكي  هللا،
سسذي توىل كرب نش  سستشيع يف سسبالد وساعد  على ذسك سكوت أكث  سسعلماء 

 وخصوصا من مشايخ سسط ق سسصوفية وغري هم.
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 ةـأثر الصوفي
أرد سنكار دور سملتصوفة يف سنتشار سستشيع يف نيجـرياي وسو من ط يق اليستطيع  

مثل شتم سسصحابة وتكفريهم ساسبة وأعين هبا سسسكوت عن فضادحهم وفظادعهم 
مةذ نشأهتا سوأوىل.  هبا سسف قة وممارسة سملتعة وكذسسك أعما  سسشغب وسسعةف سسيت ع فت

فلم يع ف عن أرد من مشايخ سسط ق سسصوفية أنه أنك  عليهم رغم كالمهم 
  ومشاج سهتم مع خماسفيهم من سسف ق وسسطوسدف سوأخ ى. وعلى سسعكس من ذسك فقد

 كانوس هخ جون يف تظاه ست ومسريست ديةية كان بيةهم تفاهم وتعاون وتوسصل رىت
  .ط ق سسصوفية سىل جانب صور رموز سسشيعة ورؤسادهممشرتكة ت فع فيها صور شيوخ سس

استصوف وسستشيع غصةان سشج ة وسردة وهي شج ة وال عجب يف ذسك؛ ف 
تصوف أصل سس سسبدعة سمللعونة يف سسق آن. يقو  سسعالمة سبن خلدون رمحه هللا عن

وتدسخلهما: "مث ردث أيضا عةد سملتأخ ين من سسصوفية سسكالم يف سسكشف  وسستشيع
فيما ورسء سحلس. وظه  من كثري مةهم سسقو  على سالطالق ابحللو  وسسوردة، فشاركوس و 

. وظه  فيهم أيضا سسقو  فيها سالمامية وسس سفضة سقوهلم أبسوهية سوأدمة ورلو  سالسه فيهم
ابسقطب وسوأبدس ، وكأنه حياكي مذهب سس سفضة يف سالمام وسسةقباء وأش بوس أقوس  

 .(١١٣خلدون، ص سسشيعة." )مقدمة سبن 
ويقو  يف موضع آخ : "مث سن هتؤالء سملتأخ ين من سسصوفية سملتكلمني يف  

سك...وكان سلفهم خماسطني سالمساعيلية  سسكشف وفيما ورسء سحلس توغلوس يف ذ
ابحللو  وسهلية سوأدمة مذهبا مل يع ف وأوهلم فأش ب سملتأخ ين من سس سفضة سسّدسدةني أيضا 

 .(٤٩٣مذهب سآلخ ." )سملقدمة، ص  كل وسرد من سسف يقني
دون، ومع  سوأصو  كما وصفه سسعالمة سبن خلالحتاد وسالشرتسك يفومع كل هذس س 

سستفاهم وسستعاون سسذي بيةهم كما هو مشاهد يف كثري من مدن نيجـ اي وق سها مثل مديةة  
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سخلطرية ة ف وقا أساسية بني سسطادفتني وأن سسصوفية رغم سحن سفاهتم مثكةو وغريها، فان 
ملعىن يف سسعقيدة وسسفك  وسسسلوك سال أهنم مع ذسك كله يعدون من ف ق أهل سسسةة اب

خبالفة سخللفاء سسثالثة أيب بك  وعم  وعثمان رضي هللا عةهم سىل  سسعام سذ أهنم يق ون
 بن أيب طاسب رضي هللا عةه ك سبع سخللفاء سس سشدين.جانب سعرتسفهم أبمري سملتؤمةني علي 
ابمامة سسثالثة بل وال ابسالمهم وي ون سستربأ مةهم  وسس سفضة كما هو معلوم ال يقـّ ون

 أصال من أصو  سسدين ال يصح سميان سمل ء سال به.
 ون سسصوفية كلهم بدون سستثةاء، وعلى هذس سوأساس فان علماء سسشيعة يكفّ  

