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ِه الَعالِِم بِالَمْكنُوَناِت، َوَش�اِحِن الُمْلِك َوالَمَلُكوِت بِاآلَياِت، َوَفاتِِح  الَحْمُد لِلّٰ
الَِحاِت، )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُل�وا الصَّ َأْب�َواِب الَعَط�اِء اْلَلُدنِّيِّ لِلَّ

ۅ ۅ ۉ ۉ ( ]فاطر:2[.
�الُم َعَل�ٰى ُنْقَطِة االنْطاَلِق فِي ُعُل�وِم اإِلْباَلِغ َوالَباَلِغ ، َس�يِِّدَنا  �اَلُة َوالسَّ  َوالصَّ
ِه الَقاِئ�ِل: »َيِرُث ٰهَذا الِعْلَم))) ِمْن ُكلِّ َخَل�ٍف ُعُدوُلُه)))، َينُْفوَن  �ِد بِن َعْبِداللّٰ ُمَحمَّ
َعنْ�ُه َتْحِريَف الَغالِيَن ، َواْنتَِح�اَل الُمْبطِلِيَن ، َوَتْأِويَل الَجاِهلِي�َن« )3(. اْلٰلُهمَّ َصلِّ 
ْم َعَلْيِه َوَعَلٰى آلِِه َوَأْصَحابِِه َوالتَّابِِعيَن َلُهْم بِإِْحَس�اٍن َوِصْدِق َيِقيٍن َوَس�اَلَمِة  َوَس�لِّ

يِن. ِه إَِلٰى َيْوِم الدِّ ِه َوآَياِت اللّٰ ِه في ِعَباِد اللّٰ ٍم َعَلٰى ُمَراِد اللّٰ ٍه َوَتَفهُّ َتَوجُّ
 َوَبْعُد ؛ فٰهذِه رسالٌة مختصرٌة تشرُح ما َأَشْرنا إليِه في عنوان رسالتِنا »اإلعادة«، 
وهي ُتعنٰى بما جمعناه عن دوائِر قواعِد ومرتكزاِت العلوم التي يجُب العلُم بها 
�نَِّة«،  مجتمع�ًة ومتفرقًة، من خالِل دراس�ِة حدي�ِث جبريَل المعروِف ب� »أمِّ السُّ
وهو الحديُث الذي َظلَّْت قراءُته وظلَّ شرُحه محصورًا على ثالثِة ثوابَت ُيطلق 
عليه�ا »أركاُن الدي�ن« ، مع العلم أّن الحديَث مش�تمٌل على أربعِة أركاٍن وليس 

على ثالثٍة.
وعل�ى ه�ذا الفه�ِم الرباعيِّ ج�اءِت الرس�الُة بق�راءٍة جدي�دِة التن�اوِل عريقِة 

)1( والعلم يف أصوله املعروفة يف حديث )أم السنة( هو أربعة أركان.
)2( والعدول هم محلة السند املتصل، ووراث األبوة الرشعية أخالقًا وعلاًم وعماًل.

)3( »السنن الكربى« للبيهقي )20911( .



(0

التواصِل بَوْحَدِة الحديِث الموضوعيِة، تقوُم في عصرنا وزماننا بتجديِد الدعوة 
إلى الله في وس�ائِل التعليِم الشرعيِّ وتجديِد وسائِل التزكيِة، كما تهتمُّ بالعلوِم 
ُج على كش�ِف انحرافاِت األوعيِة  النظري�ِة والتطبيقي�ِة وربطها بالديانِة، ث�م ُتَعرِّ
وفس�اد أس�اليِب المعالجِة الناطقِة باس�ِم الدين من خالِل دراسِة علِم النقائِض 

والنواقِض وما يتعلُق بها.
وق�د حليناها باألمثلة من الش�واهد القرآنية والنص�وص النبوية واألبوية قدر 
الطاق�ة، أي: األحادي�ث ورواي�ات آل البي�ت والصحاب�ة ئ ، مع عزوها 

للمصادر وتخريج األحاديث وذكر الحكم عليها صحة وضعفا.
أس�أُل الل�َه َأْن َيْجَعَل ٰذلِ�َك موافقًا لما ُيرضيِه س�بحانه وتعال�ى ، وَأْن َينَْفَعنَِي 

والمسلميَن بذلك.. إنه على ما يشاُء قديٌر وباإلجابِة جديٌر .
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عن�د مالحظ�ِة الثم�راِت العلمي�ِة المكتوب�ِة في المؤلف�اِت والمراج�ِع حوَل 
تفصي�ِل أركاِن الدي�ِن، وجدنا أنَّ التدقي�َق الواعَي يؤكُد رباعي�َة األركان وليس 
ثالثيَتها ، وقد َفَرْغنَا من هذه المس�ألة فيما َس�َبَق ِمَن التَّنَاُوِل)1(. َوإِّنما بقَي علينا 
إع�ادُة تأصي�ِل الرباعيِة مجتمعًة في ِوْحدٍة ش�رعيٍة واحدٍة ال َينَْف�كُّ َبعُضها عن 
�نَِّة« أو ف�ي تقريِره  بع�ٍض، س�واًء في س�رِد نصِّ الحدي�ِث المعروِف ب��»أمِّ السُّ

وشرِحه واالستدالِل بما ورد فيه .

والتأصيُل الذي نحن بصِدده يأتي على الكيفيِة التالية: 
العلوُم الشرعيُة المرتبطُة بالركنيِة الرباعيِة :

تنقس�ُم العلوُم الش�رعيُة في قراءِة حديِث جبريَل ش الح�اوي ألركاِن الديِن 

)1( وذل�ك يف كتابن�ا »الركن الرابع م�ن أركان الدين: الثوابت واملتغ�ر« ، وقد طبع، ثم بعد 
فراغن�ا من كتابنا ه�ذا »دوائر اإلعادة« خلصنا مفاهيم هذا العلم يف كتيٍب مبوٍب بش�كٍل 
منهجيٍّ عىل بضع وعرشين درسًا سميناه »النبذة الصغرى« ، وجعلناه مقررا للدراسة يف 

أربطتنا وحلقاتنا .
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إلى قسميِن:
* علوُم الثوابِت ، وهي اإلسالم و اإليماُن واإلحساُن.

* علُم المتغيراِت ، وهي عالمات الساعة وما ترتب على العلم بها.
ثم تنقسم علوم الثوابت إلى قسمين :

* َمَراتِِب ِعْلَمِي اإِلْيَصاِل ، وهي ما يخص دراسة أركاِن اإلسالِم وأركاُن اإليماِن.
َه  * َمَراتِ�ِب ِعْل�ِم الُوُصوِل ، وهي ما يخص دراس�ة علِم اإلحس�اِن »َأْن َتْعُبَد اللّٰ

َكَأنََّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك«.
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ُأْطِل�َق مس�مى »اإليصاِل« على مرات�ِب العلِم وثمراته ال عل�ى العلِم وحَده ، 
ٌق  حي�ُث إنَّ العل�َم باإلس�الِم واإليم�اِن كنصٍّ ش�رعيٍّ أمٌر مف�روٌغ من�ه وُمَتحقِّ
ي في سابق العهد يجمُع بين  ومخدوٌم في األمِة منُذ عهد التدويِن ، وكان الُمَتَلقِّ
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العل�ِم وتحقيِقه حتى بداي�اِت عهِد الغثاِء الموعوِد، فحص�َل الفصُل بين أركان 
اإلس�الِم وبيَن تحقيِقها الَعَمِلّي ،وبي�ن أركان اإليمان أيضًا وتحقيقها العملي ، 
وأثم�َر هذا الفصُل انع�داَم الوح�دِة الموضوعيِة بين العلِم باإلس�الِم واإليماِن 

وثمراتِهما العمليِة. 
بل أدى ذلك إلى غياِب الحقائِق المترتبِة على دراسِة الحقيقِة الفعليِة ألركاِن 
اإلس�الِم الخمس�ِة وأركاِن اإليم�اِن الس�تَِّة ، وح�لَّ محلَّها التس�ويُف والش�كُّ 

وخصوصًا في طاّلِب المدارِس الحديثِة المسيَّسِة .
وكان من ثمراِت هذا االهتماِم السلبيِّ نجاُح َحَماَلِت الهندسِة ااِلْستِْش�راِقّيِة 
َمالَِك�ِة َق�َراِر المرحل�ِة وداعم�ِة الق�وى المتحرك�ِة ِدينِي�ًا وُدنيوي�ًا ، وكان م�ن 
نجاحاتها مش�روع »التَّْحِري�ِش« ِضدَّ الم�دارِس األبويِة التقليدي�ِة الجامعِة بين 
حقائِق الِعْلَمْيِن المش�اِر إليهما َسَلفًا، وهي المدارُس المرتبطُة بمرحلِة الخالفِة 
اإلس�الميِة، بصرِف النظِر عما َحَصَل فيها من النواقِض والنقائِض التي صارْت 
ذريعًة وحجًة لطمِس هويتِها التاريخيِة والدينيِة، بواسطِة سياسِة »المنافسِة« بين 

المدرستيِن: الحديثِة المدعومِة ، والقديمِة المذمومِة.
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 ومعن�ى مراتِب ه�ذا العلِم : م�ا أثمرْت�ُه العباداُت والطاع�اُت والِقَي�ُم واألخالُق 
اإلس�الميُة ف�ي َمْرَتَبَتِي »اإلس�الِم واإليماِن« ، وم�ا يتحتُم به من التحق�ُق باألحواِل 
والمقام�اِت الش�رعيِة ، من خ�الِل التدرِج ف�ي المرات�ب العلمية والعملي�ة المنبثقة 
ع�ن المعارف اإلس�الميِة واإليماني�ة الموصلة إل�ى المرتبة اإلحس�انيةِ واإليقانيِة ، 
ومقصوُدنا ب�»اإليقانّيِة« علوِم اليقيِن الثالثِة: )ِعْلِم الَيِقيِن ، َعْيِن الَيِقيِن ، َحقِّ الَيِقيِن(.
َه َكَأنََّك  لة لمعنى قوله m : »َأْن َتْعُبَد اللّٰ َوِهَي مراتُب علوِم اإلحس�اِن المفصِّ
ديقيِة  ُه َي�َراَك«)1( ، وبها تظهُر مراتُب ومقام�اُت الصِّ َت�َراُه ، َف�إِْن َلْم َتُكْن َت�َراُه َفإِنَّ
ُب إَِليَّ بِالنََّوافِِل  الكبرى المشاِر إليها في الحديِث القدسي: »َواَل َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ
َحتَّٰى ُأِحبَُّه، َفإَِذا َأْحَبْبَتُه ُكنُْت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه ، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر بِِه ، َوَيَدُه 
الَّتِي َيْبطُِش بَِها ، َوِرْجَلُه الَّتِي َيْمِشي بَِها ، َوَلئِْن َسَأَلنِي أَلُْعطَِينَُّه ، َوَلئِِن اْسَتَعاَذنِي 
أَلُِعيَذنَّهُ«)2( ، وهي بال شكٍّ المرتبُة المتحققُة دون مرتبِة النبوِة الخاصِة باألنبياِء 

)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  تعال�ى:  ق�ال  ب ، 
ڎ ڎ ( ]النساء:69[.

* فالمرتب�ُة األولى: مرتبُة النبوِة التي ال ُيَش�اِرُك األنبياَء فيها أحٌد، وضابُطها: 
الوحُي والعصمُة واألخالُق .

)1( »صحيح مسلم« )8( .
»صحيح البخاري« )6502(.  )2(
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يِقيَِّة ، وفيها يشارُك األنبياَء َمن ُدوَنهم من أهِل  دِّ * والمرتبُة الثانيُة: مرتبُة الصِّ
ديقي�ِة الكبرى ، وضابطها الحفُظ والتوفي�ُق والمراقبُة لله حقَّ مراقبتِه على  الصِّ

صفة التدرج في مراتب اليقين السالف ذكرها، كما هو في قوله تعالى: )ٹ 
ديقي�ُة يتحق�ُق به�ا األولي�اُء  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]مري�م:41[، والصِّ
والعارف�ون بالل�ِه تعال�ى م�ن الرجاِل والنس�اِء حي�ُث وصَف الل�ُه مريَم س 
بقولِ�ه تعال�ى: )ٴۇ ۋ( ]المائ�دة:75[ ، ووص�َف الل�ُه عب�اَده المؤمنين 

بالل�ِه ورس�ِله على وج�ِه التحقي�ِق بقول�ه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ( ]الحديد:19[.

 وقد انقطعْت هذه المراتُب في المعرفِة السائدِة اليوَم بانقطاِع التحقِق بعلِمها، 
ٌة من أهِلها بين »الخموِل  وبقيْت معرفُتها اللفظيُة ومصطلحاُتها اإلحس�انيُة وِقلَّ
واألُفوِل«.. حيُث ال يوجُد على ظهِر األرِض اليوَم َمن ُيمنِْهُج لألجياِل المسلمِة 
هذه العلوَم بحقائِقها اإلحس�انيِة واإليقانيِة تربي�ًة وتزكيًة إال من رحَمُه اللُه، بل 
تح�وَل األمر إلى م�ا يناقُض ذلك مع ش�موِل الم�دارس اإلعالمي�ة واألجهزة 
األفالمية، وهي الوس�ائُل الشيطانيُة في غالب مخرجاتِها الممنهجِة والمبرمجِة 

للمغالبة والمنافسة. 
وربم�ا بقي ش�يٌء م�ن مظاه�ِر التزكي�ِة والتربي�ِة في حّده�ا األدن�ى مختلطًة 
بالش�وائِب واإلفراطاِت ل�دى بعِض المنهجيات اإلس�المية المتعنتة أو الطرِق 
الصوفي�ِة الميت�ِة)1(، تل�ك الط�رُق التي ال تس�تطيُع إقام�َة الت�وازِن االجتماعيِّ 

)1( وصف الطرق الصوفية بامليتة ليس للذم والتحقر ، وإنام لتقرير احلالة التي بلغناها مجيعًا 
م�ن الوهن والغث�اء والتقصر، وانحصار الط�رق واملريدين يف دوائر اخلل�وات والزوايا 
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والفكريِّ والعلميِّ مع م�دارِس القبِض والنقِض من جهٍة ، ومدارِس العلمانيِة 
والعلمنِة والعولمِة من جهاٍت أخرى.
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منقطع�ن لس�بب وآخر ع�ن الدعوة إىل اهلل باحلكم�ة واملوعظة احلس�نة ، ومتأخرين عن 
طلب العلوم وحتقيق ثمراهتا الرشعية عىل الوجه املطلوب.
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 يطل�ق عل�م المتغيرات على ما يخ�ص )فقه التحوالت(، وه�و الفقه الذي ُيعنى 
بتحليل وتفصيل علوم الركن الرابع من أركان الدين وهو )العلم بعالمات الساعة(.

وأول ما يجب معرفته في تفصيل هذا العلم هو الركنان واألقسام :
 َ
�عَ�هت �ا

َّ
��ل��س � َ

�ت �َ��ا �ا �عَ�لَ��
َ
ب�
ْ
رُ�����

وقد ورد خبرهما في نص حديث جبريل ش :
* األول : »أن تلد األمة ربتها«، وفي رواية: »ربها«.

وه�ذا الرك�ن يب�رز كل م�ا يختص م�ن تح�ول ومتغيرات بش�أن ق�رار العلم 
واالعتقاد.

* الثان�ي: »أن ت�رى الحفاة العراة العالة رعاء الش�اء يتطاولون ف�ي البنيان« ، 
وهذا الركن يبرز كلما يخص المتغيرات بشأن الحكم واالقتصاد .

وبدراس�ة هذي�ن الركني�ن وما تفرع عنهما من أقس�ام يع�رف العلم بعالمات 
الساعة.

