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Abstrak
Sejak awal kedatangannya di Nusantara, para ulama yang terlibat
dalam proses penyebaran awal Islam telah muncul dengan tawaran
keragaman corak pemahaman keagamaan. Keragaman dan perbedaan
tersebut memang terkadang tidak jarang membawa para pengikutnya
ke dalam gesekan horizontal hingga konflik bahkan pertumpahan
darah. Perseteruan dan ketegangan yang disebabkan perpedaan paham
dan praktek keagamaan ini bahkan terus berlanjut hingga beberepa
generasi dengan berbagai level dan tingkat konflik yang dihasilkannya
di tengah masyarakat Islam Nusantara. Perseteruan dan ketegangan
pemahaman keagamaan yang terjadi antara Syaikh Isma’il alMinangkabawi dengan Syaikh Salim bin Samir al-Hadhrami, Syaikh
Abd al-Ghani Bima, Syaikh Abd al-Azhim Madura yang terjadi pada
abad 19 M adalah di antara bukti masih berlanjutnya konflik paham
keagamaan antara para ulama penyebar Islam di Nusantara. Akan
tetapi, konflik keagamaan ini hanya dalam batas dialog dan perdebatan
tanpa menyeret pengikutnya kepada sesuatu yang berdampak buruk
berupa konfrontasi apalagi pertumpahaan darah. Paling tidak, debat

......... جدل السماح دون محل الرماح
dan dialog inilah yang digambarkan Syaik Isma’il al-Minangkabawi
bersama para penentang ajarannya di Nusantara.
Kata Kunci: Debat Toleran, a-Manhal al-‘Adzb, Paham Keagamaan,
Nusantara.
Abstract
Since the beginning of his arrival in the archipelago, the scholars
involved in the initial process of spreading Islam have emerged with
an offer of a variety of religious understandings. Such diversity and
differences are sometimes not uncommon to bring followers into
horizontal friction to conflict and even bloodshed. Animosity and
tension caused by differences in religious understanding and practice
even continued for several generations with various levels and levels of
conflict as a result among Islamic community in the archipelago. The
feud and tension of religious understanding that took place between
Shaykh Ismail al-Minangkabawi and Shaykh Salim bin Samir alHadhrami, Shaykh Abd al-Ghani Bima, Shaykh Abd al-Azhim Madura
which occurred in the 19th century were among the evidence of
continued conflict in religious understanding between the scholars
who spread Islam in the archipelago. However, this religious conflict
is only within the limits of dialogue and debate without dragging
followers to something that has the negative impact of confrontation or
bloodshed. At the very least, these debate and dialogue were the ones
described by Shaykh Isma'il al-Minangkabawi and the opponents of his
teachings in the archipelago.
Keywords: Tolerant Debate,
understandings, the Archipelago
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جدل السماح دون محل الرماح:دراسة يف خمطوطة املنهل العذب
لذكر القلب للشيخ إمساعيل املينانكباوي
امللخص
قد امتاز اإلسالم يف األرخبيل منذ جميئه بتنوع املفاهيم الدينية اليت جاء هبا العلماء األوائل ىف هذه املنطقة .وكان
هذا التنوع كثريا ما يؤدى إىل حدوث حماورات ومعارضات ومنازاعات دينية بني العلماء بل أحياان يؤدي هبم إىل
أسوء األحوال وإىل ما الحيمد عقباه كالقتل وسفك الدماء .واليزال هذا النزاع الديين مستمرا إىل قرون وأجيال حىت
يومنا احلاضر ابختالف مستواه ومدى أتثريه ىف اجملتمع اإلسالمي .وكانت النزاعات الدينية الواقعة بني الشيخ
إمساعيل السمابوري املينانكابوي والشيخ سامل بن سامر احلضرمي والشيخ عبد الغين بيما السومباوي والشيخ عبد
العظيم مادورا ىف بداية القرن التاسع عشر امليالدي من مظاهر استمرار خالف بني علماء األرخبيل وذلك بسبب
عدم توافق مفاهيمهم الدينية .ولكن هذه النزاعات الدينية مل تصل أبدا إىل حد السيف بل كانت جمرد جدال
وحوار .وهكذا ما سجله الشيخ إمساعيل السمابوري ىف إحدى مؤلفاته اليت مساها املنهل العذب لذكر القلب حيث
قدم فيها جداالته مع علماء عصره الذين خالفوا آراءه ومفاهيمه الدينية ىف األرخبيل.

الكلمات املفتاحية  :جدل السماح ،املنهل العذب،املفاهيم الدينية ،األرخبيل

 .1مقدمة
ميناجنكاابو منطقة ذات اتريخ عظيم عندعملية نشر تعاليم اإلسالم وديناميكية
التفكري اإلسالمي ىف األرخبيل فنشأ منها كبار العلماء وعظماء املفكرين على مر العصور.
ومن أشهر هؤالء العلماء وأشدهم أثرا يف األرخبيل هو الشيخ برهان الدين أوالكان حيث
اشتهر بدوره اهلام ىف نشر تعاليم الطريقة الشتارية والشيخ أمحد اخلطيب امليناجنكاابوي
الذي اشتهر بنشر أفكاره التجديدية ىف جمال األحكام والتشريعات اإلسالمية وتطبيقها ىف
األرخبيل والشيخ سعيد مونكا امليناجنكاابوي الشهري بدفاعه ونصره على املفاهيم اإلسالمية
التقليدية ىف التصوف من هجوم العلماء اجملددين وغريهم ممن يصعب إحصاءهم(
.)Burhanuddin, 2012: 88وكذا ال ميكن أن ننسى الشيخ إمساعيل امليناجنكاابوي
لعظمة مكانته عند املسلمني ىف األرخبيل مع أنه يعد أول من جاء بتعاليم الطريقة

جدل السماح دون محل الرماح .........