 يتربءون ، وأهنم يتوّسون سخللفاء سسثالثة والمن سسةوسصب أعدسء أهل سسبيت ويعتربوهنم
معةا  بغض أهل سسبيت وأن كل من حيب أاببك  وعم  فهو عةدهم  مةهم، وهذس عةدهم

سسعاملي: "سعلم أن   ّ ـدثهم وفقيههم سحلوأهل بيته. يقو  شيخ سس سفضة وحم مبغض سعلي
مال يف ف قة من سحلكماء سسزسيغني عن هذس سالسم وهو سسم سستصوف كان مستع

سزاندقة وأهل سخلالف من أعدسء آ  حممد كاحلسن سسصوسب، مث بعدها يف مجاعة من س
اسغزسيل رأس جاء فيمن جاء بعدهم وسلك سبيلهم كسسبص ي وسفيان سسثوري وحنومها، مث 

ن تبع وصار م سوأم  سىل تعلق بعضهم جبميع ط يقتهم ى وأهل سسبيت...مث س سسةاصبني
أهنم على سحلق، بعض مساسكهم سةدس هلم...وصار سعتقادهم يف سسةوسصب وسسزاندقة 

عة. روى شيخةا سجلليل سسشيخ هباء سسدين حممد سسعاملي يف كتاب فرتكوس أمور سسش ي
سسكشكو ، قا : قا  سسةيب صلى هللا عليه وآسه وسلم: )ال تقوم سسساعة رىت هخ ج قوم 

يسوس مين وسهنم يهود أميت وهم أضل من سسكفار وهم أهل من أميت سمسهم سسصوفية س
 (.٠٣-٠٤، ص يف سس د على سسصوفية سلح  سسعاملي سسةار.(" )رساسة سالثين عش ية

، عقد   وتشدد  وهو سملدعّو نعمة هللا سجلزسد يوعقد شيخ سس سفضة سملع وف بغلوّ  
يف أروس  سسصوفية  ( اباب بعةوسن "ظلمة٤١١ص  ١يف كتابه سوأنوسر سسةعمانية )ج 
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وسسةوسصب" وصف فيه سسصوفية أبوصاف يتورع ذو سمل وءة عن نقلها كلها وال يتسع 
  سملقام سةقل بعضها.

ومع ما رأيت من تكفري شيوخ سس سفضة سلصوفية فان مشايخ سسط ق سسصوفية يف  
غض نيجـ اي قد سامهوس وال زسسوس يسامهون يف سنتشار مذهبهم رمبا عن جهل ورمبا عن ب

سال أن سوأوضاع بدأت تتغري سذ وك سهية سلسةة ودعاة سسسةة فان سسك سهة تعمي وتصم. 
سورظ متؤخ س وجود فجوة وجفاء بني سسف يقني أدى سىل سصطدسم بيةهما يف بعض 
سوأرايني. فمثال ردث سشتباك عةيف بني أتباع ط يقة من سسط ق سسصوفية وبني بعض 

قبل شه ين تق يبا ج ح  تسمى "رغاسا" ادوانسسشيعة يف ضارية من ضوسري مديةة ك
سسعديد من سجلانبني. وسبب سسشجار كما نقلت وسادل سالعالم هو ممارسة طقوس  افيه

صوم ذسك سسيوم بيةما دعا رؤساء يوم عاشورسء سذ دعا علماء سسط يقة سسصوفية سىل 
           سسشيعة سىل سحلدسد سذك ى مقتل سحلسني رضي هللا عةه.

  
 االستعمـارأثر 
فصل سسدين عن سسدوسة وهو من سسكف ايت  ومن أسباب سنتشار سستشيع يف نيجـ اي     

وبذسك أمسى سسدين مبعز  عن سحلياة  ضها سالستعمار على سملسلمني ف ضا،سسيت ف  
وأصبح يتيما بال رسع ي عا : ال دوسة  زسوية ضيقة من سسفضاء سالجتماعي، وسضط  سىل

قة وال مةظمة قوية. وهذس أراح سسف صة سلدجاسني وسملتعاملني أن قادمة وال متؤسسة ع ي
يةش و سسبدع ويتكلمو يف مسادل سسعلم بغري علم دون رقيب وال رسيب. وصار سسدين 
محى مستبارا يلجه كل من هب ودب ويتكلم فيه ويفيت من شاء دون أي ضابط. أما 