الركن األول

ي
الركن الثان

ةُ 
ألم

د ا
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أن
»

ها)
بَّ / رَ

ها 
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«أن ترى احلفاةَ العراةَ العالةَ

 رعاءَ الشاءِ يتطاولون

«  في البُنيانِ
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* القسم األول : العلم بعالمات الساعة الكبرى 
* القسم الثاني : العلم بعالمات الساعة الوسطى 

* القسم الثالث : العلم بعالمات الساعة الصغرى 

الساعة الكبرىالعلم بعالمات 

األول

ث
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ى
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وهذه تس�مى )أقسام عالمات الساعة( كما سيأتي تفصيلها، وفقهها الشرعي 
هو )فقه التحوالت( ، وهو الفقه الحاوي على مادة العلم الش�رعي من الكتاب 
والس�نة ف�ي كل م�ا يخ�ص نم�اذج العالم�ات واألش�راط والفت�ن ومضالتها 

والمالحم والبشارات .
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وتتلخص نماذج هذه العلوم في التالي)1(:
ِت الِفَتِن َوَأْس�َباِب الِوَقاَي�ِة ِمنَْها في الُحْكِم  * فِْق�ُه النََّواِق�ِض َوالنََّقاِئِض َوُمِضالَّ

والِعْلِم وااِلْقتَِصاِد.
نَِد. * فِْقُه اإِلَشاَراِت َوالبَِشاَراِت َوالنََّذاَراِت والَحَصاَناِت َوَشَرِف الَعَداَلِة َوالسَّ

اإِلْعَجاَز  َوَما َيُخصُّ   ، َوالثََّقاَفاِت  َوالتَّْطبِيِقيَِّة  ِة  النََّظِريَّ الُعُلوِم  اِت  ُمْسَتَجدَّ فِْقُه   *
اِت َوآلِيَّاِت التَّْطبِيِق(. ْلبِيََّة َواإِليَجابِيَِّة )النََّظِريَّ َعَة السَّ الِعْلِميَّ َوالَمَعاِرَف الُمَتنَوِّ

* فِْقُه األَْشَراِط الَكْونِيَِّة َوالَماَلِحِم.
َياَنِة َوالتَّاِريِخ. ْرِعيِّ َبْيَن الدِّ ْبِط الشَّ * فِْقُه الرَّ

وسيأتي تفصيل هذه األقسام بالتفصيل الحقًا.

لالس�تزادة فقد أفردنا لتفصيل الكالم يف نامذج هذه العلوم كتابنا »اإلقليد يف فتح أبواب   )1(
العلوم اخلمسة املرتبطة بفقه حتوالت التليد«.



(0

�ع�ا َ
�لت ��
َّ
�ل َ

َ ��و�ُم���ب
ب

�
��َت َ

��ل�عب � ُ
�ب سبَ�ا ْ���

َأ
��َو�  َ

ب
���َ

�لأ �عتَ�ا
����بَّ ��َو�  َ

ب
��� َ

��عت ����َب�وَ� َ�عتْ�هُ �
���ب

وه�و أحد فروع علم المتغيرات ، والنواقض لغًة : جمع ناقض ، مأخوذة من 
)َنَقَض َينُْقُض( ، وهو ما يزيل الش�يء من أصله، وفي اصطالح فقه التحوالت: 
اِْس�ٌم لُِكلِّ َما َينُْقُض الُعَرٰى في الُحْكِم َوالِعْلِم واألعماِل والِقَيِم وثوابِت اإلسالِم 
واإليم�اِن واإلحس�اِن بَِعَواِمِل الِفَت�ِن ومضالتها)1(. كما أش�ار إلى ذلك حديث 
رس�ول الل�ه m : »َلُتنَْقَضنَّ ُعَرٰى اإِلْس�اَلِم ُع�ْرَوًة ُع�ْرَوًة «)2(، ومن ذلك نقض 

الحكم والعلم ، ونقض األعمال ، ونقض العالقات الشرعية، ونقض القيم.
أم�ا النقائض لغًة فجمع نقيض ، مأخوذة من صيغة المفاعلة )َناَقَض ُينَاِقُض( 

، أي: جاء بما يخالف المألوف ويعارضه.
يٍّ َيْص�ُدُر ِمْن َفْرٍد  وأم�ا ف�ي اصطالح فقه التحوالت فاْس�ٌم لُِكلِّ َمْوِق�ٍف ِضدِّ
ِه بَِدلِيٍل ُمنَاِق�ٍض َأْو َفْهٍم  �اِئَد ، َوَي�ْأِت بِِضدِّ ِعيَّ السَّ ْ َأْو مَجَاَع�ٍة ُيَالِ�ُف الَعَمَل الرشَّ
اِدُق،  ُب فِيِه الصَّ ُمَع�اِرٍض ، كما ورد في حديث : »َلَيْأتَِينَّ َعَل�ٰى النَّاِس َزَماٌن ُيَكذَّ

َة ، ويكوُن هبا حصوُل انحراٍف أو  )1(  الِفَتُن هي االبتالءاُت العاّمُة التي ُتصيُب الفرَد أو األمَّ
ٍل ُمالٍِف ألمِر الرّشيعِة ، ومن الِفَتِن ما هو اختباٌر للمسلِم يناُل به الثَّواَب واألجَر عند  حتوُّ
صرِبِه واحتسابِه هللِ تعاىل كام هو يف فِتنَِة األهِل واملاِل والَوَلِد ، ومن هذا النَّموَذِج ما أشار 
اهللُ ب�ه لألنبياء : ژ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ وقال تعاىل لَس�يِِّدنا 

موسى : ژ ڈ ڈ ژ]طه: 40[.
ُة عن جاّدِة  وأم�ا ُمِض�اّلُت الِفَتِن فهي ما خرج به الفرُد أو اجلامع�ُة أو األرُسُة أو القبيلُة أو األُمَّ

يطاِن . اِل والشَّ جَّ ِّ والدَّ الطَّريِق املرشوعِة إىل ِخدمِة الرشَّ
»مسند أمحد« )22160( .  )2(



((

ُن فِيِه األَِميُن، َوُيْؤَتَمُن الَخُؤوُن، َوَيْش�َهُد الَمْرُء َوَلْم  ُق فِيِه الَكاِذُب، َوُيَخوَّ َوُيَصدَّ
ْنَيا ُلَكُع اْبُن ُلَكٍع  ُيْسَتْش�َهْد، َوَيْحلُِف َوإِْن َلْم ُيْسَتْحَلْف، َوَيُكوُن َأْسَعُد النَّاِس بِالدُّ

ِه َوَرُسولِِه«)1(. ال ُيْؤِمُن بِاللّٰ
فالعامل�ون عل�ى صف�ِة الس�لبيِة يش�تغلون بنق�ِض الع�رى وإش�اعِة الفرق�ِة 
بالمتناقضاِت والخالفياِت حتى يبلغوا أهدافًا محددًة في الش�عوِب المستغفَلِة 

خدمًة للشيطاِن والدجاِل ، وهي نوع من الفتن المضلة .
الفتن  تتداخل  وقد  فتن ،  ومضالت  فتن  إلى  والنواقض  النقائض  وتنقسم 

واألشراط، وهي كثيرة منها:
فتن متعلقة بالذوات واألشخاص والفئات ، كفتنة المسيخ الدجال)2(، - )

ويأجوج ومأجوج في العالمات الكبرى)3(، وفتنة بني أمية)4(، وفتنة 
أغيلمة قريش)5(، وبني العباس)6(، وفتنة الخوارج)7(، وفتنة الزنج)8(، 

)1( »املعجم األوسط« )8643( و»املعجم الكبر« )214/23( )711( .
اِل« »مس�ند أمحد«  جَّ كقول�ه m :»لي�َس ِم�ن فِتنٍة صغي�رٍة وال كبي�رٍة إال ُتصنَُع لِفتن�ِة الدَّ  )2(

)23304( ، و»الصحيح املسند« للوادعي )317( . 
كقوله تعاىل : )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ( ]األنبياء:69[.  )3(

كقوله m :»الخالفة ثالثون عامًا ، ثم يكون بعد ذلك ملٌك« مسند أمحد )21919( .  )4(
كقوله  m :»هالك أمتي على يدي غلمة من قريش« »البخاري« )3605( .  )5(

كقول�ه  m : »ليكون�ن في ولد العباس ملوك يلون أمر أمت�ي يعز الله تعالى بهم الدين«   )6(
ذكره اإلمام السيوطي يف »اجلامع الصغر« )7721( وصححه ، وعزاه للدارقطني.

كقوله  m : »الخوارج كالب النار« »سنن ابن ماجه« )137( قال األلباين : صحيح .  )7(
روي أن علي�ا ؤ ق�ال : »أال إن خ�راب بصرتك�م ه�ذه يك�ون بالري�ح« ث�م ع�رف   )8(



((

وجور الحكام)1(، وفتنة الولد والزوجة واألهل)2(.
فتن متعلقة باألزمنة وأحداثها السياسية، كنبح كالب الحوأب في قصة - )

عائشة ر وفتنة الجمل)3(، واألحالس، والسراء، والدهيماء)4( ، 

املحدث�ون أهنا تصحيف والصواب »يكون بالزنج« بعد مئتي س�نة مل�ا عاينوا أمر الزنج. 
انظر »تصحيفات املحدثن« أليب أمحد احلسن العسكري )1: 82(.

كقول�ه m : »أعي�ذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي ، فمن غش�ي   )1(
أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولس�ت منه، وال يرد علي 

الحوض« »سنن الرتمذي« )614( .
:)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ(  تع�اىل  كقول�ه   )2(
]األنف�ال:28[ ، وقول�ه m :»يأت�ي على الناس زمان ال َيْس�َلُم لذي دين دين�ه إال من هرب 

بدينه من ش�اهق إلى شاهق ومن جحر إلى جحر ، فإن كان ذلك كذلك لم تنل المعيشة 
إال بس�خط الله ، فإذا كان ذلك كذلك كان ه�الك الرجل على يدي زوجته وولده ، فإن 
ل�م يك�ن له زوجة وال ولد كان هالكه عل�ى يدي أبويه ، فإن لم يكن له أبوان كان هالكه 
عل�ى ي�دي قرابته أو الجي�ران« قالوا : كيف ذلك يا رس�ول اهلل ؟ ق�ال : »يعيرونه بضيق 
المعيش�ة ، فعند ذلك يورد نفس�ه الموارد التي يهلك فيها نفس�ه« »الزهد الكبر« لإلمام 

البيهقي )439( .
كقول�ه m : »لي�ت ش�عري أيتك�ن صاحب�ة الجم�ل األدب�ب ، تخ�رج فتنبحها كالب   )3(
الح�وأب ، يقت�ل عن يمينها وعن يس�ارها قتلى كثي�ر ، ثم تنجو بعد ما كادت« »مس�ند 

البزار« )4777( »السلسلة الصحيحة« لأللباين )853/1( .
كقوله m : لعبداهلل بن عمر c: »هي َهَرب وَحَرب ، ثم فتنة الس�راء ، دخنها من   )4(
تح�ت قدمْي رجل من أه�ل بيتي ، يزعم أنه مني، وليس من�ي ، وإنما أوليائي المتقون ، 
ث�م يصطل�ح الناس على رجل كورك على ضلع ، ثم فتنة الدهيماء ال تدع أحدًا من هذه 
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الحسين  ومقتل  ؤ)2(،  علي  ومقتل  ؤ)1(،  عثمان  ومقتل 
األمم)6(،  وتداعي  الزبير)5(،  ابن  وفتنة  الحرة)4(،  ووقعة  ؤ،)3( 

األمة إال لطمته لطمة« »سنن أيب داود« )4242( وصححه األلباين .
كام ورد أن النبي m صعد ُأُحَدًا  ومعه أبو بكر وعمر وعثامن ئ، فرجف ، فقال:   )1(

»ُاثُبْت ُأُحد .. فإنما عليك نبي، وصديق ، وشهيدان« »صحيح البخاري« )3699(.
كقول عيل بن أيب طالب ؤ : »والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه من هذه«   )2(

للحيته من رأسه . صححه البيهقي يف »دالئل النبوة« )6: 439(.
كقول�ه m : »ال تبك�وا هذا« يعني: حس�ينًا ، فكان يوم أم س�لمة ، فن�زل جربيل ، فقال   )3(
رس�ول اهلل m ألم س�لمة : التدع�ي أح�دا يدخل ، فجاء حس�ن فبك�ى فخلته يدخل 
فدخل حتى جلس يف حجر رسول اهلل m فقال جربيل ش : إن أمتك ستقتله. قال : 
»يقتلونه وهم مؤمنون بي ؟« قال : نعم، وأراه تربته . »املعجم الكبر« للطرباين )8096( 

وذكره الذهبي يف »سر أعالم النبالء« )3: 289( وحسنه.
َة-  كقول س�عيد بن املس�يب ؤ يف وقعة احلرة: »ُثمَّ وقعت الِفتنَُة الّثانَِيُة –يعني الَحرَّ  )4(

فلم ُتبِق من أصحاِب الُحَديبَِيِة أحدًا« »صحيح البخاري« )4024( .
كق�ول ابن عمر ء  لرجل س�أله )أي�ن يقاتل؟ مع احلجاج أو م�ع الزبر( : مع أيِّ   )5(

الَفريَقن قاتلَت َفُقتِلَت يف َلَظًى. »املستدرك« للحاكم )8452( . 
)6(  كقول�ه m : »يوش�ك األمم أن تداعى عليك�م كما تداعى األكلة إل�ى قصعتها«. فقال 
قائ�ل : وم�ن قلة نحن يومئذ ؟ قال : »بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء الس�يل ، 
ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن الله في قلوبكم الَوَهن« . فقال 
قائل : يا رس�ول اهلل ! وما الَوَهن ؟ قال : »حب الدنيا وكراهية الموت« »س�نن أيب داود« 

)4297( واأللباين يف »صحيح اجلامع الصغر« )8183( .
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وضياع األمانة وتوسيد األمر إلى غير أهله)1( .
فتن متعلقة بأمر الدين واندراسه)2(، كفتنة بيع الدين بالدنيا، والفرار - 3

بالدين هروبًا من الفتن)3(، وقبض العلم)4(.
بذريعة - 4 الدنيا  على  التنافس  كفتنة  واالقتصاد ،  بالمال  متعلقة  فتن 

الشرك)5( ، أو حب المال)6(  .

�اعَة« قال : وكيَف إضاعُتها يا رس�وَل اهللِ ؟  كقول�ه m :»إذا ُضيَِّع�ت األماَنُة فانتظِر السَّ  )1(
قال: »إذا ُأسنِد األمُر إلى غيِر أهلِِه فانتظِر الساعَة« »صحيح البخاري« )6496(.

ويف احلديث عن سيدنا عيل بن أيب طالب ؤ، قال رسول اهلل m : »يوشك أن يأتي   )2(
على الناس زمان ال يبقى من اإلسالم إال اسمه ، وال يبقى من القرآن إال رسمه«. »السنن 

الواردة يف الفتن للداين« )1763( »شعب اإليامن« )1763(  .
كقول�ه m :»يأت�ي على الناس زمان ، خير مال الرجل المس�لم الغنم ، يتبع بها ش�عف   )3(

الجبال ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن« »صحيح البخاري« )6495(.
كقوله m :»إن الله ال يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض   )4(
االً ، فُس�ئُِلوا ، فأفتوا بغير علم ،  العلماء ، حتى إذا لم ُيْبِق عالمًا اتخذ الناس ُرُؤوس�ًا ُجهَّ

فضلوا وأضلوا« . »صحيح البخاري« )100(.
كقوله m يف آخر خطبة له عىل املنرب : »وإني لس�ت أخش�ى عليكم أن تشركوا ، ولكني   )5(
أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها« . قال الراوي عقبة بن عامر ؤ : فكانت آخر نظرة 

نظرهتا إىل رسول اهلل m ، »صحيح البخاري« )4042(.
كقول�ه m : »إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم ، وال أراهما إال ُمهلَِكْيُكم«   )6(
»املعجم األوس�ط« للط�رباين )2022( ، رواه يف »جممع الزوائ�د»  )10: 245(، وقال: 
إس�ناده حس�ن  ، ويف »ختريج  أحاديث اإلحياء« للعراقي: »لكل أمة عجل ، وعجل هذه 

األمة الدينار والدرهم« )1: 250(.
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فتن متعلقة بالهوى والشح والعناد)1( .- 5
فتن متعلقة بالهرج والدماء وطغيان الشهوات)2(.- 6
فتن االستحسان للكفار واستتباع األمم)3(.- 7
قرن - 8 وفتنة  المشرق ،  كفتنة  الجغرافية،  والجهة  بالناحية  متعلقة  فتن 

الشيطان، وفتنة نار اليمن)4(.