النقشبندية اخلالدية ونشرها يف هذه املنطقة.
كان الشيخ إمساعيل السمابوري عاملا كبريا متعمقا يف العلوم الشرعية حيث كان
يبذل يف ذلك جهوده يف أكثر من ثالثة ومخسني عاما ليتعلم من بعض أكابر العلماء يف
بعض البلدان اإلسالمية ال سيما يف احلرمني .كانت هناية رحالت الشيخ إمساعيل
السمابوري العلمية ىف احلرمني عندما نصبه الشيخ خالد الكردي خليفة للطريقة النقشبندية
اخلالدية يف زاوية جبل قبيس مبكة املكرمة .وبعد هذه الفرتات الطويلة من جولته العلمية يف
بعض املناطق اإلسالمية ىف الشرق األوسط ،السيما ىف احلرمني ،عاد إىل مسقط رأسه يف
األ رخبيل لبدء دعوته يف نشر تعاليم الطريقة النقشبندية اخلالدية .ولكن مل تتحقق إرادته
بسهولة ألنه قد انتشرت يف ميناجنكاابو آنذاك ،احلركة التجديدية اليت جاء هبا احلاج
مسكني واحلاج سومانيك واحلاج بيوابنغ بعد عودهتم من احلرمني ىف بداية القرن التاسع
عشر امليالدي ،وكانت هذه احلركة متتاز بتأثرها الشديد ابلفكر الوهايب الذي يرى أن
تعاليم الطرائق جبميع أنواعها من البدع املضلة .وهذه الوقائع الدينية جعلت الشيخ إمساعيل
السمابوري ميتنع عن الرجوع إىل مسقط رأسه و نشر تعاليم الطريقة النقشبندية اليت أخذها
من بالد احلرمني منذ سنني بعيدة .لذلك قرر الشيخ املكث يف سنغافوراه لتمكنه من نشر
هذه التعاليم بسهولة يف أوساط املسلمني هناك .ولكن يف سنغافوره واجه الشيخ إمساعيل
السمابوري مشكلة أخرى وهي ظهور نزاعات من قبل العلماء احلضرميني الذين أرادوا نشر
اإلسالم على منهج الشريعة اخلالصة ،مثل الشيخ سامل بن سامر احلضرمي وتالميذه.
وأيضا كان هؤالء العلماء احلضرميون يرون أن الطريقة النقشبندية هي الطريقة الضالة
املضلة والبد للمسلمني أن يرتكوها .وكانت هلذه النزاعات أثر بليغ يف بعض مؤلفات
الشيخ إمساعيل السمابوري امليناجنكاابوي حيث صور فيها هذه اجلداالت العنيفة بينه وبني
العلماء الذين يزعمون أن تعاليم الطريقة النقشبندية اخلالدية من البدع املضلة .هذه
اجلداالت الدينية اليت كانت بني الشيخ إمساعيل السمابوري والعلماء احلضرميني وكبار
علماء الطرائق النقشبندية األخرى و اليت سجلها الشيخ إمساعيل السمابوري امليناجنكاابوي
ىف بعض مصنفاته ،سيعرضها الكاتب يف هذه املقالة ،ألنه أمر يف غاية األمهية لكي يعرف
املسلمون كيفية اجملادلة احلسنة عند نشوب اخلالفات بني العلماء القدماء يف هذه املنطقة
كما نص عليها القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة حىت ال يقعوا يف الضالل والتهلكة.
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املنهجية
جعل الكاتب خمطوطة "املنهل العذب لذكر القلب" للشيخ إمساعيل السمابوري

مصدرا أساسيا هلذا البحث .وهذه املخطوطة صنفها الشيخ إمساعيل السمابوري ىف رايو
عام

1245

للهجرة أو ما يقرب من

عام1811

للميالد.وكانت هذه املخطوطة متضمنة

تعاليم الطريقة النقشبندية اخلالدية مع أهنا منصوصة من األبيات الشعرية الرائعة أو القصائد
الساحرة وتتكون أكثر من ثالث مائة بيت .وقام الكاتب ابطالع عميق على هذه
األبيات الشعرية كي حيصل على املعلومات اهلامة حول اتريخ دخول الطريقة النقشبندية
اخلالدية يف األرخبيل وطريقة انتشارها ودينامكياهتا بني املفاهيم اإلسالمية األخرى يف
األرخبيل .ويستخدم الكاتب ىف حتليل هذه املعلومات منهج التاريخ االجتماعي والثقايف.
واملراد من منهج التاريخ االجتماعي والثقايف دراسة أو حتليل للعوامل االجتماعية اليت تؤثر
على األحداث التارخيية

(.)Azra, 2002: 4

يُعد دخول الطريقة النقشبندية اخلالدية إىل

األرخبيل وانتشارها يف اجملتمع اإلسالمي من أسباب حدوث بعض التغريات يف حياة
املسلمني هناك ،دينية وسياسية واجتماعية .هبذا املنهج ميكن للكاتب أن يفهم مضمون
النصوص ويضعها ىف سياقها املناسب قصد معرفة اتريخ دخول الطريقة النقشبندية
اخلالدية ىف األرخبيل وما حدث فيها من التغريات لوقوع ديناميكيات نشرها يف اجملتمع
هذه املنطقة.
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حملة عن حياة الشيخ إمساعيل وخمطوطة املنهل العذب لذكر القلب
ولد الشيخ إمساعيل السمابوري امليناجنكاابوي يف سيمابور ابتو سانكار سومطرة

الغربية ومل يعرف على وجه الدقة حىت اآلن عن سنة
.)Khalidi, tt: 21

والدته (Abdal-Shamad al-

وكانت بداية دراسته تعلم قراءة القرآن حتت إشراف والده عبد هللا

وبعض العلماء احملليني ىف قريته منذ أايم طفولته .وبعد إمتامه دراسة تالوة القرآن شرع يف
تعلم تعاليم اإلسالم و قراءة الكتب املتضمنة على حبوث الفقه اإلسالمي وعلم الكالم
والتصوف والتفسري واحلديث والعلوم اللغوية من النحو والصرف والبالغة وغريها من
الكتب اإلسالمية املكتوبة ابملاليوية أو العربية

(.)Abdullah, tt: 13

وكان الشيخ إمساعيل شااب حريصا للعلوم فرحل إىل مكة املكرمة ليواصل دراسته
واستقر فيها ما يقرب من مخسة وثالثني عاما ( .)Sholihin, 2005: 77وأخذ فيها الفقه
والشريعة من الشيخ حممد سعيد بن علي الشافعي املكي القدسي وتعلم العلوم احلقيقة من
الشيخ عثمان الدميايت والشيخ أمحد الدمياطي .وتعمق ىف علوم املعرفة مع الشيخ أمحد بن
عطاء هللا األزهري والشيخ عبد هللا الشرقاوي والشيخ عبد هللا أفندي األرزجناين اخلالدي
والشيخ خالد شيخ عثمان الكردي والشيخ حممد بن علي الشناوي .وقام الشيخ إمساعيل
السمابوري أيضا بعدة رحالت علمية اىل بعض املناطق اإلسالمية لكي يكتسب العلوم
الدينية املتنوعة من العلماء املتعددة هناك .وقد سجل الشيخ أمحد بن احلسني البصري
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الدوسري أحد تالميذه ىف العراق هذه الرحالت العلمية للشيخ إمساعيل السمابوري حيث
كتب ىف احدى مؤلفاته أنه اجتمع مع هذا الشيخ الكبري يف البحرين وتعلم منه الطريقة
النقشبندية اخلالدية .وقال الشيخ أمحد الدوسري أنه رافق الشيخ إمساعيل السمابوري
امليناجنكاابوي من البحرين حيت وصال مدينة البصرة فافرتقا يف تلك املدينة بعد رحلتهما
مرا
الطويلة ومقابلتهما مع العلماء األكابر يف عدة من املناطق اإلسالمية اليت ّ
هبا(.)Sholihin, 2005: 78