وكثري مةهم يفضل  ياسية،سال ريثما هخدم مصاحلهم سسسسحلكام فال يهتمون ابسدين 
امة وسجلام أفوسههم سستعامل مع سملتعاملني وسسدجاسني سسذين يساعدوهنم على تضليل سسع
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فأصبح سسدجاجلة وسحلكام سسعلمانيون يستمتع بعضهم ببعض ويةص   وش سء والدهم،
بعضهم بعضا ويتعاونون على سالمث وسسعدوسن ومعصية سس سو . وهكذس ضاع سسدين بني 

تعاملني وهوى سسدجاسني ودنيا سسعلمانيني ورسجت سوق سسبدعة وسنتش ت سسف ق جهل سمل
 ة ومةها سس سفضة سسبغيضة. سسضاسّ 
تلك أهم أسباب سنتشار سستشيع يف نيجرياي: عجز سسعلماء وقعودهم عن وسجبهم      

وفشو سجلهل ومك  سالستعمار سسذى جعل من سجملتمعات سالسالمية نسخة جملتمعه 
 ين ريث ال حيذى سسدين أبي سهتمام أو رعاية فيكون سعبة يف أيدي سساّلعبني.سساّلدي

 مراحل انتشار التشيع يف نيجـرياي
ة سستقية وسسةفاق وسخلديعة،  سرل. سوأوىل م رلسستشيع يف سنتشار  بثالث م سقد م ّ  
جتديد سسدين وسالصالح  ابسم فيها  رلة سسيت كان زعماء سس سفضة يةادونوهي سمل

سستشيع سنتشارس  هذ  سمل رلة سنتش  سالجتماعي وسسةضا  ضد سسظلم وسجلهل وسوأمية. ويف
ابسش ع وقلة سسثقافة  وسسعا يف مدة يسرية نسبيا. وقد ساعد على هذس سالنتشار سجلهل

 ارسسديةية وسستعطش سالصالح وسستغيري من جانب سسشباب وعدم سالطالع على نوساي جتّ 
 سس فض سخلبيثة.

سس سفضة سسزكزكي من طور سستقية  أما سمل رلة سسثانية فهي سسيت خ ج مةها زعيم 
وسسةفاق سىل دور سجله  بعقيدته سسشيعية ودعوة أتباعه سىل سعتةاقها وت ديد مقاالت 

سز وجو  سس سفضة سملع وفة مثل سسقو  ابوأدمة سملعصومني وحت يف سسق آن وتكفري سسصحابة
أوساط سحل كة مما سبب سنقسامها سىل زة عةيفة يف غريها. وقد أردث هذس هسملتعة و 

يتورعون عن سّب ي  وهم سس سفضة سوأقحاح سسذين ال قسمني: قسم بزعامة سسزكزك
من عقادد سس سفضة  عارة ابسم سملتعة وغري ذسكوتكفريهم وممارسة سسد سسصحابة وسعةهم

كزكي أيب بك  سجملاهد وهم سسذين أعلةوس ب سءهتم وأعماهلم. وسسقسم سسثاين بزعامة تلميذ سسز 
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من سملذهب سسشيعي وسستزسمهم ابسسةة سال أهنم ال تزس  آاثر سستشيع ظاه ة عليهم مثل 
وك سهة  سسط ق سسصوفية فاف ببعض سسبدع وسستق ب من مشايخسستكتم وسسس ية وسالستخ
 سسدعاة سىل سسسةة أرياان.