كقول�ه m : »إذا رأي�ت ش�حًا مطاعًا وهوى متبع�ًا ودنيا مؤثرًة وإعج�اب كل ذي رأي   )1(
برأيه ، فعليك بنفس�ك ودع عنك العوام« »س�نن أيب داود« )4341( وس�كت عنه ، وما 
س�كت عن�ه فهو صال�ح، أي: صححه، ويف »جمم�ع الزوائ�د« رواية : »إن الفتنة ُترَس�ل 
وُيرَس�ُل معه�ا اله�وى والصبر، فمن اتب�ع الهوى كانت قتلته س�وداء، وم�ن اتبع الصبر 

كانت قتلته بيضاء« )7: 308( .
كقوله  m يف حديث مسلم : »والذي نفسي بيده ! ال تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس   )2(
ي�وم ، ال ي�دري القاتل فيما َقَتل ، وال المقتول فيم ُقتِ�ل ، فقيل : كيف يكون ذلك ؟ قال 
: الَه�ْرُج.. القات�ل والمقت�ول في الن�ار« )2908( ، وحديث : »أال إن بين يدي الس�اعة 
اله�رج« قيل: يا رس�ول اهلل وما اهلرج ؟ قال: »القتل والك�ذب« مرتن. رواه البوصري 
يف »إحتاف اخلرة املهرة« )8: 70( وقال : إس�ناده صحيح. ويف »س�نن أيب داود« بإس�ناد 
صحيح »وإنما أخاف على أمتي األئمَة المضلين ، وإذا وضع الس�يف في أمتي لم يرفع 

عنها إلى يوم القيامة« )4252(.
كقوله  m يف حديث البخاري : »لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع ،   )3(

حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم« )7320(.
كقول�ه m فيام رواه أبو داود )4311( بإس�ناد صحيح »تخرج ن�ار من اليمن ، من قعر   )4(

عدن تسوق الناس إلى المحشر« .
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فتنة األئمة المضلين وفتنة المشاركة في األحداث)1(.- 9
فتنة رفع العقول وانتكاس القلوب)2(.- 0)
رفع األلفة وكثرة الوشاية والتجسس)3(.- ))

كقول�ه m :»تك�ون فتنة النائ�م فيها خير من اليقظ�ان ، واليقظان فيها خي�ر من القائم .   )1(
والقائم فيها خير من الساعي« »صحيح مسلم« )2886( ، ويف »مسند أمحد« )6980( ، 
و»سنن ابن ماجه« )3967( ، و»سنن أيب داود« )4265( : »إنه ستكون فتنة وتستنظف 

العرب ؛ قتالها في النار ، اللسان فيها أشُد من وقِع الّسيف« وصححه .
كقوله m :»أال إن بين يدي الساعة الهرج« ، قيل: يا رسول اهلل وما اهلرج؟، قال: »القتل   )2(
والكذب« مرتن ، قالوا: يا رسول اهلل فواهلل إنا لنَْقُتل يف العام الواحد أكثر من كذا وكذا، 
قال: »ليس بقتلكم المش�ركين ولكن قتال يكون بينكم معش�ر اإلسالم ، حتى إن الرجل 
ليقت�ل أخ�اه.. حتى إن الرجل ليقتل أباه..« قال�وا: وفينا كتاب اهلل ؟ قال: »وفيكم كتاب 
الل�ه«، قالوا: ومعن�ا عقولنا ؟ ، قال: »تختلج عقول عامة أه�ل ذلك الزمان ويخلف لها 
هباء من الناس ، يحسبون أنهم على شيء وليس هم على شيء« � قال الراوي أبوموسى 
ؤ � : فواهلل ما أراها إال مدركتي وإياكم ، وما يل ولكم منها مرج فيام عهد إلينا نبينا 
إال أن نخ�رج منه�ا كي�وم دخلنا . »مس�ند أيب يعىل« )7247( . وعن عبداهلل بن مس�عود 
ؤ ق�ال: »أخ�اف عليكم فتن�ًا كأنها الدخان، يم�وت فيها قلب الرج�ل كما يموت 

بدنه« »الفتن« لنعيم بن محاد )117( .
روى البخ�اري يف »األدب املف�رد« )263( ع�ن عمر بن إس�حاق قال: كن�ا نتحدث أن   )3(
 : m أول م�ا يرف�ع من الن�اس األلفة . وع�ن ابن مس�عود ؤ قال: قال رس�ول اهلل
»تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع ، والمضطجع فيها خير من القاعد ، والقاعد 
فيه�ا خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماش�ي ، والماش�ي فيه�ا خير من الراكب ، 
والراك�ب فيه�ا خي�ر من الُمْج�ِري ، قتالها كلها في الن�ار« ، قلت : يا رس�ول اهلل ومتى 
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شيوع الكذب واإلنفاق عليه وسفك الدماء واللعن)1(. - ))
وأم�ا العاملوَن على صفِة اإليجابيِة فيدرس�ون ِعْلَم النواق�ِض والنقائِض من 
ث عنها م�ن ال ينطُق ع�ن اله�وٰى m، وهو »فقه  أصولِ�ه الش�رعيِة الت�ي تح�دَّ
التحوالت«، فيتعرفون به على موقِع الس�المِة وموقِع الندامِة ، ويس�تطلعون ما 
أخب�ر به m في األمة من العالماِت واألش�راِط والفتِن ومضالتِها ، فيحَذرون 
رون، كما جاء في حديث س�يِدنا حذيفَة بِن الَيَماِن: »َكاَن النَّاُس َيْس�َأُلوَن  ويحذِّ

رِّ َمَخاَفَة َأْن ُيْدِرَكنِي«)2( . ِه m َعْن اْلَخْيِر َوُكنُْت َأْسَأُلُه َعْن الشَّ َرُسوَل اللَّ

�َد سَب
َّ

��ل��� ��َو�  َ
�هت
َ
��� � ����عَ�َد � َ

رَ���ب
��َو��مَش  َ

�ت ��بَ�ا ��ل�َ���َ��ا ��َو�  َ
�ت � رَ � ����بَّ�دَب ��َو�  َ

�ت � رَ �ا ��سَش ����َب
� ��َو�  َ

�ت � رَ �ا ��سَش َأ
�ل��
� َ�عتْ�هُ �

���ب

 ويطل�ُق هذا التعري�ُف على ما تناثَر م�ن أحاديِث عالماِت الس�اعِة المتناِولِة 
للبش�اراٍت واإلشاراٍت وتنفس�اِت المراحِل من العالماِت الصغرى والوسطى 
والكب�رى، س�واًء ما كان منه�ا على عهِد رس�وِل اللِه m أو م�ا كان من بعِده ، 
َس�اِت المراحِل  ومنه�ا ما تناوَل ش�أَن البش�اراِت ل�آِل والصحابِة وبع�ِض َتنَفُّ
وامتداِد اإلسالم في األرض، ومنها ِذكُر بعِض األفراِد بخيٍر فيما يأتي من الزمان 

ذل�ك؟ ق�ال : »ذلك أي�ام الهرج« قلت: ومتى أي�ام اهلرج ؟ قال : »حي�ن ال يأمن الرجل 
جليسه« »مسند أمحد )4286( ، و»املستدرك عىل الصحيحن )5397( . 

فعن أيب موسى األشعري ؤ قال: قال رسول اهلل m: »إن بين يدي الساعة لهرجًا«   )1(
قال�وا: وم�ا اهلرج؟ قال:»القتل والكذب«  . ويف »الفتن« لنعيم بن محاد )159( عن معاذ 
ب�ن جب�ل ؤ قال: »إذا رأيتم الدم يس�فك بغي�ر حقه ، والمال يعط�ى على الكذب ، 

وظهر الشك والتالعن وكانت الردة فمن استطاع أن يموت فليمت« .
)2( »صحيح البخاري« )3606( ، »صحيح مسلم« )1847( .
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إما باالسِم أو الداللِة واإلشارِة، كبشارته بباقر العلم في آل البيت، وبعالِم مكَة 
 

� وفي رواية : عالِم قريٍش � يمأُل طباق األرض علمًا ، وباإلمام المهديِّ وعيسى 
ش ، وغيره من نماذج البشارات باألفراد والشخوص . 

وتدخ�ُل هذه البش�اراُت أيضًا في ب�اِب الحصانِة والس�نِد والعدالِة، وخاصة 
عن�د احتدام األم�ور وصدور الق�ذف والتهمة من بعض المس�لمين لبعض آل 
البي�ت والصحاب�ة والتابعين ومن تبعهم بإحس�ان ، فتكون أحاديُث البش�ارات 
والحصان�ة وس�المة التلقي خي�َر حمايٍة ألولئك من ألِس�نة أه�ل الفتن والفتن 
المضل�ة ، ومنها أحاديث الس�المة من الفتن وتوجيهات الرس�ول في ش�أن ما 
يفعله المس�لم إذا ُأسيلت الدماء بين المس�لمين ، واحتدم أمر الناس واختلفوا 

على كرسي الحكم والعلم. 
وم�ن نم�اذج ه�ذا القس�م ما يخ�ص علم الحصان�ة والس�ند واألئم�ة العدول ، 
وه�و عل�م خاص بفق�ه التحوالت ، يؤخذ م�ن النصوص ومعاني آي�ات االرتباط 
السندية ، ومعاني حصانة )األئمة العدول( ، كقوله تعالى على لسان يوسف ش 

مدافع�ًا ع�ن منهج تلقي�ه األب�وي الس�ندي: )ٱٻٻ ٻ ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ ڤ ڤ ڤ( ]يوس�ف:38[. وكتوثي�ق الح�ق س�بحانه لم�ن يعنيهم معنى 

)ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  اآلي�ة 
ى ى ائ ( ]األنع�ام:89[، وكقوله في اإلش�ارة إل�ى الموطن واألصل الثابت: 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]األعراف:58[.

وم�ن ذل�ك قول�ه m في حصان�ة الس�ند المتص�ل: »َيْحِمُل ٰه�َذا الِعْل�َم ِمْن 
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ُكلِّ َخَل�ٍف ُعُدوُل�ُه ، َينُْفوَن َعنُْه َتْحِري�َف الَغالِيَن ، َواْنتَِح�اَل الُمْبطِلِيَن ، َوَتْأِويَل 
الَجاِهلِيَن«)1(.

والحصانُة أنواٌع :
* حصانُة أفراٍد، كما هو في أحاديث المناقب لألفراد من اآلل والصحابة ئ .

* حصانُة فئاٍت كما هو في حصانة أهل بدر والشجرة وآل البيت)2( .
* حصان�ُة مراح�َل، كم�ا ه�و ف�ي أحاديث حصان�ة مرحل�ة الخالف�ة ، ولهذه 

الحصانة مراتب:
ساَلِة، وحصانُتها الوحُي ، والِعصَمُة ، والُمعِجزاُت، واألخالُق. )- مرحلُة الرِّ

ِة،  اِش�َدِة، وحصانُته�ا االجته�اُد، وُنص�وُص النُُّب�وَّ )- مرحل�ُة الخالف�ِة الرَّ
ومواِقُف الُخَلفاِء.

3- مرحل�ُة الُملِك الَعضوض وحّتى مرحلِة الُغث�اِء، وحصانُتها ِحفُظ َبيضِة 
اإلسالِم، وإقامُة فرِض الجهاِد في سبيِل اللِه.

)1( س�بق خترجي�ه يف بداية الكت�اب، والعدول هم العل�امء الوارثون احلامل�ون صفة احلصانة 
بسالمة التلقي والرتقي، وصفة العدالة بالسند املتصل .

كقول�ه تع�اىل يف آل البي�ت : ) ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   )2(
ک ( ]األح�زاب:33[ ، ويف أه�ل بيع�ة الرض�وان ئ : )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ( ]الفت�ح:10[  ، ويف أه�ل ب�در قول�ه  m: »لع�ل الل�ه اطلع 
عل�ى أهل بدر فقال: اعملوا ما ش�ئتم فقد غفرت لك�م« »صحيح البخاري« )4890( ، 
»صحيح مسلم« )2494( ، ويف الصحابة »ال تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل 

أحد ذهبًا ، ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه« »صحيح البخاري« )3673( .
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يبقى  وإنَّما  والِعلِم،  الُحكِم  نقِض  بعد  وُرموِزها  الُغثاِء  لمرحَلِة  وال حصاَنَة 
ِة على ِصَفِة الُعموِم من قولِِه m: »مثل أمتي كالمطر يجعل  الِحفُظ العامُّ لأُلمَّ
ِة في قولِِه  الله فى أوله خيرًا وفى آخره خيرًا« )1(، وعلى ِصَفِة الُخويَصِة والخاصَّ

m: »فعليَك بُِخويَصِة نفِسَك«)2( .

ولكل حصانٍة شروٌط.
َمنَْهِج  َوَتَسْلُسُل  اإِلْسنَاِد  َتَسْلُسُل  بِِه  َفامَلْقُصوُد  والسند  العدالة  رشف  ا  َوَأمَّ

: ِة َعىَلٰ ُأْنُموُذَجْنِ ِة النََّبِويَّ ِعيَِّة األََبِويَّ ْ التَّْزِكَيِة الرشَّ
ِعيٍّ  ي يف َقاِدٍح رَشْ اِك امُلَتَلقِّ )أ( َساَلَمُة َأْوِعَيِة الِعْلِم ِمَن الَقَواِدِح ، َأْي: َعَدُم اْشرِتَ

ُيِلُّ بِالَعَداَلِة، َوُهَو :
( . ، مِّ اخلَْوُض بِاْلِلَساِن َعَلنًا بِالذَّ
ِم ، . ) َأِو امُلَشاَرَكُة يف إَِساَحِة الدَّ

ِت الِفَتِن . اَلِت بُِمِضالَّ َوُها َما ُيْطَلُق َعَلْيِهاَم يف فِْقِه التََّحوُّ
قِّي َعِن الُعُدوِل َ ي َوالرتَّ نَُد امُلتَِّصُل يف التََّلقِّ )ب( السَّ

ِة  ْسِميَِّة َذاِت الَعاَلَقِة امُلَبارِشَ َهاَداِت الرَّ ِعيِّ َمْسَأَلُة الشَّ ْ ُرُج ِمْن ٰهَذا امَلْعنَٰى الرشَّ َوَيْ
وطَِها الثَّاَلَثِة  بِامَلنَْهِجيَِّة احلَِديَثِة  الَقاِئَمِة َعىَلٰ اْعتَِباَراِت )ُعُلوِم اخلََدَماِت( ، يِف رُشُ
َة َمْرُبوَطٌة بِِسَياَدِة األَْنظَِمِة،  َهاَدِة – الَوظِيَفِة – امُلَرتَِّب( إِْذ إِنَّ ِقيَمَتَها ااِلْعتَِباِريَّ ) الشَّ
ِعيَِّة َلَدٰى  ْ تِي اَل َعاَلَقَة هَلَا بِاإِلْسنَاِد َوالَعَداَلِة الرشَّ َساِت  األََكاِديِميَِّة الَّ َوَتْوثِيِق امُلَؤسَّ

لفظ�ه يف »كنز الع�امل« )34569( وعزاه للطرباين ، ويف »املعجم األوس�ط« )3660( :   )1(
)أمتي كالمطر ال ُيدَرى أوله خير أم آخره( .