وهبذه الرحالت العلمية الطويلة صار الشيخ إمساعيل السمابوري متضلعا يف علوم
الشرائع والطرائق حىت عينه الشيخ عبد هللا أفندي اخلالدي خليفة يف الطريقة النقشبندية
اخلالدية ىف جبل قبيس مبكة املكرمة ( .)Musda, 2010: 39وعني الشيخ عبد هللا أفندي
اخلالدي الشيخ إمساعيل اخلالدي الشيخ أبنه كان يتلقى الشيخ خالد عثماين الكردي
اجمل دد للطريقة النقشبندية احلالدية ىف زاوية جبل قبيس مبكة املكرمة وأخذ اإلجازة منه يف
الطريقة النقشبندية اخلالدية ( .)Bruinessen, 1994: 51وعرب الشيخ إمساعيل السمابوري
عن ذلك يف أبياته التالية:
وبعدمها القطب املنور خالد

* ومأذونه املكي قطبا مكمال

وأعنيبه القطب الشريف من امسه * املكرم عبدهللا ابملعاال نزال
دان كمدين درفد كدوث إيت قطب يغ منور اايله موالان خالد
دان خليفهث يغ ديدامل مكة إايله يغ مثمفرانكن
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دان اكو كهنداكي داغن داي ايت قطب يغ شريف يغ منث
يغ مليا ايت سيد عبد هللا فد معاال تله برديري مقام اي
(املنهل)16 ،
وبعدما مكث فرتات طويلة يف مكة املكرمة عاد الشيخ امساعيل السمابوري إىل
األرخبيل وبدأ دعوته يف نشر تعاليم الطريقة النقشبندية اخلالدية يف أوساط مسلمي
األرخبيل .وجعل الشيخ إمساعيل سنغافوره مسكنا له ومقرا لبدء دعوته و نشر تعاليم
الطريقة النقشبندية بني أبناء البالد .ومل يسكن ىف سنغافوره إال فرتة من الزمن حىت مسع به
امللك اينغ دبريتوان مودا رجا

علي)(Raja Yang Dipertuan Muda Raja Ali

يف

جزيرة فثنغات ( )di Pulau Penyengatفجاء إىل سنغافوره ليدعوه إىل مملكته ويقيم عنده
يف قصره .حىت نصبه مرشدا دينيا له ومستشارا للشؤون الدينية للمملكة.

( Bruinessen,

.)1994: 99
لكن هذه املعلومات السابقة الذكر ختتلف عما كتبه الباحث صغري عبد هللا
حيث ذكر يف مقالته أن انتشار الطريقة النقشبندية املظهرية يف رايو سبق الطريقة
النقشبندية اخلالدية (.)Abdullah, tt: 6وقد صح ما قاله بروينيسني ىف إحدى مقاالته أبن
الطريقة النقشبندية املظهرية انتشرت يف مملكة رايو بعد أن نصب الشيخ حممد صاحل
الزواوي امللك حممد يوسف خليفة للطريقة النقشبندية املظهرية أثناء زايرته للحرمني .وهذا
حدث بعد أن تربع حممد يوسف على عرش مملكة رايو بعد وفاة امللك ينغ دبريتوان مودا
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علي رايو الذي كان مواليا لتعاليم الطريقة النقشبندية اخلالدية اليت درسها إايه الشيخ
إمساعيل

السمابوري (.)Bruinessen, 1994: 100

وبعد مكثه ىف اململكة رايوا ىف جزيرة بيينغات ( )Pulau Penyengatعدة سنوات
انتقل الشيخ إمساعيل اخلالدي إىل السلطنة جوهور كيدا ماليزاي (

Kesultanan Johor

 )Kedah Malaysiaقبل عودته إىل مكة املكرمة لقضاء ما بقي من عمره هناك وتدريس
طلبة العلم القادمني من االرخبيل وخاصة من ميناجنكاابو).(Bruinessen, 1994: 101
هبذا الواقع التارخيي يرد رأي بعض الباحثني القائلني أبن الشيخ امساعيل السمابوري ،بعد
هذه السنوات الطويلة من رحلته العلمية إىل األراضي املقدسة ،عاد إىل سيمابور سومطرة
الغربية وأسس فيها املدرسة أو ما يطلق عليه اجملتمع املينانكباوي اسم "سورو" لنشر تعاليم
الطريقة النقشبندية اخلالدية بني مسلمي

امليناجنكاابو(2005: 78-79

 .)Sholihin,فإذا

الرأي الراجح هو القائل أبن الشيخ امساعيل السمابوري منذ أن ترك مسقط رأسه سيمابور
مل يعد إليها إىل أن توفاه هللا ألسباب قد قدمناها من قبل.
وكان للشيخ إمساعيل امليناجنكاابوي عدة مؤلفات ،من أشهرها "كفاية الغالم يف
بيان أركان االسالم وشروطه" ويتضمن أحبااث يف التوحيد والكالم