وابستايل  يةسسدعاد ة سسشيعية وخلل يف ت كيبتهاونتج من هذس سالنقسام ضعف سحل ك 
فتور يف سنتشارها ونشاط أبةادها وخصوصا يف سملدن سسكربى ويف معاقل سحل كة سملع وفة 

سىل جهود دعاة سسسةة من  يف ذسكمثل سجلامعات وسسكليات وسملدسرس. وي جع سسفضل 
ة سسقليلة من خمتلف سسطوسدف مثل مجاعة سزسسة سسبدعة وسقامة سسسةة ومجاعة سسسلفيني وسسقلّ 

   سملتةورين من مجاعة سستجديد سالسالمي.
ويبدو أن سنتشار سستشيع قد بدأ يدخل م رلته سسثاسثة بعد ما مّت ط د سس سفضة من  

دسث مديةة سكتو سسيت تعد كارثة رقيقية سل سفضة يف سملدن سسكربى تق يبا وذسك بعد أر
جل  رل سنتشار سستشيع ريث ص ف زعماءهمأخط  م س سمل رلة هي نيجـرياي. وهذ 

مههم سىل سسق ى وسسبلدسن سسةادية يعملون فيها سةش  سملذهب. ويكمن خط  هذ  سخلطة 
تش  فيها سسفق  وسوأمية مما كون هذ  سملةاطق سسةادية يقل فيها سستعليم غاسبا ويةسوأخرية يف  

عقاددهم سخلبيثة بني سسبسطاء من أبةاء هذ  سملةاطق. وال هخفى أن  يسهل سل سفضة نش 
أكث  سسدعاة يتم كزون يف سملدن ريث سسكه ابء وميا  سسش ب سسةقية وساد  م سفق سحلياة 

ة سس فض وال يسكن سسبوسدي مةهم سال قليال. وهذس بدور  فسح سجملا  وسسعا أمام دعا
سسذين يستعملون أساسيب سالغ سء ابوأموس  سىل جانب سستسرت حبب أهل سسبيت وسسوالء 

 سملع وفة.سصوفية وغري ذسك من وسادل سس سفضة ملشايخ سسط ق س
 أخطـار انتشار التشيع يف نيجيـراي

ويف نيجـرياي  خطار جسيمة تكمن يف سنتشار سستشيع يف كل جمتمع مسلمأ  هةاك 
 ها:، مةابسذست
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سنتشار سستشيع خط  على سسعقيدة وأن سعتةاق عقادد سس فض ردة ص حية عن  أوال:
فكل من سعتقد عصمة سوأدمة وأهنم يعلمون سسغيب وال هخفى عليهم شيء يف سالسالم. 

سوأرض وال يف سسسماء، وأهنم أفضل من سوأنبياء وسس سل وسملالدكة سملق بني، وأن سسصحابة  
صلى هللا عليه وسلم سال ثالثة أو سبعة مةهم، وأن سسق آن حم ف كلهم سرتدوس بعد سسةيب 

ومبد ، وأن ك بالء خري من مكة وسملديةة، كل من سعتقد هذ  سسعقادد ال شك أنه  
 كاف  م تد عن دين سالسالم.

سملسلمني ويوقع على سحلياة سالجتماعية وأنه يف ق كلمة  سنتشار سستشيع خط  نيا:اث
ء؛ فان سس سفضة ي بون أتباعهم على بغض سملسلمني من سدن بيةهم سسعدسوة وسسبغضا

 سسصحابة سىل يومةا هذس. 
سنتشار سستشيع خط  على سوأمن وسالستق سر وأنه يوقع سسعدسوة وسسبغضاء كما تقدم  سثا:اث

وي بون أتباعهم على سستعطش سلدماء  ووأن سس سفضة يستحلون دماء سملسلمني وأموسهلم
وسوأرقاد  وسعانة سسكفار على سملسلمني وغري ذسك مما هو مع وف من وساثرة سسفنت 

 رارهخهم سملظلم ومشاهد من وسقعهم سوأسيم.
زدهار سالقتصادي سلمسلمني، العلى سستقدم سسسياسي وس رسبعا: سنتشار سستشيع خط 

سمللموس. فان سسزكزكي ملا بدأ دعوته  رارهخهم ومشاهد من وسقعهموهذس أيضا معلوم من 
وس سملدسرس ن سستعليم فهج  سق ن سملاضي نّف  شباب سملسلمني م سسثمانيةيات من سيف

كما ت كوس   درسسة يف كافة سمل سرل وسملستوايتسسشباب عن سس وسجلامعات، وتوقف آالف
تورط يف نظام "سسطاغوت" وبذسك  بشبهة أن ذسك سحلكومية وغريها سسعمل يف سسوظادف