وقد سبق تخريجه في مطلع الكتاب.  )2(
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َراَسَة األََكاِديِميََّة ِمْن ِجَهٍة َمَع  ٰى الدِّ ي َبْنَ األَْمَرْيِن َوَتَلقَّ الُعَلاَمِء ، إاِلَّ إَِذا مَجََع امُلَتَلقِّ
ي امُلْسنَِد َعِن الُعَلاَمِء ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرٰى. ِعيَِّة َوالتََّلقِّ ْ َنْيِل اإِلَجاَزِة الرشَّ
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 وُيطل�ُق هذا التعريُف عل�ى مجموِع العلوِم المعروفِة بعل�وِم اآللِة، كاللغاِت 
والعل�وِم الثقافية و االجتماعيِة واإلنس�انيِة، وكذلك العل�وُم النظريُة والتطبيقيُة 
َع عنه�ا من ثم�راٍت واختراعاٍت  الماضي�ُة والحاض�رُة والمس�تقبليُة ، وم�ا َتَفرَّ
واكتش�افاٍت وخدم�اٍت متنوع�ٍة، وكذل�ك عل�وم التنجي�م والس�حر والحرف 

والكف والطالسم وغيرها .
والمقص�وُد بمرات�ِب العل�م : )موق�ُع العلِم من أم�ِر الدنيا ، وموقُع�ه من أمِر 
اآلخرِة ، وما يترتُب على العالِِميَن به من طلِب ثواٍب وخوِف عقاٍب، وتس�خيِر 
، وفي الدفاِع  الجهوِد العلميِة في إيجابياِت البناِء والتطوِر والنفِع الخاصِّ والعامِّ
عن الحقِّ اإللهيِّ في العباِد والذوِد عنه بالسالِح والماِل والوسائِل التكنولوجيِة 
المتنوع�ِة ، وتوظيِفه�ا توظيف�ًا إنس�انيًا واعيًا لخدم�ِة الحياِة اإلنس�انيِة اقتصادًا 

وعلمًا وتعليمًا وطبًا وصناعة وأمنًا وإيمانًا ومواقَف إيجابيًة(. 
وه�ذه ه�ي نقط�ُة التبايِن بين علم�اِء الديان�اِت الش�رعيِة وعلم�اِء التوليفاِت 

اإلنسانيِة الوضعيِة ، )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]البقرة:148[ .
والمستثمرون ألطراِف التباُيِن ِجَهَتاِن:
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* األول�ى دع�وة الصراط المس�تقيم ، وه�ي الدع�وُة اإللهيُة العليا على ألس�نِة 
األنبياِء والرس�ِل وم�ن ارتبَط بهم من العلم�اِء الصالحيَن واألتب�اِع المؤمنين ، 
من أهل الحصانة والعدالة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، ومصيرهم إلى 

السالمة في الحياة الدنيا وفي اآلخرة.
* الثانية جهُة الشيطاِن الرجيِم ، وما اْبَتَلى اللُه به العباَد من آثاِر دعوتِه السلبيِة على 
ألس�نِة الدجاجلِة والكفاِر والوكالِء العباقرِة م�ن المنافقين والمرجفين والذين في 
قلوبهم مرض ، ومن تبعهم من المستغفلين من أمة اإلسالم بعلم وإدراك وَتْسِييٍس 
�ٍد إلى ي�وم الدين ، ومصير من لم يتب منهم ومن لم يتغش�اه المولى بواس�ع  متعمَّ

رحمته إلى جهنم وبئس المصير.
وتح�َت ه�ذا الب�اِب تأصي�ٌل خطي�ٌر ال ُي�دَرُك إال بالتعم�ِق ف�ي آي�اِت الل�ِه ، 
وس�نِة رس�وِل الل�ِه m ، وطوِل النََّظ�ِر في المدل�والِت والمواقِف الش�رعيِة ، 
والمدل�والِت والمواق�ِف الوضعي�ِة ، )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ( ]يوسف:21[.
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� َ�عتْ�هُ �
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اَلِت اجلَاِرَيَة يف َحَياِة األَُمِم  اَط َوالتََّحوُّ ُيْطَل�ُق ٰهَذا التَّْعِريُف َعىَلٰ َما َيُصُّ األرَْشَ
نَِّة َعىَلٰ الَكْيِفيَِّة التَّالَِيِة:  َكاَم َجاَء يف ُنُصوِص الُقْرآِن َوالسُّ

ُط ُلَغًة الَعاَلَمُة، َوالَعاَلَمُة يف فِْقِه  َ ٍط، َوال�رشُّ اُط مَجْ�ُع رُشَ اُط ، َواألرَْشَ )أ( األرَْشَ
 m  اَلِت ِهَي الظََّواِهُر الَكْونِيَُّة اجلَاِرَيُة بَِأْمِر اهللِّٰ َوْفَق َما َأْخرَبَ َعنُْه امُلْصَطَفٰى التََّحوُّ
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ِمَن األََحاِديِث َوَتنَْقِسُم إىَِلٰ َأْقَساٍم:
بِيِعيَِّة  اُط ااِلْستَِباِقيَُّة ، َوِهَي الَعاَلَماُت الَكْونِيَُّة امُلَخالَِفُة ملُِْجَرَياِت الَقَوانِِن الطَّ * األَْشَ
يِح الَقابَِضِة، َواخلُُسوَفاِت الثَّاَلَثِة،  َخاِن، َوالرِّ ْمِس ِمْن َمْغِرهِبَا، َوالدُّ امُلعَتاَدِة َكُطُلوِع الشَّ

بِيِعيَِّة. َها ِمَن الَكَواِرِث الطَّ ِة، َوامَلْسِخ َوالَقْذِف، َوَغْرِ َوالنَّاِر احلَارِشَ
ابَِقِة َذاِت  اُط ااِلْستِْقَرائِيَُّة، َوِهَي جَمُْموُع َما َأْجَراُه اهللُّٰ ِمَن اآلَياِت يف األَُمِم السَّ * األَْشَ

َ الُقْرآُن َعنَْها يف َقْوِم َعاٍد )ڎ ڈ ڈ ژ  الَعاَلَقِة بِالَعاَلَماِت امَلْوُعوَدِة، َكاَم َعربَّ
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ( ]األحقاف:42[ . 

تِي َتْلَتِحُم فِيَها اجلُُيوُش  )ب( امَلاَلِحُم ، مَجُْع َمْلَحَمٍة ، َوِهَي احلُُروُب الطَّاِحنَُة الَّ
اِر،  َوَيْكُث�ُر َقْتاَلَه�ا َوَضَحاَياَه�ا، َوُتْطَلُق َغالِبًا َع�ىَلٰ احلُُروِب َبْنَ امُلْس�ِلِمَن َوالُكفَّ
وِم يف َعْهِد  تِي َخاَضَها امُلْس�ِلُموَن َمَع الُفْرِس َوال�رُّ َوِمنَْه�ا ُح�ُروُب الُفُتوَح�اِت الَّ
اِش�َدِة ويف َمْرَحَل�ِة امُلْلِك الَعُض�وِض األُوىَلٰ َوالثَّانَِيِة ، َوَم�ا َجَرٰى ِمَن  اخِلاَلَف�ِة الرَّ
يَِّة، َوَما َس�َيْأِت ِمْن اَلِحِق  َوِل األُوُروبِّ ْوَل�ِة الُعْثاَمنِيَِّة َوالدُّ ٰى َبْنَ الدَّ احلُ�ُروِب الُكرْبَ

اِل َوِعيَسٰى ش .  جَّ ْفَيايِنِّ َوامَلْهِديِّ َوالدَّ احلُُروِب امَلْوُعوِد هِبَا يف َعْهِد السُّ
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 وه�و العل�م ال�ذي يخص ق�راءة التاريخ األب�وي النبوي الش�رعي منذ بداية 
الحي�اة إل�ى نهايته�ا من خ�الل القرآن والس�نة الش�ريفة ، وما يقابله م�ن قراءة 

التاريخ األنوي الطبعي الوضعي وتاريخ الفصل بين الديانة والتاريخ .
وهذا العلم يعيد قراءة القرآن قراءًة تاريخيًة شرعيًة مفصلًة فيما يناسب الربط 

الشرعي بين الديانة والتاريخ ، من مثل :
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* دراس�ة التكوين اآلدمي ، وما يخصه من اآليات واألحاديث وموقف إبليس 
من السجود آلدم وما ترتب على ذلك.

* دراس�ة مرحل�ة س�كن الجنة وب�دء مرحلة األوام�ر والنواهي ، وفق�ه عداوة 
الشيطان وأثره على اإلنسان .

* دراسة مرحلة اإلهباط إلى األرض ووظائف الفرقاء في الحياة )ۋ ۋ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ی ی ( ]طه: 123- 124[ .
* دراس�ة بدء مرحلة مس�ؤوليات الخالف�ة على صفة المدرس�ة األبوية النبوية 
أبوي�ة آدم وم�ن آمن به، وأنوية الش�يطان وم�ن ارتبط به ، وبدء نش�اطه الكفري 
في »قابيل« ليؤس�س مدرس�ة األنوية اإلنس�انية في العالم وبدء مرحلة التاريخ 
الم�ادي المجرد، المدرس�ة القائمة على ) الكفر – القت�ل – الكذب - العقوق 
– الغرائ�ز- الرف�ض واإلب�اء( وم�ا يقابلها من معادل الس�لوك األب�وي النبوي 

الشرعي لدى ) هابيل ( كما ورد في آيات سورة المائدة : ) ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ( ]المائدة:27[ .

وما ترتب على افتراق المدرس�تين: مدرسة األبوة الش�رعية ومدرسة األنوية 
الوضعية في س�ير العالم اإلنس�اني، وتميز المدرس�ة األبوية النبوية برسالة آدم 
ش وموقف هابيل وما تفرع بقراءته من الكتب المنزلة والرسل واألنبياء عبر 
األزمن�ة، والمراحل من آدم ش إلى نوح ش، ومن نوح ش إلى إبراهيم 
ش ، ومن إبراهيم ش إلى موس�ى ش، ومن موس�ى ش إلى عيس�ى 
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ش ، ومن عيس�ى ش إلى عهد محمد m وهو العهد الذي يمتد إلى قيام 
الساعة وفق الدراسة العلمية الشرعية لفقه التحوالت)1( . 

َوَتْنَقِسُم ِدَراَسُة هَذا الِعْلِم إىل َأْرَبَعِة َأْقَساٍم :
َتصُّ باَِم َقْبَل ُوُجوِد اإِلْنَساِن. َوابِِق َواأَلَزِل ، َوَيْ 1- ِعْلُم السَّ

ْكِليَفاِت َوااِلْبتاَِلَءاِت  ْنَيا ِمَن التَّ َتصُّ بُِعُلوِم احَلَياِة الدُّ 2- ِعْلُم اأَلَجِل َواأَلَمِل ، َوَيْ
اِت(. َ )امُلَتَغرِّ

َتصُّ بَِعاَلِ اأَلْجَداِث َواأَلْمَواِت َوالَعْرِض َعىَل َربِّ الرَبِيَّاِت. 3- ِعْلُم اأَلَمِد ، َوَيْ
ِعيِم َأِو الَعَذاِب َأْو  اِر َوَناَمِذِج َما ِفيَها ِمَن النَّ ِة َوالنَّ َتصُّ بَِعاَلِ اخُلُلوِد يف اجَلنَّ 4- َوَيْ

َغْرِ َذلَِك.
ِه ، َبْدءًا بِِدَراَسِة اأَلَزلِيَّاِت  اِريِخ ُكلِّ َوُيْعَنٰى ٰهَذا الِعْلُم بَِتْصِحيِح َمْفُهوِم الِقَراَءِة لِلتَّ
الَكْوِن  بِاْنتَِهاِء  اَيًة  َوهِنَ  ، َحَياتِِه  ِر  َوَتَطوُّ ِل  اأَلوَّ اإِلْنَساِن  بَِمْفُهوِم  ُثمَّ   ، َوابِِق  َوالسَّ

اَلَثِة ، َوِهَي : اَعِة َوَأْقَساِمَها الثَّ َوَتْفِسِر ٰذلَِك ، َوْفَق ِدَراَسِة الِعْلِم بَِعاَلَماِت السَّ
ُة(.. 1 َساَلِة )الِقَراَءُة اأَلْصِليَّ َمْرَحَلُة الرِّ
ِة.. 2 َمْرَحَلُة الِقَراَءِة ااِلْستَِباِقيَّ
ِة.. 3 َمْرَحَلُة الِقَراَءِة ااِلْستِْقَرائِيَّ

َوابِِت  ا ، َوُهَو َما ُيْعَرُف بَِعاَلِ اأَلَمِد َواأَلَبِد ، َواْعتاَِمِد الثَّ اَعِة َذاهِتَ ُثمَّ ِدَراَسُة ِعْلِم السَّ
ِة ، َوَمِصِر  يَّ ِر احَلَياِة الَبرَشِ ِحيَحِة يِف َتْفِسِر َبْدِء اخَلْلِق َوَتَطوُّ ِة الصَّ ِة َواحَلِديثِيَّ الُقْرآنِيَّ
يف  ِة  يَّ املَادِّ َظِريَّاِت  النَّ ِمَن  ااِلْستَِفاَدِة  َمَع   . َواآلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ يف  َوَغاَياتِِه   ، اإِلْنَساِن 
اَيتِِه. اِرِييِّ لِْلَكْوِن َوَأْصِل الُوُجوِد َوهِنَ ْفِسِر التَّ ا امُلَناِسَبِة ُدوَن اْعتاَِمِدَها يِف التَّ ااَلهِتَ جَمَ

وقد رشعنا يف كل ذلك يف كتابنا »التكوين اآلدمي« يرس اهلل إمتامه.   )1(
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�اِت فقِه التحوالِت ربُط الديانِة بالتاريِخ ربًطا وثيًقا غيَر منقس�ٍم وال  ص�ار ِمن ُمهمَّ
منفص�ٍم ، فالقارئ�ون للتاري�ِخ على ِصَفِة األح�داِث والتحوالِت السياس�يِة يقرُؤون 
روَنه بلساِن ُصنَّاِعه وَراِسِمي سياستِه، بل َيْخَتِلُفون ويتنابزوَن باأللقاِب  التاريَخ ويفسِّ

َوفًقا لشرِح الحوادِث ومجرياِت الوقائِع ونماذِج الوالِء.
�نَِّة قد  والحقيق�ُة المغيَّب�ُة عن الجميِع أنَّ الديانَة الش�رعيَة ممثلًة بالقرآِن والسُّ
ِل من تصنيِف التاريِخ اإلنس�انيِّ قديم�ًا وحديثًا  �ْدِر األَوَّ َفَرَغ�ْت منُذ عه�ِد الصَّ
وحاضرًا ومس�تقباًل، َوَبيَّنَْت كلَّ ما يتعلُق في مس�يرتِه بين الخيِر والش�رِّ والحقِّ 
والباطِل ؛ حتى صاَر توثيُق القرآِن والحديِث النبويِّ أعظَم ش�اهٍد علٰى التاريِخ 
ٍرلحقائِقه اإليجابيِة وُمِديٍن ألباطِيِله السلبيِة.. إال أنَّ ٰهذا التوثيَق ال يرتبُط  وُمَفسِّ
�نِن  �ُة المعاصرُة من ثم�راِت علِم األصوِل واس�تدالالِت السُّ بم�ا َتْدُرُس�ُه األُمَّ
الثَّالث�ِة: القوليِة والفعلي�ِة والتقريريِة، مع أنَّ فيها من العل�ِم ما يخصُّ ٰذلَك؛ إاّل 
أنَّ حصَر األمِر الشرعيِّ على األركاِن الثالثِة المعروفِة بالثوابِت َعْزٌل بيَن تقريِر 

يانِة وبيَن تفسيِر التاريِخ. الدِّ
والصحيُح اّلذي ال غباَر عليه أّن »المتغيراِت« � وهو علُم التاريِخ والتحوالِت 
� جزٌء ال يتجزُأ من شؤوِن الديانِة ، وبالدمِج بين ثمراتِهما والقراءِة الواعيِة لهما 
َتْب�ُرُز الحقائُق المغيَّبُة، ونعرُف األضاليَل الضاربَة على عقوِل األمِة كلِّها س�واًء 