(tt: 1

)Abdullah,

وكتاب "رسالة مقارنة عرفية وتوزية وكمالية" الذي يعرض فيه أحبااث فقهية (

Sholihin,

 )2005: 80وكتاب "مواهب رب الفلق" وهو شرح لقصيدة انصر الدين بن بنت امليلق
الشاذيل حيث حاول فيه أن يشري إىل تشابه وتقارب تعاليم الطريقة النقشبندية والطريقة
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الشاذلية .وكتاب "الرمحة اهلابطة يف الذكر االسم الذات والرابطة" وهو عبارة عن أفكار
صوفية للشيخ إمساعيل امليناجنكاابوي واليت مجعها ودوهنا تلميذه الشيخ أمحد بن حسني
الدوسري .ومن أهم مؤلفات الشيخ وأكثرها أتثريا يف مسلمي األرخبيل هو كتاب "املنهل
العذب لذكر القلب" الذي مت أتليفه يف رايو.
خمطوطة املنهل العذب هي من أهم املخطوطات اليت هلا عالقة أبسس تعاليم
الطريقة النقشبندية اخلالدية اليت جاء هبا الشيخ إمساعيل السمابوري واتريخ انتشارها يف
األرخبيل.كما أن هذه املخطوطة تعترب دليال قاطعا على أن الشيخ امساعيل السمابوري هو
أول من نشر تعاليم الطريقة النقشبندية اخلالدية يف األرخبيل ألن املبادئ األساسية لتعاليم
الطريقة النقشبندية املنتشرة بني أتباعها اليوم يف األرخبيل مستمدة من هذه املخطوطة اليت
صنفها الشيخ إمساعيل السمابوري .وتدل هذه املخطوطة أيضا على متكن الشيخ إمساعيل
السمابوري من علوم اللغة العربية وأدهبا بشكل واسع .هذه املخطوطة إشارة واضحة على
تفوق الشيخ إمساعيل السمابوري ىف العلوم اللغوية وأدهبا حيث يستخدم ىف التعبريعن
أفكاره منظومة من األبيات الشعرية الرائعة والقصائد املتكاملة ابألوزان والبحور والقوايف
اجلميلة .ولذلك خصص أحد الشعراء املاليوية راجا علي احلاج ( )Raja Ali Hajiاباب
كامال يف كتابه ابلعنوان "حتفة النفيس" وصف فيه الشيخ امساعيل اخلالدي ،وذكر فيه،
كما اقتبسه الباحث مارتني فان برينسسني ىف كتابه ،أن "يف مملكة رايو عاملا كبريا وشاعرا
ابرعا يدعوه الناس الشيخ إمساعيل اخلالدي فعاش معهم فيها فرتة من الزمان واستقر هبا
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لتعليمهم اإلسالم .فكانت األسرة احلاكمة جتتمع حوله لالستماع إىل نصائحه و مواعظه
واالستمتاع أببيات هذا العامل الكبري (.)Bruinessen, 1994: 99
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األحوال السياسية والدينية ىف األرخبيل واحلرمني ىف القرن التاسع عشر
امليالدي
ابلنظر إىل املعلومات الواردة ىف بعض املخطوطات للشيخ إمساعيل السمابوري

امليناجنكاابوي ميكننا أن نستنتج أن دعوته يف األرخبيل يف نشر تعاليم الطريقة النقشبندية
اخلالدية بدأت يف أوائل القرن التاسع عشر امليالدي .وهذه املعلومات جندها يف خمطوطة
املنهل العذب اليت متت يف رايوا سنة  1245اهلجري املوافق  1811امليالدي .وكذا خمطوطة
النظم اليت كتبت سنة  1270اهلجري  1835 /امليالدي وخمطوطة مواهب رب الفلق اليت مت
أتليفها يف سنغافوراه سنة  1268اهلجري  1833 /امليالدي .وكما نص عليه بعض الباحثني
أن يف هذه الفرتات قد وقعت عدة نزاعات بني أهل الشرائع وأهل احلقائق ىف األرخبيل.
وكان سبب هذه النزاعات هو اختالف االجتاهات عند طالب العلم من األرخبيل الذين
سافروا إىل بالد احلرمني ألجل حتقيق أهدافهم املتعددة ،فمنهم من تسابق إىل مقابلة كبار
رجال التصوف ليأخذوا منهم علوم الطرائق و احلقائق وليصبحوا مرشدين بعد عودهتم إىل
األرخبيل .والبعض اآلخر قابل كبار علماء الشرائع بغية التعمق يف علوم الشريعة والفقه
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اإلسالمي وبعد رجوعهم إىل األرخبيل حاولوا تطبيق ما درسوه يف اجملتمع االسالمي هناك.
(.)Hurgronje, 2007: 234
كان عدم التفاهم عادة يؤدي إىل نزاعات وجداالت دينية عنيفة بني علماء
األرخبيل لتعدد واختالف مفاهيمهم .وذلك مل حيدث بني أهل الفقه والعلماء املتصوفني
فحسب بل وحىت بني العلماء املتصوفني أنفسهم بسبب اختالف آراءهم الصوفية من
جهة ،و أيضا بسبب تنافسهم يف جلب املزيد من األتباع والتالمذة من مسلمي
األرخبيل( .)Jamil, 2005: 88ونتيجة هلذه الوقائع الدينية شرع هؤالء العلماء يف التنافس
على أتليف كتب حاولوا من خالهلا تصحيح آرائهم املذهبية وختطئة أصحاب املذاهب
األخرى (.)Sa’id, 2001: 166
عاش الشيخ إمساعيل ىف ذلك العهد الذي غلب عليه طابع النزاع منذ أن مكث
يف بالد احلرمني حىت رجوعه إىل األرخبيل .وبالد احلرمني مثال ،كما مر معنا ،كان فيها
نزاعات شديدة بني احلركة الصوفية واحلركة التجديدية الوهابية حيث أن األخرية ترى حركة
التصوف من البدع املضلة ( .)Latif, 2005: 116كما أنه كان يف نفس البالد منافسات
بني كبا ر الطريقة النقشبندية اخلالدية والطريقة النقشبندية املظهرية والطريقة النقشبندية
القدرية .واستمر ذلك بني أتباعها وتالمذهتا عند عودهتم إىل األرخبيل .وأثرت هذه
املنافسات أيضا يف أنشطة الشيخ إمساعيل السمابوري العلمية والفكرية كما سنرى ىف
بعض مؤلفاته حيث وجدان فيها بعض مظاهر هذه النزاعات الدينية بني العلماء املتشددين
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يف تطبيق الشريعة اإلسالمية ىف األرخبيل وحىت بني كبار الطرائق النقشبندية األخرى يف
األرخبيل .فاختيار الشيخ إمساعيل اخلالدي سنغافوراه مسكنا ومقرا عند رجوعه إىل
األرخبيل لنشر تعاليم الطريقة النقشبندية اخلالدية قبل أن يدعوه امللك يغ دبريتوان مودا
علي لإلقامة معه يف مملكة رايو أيضا كان من أثر هذه املنافسات الدينية حيث أنه امتنع
عن الرجوع إىل مسقط رأسه يف سيمابور بسبب انتشار احلركة التجديدية الوهابية وذلك
قبل أن أييت بتعاليم الطريقة النقشبندية اخلالدية (.)Suryadi, 2005: 190
جدال الشيخ إمساعيل امليناجنكاابوي والعلماء احلضرميني
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كما علمنا أن الشيخ إمساعيل السمابوري قد اختار سنغافوره مقرا لنشر تعاليم
الطريقة النقشبندية اخلالدية قبل أن أيخذه امللك يغ دبريتوان مودا علي إىل مملكته ىف جزيرة
بنينغات