يف  خس  سملسلمون كثريس من سخلربست سسعلمية وسستقةية سسيت هم يف أمس سحلاجة سسيها
رياهتم سسدنيوية وسوأخ وية. وسسيوم يعيد سستاريخ نفسه فةجد زعماء سس سفضة ورؤساءهم 
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ت سسعامة حيثون أتباعهم على عدم سالشرتسك يف عملية سستسجيل وسستصويت يف سالنتخااب
                            سملقبلة وعدم سملشاركة يف سحلياة سسسياسية عموما.  

         نسأل هللا حسنها :خامتة
ظه  سستشيع يف نيجرياي يف أوسسط سسثمانيةات من سسق ن سملاضي سمليالدي على   

سث  سسثورة سالي سنية سسىت عملت على نش  سملذهب يف ربوع سسعامل سالسالمي. وسنتش ت 
تعاسيم سس فض وعقادد  على أيدى فئة من سسةاس تةقصهم سسثقافة سسديةية وسن كانوس يف 

ابملتؤسسات سس مسية ورسن سستعماهلم سوسادل سالعالم. طالدع سجملتمع بفضل ستصاهلم 
فهم يةدسون يف صفوف هيئات سستدريس يف سجلامعات وم سكز سسبحوث وسملتؤسسات 

 سملاسية وسالعالمية وغريها. 
ابستق ب سىل  وأخرية ريث ط قوس سجملا  سسسياسيوقد سزدسد نشاطهم يف سآلونة س     

ن زعيمهم سسزكزكي سسذى ظل عش ين عاما يكيل فا ،سحلكام بعد أن كانوس حياربوهنم
شاغارى"  سسلعةات سلحكومات سملتعاقبة ويةعتها ابسطاغوت مثل ركومة "شيخو

"عبد سسسالم أبوبك " وركومات "حممد خبارى" و"سب سهيم اببةجيدس" و"اثىن أابتثا" و
وكلها ركومات ي أسها رجا  مسلمون سكن سسزكزكي جتةب معاملتها وظل يةتقدها 

"أواب  وأم يكا وسس سديل رىت سذس قامت ركومةويةعتها أبهنا ركومات كاف ة عميلة 
سةغو" وهو كاف  ومعلوم بعدسده سسشديد سالسالم وسملسلمني أصبح سسزكزكي من سملق بني 
سدى سحلكومة. ويبدوس أن "أواب سةغو" سسذى يتمتع بعالقات طيبة مع ركام سي سن قد 

م فأراط سسف قة مبزيد من سسعةاية سس مسية )من ورسء سسستار أدرك ض ر سسشيعة على سالسال
 طبعا( وأوعز سىل ركام سسوالايت بتمكني أتباعها وسرالهلم م سكز سسةفوذ يف سالدسرست

 سحمللية.
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 وتدخالهتا يف سآلونة سوأخرية يف نيجرياي د نشاط سي سنايسزدومما جيدر سستةبه سه     
لة من سسسالح سسذي على ذسك سسكميات سهلاد ةدسوأمن سو  ،ا سخلاصةيف شئوهن سسساف ة

متؤخ س وسسيت مصدرها سي سن. وقد سعرتفت سحلكومة سالي سنية  ضبط يف ميةاء "الجوس"
وال شك  رمسيا بتورط بعض موظفي سفارهتا يف "أبوجا" يف هت يب سوأسلحة سىل نيجرياي.

أن هذس يشكل مصدر قلق ابسغ ويوجب على سجلهات سملعةية أخذ موسقف صارمة 
    رياسه. 