في مستوى الحكِم أو مستوى العلِم أو مستوى الشعوِب أوشؤوِن الحياِة.
والق�ارُئ للتاري�ِخ مرتبًطا بالديان�ِة َتْلَزُمُه الع�ودُة الواعيُة للق�رآِن الكريِم كي 
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يس�تخلَص منه ُأُسَس ٰهذا العلِم ، ثم العودُة إلى السنِة الشريفِة الستكماِل نسيِج 
الق�راءِة الواعيِة فيما يخصُّ التاريَخ وتحوالتِه . وال يمكُن بأيِّ حاٍل من األحواِل 
أن يتعّرف المرُء على ٰهذا األمِر إال بدراسِة فقِه التحوالِت دراسًة واعيًة ؛ ألّنُه العلُم 

المختصُّ بٰهذا النوِع من الحياِة.
وقوُلنا: )العودُة إلى القرآِن الكريِم والس�نِة النبويِة الس�تخالِص مقاييِس ٰهذا 
الِعْل�ِم( معن�اُه النظُر في وظائِف الن�صِّ القرآنيِّ ومحت�واه)1(، والنظر في النص 

الحديثي الخاص بهذا الجانب وتفصيالته.
فالق�رآُن ال ي�روي أحداَث التاريِخ كوقائَع سياس�يٍة أو اجتماعيٍة مس�تقلٍة، بل 
يرويه�ا ويروي معه�ا موقَف أصحابِها من الديانِة ذاتِه�ا، ويروي موقَف الديانِة 

الشرعيِة من المرحلِة وأربابِها.
ب�ل إنَّنا كلما اس�تطردنا ف�ي قراءِة الق�رآِن من أولِه إلى أوس�طِه إلى آخِره س�نجُد 

الَعَجَب الُعَجاَب في القراءِة التاريخيِة المرتبطِة بالديانِة سلبًا وإيجابًا.
ب�ل ي�زداُد األمُر عجبًا عند النظِر في النتائِج الس�لبيِة وما تؤدِّي إليِه من َهاَلٍك، 

والنتائِج اإليجابيِة وما تؤدي إليه من السالمِة واالستقراِر.
وق�د َضَرْبنَ�ا في كتاِب »األس�ِس والمنطلقاِت« علٰى ٰهذا الش�أِن َمَثاًل َحّيًا في 
س�ورِة الكهِف، وما احتوْتُه ِمن وقائِع االرتباِط بي�َن الديانِة والتاريِخ، بل َوَلَفْتنَا 
النََّظ�َر في َثوابِه�ا المترتِِّب لَِقاِرِئها ي�وم الجمعة وليلتها وعالَق�ِة الثواِب بأهميِة 

)1( مع العلم أنَّ غالب املفرسين وضعوا أغلب مس�ائل التفس�ر عىل ضوء مرجات األركان 
الثالثة ، ول يقفوا عىل رس االرتباط بن القرآن وعالمات الساعة .
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مواضي�ِع الس�ورِة ، ومن ٰه�ذه األهميِة كوُنه�ا ترتبُط بالس�اعة وعالماتِها، ومن 
ٰذلك قراءُة اآلياِت العش�ِر من أولِها ، وقيل: من آخِرها ، لتكوَن ِعصمًة للمسلِم 

من أثِر المسيِخ الّدّجاِل.
وما هذا التخصيُص إال إشارٌة واضحٌة لٰهذا العلِم اّلِذي نحُن بصِدده ووجوٌب 
إلعادِة قراءِة القرآِن تحَت قواعِد ٰهذا العلِم الهامِّ »علِم التحوالِت والمتغيراِت« 

يِن. من الركِن الرابِع من أركاِن الدِّ
وم�ن الق�راءِة النموذجيِة في هذا الفقِه قراءُة س�ورِة المنافقون، وهي الس�ورُة 
التي َكَشَفِت القناَع عن نماذِج اإلفِك والكذِب والزوِر ، وُهْم ُيَهنِْدُسون مدرسَة 
القبِض والنقِض والش�كِّ واإلرج�اِف في ذاِت المدينِة المنورِة مع رس�وِل اللِه 
ٍة  m ، ويتربصوَن بِه الدوائَر وُيش�اركوَن األعداء في كلِّ مناس�بٍة وغزوٍة وَس�ِريَّ

ومؤامرٍة. 
وت�كاُد ٰهِذه الس�ورُة بما فيها اس�ُمها أن ترص�َد لألمِة مرحل�ًة تاريخيًة خطيرًة 

ارتبطْت بالديانِة من حيثيتيِن:
.m األولى : ِمن حيُث كوُنها مرحلًة تحارُب الديانَة وتؤذي رسوَل الله *

ُل منهجيَة النفاِق التاريخيِّ داخَل الخيمِة اإلسالميِة. * الثانية : كوُنها ُتَؤصِّ
وبمتابع�ِة ٰه�ذه التفاصي�ِل القرآنيِة ع�ن النفاِق من خ�الِل ٰهذه الس�ورِة تتبيُن 

المبادُئ التاريخيُة لمدرسِة النفاِق في أخطِر ُصَوِرها وأساليبِها.
كم�ا َيْبُرُز من دراس�ِة س�ورِة براءَة نمُط فق�ِه التحوالِت أكثَر ِمّما َيْبُرُز في س�ورِة 
المنافق�ون ، فس�ورُة ب�راءة َتْحِمُل صفَة الش�موِل ف�ي َفْضِح كافِة م�دارِس اإلفِك 
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يْت ب� »الفاضحِة« ولم َتِرِد البسملُة  والش�رِك والجاهليِة قديمًا وحديثًا، ولٰهذا ُس�مِّ
لِه�ا، وأم�َر النب�يُّ m َعِلّي�ًا ؤ وi أن َيْذَه�َب بها إل�ى مكَة  ف�ي أوَّ
لقراءتِه�ا عل�ى الجمي�ِع كبياٍن عالميٍّ ال ينطُق به إال رس�ول الل�ه m أو رجٌل من 

أهِل بيتِه ئ . 
وك�م في الق�رآِن العظيِم م�ن ُس�َوٍر ذاِت ارتباٍط عميٍق بق�راءِة التاري�ِخ مربوطًا 
بالديان�ِة، إم�ا في صورتِه اإليجابي�ِة من وصِف األنبي�اِء وأحوالِهم ووصِف األمِم 
المس�لمِة والوقائِع اإليمانيِة ، وإّما في صورتِه الس�لبيِة من وص�ِف األمِم الكافرِة 
وعذاِب اللِه لهم في الدنيا قبَل اآلخرِة ومن َس�ْرِد أحواِل وأخباِر ومصيِر الفراعنِة 
والنمروِد وهاماِن وقاروِن ومن في ٰهذا الحاِل واالتجاِه من المفسديَن في األرِض. 
كما أنَّ في قراءِة الحديِث الش�ريِف فيما يخصُّ الركَن الرابَع من أركاِن الديِن 
� وه�و فق�ُه التح�والِت � ما يفتُح المجاِل واس�عًا ف�ي إعادِة الرب�ِط الواعي بيَن 
التاري�ِخ والديان�ِة، وُيعيُد قراءَة الن�صِّ النبويِّ قراءًة توضيحي�ًة مرتبطًة بالهدِف 

الشرعيِّ اّلذي جاءْت من أجِله . 
وقد َأَشْرَنا في كتابِنا »األسس والمنطلقات« إلى العالمات الكبرٰى والوسطٰى 
والصغ�رٰى باعتباره�ا مادَة الرب�ِط بين مس�يرِة التاري�ِخ اإلنس�انيِّ والديانِة عبَر 

التحوالِت والتغيراِت، وَوَضْعنَا لها تقسيمًا تاريخيًا محددًا.
* فالعالم�اُت الكب�رٰى مختصٌة بمرحل�ِة آخِر الزم�اِن ، وتبدُأ بظه�وِر اإلماِم 

. المهديِّ
. * والعالماُت الوسطٰى ما بيَن بعثِة النبيِّ m إلٰى عصِر اإلماِم المهديِّ
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* والعالماُت الصغرٰى من قبِل ميالِد النبيِّ m إلٰى قياِم الساعِة.
ول�م ت�أِت ٰه�ذه التقس�يماُت إاِّل عل�ٰى ض�وِء ق�راءِة الحدي�ِث مرتبط�ًا بفق�ِه 
التح�والِت، واّلذيَن َيْأَبْوَن ٰهذا التقس�يَم باعتباِر َحَداَثتِه ومخالفتِه لَِما س�بق من 
ِذيَن لم ُيدركوا ِسرَّ عالماِت الساعِة وال ِسرَّ فقِه  التأصيِل لعلِم العالماِت ؛ ُهُم الَّ

ِل.. والمرُء عدوُّ ما َيْجَهُل.. ِل والتََّبدُّ التحوُّ
وللحدي�ِث النبويِّ صولٌة وجولٌة في قراءِة التاريِخ اإلنس�انيِّ وتوثيِق س�المِة 
التاريِخ اإلس�الميِّ س�واًء ف�ي مس�توٰى الحكِم بنماذج�ه أو في مس�توٰى العلِم 

بأنواعه أو في غير ٰذلك.
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 لما كان الركن الرابع من أركان الدين مغيبًا)1( عن الدراسة التحليلية في كتب 
علم�اء األصول بقي الركُن ومتفرعاته غائبًا أيضًا ع�ن العلماء الفحول ، ولهذا 

ومعنى قولنا: )الفقه املغيب( أي: املرتوك تفصيله وتبويبه منذ الزمن األول، وسبب ذلك   )1(
كون�ه مرتبط�ًا باحلوادث ، ق�ال ابن رجب احلنبيل يف »جامع العل�وم واحلكم« ص119 : 
وكان كث�ر من الصحابة والتابعن ئ يكرهون الس�ؤال عن احلوادث قبل وقوعها 
ُج  وال جييب�ون عن ذل�ك، قال عمرو بن املرة : خرج عمر ؤ ع�ىل الناس فقال : ُأَحرِّ
عليك�م أن تس�ألوا عام ل يكن فأين لنا فيام كان ش�غال؟ وعن اب�ن عمر ء قال : ال 
تسألوا عام ل يكن ، فإين سمعت عمر ؤ َلَعَن السائَل عام ل يكن ، وكان زيد بن ثابت 
إذا سئل عن يشء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا: ال ؛ قال : دعوه حتى يكون، وقال مرسوق 
: س�ألت أيبَّ بن كعب عن يشء فقال : أكان بعد؟ فقلت : ال، فقال: َأِرْحنا حتى يكوَن ، 
: سئل عامر عن مسألة فقال: هل كان هذا بعُد؟  فإذا كان اجتهدنا لك َرْأَينَا ، وقال الشعبيُّ

ْمنَاه لكم. شَّ قالوا : ال ، قال : فدعونا حتى يكون ، فإذا كان َتَ

قلُت: ومثل هذا القول منحرص لدى أهل علم األصول يف احلوادث والتوسع يف توليد 
املسائل الفقهية قبل وقوعها ، مما يعرف باالفرتاضيات أو الفرضيات ، واشتغال البعض 

بتكلف اجلواب عن ذلك وكثرة اخلصومات يف اجلدال عليها . 

أما ما نحن بصدده من فقه التحوالت فإنام هو ربط احلوادث بالنصوص وليس بالرأي 
هلم  فإن  وقوعها  قبل  احلوادث  عن  السؤال  يكرهون  أهنم  السلف  قول  ويف   ، واجلدال 
بذلك مندوحة السكوت عن عالمات الساعة ؛ ألهنا ل تقع آنذاك ول يشهدوا شيئا منها.

أما وقد وقع أكثرها اآلن وخاصة العالمات الوسطى والصغرى فاإليضاح عام وقع الزم 
وواجب كام أرشنا يف العبارات السابقة ، واهلل أعلم.
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غ�اب في هذا الجانب دراس�ُة الس�نن النبوية التي يتأصل به�ا الركن الرابع كما 
تأصل علُم األصول بالس�نن القولية والفعلية والتقريرية ، حيث برز من ثمراِت 
دراس�ِة فقِه التحوالِت المخص�وِص بتأصيِل الركِن الرابِع م�ن أركاِن الديِن أنَّ 

كنّيِة عند االستدالِل: هناك ُسنَّتْيِن هامتْيِن هما ركيزُة الرباعّيِة الرُّ
* األولى : ُسنَُّة اْلَمَواِقِف : )ُسنَُّة الَحاِل()1(

اِشِديَن فِياَم َيْلَزُم فِيِه الَبتُّ  ُسوِل m َأْو َأَحِد ُخَلَفاِئِه الرَّ اِتِّ لِلرَّ َحِقيَقُة امَلْوِقِف الذَّ
ِف باَِم َلْ  وَرِة إىَِلٰ َس�اَلَمِة األَْمِر َوُحْس�ِن النََّتاِئِج يف التَّ�رَصُّ ُ احلَاِس�ُم امُل�َؤدِّي بِال��َّ

. ٍ ُيْلِزْمُهُم النَّصُّ فِيِه التََّقيَُّد بَِأْمٍر ُمَعنَّ
اَلَلِة : * الثانية : ُسنَُّة الدَّ

ِء َأْو َتْرَكُه ، بِاْس�تِْقَراِء  ْ ُد فِْعَل الشَّ ْعَوِة إىَِلٰ اهللِّٰ ُيَدِّ ِعيٌّ يِف فِْقِه الدَّ وهي َضابٌِط رَشْ
رًا ٰذلَِك َأْو ُمِشرًا إَِلْيِه ِضْمنًا. َنصٍّ ُقْرآيِنٍّ َأْو َحِديٍث َنَبِويٍّ ُمَقرِّ

�نتيِن منحص�ٌر في فقه التحوالت ، ودراس�ُة تفاصيِل هذا  والعمُل بهاتيِن السُّ
 m العلِم غيُر مخدومٍة كما َأَش�ْرنا إلى ذلك، مع أنها س�نٌة من سنِن المصطفى

القولية والفعلية والتقريرية . 

)1( املقص�ود بس�نة احل�ال: حقيق�ة املوقف الذات يف باطن الس�لوك إجيابا وس�لبا، فق�د ُيَعنَُّ 
الرسوُل m أحَدهم يف ظاهر احلال؛ لكن النَّصَّ ُيربز حاالً آخر للحبيب m كام يف قوله 
ك�ام رواه البخاري يف )باب املداراة مع الناس( : »إِنَّ َش�رَّ النَّ�اِس َمنِْزَلًة عند الله َمن َتَرَكه 
الن�اُس اتِّقاَء ُفْحِش�ِه « ، قال أبوال�درداء: إنا َلنَُبشُّ يف وجوه أق�واٍم وقلوبنا تلعنهم، وهذا 

نموذج من نامذج سنن املواقف .
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وألهمية دراسة )سنة المواقف( نشير على أن كلمة )السنة( تحمل عدة معاني:
ا مقيدًا بمفهوم ما ثبت عن النبي m دون غيره من قول أو فعل  * معنى خاصًّ

أو تقرير، ]وهو المعتمد في االصطالح الشرعي[.
 * معنى عامًا بمفهوم مواقف النبي m ومواقف خلفائه الراشدين المهديين ، 

]وهو المعتمد في فقه التحوالت[.
* معن�ى لغوي�ًا مطلقًا بمعنى الطريقة أو األس�لوب س�واء كان ف�ي الخير أو 

الشر، ]وهو المعتمد في معاجم اللغة[ .
وقد فرغ العلماء من تأصيل المفهوم األول من خالل دراستهم لعلم األصول 

وقواعده.
�نَّة في فقه  ونتن�اول هنا ما يخص المفه�وم الثاني في )فقه التحوالت( ، فالسُّ

التحوالت تنقسم إلى قسمين : 
* سنة مواقف . 