(Penyengat

 )Pulauرايو .وأثناء مكوثه يف سنغافوره ،جاء أحد علماء

حضرموت و هو الشيخ سامل بن مسري احلضرمي وكان من أهل الفقه ،فوجد العديد من
املسلمني احملليني قد توجهوا إىل الطريقة النقشبندية اخلالدية وأصبحوا تالمذة الشيخ
إمساعيل اخلالدي وأتباعه .فرأى الشيخ سامل بن مسري احلضرمي أن الشيخ إمساعيل اخلالدي
قد أخطأ يف حماولته يف تعليم الناس علوم احلقائق قبل فهمهم علوم الشريعة (
70

Yunus,

 .)1999:وملواجهة دعوة الشيخ إمساعيل اخلالدي ألف الشيخ سامل بن مسري كتااب

بعنوان "سفينة النجاة" وهو كتاب فقه حيث اشتهر هذا الكتاب عند تلميذه السيد عثمان
بن عبد هللا بن حيىي احلسيين (.)Azra, 2002: 41
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وكان الشيخ سامل بن مسري يرشد الناس هبذا الكتاب إىل الطريقة الصحيحة
للدخول يف الطريقة .كما وضح أيضا فيه أنواع تعاليم الطرائق الصحيحة والباطلة املضلة
(1973: 28

 .)Schrieke,فأكد الشيخ سامل بن سامر احلضرمي على أن الطريقة

النقشبندية اليت علمها الشيخ إمساعيل السمابوري ملسلمي سنغافوره من طرائق ابطلة
مضلة .فقام الشيخ إمساعيل السمابوري ابلرد على هذا الرأي الباطل فدخل يف جدال
عنيف مع هذا الشيخ احلضرمي يف هذه املخطوطة .وقال فيها أن هذا احلضرمي ال حيب
تعاليم الطريقة النقشبندية اخلالدية بسبب بطالهنا ولكن بسبب حسده وحقده عليه و
على أتباعه ،فقال ىف أبياته:
إنكار منكر هلا فإمنا

*

عن حسد ألهلها أو العمي

من حضرمي وغريه السيما

*

عبد الغين اجلهول من أهل مبا

ومثله عبد املغين مندورا

*

ابغي الفساد والعال مغرورا

أهلكهم حب الفساد والعال

*

أوقعهم يف كل شر والبال

فإهنم ضلوا وقد أضلوا

*

أتباعهم عن الصواب زالوا

برمول انكار سياف-سياف يغ انكار بكيث إيت مك هاث سغكهث
تربيت درفد دغكي بكي اهليث جوا اتو درفد بوت مات هاتيث
درفد اورغ-اوراغ حضرموت دان لينث استيموا فوال
عبد الغين يغ امة جاهل درفد سايسي نكري بيما
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دان سامفماث ايت عبد الغين مندورا
يغ مغهنداكي بربناس دان كتغكني الكي ترفردااي
يغ تله ممبنسكن مريكئت سوك بربناس دان اكن كتغكني
يغ تله اي منجاته اي اكن مريكئت فد تيف تيف كجهاتن دان بال
مك هبوسث مريكئت تله دسستكن مريكئت دان تله مثستكن مريكئت
اكن سكلني يغ مريكئت درفد يغ بتول تله كلوار مريكئت
(املنهل)54 ،
قال الشيخ إمساعيل السمابوري ىف هذه األبيات أن إنكار الشيخ سامل بن سامر
احلضرمي لتعاليم الطريقة النقشبندية اخلالدية لعدم فهمه هلذه الطريقة .وأن الشيخ سامل بن
سامر احلضرمي مل حياول معرفة حقيقة هذه الطريقة .ومع ذلك فإن الشيخ إمساعيل
السمابوري يرى أن هناك أسبااب أخرى هلذا اإلنكار وهو احلسد واحلقد عليه وعلى
أتباعه .وهذا احلسد واحلقد الظاهر يف كالم الشيخ سامل بن سامر احلضرمي جعله عميا
عن فهم تعاليم الطريقة النقشبندية اخلالدية اليت علمها الشيخ إمساعيل السمابوري أتباعه.
وال يظهر هذا احلقد إال بسبب جناح الشيخ إمساعيل السمابوري يف جلب امللك علي اينغ
دبريتوان م ودا رايو له ليكون مريدا له يف الطريقة النقشبندية اخلالدية أثناء مكوثه يف جزيرة
بوالوا بنينغات حىت مت تنصيبه مستشارا للمملكة رايو .يف حني أن الشيخ سامل بن سامر
احلضرمي كان حريصا على احلصول على هذه املكانة عند امللك رايوا نفسه .وفضال من
ذلك فإن الشيخ إمساعيل السمابوري أيضا حصل على مكانة عالية عند سلطان جوهور
كيده كما سجله بعض كتب التاريخ.
وىف أبياته األخرى قدم الشيخ إمساعيل السمابوري نقده احلاد للعلماء احلضرميني
ردا ما قالوا عنه ،حيث قال:
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فقد بدا افرتاؤهم واتضحا

*

اكذاهبم أظهر من مشس الضحا

فمن يكون كامال يف عقله

*

خيزيهموا بقوله وفعله

كفى حبداد القلوب قامعا

*

هلم ولألكذاب منهم قاطعا

مك سغكهث اتله اثت منغادا-نغادا مريكئت دان تله وضح
برمول سكلني دستا مريكئت ترلبه ظاهر درفد منتهاري فد وقت ضحى
مك ابرغسياف اد اي مسفرن فد عقلث
نسجاي ممباري مالوله هي اكن مريكئت دغن فركتائنث دان فربواتنث
اتله ممادييله داغن يغ منامجكن سكلني هايت ايت ممباري مالو اي
بكي مريكئت دان بكي سكلني دستا درفد مريكئت مموتس هي
(املنهل)55 ،
قدم الشيخ إمساعيل السمابوري ىف هذه األبيات نقده ألقوال بعض العلماء
احلضرميني الذين جاءوا إىل األرخبيل وزعموا أمام املسلمني احملليني أن أنساهبم تصل إىل
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .ونبه الشيخ إمساعيل السمابوري أتباعه وكذا املسلمني
أن اليصدقوا هذا الزعم الكاذب ألنه كان طريقتهم يف جلب انتباه الناس ولكي تكون هلم
مكانة يف األرخبيل.
وذكر الشيخ إمساعيل السمابوري العامل احلضرمي الذي ال بد من السكان أن
حيذروا من خداعه وهو مصطفى العيدروسي كما قال ىف األبيات التالية:
وإايك أن تصغي ألقوال منكر *