ومما جيدر سستةبه سه أيضا سستحو  سمللحوظ يف سنتشار سستشيع يف نيجرياي ريث      
السيما  مههم متؤخ س سىل نش  سملذهب يف سسق ى وسملةاطق سسةادية ص ف زعماء سسف قة جلّ 

تكون سه  تو" وط د دعاة سس سفضة من سملدن. وهذس الشك سوفبعد أردسث "سك
ار يف سهلشيم وتس ي سسةسسيوم تةتش  يف هذ  سملةاطق سنتشار  سسشيعةفان  .كارثية عوسقب

يف سوأرشاء وال يقف أمام سنتشارها سال جهود ف دية متف قة تفتقد  سسسمّ  فيها س اين
د هو أن أكث  سملسلمني يف هذ  سسةظام وسملتؤسسية. وسسسبب يف ذسك على ما أعتق

فهي  سالسالم،زايدة على كوهنا ف قة ضاسة تةاقض عقادد  سسبالد مل يةتبهوس سىل أن سسشيعة،
أيضا سبب سزعزعة سوأمن وسالستق سر. فيجب على مجيع سملسلمني أن يدركوس أن سنتشار 

تفاقم سوأم   وال بّد من وقفه قبل اي مشكلة ديةية وسجتماعية وأمةية،سس فض يف نيجري 
وسستفحاسه. وال بّد سذسك من جهود مةّظمة يشارك فيها سملسلمون كلهم على سختالف 

 .سوس  وال رب طبقاهتم وأشغاهلم وسختصاصاهتم. وهللا سملوفق ال سسه غري 
 التوصيـات

 يوردوس سسصفوف  جيب على سملسلمني وخصوصا سسعلماء وسسدعاة مةهم أن
جرياي وأن سنتشار  فتةة وسسفتةة سنتشار سستشيع يف نيويضاعفوس سجلهود ملكافحة 

 من سسقتل.كرب وأشّد أ
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  رد يوف  سالمكاانت يةبغي سستصدي النتشار سس فض عن ط يق عمل متؤسسي مو
وسستأثري؛ فان سسقوم هلم سمكانيات مادية ونظامية هادلة وال ميكن  ويضمن سسةجاح

 مقارعتهم سال مبثلها.

 سنشاء صحيفة تصدر  نقرتح عالم سحلديثة وهبذس سسصددل ساليةبغي سسعةاية بوساد
من سسذين حيبون ابسلغة سالجنليزية وتظه  مبظه  سسعلمانية ملخاطبة "سسةخبة سملثقفة" 

وال سالسالم وسكن سيست عةدهم ثقافة ديةية كافية فيةبه ون بزخارف "سسثورة" 
 يهتدون سىل سالسالم سسصحيح وسسعقيدة سحلقة.

 مالدم  سسدعاة سىل سسق ى وسسبوسدي وسملةاطق سسةادية وخلق جوّ  جيب توجيه عةاية
 سلتوسصل مع سكاهنا هبدف سنقاذهم من خط  سستشيع سحملدق هبم.

  ال بّد من مزج أعما  سسدعوة ابسعمل سخلريي وسالغاثي نظ س سلفق  سملةتش  بني
  أهاسيةا والسيما سكان سسبوسدي مةهم.

 

بكر محمود جومي، قاضي قضاة أربعون بيتا في رثاء الشيخ أبي 

 نيجيريا

 11/9/1991توفي رحمه هللا يوم الجمعة 

 د/ عمر محمد لبطو                 

 

 أعينّي جودا بالغزير من الــــــــــــدم     وما لكما ال تبكيان أخا العلــــــــــــم 

           مرب حكيم موقظ كل      محمود ابن بكر معلـــــــــم أخو العلم 

 نائـــــــــــــــم
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صبــور حليـم عالـم مـتـفـّنـــــــــــــن     له يـده الطولى على كل 

 عالـــــــــــم

مجّدد دين هللا في األرض بعد مــــــا     عفا أثره الوّضاح في العرب 

 والعجـم

أنار سبيل الحق بالحق فاهـتـــــــــدى     به كل من نال السالمة 

 ــــــــــــممله

به فتح الرحمن غلفا من القلــــــــوب     وصّما من اآلذان سكت من 

 الصمـــم

وأبصر قوم بعد ما كاد بصرهـــــــم      يجيء عليه بالعمى كثرة 

 اإلثــــــــــم

فأصبح نهج الحق أبيض ناصعــــــا      وولت جيوش الجهل والكبر 

 والضيــم

وهموا بأمر لم ينالوه         ـــــــــــداءهتذكرت يوما قـام فيـه عـ

 مؤلـــــــــــــــم

أحاطوا به كالسور وهو بوسطهـــــم      فألقى عليه هللا ستر 

 المسلّـــــــــــــــم

فلم يلق سوءا منهم غير أنهـــــــــــم      أصيبوا بشلـل للتقهقر 

 ملــــــــــــــزم

ـــــــــــــــه      بناء قوي األسس غير أبى هللا إال أن يقيم لدينـــ

 مهـــــــــــــدم
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أقام رجاال جاهدوا بنفوسهـــــــــــــم      وأموالهم حقا وفازوا 