* وسنة داللة.
�ُه َمْن َيِع�ْش ِمنُْكْم َفس�َيَرى  ومنطل�ق تأصي�ل س�نة المواقف قول�ه m : »َفإِنَّ
وا َعَلْيَها  يَن، َعضُّ اِشِديَن اْلَمْهِديِّ اْختاَِلًفا َكثِيًرا ، َفَعَلْيُكْم بُِسنَّتِي، َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّ

بِالنََّواِجِذ«)1(.
فتعين من لفظ الحديث معرفة ما يلي :

* معرفة المقصود من لفظ »ُسنَّتِي« و »ُسنَِّة اْلُخَلَفاِء«.

»سنن ابن ماجه« )42( ، »سنن الرتمذي« )2676( .   )1(
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ي�َن« وتأصيل هذا  اِش�ِديَن اْلَمْهِديِّ * معرف�ة المقصود من لف�ظ : »اْلُخَلَفاِء الرَّ
المفهوم النبوي .

وا َعَلْيَها بِالنََّواِجِذ«. * معرفة المقصود من لفظ : »َعضُّ
ُه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم َفسَيَرى اْختاَِلًفا َكثِيًرا«. * معرفة المقصود من لفظ »َفإِنَّ

وع�ودًا عل�ى ب�دٍء فإن مفه�وم الس�نة ال يقف عن�د معن�اه اللغ�وي وال معناه 
االصطالحي لدى علماء األصول ، بل يتعداه إلى معان أخرى تتلقى مشروعيتها 
من أقوال صاحب الس�نة m ، فقد اعتبر النبي m اإلحداَث الحس�َن سنًة من 
السنن الحسنة، وهذا ال يعني أنها تدخل في مفهوم السنن النبوية التقريرية إال ما 
قد أقرها وقررها في حياته ، وأما بعد ذلك فيدخل في مفهوم )سنة المواقف( ، 
وهي ما يعنيه قوله m: »َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء« ، كفعل اإلمام علي ؤ في مشاركته 
الواعية في بناء مرحلة الخالفة الراشدة وقبولها ، وتنازل اإلمام الحسن ؤ 

بعد أخذه البيعة من الناس.
�نَّة الحس�نة تتقيد بمفهوم س�نة المواقف ، كما تتقيد به�ا أيضًا في   وه�ذه السُّ
صورتها الس�يئة فتكون سنة المواقف اإليجابية للخلفاء الراشدين تبعًا لمفهوم 
الس�نة الحس�نة ، وس�نة المواقف الس�يئة للحلفاء الش�ياطين على صفة النقض 
والقبض ، تبعًا لمفهوم السنة السيئة المعارضة لسنة المواقف الحسنة التي قال 
فيها m: »َمْن َسنَّ في اإِلْساَلِم ُسنًَّة َحَسنًَة َفُعِمَل بها َبْعَدُه ؛ ُكتَِب له ِمْثُل َأْجِر َمْن 
َعِم�َل بَِها ، َواَل َينُْقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َش�ْيٌء« )1( ، وف�ي حديث ابن ماجه عن أبي 

»صحيح مسلم« )1017( ، ويف رواية له : »ال يسنُّ عبٌد سنًة صالحًة َيعمل بها بعَده..«.  )1(
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هريرة بإس�ناد صحيح: »َمِن اْسَتنَّ َخْيرًا َفاْسُتنَّ بِِه َكاَن َلُه َأْجُرُه َكاِماًل وِمْن ُأُجوِر 
َمِن اْسَتنَّ بِِه ، وال ُينِْقُص ِمن ُأُجوِرِهْم َشْيئًا  ،وَمِن اْسَتنَّ ُسنًَّة َسيَِّئًة َفاْسُتنَّ بِِه َفَعَلْيِه 

ي اْسَتنَّ بِِه ، َواَل ُينِْقُص ِمْن َأْوَزاِرِهْم َشْيئًا«)1(. ِوْزُرُه َكاِماًل َوِمْن َأْوَزاِر الذِّ
نَّة إلى معنييِن : وبهذا تنقسم السُّ

* فف�ي األص�ول هي ما أمر به النب�ي m من قول أو فع�ل أو تقرير ، وهو ما 
ف بالمصدر الثاني للتشريع  يعرف بنصوص األحاديث ، والحديث النبوي يعرَّ

بعد كتاب الله.
* وف�ي فقه التح�والت هو مواقف النب�ي m ، ومواقف خلفائه الراش�دين 
المهديي�ن ، المعنِيِّيَن بقوله m: »اللهم ارحْم ُخَلَفائِي« ، قال: قلُت: يا رس�وَل 
الل�ه.. ومن خلفاُؤك؟ ق�ال: »الذيَن َيْأُت�وَن ِمْن َبْعِدي َي�ْرُووَن َأَحاِديثِي َوُس�نَّتِي 

َوُيَعلُِّموَنها النَّاَس«)2(.
فالن�ص هنا يقدم األحاديث في قوله: »أحاديث�ي« ، وهي ما عرف اصطالحًا 
بالس�نة القولية والفعلية والتقريرية ، والثاني قوله: »وسنتي« وهي ما يطلق عليه 

في فقه التحوالت بسنة المواقف .

)1( »س�نن اب�ن ماجه« )204( ، »املس�تدرك عىل الصحيح�ن« )3906( ق�ال احلاكم : هذا 
صحيح اإلسناد ول يرجاه .

»املعج�م األوس�ط« )5846( وأوله : )خلفاؤنا( قلنا : يا رس�ول اهلل وم�ا خلفاؤكم ...   )2(
احلدي�ث ( . وللخطي�ب  البغدادي يف »رشف أصحاب احلدي�ث« رواية »اللذين يحيون 
 س�نتي م�ن بع�دي ويعلمونها عباد الل�ه« ، وانظر ما كتب�ه التوجيري يف »إحت�اف اجلامعة« 

.)65 :1(
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ويؤي�د هذا المنح�ى أيضًا قوله m: »يك�ون بعدي أئمة يهت�دون بهديي وال 
يس�تنون بس�نتي«)1( ، واله�دي هنا كل ما ثب�ت عن النبي m من الس�نة القولية 
والفعلية والتقريرية وما تفرع عنها من العلوم الش�رعية المتداولة في المذاهب 
اإلس�المية المختلفة ؛ ولكنهم مع هذا الحرص على الهدي النبوي ال يس�تنون 
بس�نته ، أي: ال يلتزم�ون بمواقف�ه األخالقية عن�د تطبيق هديه م�ن قوله وفعله 

وتقريره.
والسنة هنا تشير إلى سوء مواقفهم العملية وسالمة استدالالتهم العلمية .

وف�ي حديث آخر يثبت رس�ول الل�ه m مجانبتهم للحق ف�ي ِكال األمرين : 
هدي النبي العلمي الشرعي ، ومخالفة سنن المواقف أيضًا وهذا ثبٌت في قوله 
َقُهْم  m : »ُأَمَراُء َيُكوُنوَن َبْعِدي ال َيْهَتُدوَن بَِهْديِي وال َيْسَتنُّوَن بُِسنَّتِي ، فَمْن َصدَّ
بَِكِذبِِهْم َوَأَعاَنُهْم َعَلى ُظْلِمِهْم َفُأولئَِك َلْيُسوا ِمنِّي َوَلْسُت ِمنُْهْم ، وال َيِرُدوَن َعَليَّ 
َحْوِضي«)2(، وفي الحديث إش�ارة إلى نموذج من أمراء الحكم يعطلون العمل 
بالس�نة القولي�ة والفعلية والتقريري�ة، وهي ما عرف في الحدي�ث بالهدى، وال 

يستنون أيضًا بسنة المواقف لغلبة الحال السيء عليهم.
�نَّتيِن مع بروِز الحاج�ِة إليهما، في عص�ٍر ُعطِّلْت   وت�زداُد أهمي�ُة العمِل بالسُّ
ف�ْت مدلوالُتها لدى  فيه الس�نُن القولية والفعلي�ة والتقريرية لدى البعِض، وُحرِّ
البعض اآلخر، حتى غدا المس�لمون في عالمنا العربي واإلس�المي أشتاتًا فيما 
بينَه�م وأقزامًا أماَم أعداِئهم التاريخيِّين، يتناول أحدهم الكتاب والس�نة بالقول 

ذكرها العيني يف »عمدة القاري« )24: 194( .  )1(
»صحيح ابن حبان« )4514( ، »املستدرك عىل الصحيحن« )265( .  )2(
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والخطاب�ة واالحتج�اج، وحقيق�ة الح�ال غي�ر ذلك مم�ا يلبس عل�ى األغرار 
والعوام، ويستثمر اإلسالم لنقض اإلسالم والسالم.

ول�ن َتُق�وَم للجمي�ِع قائم�ٌة إال بالَع�ْوِد إلى إحي�اِء ما أم�اَت الناُس من س�نِن 
يَن َب�َدَأ َغِريًبا َوَيْرِجُع  المصطف�ى m، حيث أش�ار m إلى ذلك بقوله: »إِنَّ الدِّ

َغِريًبا َفُطوَبى لِْلُغَرَباِء الَِّذيَن ُيْصلُِحوَن َما َأْفَسَد النَّاُس ِمْن َبْعِدي ِمْن ُسنَّتِي«)1(.
والداللة كما أشرنا هي إحدى سنن االستدالل في فقه التحوالت كما هو في 

سنة المواقف.
نَُّة على هذا المعنى َتُخصُّ )المواقَف واألساليَب(، وهي : والسُّ

)1( مواقُف وسنٌن نبويٌة رحمانيٌة من سنِن النبيِّ m وأصحابِه وآِل بيتِه ومن 
َتبَِعُهْم بإحساٍن، 

)2( ومواقُف وس�نٌن ش�يطانيٌة من ُس�نَِن الدجاجلِة والمفسديَن وأهِل اإلفِك 
والمنافقي�ن، يقول فيها وآِل بيتِه : »َس�َيُكوُن َبْعَد أصحابي فتن�ٌة َيْغِفُرَها اللُه لهم 

بمحبَّتِهم إياَي، ثم َيْسَتنُّ بها قوٌم من بعِدهم فيدخلوَن بهم الناَر«)2(.
ومنه�ا س�نُن أصحاب المل�ِل األخرى كم�ا في حدي�ث البخاري)3( الش�هير 

)1( »سنن الرتمذي« )2630( وقال: حسن صحيح.
)2(  ذكره�ا القرطب�ي يف تفس�ره )7: 391(، ويف »التذك�رة« ص795، والفتن�ة هي القتال 
ال�ذي وقع بن الصحابة ئ، وقد تق�دم الكالم عن حتصن النصوص للصحابة يف 

فقه اإلشارات والبشارات والنذارات والحصانات وشرف العدالة والسند.
»صحيح البخاري« )7320( .  )3(
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»َلتتبُعنَّ ُسنن َمن كان قبَلكم..« )1(.
وعلى هذا التفصيِل تنقسُم )سنُن المواقِف( إلى قسميِن:

* سنٌة نبويٌة أبويٌة، وهي س�نُة النبيِّ  m ومواقُفه ومواقُف خلفاِئه الراش�ديَن 
المهدييَن إلى يوِم الديِن)2(. 

* وسنٌة أنويٌة شيطانيٌة، وه�ي س�نُة ومواق�ُف الدجاجل�ِة والكف�اِر والمنافقي�ِن، 

)1(  قال احلافظ يف الفتح: بفتح السن لألكثر ، وقال ابن التن: قرأناه بضمها، وقال املهلب: 
بالفت�ح أوىل ألنه الذي يس�تعمل فيه الذراع والش�رب وهو الطريق . قل�ُت : وليس اللفظ 

األخر ببعيد من ذلك. اه� )20 : 378(.

من  عليها  وقفنا  ما  إن  فيه..  وما  زماننا  رأوا  لو  واملهلب  التن  ابن  اهلل  رحم  قلُت: 
النصوص ذات املعاين املستجدة يرجح رواية الضم للسن التي ذكرها ابن التن ويبعد 
رواية الفتح. فام وقعنا فيه نحن املسلمن املعارصين ليس تتبع الوسائل التي مىض عليها 
النصارى واليهود وليس تقليدهم يف تطوير دوهلم وخطوات التنمية يف تعليمهم وتربيتهم 
كسرهم  سرنا  صارت  حتى  تفكرهم  ترشبنا  لقد  بل  طريقهم،  نتبع  وكأننا  وثقافتهم 
وتطابقنا معهم يف الوالء والرباء للدنيا واملال وكراهية املوت بل ويف مواقفنا من كل ما 
استجد متام املطابقة. أي: ربام كنا ننتهج أساليبهم كخارطة طريق يف مرحلة العلمنة ، وأما 

اآلن فنحن نسخة منهم.
وم�ن س�نن اخللف�اء املهدين التي س�تأت املواقف النبوية يف الع�دل التي يييها اإلم�ام املهدي عند   )2(
جميئ�ه والت�ي هبا ين�رش اخلر يف أرج�اء املعمورة، فف�ي »املنار املنيف«: ... فيقس�م امل�ال ويعمل يف 
الناس بس�نة نبيهم ويلقي اإلس�الم بجرانه يف األرض  . وإسناده حسن كام ذكر ابن القيم )110(. 
ب أبو عوانة اإلسفراييني )316 ه�( يف »املستخرج عىل صحيح مسلم« )كتاَب األمراء(   وقد بوَّ
)4: 420( بقوله: بياُن ذكِر اخلرِب املوجب طاعة اإلمام وإن ل هيتِد هبدِي النبي m ول يستنَّ بسنتَّه.
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وتقاُبله�ا في المعنى الش�رعيِّ )البدعُة الس�يئُة( ومحدثاُت األم�وِر، وهي ما يجري 
من س�نٍن ومواقَف عل�ى أيدي أولئ�ك الكفاِر والدجاجل�ِة والمنافقيِن ويس�تنُّ بها 
المس�لمون بعلٍم أو بغيِر علٍم. وفي ذلك يقول m : »َمْن َأْحَيا ُس�نًَّة ِمْن ُسنَّتِي َفَعِمَل 
بَِها النَّاُس َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل بَِها اَل َينُْقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيًئا ، َوَمْن اْبَتَدَع بِْدَعًة 

َفُعِمَل بَِها َكاَن َعَلْيِه َأْوَزاُر َمْن َعِمَل بَِها اَل َينُْقُص ِمْن َأْوَزاِر َمْن َعِمَل بَِها َشْيًئا«)1(.
وبه�ذا يكون فقُه التح�والِت وعالماِت الس�اعِة قد أعاَد تعري�َف البدعِة إلى 
، فتك�وُن البدعُة األنوي�ُة هي مخالف�ُة المواقِف  موقِع�ه األساس�يِّ ال السياس�يِّ
الش�رعيِة للنب�ي m وخلفاِئه الراش�ديَن المهديي�َن إلى يوِم الدي�ِن، أما مفهوُم 
َلَها الفقه�اُء فهي مخالف�ُة الهدِي النب�ويِّ واألحكاِم  البدع�ِة الش�رعيِة الت�ي َأصَّ
نَِن القوليِة والفعليِة والتقريريِة المرتبطِة بعلِم األصوِل  الشرعيِة لما َثَبَت من السُّ

ومخرجاتِه وثمراتِه.
وله�ذا نه�ى النبيُّ  m عثماَن ب�َن عفاَن يوَم الداِر أْن َيْخَلَع نفَس�ه وقال له: ال 
َتْخَلْعه�ا َوُصْم ذلك الي�وَم ُتْفطِْر ِعنِْدي)2(. قال عبُدالله ب�ُن ُعَمٍر v لعثماَن 
ي�وَم ال�داِر: )ف�ال َتْخَلْع َقِميَص الل�ِه عليَك فيكوَن ُس�نًَّة : ُكلَّما َك�ِرَه قوٌم خليفًة 

َخَلُعوُه َوَقَتُلوُه()3(.
َخْت هذه البدعُة في مرحلِة الضعِف من العهِد العباسيِّ ، وكلما َكِرَه  وقد َتَرسَّ

العجُم خليفًة َخَلُعوه أو َقَتُلوُه.