كفاك حبدد القلوب مناضال

ومثله فيها العيدروسي مصطفي *

فهو نقشبندي الطريق معوال

دان جاغن اغكو دغر بك سكل كات يغ منكر
ممديله داغن حداد القلوب ممفرانغيدي ايت
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دان سامفماث فدث ايت العيداروسي مصطفي
مك ايله نقشبندي طريقتث فدحالث برفالغ اي.
(املنهل)18 ،
ومل يكتف الشيخ إمساعيل السمابوري بتبيني خطأ الشيخ سامل بن سامر احلضرمي
فيما خيص الطريقة النقشبندية بل أشار أيضا إىل أكاذيب بعض العلماء احلضرميني
اآلخرين وال سيما مصطفي العيدروسي احلضرمي .وفضح الشيخ السمابوري خداع العلماء
احلضرميني للسكان احملليني ىف األرخبيل وزعمهم تسلسلهم إىل رسول هللا صلى هللا عليه
وآله وسلم نسبا وحسبا (.)Amin, 2008: 122-125
كان الشيخ مصطفي العيدروسي داعيا من دعاة احلضرميني املشهورين ىف األرخبيل
حيث زار العديد من البلدان اإلسالمية وكذا جاء إىل بعض اجلزر ىف األرخبيل يف بداية
القرن التاسع عشر ميالدي .وكما أنه قد زار السيد حسني بن أيب بكر العيدروسي وهو
أول العلماء احلضرميني الذين جاؤوا إىل األرخبيل يف هناية القرن الثامن عشر ميالدي .وقد
اشتهر بني الناس أنه عامل صاحب كرامة حىت كان يزوره كثري من العلماء من عدة مناطق
كي يتربكوا به .فانتشرت قصة كرامة الشيخ العيدروسي بني السكان احملليني يف خمتلف
أرجاء األرخبيل حىت مسعه الشيخ السمابوري لذلك قام بكشف حقيقة سرية هذا العامل
احلضرمي .وهذا ألن الشيخ السمابوري كان يعرفه جيدا أثناء مكثه ىف مكة املكرمة وأنه
كان يقابله وعاش معه فيها سنوات عديدة .وكشف الشيخ إمساعيل السمابوري السرية
احلقيقية هلذا العامل كي يكتشف الناس حقيقة هذه الكرامة واملكانة املزعومة وتسلسل نسبه
الذي يدعيه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .وتويف الشيخ مصطفى العيدروسي سنة
 1194اهلجري 1780/امليالدي (.)Azra, 2007: 140
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وقد مدح الشيخ السمابوري بعض العلماء احلضرمبني على صدق آراءهم ومفاهيمهم
وزعمهم عن تسلسل أنساهبم وأحساهبم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،كما قال
ىف أبياته التالية:
فإنه أثين عليها ومدح

*

سرية أهلها وذام من قدح

مصرحا بذاك يف الفتوي ويف

*

اتئية كربي فرجع واقنع

كذالك القطب الشريف مصطفى*

العيدروس من سلسيل املصطفي

كذا وجيه الدين جنله الذي

*

ألف مرؤة الشموس فادر ذي

قد قدس املوىل الكرمي روحه

*

نزيل مصر وهبا ضرخيه

فأنت راجع مرأة الشموس

*

تدري مقام آل عيدروسي

مك هبوسث اي ايت تله مثبت ابكي اي اتس طريقة ايين دان تله مموج اي
اكن فرجالنن اهليث دان تله جمال اي اكن سياف منجرجا اكندي
فدحالث ممباري صريح دغن يغدمكني ايت ددامل فتاوي دان دامل
اتئيه يغ بسر مك مراجعه اوهلم دان ايكة اوهلم
دميكينالكي قطب يغ شريف سيد مصطفي
يغ عيدروسي يغ ساث درفد كتورونن نيب يغ دفيله
دان دمكينالكي سيد عبد الرمحن وجيه الدين فنرتث يغ
تله مغارغ اي اكن كتاب مرأة مشوس مك كتهوي اوهلم اكن اي
يغ سغكهث تله دسوجيكن اوله توهن يغ امة موراه اكن روحث
برمتفت دامل نكري مصر دان سانله قبورث
مك اغكو مراجعه اوهلم اكن كتاب مرأة الشموس
نسجاي اتهوله اغكو اكن مقام بغسا عيدروسي
(املنهل)57 ،
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ويؤكد صحة رأي الشيخ السمابوري يف أكاذيب العلماء احلضرميني ما كتبه أحد
املشايخ احلضرميني وهو الشيخ جنم الدين احلضرمي يف كتابه املعنون "مرآة الشموس" حيث
أنه يقدم فيه سلسلة العلماء احلضرميني على وجه الدقة .ويكشف جنم الدين يف كتابه عن
أكاذيب هؤالء احلضرميني ال سيما من آل عيدروسي وخداعهم يف زعمهم اتصال أنساهبم
إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم .وجعل الشيخ السمابوري هذا الكتاب الذي ألفه
العامل احلضرمي نفسه مرجعا لإلشارة إىل أكاذيب هؤالء العلماء احلضرميني على السكان
احملليني يف األرخبيل ،ومع أن الشيخ جنم الدين أيضا من عائلة العدروسي اليمنية ،لكنه
أنكر نسبه إىل هذه السلسلة املتصلة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم (

Hadi,

.)2011: 311-312
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صراع الشيخ إمساعيل السمابوري وكبار علماء األرخبيل
مل يكن هناك أي حبوث تشري إىل وجود خالف أو جدال بني مشايخ الطرائق

النقشبندية املنتشرة يف االرخبيل .بل كان الباحث حممد الصغري عبد هللا يقول يف مقالته
بعكس ذلك حيث زعم أن هناك توافقا وتناسقا بني الطرائق النقشبندية الثالث املوجودة
ىف األرخبيل وهي الطريقة النقشبندية اخلالدية والطريقة النقشبندية املظهرية والطريقة
النقشبندية القادرية (.)Abdullah, tt: 7
وهناك معلومات جديدة مستقاة من هذه املخطوطة اليت ختتلف عما نص عليه
الباحثون القدماء من وقوع منازعات بني كبار هذه الطرائق النقشبندية الثالث ىف
األرخبيل .وقد عرب الشيخ السمابوري يف هذه املخطوطة عن جداله مع مشايخ الطرائق
النقشبندية األخرى يف األرخبيل ،كما يظهر يف األبيات التالية:
إنكار منكر هلا فإمنا