 بمغنــــــــــــــم

أزال بفضل هللا آثار بدعـــــــــــــــة      طغى زبدها زورا على الحق 

 والعلم

 وراحوا حيارى ظالم إثر فأضحى ذووها حائرين بجهلهـــــــم     

 ظالـــــــــم

وناضل بالقرآن والقلم البـــــــــريء      وباألثر الموحى إلى خير 

 آدمــــــــي

أال يا عباد هللا أبكوا معي علــــــــى       فقد جبل شامخ ذي 

 مكـــــــــــــــارم

بال فقير غني خـائف ومخــــــــــــــوف       أمير بال تاج ونار 

 ضــــــــــــرم

غناه تقاه، فقره لم يكد يزحـــــــــــــــــــــــزحه عّما نوى من 

 عزائــــــــــــــــم

تراه نحيل الجسم لكّن صـــــــــــدره       حوى قلب أسد ال يقارب 

 بالضيـــــم

له همة لو رام زهره لنالهــــــــــــــا       وأنزلها من فوق عليائها 

 ــــي""جوم

يصب على األعداء من نار حجــــة        لها حرها الفتاك بالقلب ال 

 الجســـــم
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أمير يكاد الناس يقتتلون فــــــــــــي        إطاعة أمر منه باليد أو 

 فــــــــــــــم

تراوده الدنيا ويدفع كيـــــــــــــــدها        ويمضي بخير سالما غير 

 آثـــــــــــم

عن دنيا تدنس باثمهـــــــــــــا        رجال فكانوا وهو كالمسك  ترفع

 والــــــدم

أيا لعباد هللا هل جاد عصرنــــــــــا        بنابغة خير وأفضل من 

 "جومـــــي"؟

خليلّي من لي بالمنية شرهــــــــــــا        وشـر المنايـا فــوق طـــوق 

 ابــن آدم

شيخ بعد مـــا        سرى حبه مسراه في اللحـم ومن ذا يعّزيني عن ال

 والـــــدم

فيا أسفى ـ والعين تبيض من أسى ـ        على مثوى شيخ كبير 

 معّمـــــــــــــم

ويا حّر قلب استنار بفضلــــــــــــه        ورّق بارشاد المواعظ من  

 "جومــي"

أنقاضها  لقد غربت شمس المعارف بعــــــده        وقام على

 كالمآتــــــــــــــم

سقى هللا هذا الترب كم ساق ساكنـه        إلينا أياد كالسحاب 

 الــــــــــــــرواكم
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فيا أيهذا الشيخ فارقت دارنا الـــــــــــــــــــدنية لكن مـا تـزال مع 

 القــــــــــــوم

فاز" طيفك في نظل مع المذياع نسمع صوتكـــــــــا       وننظر في "التل

 "الفلـم"

فحلقة درس الشيخ ما زال عهدهـــا        جديدا وما زالت رسالتها 

 تسمـــــــــي

تفنن في التفسير والفقه والحــــديث         وفاق على أقرانه في 

 المكــــــــــــارم

أب لليتامى ملجأ لألرامـــــــــــــــل         مرب لجيل الناس غير 

 ــــممزاحــــــ

له الفضل في إنشاء جيل مثقــــــف         غيور على اإلسالم حامي 

 الحـرائـــم

أقام لمجد الدين صرحا مـــــــؤزرا         وأحيا تراثا كاد يمضي إلى 

 العــــــدم

سقاه إله العرش كأس نعيمـــــــــــه         وأسكنه الفردوس دار 

 التنعـــــــــــــم
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