»سنن ابن ماجه )209( .  )1(
»تاريخ دمشق« البن عساكر )290/39( ، و»الكامل« البن عدي )590( عن أنس ؤ .  )2(

ذكره القرطبي يف »التذكرة« ص)1: 1074(.  )3(
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وعلى هذا فمثُل هذا الموقِف ُسنٌَّة شيطانيٌة َنَهى عبُداللِه بُن ُعَمَر سيَدنا عثماَن 
c عن فِْعِلها واختاَر له الموَت والشهادَة.

وعل�ى ه�ذا المعن�ى فالحديُث يجع�ُل من مفه�وِم قولِ�ه m: »عليكم بُِس�نَّتي 
اِش�دين المهِديِّين« غيَر المفهوِم الُمتداَوِل لدى ُعلماِء األُصوِل،  وُسنَِّة الخلفاِء الرَّ
�نَِّة ُأصوليًا  فُعَلم�اُء األُص�وِل يتناول�ون في هذا الحديِث ما ترتََّب على تقس�يِم السُّ
ِة( ، وهو � بال َش�كٍّ � أَحُد معاني الحديِث  �نَِّة )القوليَّ�ِة والِفعِليَِّة والتَّقريِريَّ إلى السُّ
س�وِل m ومواِقَف الُخلفاِء  الِت فيتناَوُل مواِقَف الرَّ لمن َفِهَم ذلك، أما فِقُه التَّحوُّ

ُة النَّصِّ المكتوِب. اِشِدين)1( من حيُث األخالُق والِقَيُم ال ِمن حيُث مادَّ الرَّ
ُد ذلك  نَِّة في هذا الحديِث ُيقَصُد بها )الموِقُف( ويؤكِّ وبهذا ُيفَهُم أنَّ لفَظَة السُّ
�نََّة هي ل�دى الُعلماِء هي )قوُل رس�وِل الله m وفعُلُه  م�ا هو معلوٌم من أنَّ السُّ

وتقريُرُه( ال غيَر ذلك.

)1( وق�د أث�ر هذا املعنى فيام رواه نعي�م يف »الفتن« )245( عن عبد اهلل ب�ن نعيم املغافري قال: 
س�معت املش�يخة يقول�ون: )من أمر بمعروف وهن�ى عن منكر فهو خليف�ة اهلل يف األرض 
وخليفة كتابه وخليفة رس�وله m(. واآلمر باملعروف والناهي عن املنكر يف هذا األثر من 
اجتمعت فيه رشوط اهلدى والرش�د بال خالف، ويؤيد هذا املعنى قول اإلمام عيل ؤ 
ق�ال : )جع�ل اهلل يف هذه األمة مخس فتن: فتنة عامة، ثم فتن�ة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة 
خاص�ة، ثم الفتنة الس�وداء املظلمة التي يصر فيها الناس كالبهائ�م، ثم هدنة، ثم دعاة إىل 
الضاللة ، فإن بقي هلل يومئذ خليفة فالزمه(، والشاهد هنا مفهوم اخلليفة املأخوذ من اهلدى 
والرش�د ، والرواي�ة يف »مصن�ف عبدال�رزاق« )20733( ، وهي حس�نة اإلس�ناد ، انظر 

»العراق يف أحاديث الفتن« أليب عبيدة مشهور )2: 540(.
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لكنَّ الحديَث ُيش�يُر إلى ُس�نٍَّة َتُخصُّ الُخلفاَء، فهل هناك ُسنٌَّة أخرى غيُر ُسنَِّة 
النَّبيِّ m للُخَلَفاِء؟

الت � غيُر مفهوِم  عَوِة وفقِه التَّحوُّ نَِّة هنا � في فقِه الدَّ والجواُب: أنَّ مفهوَم السُّ
َرِة، َفُسنَُّة النَّبيِّ m وُسنَُّة الُخلفاِء هي مواِقُفهم  �نَِّة عند ُعلماِء األُصوِل الُمقرَّ السُّ
عن�د االخت�الِف واالحت�داِم ، وُربَّم�ا خالف�وا المأل�وَف الُمتع�اَرَف عليه لدى 
وا عليها بالنَّواِج�ِذ«)1( حيُث إنَّ النُّصوَص ُمخَتِلَفٌة  العلم�اء ، ولهذا يقوُل: »َعضُّ
َع�ٌة ويجري االجتهاُد مجراُه من االختالِف وُوجهاِت النََّظِر المش�روعِة،  وُمَتنوِّ
َر بعدها  �نَِن الواردِة وما تقرَّ اتي بعد النََّظِر في السُّ ا المواِقُف فهي االجتهاُد الذَّ أمَّ
م�ن المواِق�ِف ، كما فعل الخليف�ة أبوبك�ٍر الصديُق v في محارب�ِة مانعي 

الزكاِة وتنازل اإلمام الحسن v عن الخالفة. 
�ُل به�ذا المفهوِم أنَّ ُس�نََّة المواقِف هي ُس�نَُّة التَّطبيِق األخالِق�يِّ في فِقِه  فيتأصَّ
َع عنها من اجتهاداٍت  ِة وما تفرَّ نَِن القولِيَِّة والِفعِليَِّة والتَّقريِريَّ عَوِة لمجموِع السُّ الدَّ
ع�َوِة ِوع�اءًا جامعًا  ف�ي األُص�وِل وفِق�ِه المذاِه�ِب ، وبهذا الَفه�ِم يك�ون فِقُه الدَّ
الِت لُِس�لوِك ُعلماِء األُصوِل وُعَلم�اِء المذَهبِيَِّة في عالَقتِهم  وَضابِط�ًا بِفقِه التَّحوُّ
�ريَعِة  بَِبعِضِهم الَبعِض ، وعالقاتِهم بالُمخالِِف والُمعاِرِض وعالَقتِهم بَِتطبيِق الشَّ
�ريَعُة قب�ل أن تكوَن قانون�ًا أو ُدس�تورًا لَِفرِض نِظاٍم َش�رِعيٍّ  �عوِب. فالشَّ ف�ي الشُّ
َرٍة ومعصومٍة وُس�لوٌك لُِقدَوٍة َحَس�نٍَة  ٌة لذاٍت ُمَطهَّ وإقاَمِة ُحدوٍد فهي مواِقُف َدَعِويَّ
انيٍّ وَسُموٍّ إيمانيٍّ ال مجاَل فيها الستفزازاِت الطَّبِع  وانعكاساٌت َشرِعيٌَّة لَِوحٍي َربَّ

�رِع، قال فيه تعال�ى: ژ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  أو تطوي�ِع ُنصوِص الشَّ

)1( سبق خترجيه . 
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كما أنَّ »سنَة الداللِة« المقِررِة أصالَة فقِه التحوالِت وسالمَة متجِهه االستدالليِّ 
عِت  َتُس�دُّ الثغرَة الت�ي فتحْتها مدارُس القب�ِض والنقِض في المرحل�ِة ، والتي طوَّ
النص�وَص إلحراِج األم�ِة فيما ال يلزُمها اإلح�راُج فيه، فالقائل�ون: )هذا لم يكْن 
عل�ى عهِد رس�ول الله m أو ل�م يكْن على عهِد صحابتِه( َيَرْوَنها اس�تدالالً على 
الجن�وِح والمخالف�ة لم�ا أصلوه أو فهم�وه ، مع أنَّ ه�ذه العبارَة ال أص�َل لها في 
االس�تدالِل بع�د أن قرَر العلماُء في ثوابِت األصوِل أّن االس�تدالَل يكون بالس�نِة 
القوليِة والفعليِة والتقريريِة ، سواًء كان الفعُل على عهِد رسوِل الله m وصحابته 
ئ أو لم يكْن . فَلُربَّ أمٍر لم يكْن على عهِد رس�ول الله m وال على عهد 

َرِة. صحابتِِه ئ � وتأكدْت صحة العمِل به � مبنيٌّ على السنِن المَقرَّ
ومن أجل هذا القيد الشرعي ظهر معنى »سنة الداللة« في علم فقه التحوالت 
كما س�بقت اإلش�ارة إلى تعريفها، ليؤكد ش�رعية العمل بما لم يكن على عهد 

رسول الله m وال عهد صحابته ما دام له داللة من الكتاب أو السنة.
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 إِنَّ مهم�َة حديِث جبري�َل ش مهمٌة ذاُت مدلوالٍت عظيم�ٍة جعلْت علماَء 
�نَِّة« برغم تجاوِزهم للرك�ِن الرابِع منه ،  األص�وِل يطلقون عليه حديَث »أمِّ السُّ
وحصِرهُم الركنيَة على الثالثِة الثوابِت األولى: اإلس�الِم واإليماِن واإلحس�اِن 
فق�ط، وربما كان عذُرهم اعتناُؤهم بما هو أهمُّ في نظِرهم إلقامِة البناِء العقِديِّ 
والش�رعيِّ والس�لوكيِّ الذي تس�تقيُم به ش�ؤوُن األمة ، أما النواقُض والنقائُض 
والعالم�اُت واألش�راُط فق�د كان حظُّها عنده�م إلحاَقها بركِن اإليم�اِن باليوِم 

اآلخِر لتصبَح فرعًا ال يتجزُأ من العلِم بأمِر اآلخرِة .
والس�ياُق الش�رعيُّ في حدي�ِث جبريَل ينف�ي هذا اإللح�اَق وُيْف�ِرُد عالماِت 
الس�اعِة ع�ن اإليماِن بالي�وِم اآلخِر ، ويض�ُع هذا العلَم مس�تقالًّ بذاتِ�ه ومراتبِه 
ومقاماتِ�ه وعلوِم�ه، وأّن اإليم�اَن بالي�وِم اآلخِر رك�ٌن من أركاِن اإليم�اِن يربُط 
بي�ن المرِء وعالِم الموِت والبرزِخ والبعِث والنش�وِر ، مع ذل�ك اليوم من أموِر 

الحساِب والعقاِب ورفِع الدرجاِت ونيِل الثواِب . 
وإذا كاَن هن�اك رب�ٌط بين اليوِم اآلخِر وعلوِم الس�اعِة فإن المقصوَد بالس�اعِة 
حلوُل س�اعِة الموِت وما بعَدها كما س�بق ذكره،وأّما ما نحن بصدِده في إثباِت 
ركني�ِة الرك�ِن الراب�ِع فهو عالقُت�ه بالحياِة وأم�وِر تقلباتِها وتحوالتِه�ا وما يطرُأ 
على اإلنس�انيِة وعلى األمِة اإلسالميِة من حبكِة الشيطاِن وجنوده ، وما يقع من 
فتنِة المس�يِخ الدجاِل وهيمنتِه المتوقعة على األمِم والش�عوِب ، وما يسبُق هذه 
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الهيمنة من امتداد فتنته في مجموِع حياِة األمِة حاكمًا ومحكومًا عالمًا ومتعلمًا، 
يِن وإدباٍر من الِعلِم. ٍة من الدِّ حتى ُيتَرَك ذكُره على المنابِر ويخرَج في ِخفَّ

يِن«)1( َنقَص  ٍة ِمَن الدِّ وف�ي فهِمنا المحدوِد نعتقُد أنَّ من معاني »َيْخُرُج في ِخفَّ
ابِ�ِع، وأّن من معاني »فِ�ي إِْدَباٍر ِمَن الِعْلِم«)2( إهم�اَل أركان الدين كلها  ُرْكنِ�ِه الرَّ

وكلِّ تفريعاتِها كفقٍه شرعيٍّ للحياة والتحوالِت.
وعلى هذا التأصيِل الشرعيِّ يصبُح الركُن الرابُع من أركان الديِن متحررًا من 
َتَبِعيَّتِ�ِه لركِن اإليم�اِن باليوِم اآلخِر ومنفصاًل عنه ومس�تقاًل بذاتِه ِضْمَن حديِث 
جبري�َل بأركانِ�ه األربعِة ، وعلينا أن َنْع�ُذَر علماَء األصوِل وَمن َنَه�َج ُمنَْتَهَجُهْم 
في تعطيِل ركنيِة العالماِت ، ربما لعدِم الحاجِة إليه إباَن مرحلِة التدويِن والبناِء 
الش�رعيِّ لمراتِب عل�وِم العقائِد واألحكاِم الش�رعيِة ومراتِب الس�لوِك، وربما 

لسبٍب آخر اللُه أعلُم به.
يَِّة والتبويِب  �نَِّة« يحتاُج إلى إعادِة القراءِة النَّصِّ وحديُث جبريَل ش »ُأمُّ السُّ
األصوليِّ لركنّيتِه كي ينس�جَم مع الَوحدِة الموضوعيِة للحديِث ذاتِه، ولوظيفتِه 
الهامِة بي�ن األركان األخرى. وخصوصًا في عهِدنا المتَِّصِف بالنقِض والقبِض 
�ِة« بِِصَلٍة. َوَلْس�نَا في حاجٍة  والمتص�ِف كذل�ك بم�ا ال َيُمتُّ إل�ى »الديانِة الحقَّ
تِنا ، وربما  إلص�داِر حك�ٍم لمن آم�َن به أو من لم ُيْؤِم�ُن به ، فهذا ليس م�ن َمَهمَّ

اشتغَل به البعُض تبعًا للمألوِف لدى علماِء األصوِل وفقهاِء الثوابِت.
والمس�ألُة مس�ألُة إعادٍة واعي�ٍة للقراءِة والتوظيِف فحس�ُب ، وبه�ِذه اإلعادِة 

)1( »املستدرك عىل الصحيحن« )8613(.
)2( »مسند أمحد« )16667( .
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تتجدُد القراءُة مرتبطًة بالمعاني الشرعيِة لفقِه التحوالِت.
إنَّ رب�َط الركِن الراب�ِع من أركاِن الديِن ب�األركاِن الثالثِة ودراس�َتها مجتمعًة 
كأصٍل ش�رعيٍّ للديانِة هو من وجهة نظرنا أس�اُس تصحيِح كثير مما حلَّ باألمِة 
من طائفيٍة وقبليٍة عصبيٍة وصراٍع طبقيٍّ واعتقاديٍّ واجتماعيٍّ وسياسيٍّ ولو ِمن 
بع�ِض الوجوِه، حيث إّن انعداَم دراس�ِة هذا الركِن اله�امِّ َفَتَح بابَا من التضارِب 
والتناقِض والتحريِش والمنافسِة بين الُمَصلِّيَن على غيِر َبيِّنٍَة حتى حلَّ باألمِة ما 
أخب�َر عن�ه m من موعوداِت الركِن الرابِع في مثل قوله m : »إنَّه س�تأتي على 
ُب فِيها الصاِدُق، وُيؤتَمُن فِيها  ُق فِيها الكاِذُب ، وُيكذَّ اعٌة: ُيصدَّ الناس ِسنوَن َخدَّ
ُن فِيها األمي�ُن، وينطق فيها الرويبضة« ، قي�ل : وما الرويبضة يا  الَخائ�ُن، وُيخ�وَّ

ِة«)1(. ُم في َأْمِر الَعامَّ ِفيُه َيَتَكلَّ رسول الله ، قال : »السَّ
ومث�ُل ه�ذه الظواه�ِر ال تخ�صُّ قضاي�ا الحي�اِة الدنيويِة ، ب�ل تش�مُل الديانَة 
واألمان�َة والموروث�اِت والِقَيَم واألس�انيَد والعدالَة. وأمُر اللِه ف�ي عباِده كائٌن، 
والقض�اُء والق�دُر ال مف�رَّ من�ه، ولك�ّن التبي�اَن والوض�وَح وفهَم األم�وِر على 

مقتضاها الش�رعيِّ خيٌر من الَعَماَيِة والجهالِة.. قال تعالى: )ڑڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ( ]األنفال:42[.