*

عن حسد ألهلها أو العمي
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من حضرمي وغريه السيما

*

عبد الغين اجلهول من أهل مبا

ومثله عبد املغين مندورا

*

ابغي الفساد والعال مغرورا

أهلكهم حب الفساد والعال

*

أوقعهم يف كل شر والبال

فإهنم ضلوا وقد أضلوا

*

أتباعهم عن الصواب زالوا

برمول انكار سياف سياف يغ انكار بكيث ايت مك هاث سغكهث
تربيت درفد دغكي بكي اهليث جوا اتو درفد بوت مات هاتيث
درفد اورغ اورغ حضرموت دان لينث استموا
فول عبد الغين يغ امت جاهل درفد ايسي نكري بيما
دان سامفماث ايت عبد املغين مندورا
يغ مغهنداكي بربناس دان كتغكني الكي ترفردااي
يغ تله ممبنسكن مركئت سوك بربناس دان اكن كتغكني
يغ تله اي منجته اي اكن مركئت فد تيف تيف كجهاتن دان بال
مك هبوسث مركئت تله سست مركئت دان تله مثستكن مركئت
اكن سكلني يغ مغكت مركئت درفد يغ بتول تله كلوار مركئت
(املنهل)55 ،
ذكر الشيخ إمساعيل السمابوري بعض علماء الطرائق النقشبندية األخرى الذين
خالفوه يف املفاهيم الدينية وانفسوه يف نشر تعاليم الطريقة النقشبندية اخلالدية يف األرخبيل،
مثل الشيخ عبد الغين بيما السمباوي والشيخ عبد العظيم مادورا وغريمها .أما الشيخ عبد
الغين فهو عامل شهري ىف الطريقة النقشبندية القادرية من بيما سومباوا .وكان خليال وتلميذا
للشيخ أمحد اخلطيب السامباسي املرشد يف الطريقة النقشبندية القادرية يف بالد احلرمني.
ومكث معه يف مكة املكرمة وقتا طويالً ليأخذ منه تعاليم الطريقة النقشبندية القادرية
(.)Hadi, 2011: 23وكان الشيخ عبد الغين السمباوي أيضا يدرس بعض علماء األرخبيل
يف مكة املكرمة مثل الشيخ النووي البانتاين وكياي صاحل دارت وعدد من مشاهري العلماء

Syofyan Hadi

اآلخرين .وهو أول من جاء بتعاليم الطريقة النقشبندية القادرية إىل سومباوا ونشرها بني
أبناء البالد هناك(.)Hourgronje, 2007: 281
والشيخ عبد الغين السومباوي بعد فرتات طويلة من دراسته يف بالد احلرمني إىل أن
صار عاملا يف الطريقة النقشبندية القاديرية عاد إىل األرخبيل واختار مملكة بونتياانك يف
كاليمانتان مقرا لنشر تعاليم الطريقة النقشبندية القاديرية بني املسلمني هناك قبل أن يرجع
إىل مسقط رأسه سومباوا .وأثناء مكثه ىف كاليمانتان زار بعض املناطق يف سومطرة وشبه
جزيرة ماليزاي حىت مملكة رايو ىف جزيرة بنينغات حيث أقام فيها الشيخ إمساعيل السمابوري
لنشر تعاليم الطريقة النقشبندية اخلالدية .وأغلب الظن أنه نشب نزاع ديين بينهم يف ذلك
احلني .ولكن ال توجد هناك معلومات كافية من املخطوطات والكتب والبحوث العلمية
عن هذا الشيخ السومباوي وجداله مع الشيخ إمساعيل السمابوري.
ذكر الشيخ إمساعيل السمابوري امسا آخر ممن خالفه خبصوص هذه املخطوطة وهو
الشيخ عبد العظيم مادورا ،وهو أول من جاء بتعاليم الطريقة النقشبندية املظهرية يف مادورا.
كان الشيخ عبد العظيم مادورا أثناء مكثه ىف املدينة املنورة قد تعلم من املرشدين املشهورين
ىف الطريقة النقشبندية املظهرية و مها سيد حممد صاحل الزواوي (1308-1246
اهلجري 1890 -1830/امليالدي) والشيخ عبد احلميد الدغثتاين املظهري حيث أهنما
خليفتان يف الطريقة النقشبندية املظهرية للشيخ حممد األمحدي (تويف 1301
اهلجري1883/امليالدي يف املدينة املنورة) املعروف مبجدد للطريقة النقشبندية املظهرية.
والشيخ عبد العظيم مادورا بعد أن أخذ تعاليم الطريقة النقشبندية املظهرية من
الشيخ الزواوي ىف املدينة املنورة عاد إىل األرخبيل وأقام مبملكة بونتياانك وزار مملكة رايو
حيث كان الشيخ إمساعيل السمابوري قد أقام فيها لنشر تعاليم الطريقة النقشبندية
اخلالدية .وقد ذكر بعض الباحثني أنه كان للشيخ عبد العظيم مادورا دورا عظيما يف انتشار
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تعاليم الطريقة النقشبندية املظهرية يف األرخبيل السيما يف رايو وبونتياانك
( (Bruinessen, 1994: 176وتنصيب امللك حممد يوسف الذي توىل ملك رايو
بعد وفاة امللك علي اينغ ديبريتوان ( 858-1899امليالدي) خليفة للطريقة النقشبندية
املظهرية يف رايو دليل يشري إىل جناح الشيخ عبد العظيم مادورا يف نشر الطريقة النقشبندية
املظهرية يف األرخبيل (.)Bruniessen, 1994: 177
وبذلك ،كانت عودة الشيخ إمساعيل اخلالدي إىل مكة املكرمة لقضاء ما بقي من
عمره هناك بعد وفاة امللك علي اينغ ديبريتوان رايو يف سنة  1858امليالدي سببا ىف
دخول الطريقة النقشبندية املظهرية وأتثريها على األسرة احلاكمة يف مملكة رايوا .وحينئذ
علم الشيخ إمساعيل السمابوري أبن تنصيب الشيخ حممد صاحل الزواوي من طرف امللك
حممد يوسف خليفة للطريقة النقشبندية املظهرية كانت حماولة إلخراجه وطريقة إلبطال
أتثريه على األسرة احلاكمة يف رايو أنذاك.
هبذه البياانت املوجودة ىف هذه املخطوطة تظهر لنا صورة جلية تدل على أنه منذ
بداية دخول الطريقة النقشبندية إىل األرخبيل قد نشبت منافسات شديدة بني الشيخ
إمساعيل السمابوري امليناجنكاابوي الذي علم الطريقة النقشبندية اخلالدية وعلماء آخرين
من أهل الشرائع و أهل احلقائق .وكان نزاع الشيخ السمابوري مع العلماء من أهل احلقائق
ال يقع إال مع كبار علماء الطرائق النقشبندية األخرى مثل الشيخ عبد الغين بيما عامل
الطريقة النقشبندية القادرية والشيخ عبد العظيم مادورا مرشد الطريقة النقشبندية املظهرية.
ويرى بعض الباحثني أن هذا اجلدال ،كما حدث مع الشيخ عبد العظيم مادورا
والشيخ عبد الغين بيما ،كان بسبب تنافسهم يف جلب أكثر األتباع والتالمذة يف
األرخبيل .وهذا البيان يدل على أن اخلالفات الواقعة بني هؤالء العلماء ىف األرخبيل ال
يكون إال يف بعض األمور البسيطة.
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وإن املنافسة والصراع بني كبار الطريقة النقشبندية الثالثة كانت استمرارا للمنافسة
بني قادهتا يف بالد احلرمني حيث أن الشيخ عبد هللا أفندي اخلالدي والشيخ سليمان
القرمي اللذين يقودان الطريقة النقشبندية اخلالدية يف مكة املكرمة كاان يتنافسان مع الشيخ
حممد مظهر والشيخ حممد صاحل الزواوي ،قائدي الطريقة النقشبندية املظهرية يف املدينة
املنورة .وكانوا بذلك حياولون التأثري على زوار احلرمني وجلب عدد كبري من األتباع من
احلجاج وطالب العلم من األرخبيل .وعلى الرغم من أن الطريقة النقشبندية اخلالدية كانت
أكثر جناحا يف جذب احلجاج الذين جاءوا من سومطرة ،فإن الطريقة النقشبندية املظهرية
والطريقة النقشبندية والقادرية أتخذان منصبهما ىف جلب األتباع من كاليمانتان ومادورا
وسومباوا.
ويف الواقع من خالل هذه املنافسات يبدو أن الطريقة النقشبندية املظهرية كانت
أقرب للطريقة النقشبندية القادرية وأفرادها متعاونون يف مواجهة الطريقة النقشبندية
اخلالدية .و هذا القرب يرجع إىل كوهنما من نفس السلسلة إضافة إىل أن مؤسسهما واحد
وهو الشيخ أبو سعيد (املتويف سنة  1250م) .أما الطريقة النقشبندية اخلالدية فأصلها من
سلسلة خمتلفة والشيخ موالان خالد الكردي هو الذي توىل أتسيسها.
ومن األدلة القوية اليت تشري إىل أن الصراع والتنافس كان سياسيا بني الشيخ
امساعيل السمابوري امليناجنكاابوي ومشايخ الطرائق النقشبندية األخرى هو ترك الشيخ
إمساعيل السمابوري مملكة رايو للعودة إىل مكة املكرمة بعدما تعني الشيخ حممد صاحل
الزواوي من طرف امللك حممد يوسف ليكون خليفة للطريقة النقشبندية املظهرية يف املدينة
املنورة ( .)Bruinessen,1994:176فصار حممد يوسف واألسرة احلاكمة أتباعا
للطريقة النقشبندية املظهرية بعد أن كانوا من أتباع الطريقة النقشبندية اخلالدية ىف عهد
امللك عبد هللا .وهلذا السبب ،أي لعدم احرتام األسرة احلاكمة إايه ،رأى الشيخ إمساعيل
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الشيخ اخلالدي أن العودة إىل األرض املقدسة كان اخليار األفضل والسبيل األمثل الذي
جيب عليه أن يسلكه (.)Hadi, 2011: 315-317
وهكذا ،يبدو لنا عدم صحة رأي الباحث صغري عبد هللا الذي قال أنه مل حيدث
صراع بني الشيخ امساعيل السمابوري امليناجنكاابوي وقادة الطريقة النقشبندية املظهرية مثل
الشيخ الصاحل الزواوي وعبد العظيم مادورا وحىت مع امللك حممد يوسف ىف رايو
( .)Abdullah, tt: 7ولكن املعلومات املوجودة يف هذه املخطوطة تثبت خالف
ذلك الرأي وهو وجود جدال وصراع بني الشيخ امساعيل السمابوري امليناجنكاابوي مع
الشيخ حممد صاحل الزواوي والشيخ عبد العظيم مادورا ،كما ازداد هذا الصراع شدة عندما
مت تعيني امللك حممد يوسف للشيخ حممد صاحل الزواوي خليفة للطريقة النقشبندية املظهرية
يف املدينة املنورة.
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اخلامتة
من خالل هذه النزاعات الدينية الظاهرة اليت وقعت بني علماء األرخبيل ىف بداية

القرن التاسع عشر امليالدي بسبب اختالف مذاهبهم الدينية وآرائهم العقائدية يتضح لنا
نبالتهم ونضوجهم الفكري يف حل اخلالفات الدينية .وهكذا نرى أن خالف اآلراء
واملذاهب بني العلماء القدماء يف األرخبيل مل يوصلهم إىل رفع السالح و اندالع احلروب
فيما بينهم وأهنم كانوا يتفادون ما ال حيمد عقباه كالقتال وسفك الدماء  .وكان النزاع
الديين الواقع بينهم حيل على مستوى احلوار الالئق ،و تقدمي الرباهني واحلجج إلثبات
صحة عقائدهم ومذاهبهم واإلشارة إىل أخطاء خمالفيهم .وال تتجاوز هذه النزاعات الدينية
حد اجملادلة التفكريية كما رأينا يف خمطوطة "املنهل العذب" اليت كتبها الشيخ إمساعيل
السمابوري امليناجنكاابوي.
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Endnote
:هذه املقالة مقتبسة من رساليت املاجستري والدكتورة ىف جامعة شريف هداية هللا احلكومية جاكرات ابملوضوع1
 واألدب العريب.)2011( ، دراسة ىف تطور تعاليم الطريقة النقشبندية اخلالدية مبينانكاابو:خمطوطة املنهل ال عذب لذكر القلب
)2014(  أصالة األفكار واألساليب لتأليف الشيخ إمساعيل املينانكاابوي:الصويف ىف األرخبيل
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