والش�يطاُن مخلوٌق ح�اذٌق َفطٌِن، ُيْخ�ِرُب البيوَت بأيدي أهِله�ا، ويبثُّ روَح 
الُفرق�ِة والبغضاَء والحس�ِد بي�ن الُمَصلِّيَن كم�ا َبثََّها من قبُل بي�ن األمِم ، بدليِل 
ق�وِل النبيِّ m: »َدبَّ إَِلْيُكْم َداُء اأْلَُمِم َقْبَلُكْمَ اْلَبْغَضاُء والَحَس�ُد، َواْلَبْغَضاُء ِهَي 

)1( »مسند أمحد« )7912( .
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َعِر«)1(. اْلَحالَِقُة ، َحالَِقُةُ الدين اَلَحالَِقُة الشَّ
وه�ذا النصُّ النبويُّ ب�ارُز المعنى في إصاب�ِة األمِة المحمديِة بم�ا ُأصيبْت به 
َباِع الش�يطانيِة، وال عالَج له غيَر ما أخبَر عنه m في  األمُم الس�الفُة من َأَثِر الطِّ
باقي الحديث ، وهو قوله ى : »َأَواَل َأُدلُُّكُم َعَلى َشْيٍء إَِذا َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم؟... 
اَلَم َبْينَُكْم«)2( ، وإفشاُء الس�الِم بكافة معانِيِه عالٌج نبويٌّ ال بديَل عنه  َأْفُش�وا السَّ
وال خي�اَر أفض�َل منه، ولعل فقَه التح�والِت يعطي مدل�والِت الحديِث اآلنف 

َفُه اآلخروَن.  ذكره ُبعدًا عمليًا في الواقِع أكثَر مّما َعَرَفُه أو َعرَّ
َرُه اآلخذوَن بثالثيِة األركاِن  ُروا النُُّصوَص إال بما َفسَّ ِذيَن لم ُيَفسِّ واآلخروَن الَّ
َصُع�َب عليه�م من ُكلِّ الُوُج�وِه َرْبُط المعاني الش�رعيِة في أحادي�ِث العالماِت 
�روا الحديَث  والمتغي�راِت بالواقِع النع�داِم الركنيِة لهذا الفقِه الهامِّ ، وربما فسَّ
المش�اَر إلي�ه كغيِره م�ن األحاديِث على صفِة الس��رِد والحكاي�ِة والتحذيِر من 
تل�ك الظواه�ِر بالعم�وِم.. أم�ا فقُه التح�والِت فِمن وظائِف�ه الرب�ُط الوثيُق بين 
الثواب�ِت ومعرفُة أوعيتِه�ا وأمكنتِها ومادِة علِمها وبين حقيق�ِة أهِلها والناطقيَن 
بَِه�ا ، كما َأنَّ ِمن َوَظائِفه الربُط الوثيُق بين المتغيراِت وأس�بابِها ولغتِها وهويتِها 
ثِيه�ا وفقهاَءها وأعالَمها وحكاَمها، وكان  وبي�ن نقطِة التحوِل التي أبرزْت ُمحدِّ
هذا الفنُّ س�مَة العدي�ِد من الصحابِة وآِل البي�ِت وعلماِء األم�ِة الذين َعاَصُروا 
التح�والِت وش�هدوا المتغيراِت من�ذ العص��راألوِل، واتخ�ذوا مواقَفُهم َوْفَق 
ِقراَءتِِهُم الشرعيِة للحوادِث والتحوالِت من واقِع المعرفِة للخيِر وأهِله وللش�ر 

.m وأتباِعه، كما تحدَث عنهم وأخبَر عن عالماتِهم َمن ال ينطُق عن الهوى

)1( »مسند أمحد« )1412( .

)2( »صحيح مسلم« )54( .
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الِت ورد في النص تس�ميته بفقه الساعة)1( ، أو فقه أمارات وأعالم  فِقُه التَّحوُّ
وش�راط الساعة)2( ، وس�ماه الصحابة ئ: العلُم بما كاَن وما هو كائٌن إلى 

أن تقوَم الساعُة)3( .
اِت  َ ِعيُّ لَِا َجَرىٰ َوَيِْري ِمْن ُسنَِن التََّغيُّ ْ وفي االصطالح فتعريفه هو: الَفْهُم الشَّ
اِت الِعْلِم  اِت يف احَلَياِة اإِلْنَس�انِيَِّة َوالَكْونِيَّ�ِة، َوَما َطَرَأ َوَيْطَرُأ ِمْن ُمْس�َتَجدَّ َ َواُلَتَغ�يِّ
النََّظ�ِريِّ َوالتَّْطبِيِقيِّ َوالثََّقاَفِة َواحَلَواِدِث َوالِفَتِن يف َمَراِحِل احَلَياِة اإِلْنَس�انِيَِّة ُعُمومًا 
ا َعىلٰ ِصَفِة الِقَراَءِة ااِلْستَِباِقيَِّة  اَعِة ، إِمَّ ِة ُخُصوصًا إِلٰ ِقَياِم السَّ ِديَّ ِة اُلَحمَّ َوَمَراِحِل األُمَّ

)1(  م�ن ق�ول ابن مس�عود مل�ا أراد أن يتلقى ه�ذا العلم ع�ن النبي mفي�ام رواه الطرباين يف  
مْحَِن، َهْل  ، َفُقْل�ُت: َأَبا َعْب�َد الرَّ »الكب�ر« )10556(، ق�ال ابن مس�عود: َس�ْل َيا َس�ْعِديُّ
، َسَأْلَتنِي  اَعُة َوَكاَن ُمتَِّكًئا َفاْسَتَوى َجالًِسا، َفَقاَل: َيا َسْعِديُّ اَعِة ِمْن ِعْلٍم ُتْعَرُف بِِه السَّ لِلسَّ
اَعُة  اَعِة ِمْن ِعْلٍم ُتْعَرُف بِِه السَّ َعامَّ َسَأْلُت َعنُْه َرُسوَل اهلل ى، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَِّ، َهْل لِلسَّ
�اَعِة َأْش�َراًطا، َأال َوإِنَّ ِمْن َأْعالِم  �اَعِة َأْعالًم�ا، َوإِنَّ لِلسَّ َفَق�اَل يِل:»َيا اْبَن َمْس�ُعوٍد، إِنَّ لِلسَّ

اَعِة...« احلديث. السَّ
)2(  من قول جربيل ش: »فأخبرني عن أماراتها« »صحيح مس�لم« )8( ، ومن قول النبي 
اَعِة َأْشَراًطا« الطرباين يف  �اَعِة َأْعالًما، َوإِنَّ لِلسَّ m البن مس�عود: »َيا اْبَن َمْسُعوٍد، إِنَّ لِلسَّ

»الكبر« )10556(.
)3(  م�ن ق�ول عمرو بن أخط�ب يف »صحيح مس�لم« )5149(: »َفَأْخَبَرَنا بَِم�ا َكاَن َوبَِما ُهَو 
ُه  ِه َصلَّى اللَّ َكائٌِن«، ومن قول حذيفة يف »صحيح مس�لم« )5148(: »َأْخَبَرنِي َرُس�وُل اللَّ

اَعُة«. َم بَِما ُهَو َكائٌِن إَِلى َأْن َتُقوَم السَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
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ُعوِب ِمْن  ا َعىلٰ ِصَفِة الِقَراَءِة ااِلْستِْقَراِئيَِّة لَِتاِريِخ األَُمِم َوالشُّ لِْلَحَواِدِث َوالَوَقاِئِع ، َوإِمَّ
�أِن من كتاِب  َر في هذا الشَّ ُتُه: ما تقرَّ �نَِّة، ومادَّ َمَصاِدِرَه�ا األََساِس�يَِّة : الُقْرآِن َوالسُّ
ٍد m، وما َخَدَمُه الُعَلماُء من تقس�يِم العالماِت  اللِه تعالى وِمن ُس�نَِّة َنبِيِّ�ِه ُمَحمَّ

والتَّصنيِف فيها. 
والتعريُف هو مفتاُح ِسرِّ العبارِة أو الكلمِة ذاِت الهدِف المقصوِد، وقد اعتنٰى 
فاُته  العلم�اُء بالتعريفاِت ومعانِيها حتٰى صارْت ِعْلًما مس�تقالًّ له تصنيفاُته ومؤلَّ
في َش�ّتٰى الفن�وِن، إاِّل أنَّ فقَه التحوالِت لم َيحَظ بٰه�ذه الخاصيِة ولم َيْعَتِن َأَحٌد 
فيم�ا َنْعَل�ُم بقاموِس�ه وتعريفاتِه، وَظ�لَّ التعريُف لعالماِت الس�اعِة وأش�راطِها 
بِها وَس�َعِة  مح�دوَد الخدم�ِة قليَل ااِلعتناِء، م�ع أهميِة ورحابِة مواضيِعه وَتَش�عُّ

محتوياتِه.
وق�د َحاَوْلنَ�ا ُمنْ�ُذ ُب�ُروِز الفك�رِة المتاحِة م�ن عنِد اللِّٰه س�بحانه وتعال�ٰى لنا � 
�َر لنا  َل ما َتَيسَّ وربم�ا لَِغيِرنا أيض�ًا � َأْن َنَضَع أصوَل التعريِف بٰهذا العلِم ، وُنَفصِّ
من قاموِس�ه اللفظيِّ مع ش�رِح معناُه الش�رعيِّ ؛ ليصبَح العمُل به واالس�تدالُل 
بتعريفاتِه سهَل المناِل والتناوِل ، حيُث إنَّ علَم الساعِة المسمٰى بفقِه التحوالِت 
يرتب�ُط ارتباطًا وثيقًا بكافِة علوِم الثواب�ِت الثالثِة وال ينفصُم أحُدها عن اآلخِر؛ 
ألّنه�ا ِمن مش�كاٍة واحدٍة ؛ وفي س�ياِق حدي�ٍث واحٍد يحمُل وح�دَة الموضوِع 
ووضوَح الهدِف والغايِة ؛ وإْن تعددْت بعَد ٰذلك اقتباساُت الباحِث أو العالِم في 

أرجاِء المواضيِع المتنوعِة واألحاديِث الواردِة ذاِت العالقِة بعالماِت الساعِة.
لق�د امتألْت أحاديُث َم�ْن ال ينطُق عن الهوٰى m بالكلم�اِت ذاِت المدلوِل 
الخاصِّ المرتبِط إِّما بأحداِث الزماِن أو المكاِن أو اإلنساِن، سواًء فيما سبَق من 
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تاريِخ األمم والشعوب والرساالِت، أو ِمّما عاصَره m وشاَهَده من أمِر الديِن 
والدنيا، أو ما َوَصَل إليه العلُم به من َربِّه عزَّ وجلَّ ِمّما َس�َيُؤوُل إليه المس�لموَن 
م�ن جه�ٍة ، أو ما س�يؤوُل إليه العالُم اإلنس�انيُّ كلُّه من جهٍة أخ�رٰى، وما ينتظُر 
العالَم من َتَغيُّراٍت كونيٍة أو بيئيٍة أو مناخيٍة أو ثقافية أو علمية مس�تجدة ، مما ال 
كِّ في استيعاِب الش�ريعِة ومقوماتِها كافَة شؤوِن الديِن والدنيا،  َيَدُع مجاالً للشَّ
َعِلَم ٰذلك من َعِلَمُه وَحِفَظُه َمن َحِفَظُه وَنِسَيُه َمْن َنِسَيُه ، فَعْن أبي الدرداِء ؤ 
ِه m َوَما من  فيم�ا يروي�ِه الطبرانيُّ َعْن َأبِي َذرٍّ ؤ َقاَل: َلَقْد َتَرْكنَا َرُس�وَل اللَّ
 :m َطاِئٍر فِي الس�ماِء ُيَقلُِّب َجنَاَحْيِه إاِل وق�د َأْوَجَد َلنَا فِيِه ِعْلًما)1( ، َقاَل : َفَقاَل
ُب ِمَن اْلَجنَّ�ِة، وُيَباِعُد ِمَن النَّاِر ، إاِل َوَق�ْد ُبيَِّن َلُكْم«)2( ، وفي  »َم�ا َبِقَي َش�ْيٌء ُيَقرِّ
ِه m َقاَل: »َلَيْأتَِينَّ َعَلى النَّاِس َزَماٌن اَل َيْبَقى َأَحٌد  حديِث َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَّ

َبا ، فإن َلْم َيْأُكْلُه َأَصاَبُه ِمْن ُبَخاِرِه«)3(.  إاِلَّ َأَكَل الرِّ
ُب m ، وبهذا القول يظه�ر مفهوم االرتباِط  إن�ه قوُل من ال َيْك�ِذُب وال ُيكذَّ
الح�قِّ بين الديانِة والتاريِخ كم�ا يظهُر فكُّ االرتباِط بينهم�ا بمثِل ٰهذه النقائِض 

الخطيرِة.
وعل�ٰى ه�ذا القي�اِس يك�وُن للتعريف�اِت موقٌع ه�امٌّ م�ن الديانِة اإلس�الميِة ، 
وخصوصًا في عالماِت الساعِة ومسائِل الركِن الرابِع من أركاِن الديِن إذا ُقِرَئْت 

»مسند البزار« )3897( .  )1(
)2( »املعجم الكبر« للطرباين )1647( ، »سلسلة األحاديث الصحيحية« لأللباين )1803(. 
)3( »سنن أيب داود« )3331( ، ويف رواية: »أصابه من ُغباِره« ، و»املستدرك عىل الصحيحن« 

. )2162(
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علٰى الوجِه المطلوِب.
فعلٰى سبيِل المثاِل ال الحصِر، عند عرِضنا لحديِث األعرابيِّ السائِل عن الساعِة 
 : �اَعَة« ُثمَّ ق�وِل األعرابيِّ وق�وِل رس�ول الله m : »إَِذا ُضيَِّع�ِت األََماَنُة فاْنَتظِِر السَّ
وكيف إضاعُتها يا رس�وَل الله؟ ثم قولِه m : »إذا ُأْس�نَِد األمُر إل�ٰى َغْيِر َأْهلِِه«)1(؛ 
تِي َتْربُِط بين الديانِة كش�ريعٍة ، وبيَن  َنِج�ُد في ٰهذا الحديِث بعضًا من التعريفاِت الَّ

التاريِخ كمرحلٍة وأحداٍث وتحوالٍت، ومنها:
 m إَِذا ُضيَِّعْت« اإلضاعة . »األََماَنُة« منهجيُة الحقِّ التي جاَء بها رسوُل الله«

في الحكِم والعلِم والسلوِك.
َد« سياسُة المؤامراِت : التوسيد واإلسناد. »إذا ُوسِّ

»األمُر« أمر الحكم و أمر العلم .
ة ، من وكالء عمل، ورؤس�اء منظمات  »إل�ٰى َغْي�ِر َأْهلِِه« إلى غير ُع�ُدوِل األُمَّ
ودول، كما قال رس�ول الله m: »َحّتى َيْبَقى َمْن ال َيْعَلُم ، َفَيتَِّخَذ النَّاُس ُرَؤَساَء 

االً َفُيْسَتْفَتْوا َفُيْفُتوا بَِغْيِر ِعْلٍم َفُيِضلُّوا َوَيِضلُّوا«)2(. ُجهَّ
وٰه�ذه التعريف�اُت ترب�ُط األمَة بمراحَل وش�خوٍص وتح�والٍت خطيرة ذاِت 
قيم�ٍة اعتباريٍة في مس�يرِة الديانِة وتاريِخه�ا المتحوِل.. ربم�ا ال ُيولي لها اليوَم 
العلماُء باالً وال اهتمامًا.. وال ُيْمِكُن َلُهْم بَِأيِّ حاٍل من األحواِل أْن َيَضُعوا نقاَط 

َد األمُر«. )1( »صحيح البخاري« )6496( ، ويف رواية: »إذا ُوسِّ
)2( هذه رواية أمحد وصححها أمحد ش�اكر )6896( ، وأم�ا رواية البخاري )100(فلفظها: 
»حت�ى إذا ل�م ُيب�ِق عالمًا اتخ�ذ الناُس رؤس�اَء جهاالً فُس�ئلوا فأفتوا بغير عل�م ، فضلوا 

وأضلوا«. 
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المعاني النبويِة علٰى مباني المرحلِة الغثائيِة النعداِم العلِم بتبويِب الركِن الرابِع 
م�ن أركاِن الديِن، فضاًل عن تفصيالتِه وتفريعاتِه واإلش�اراِت المس�تقبليِة فيه. 
وه�م َمع�ذوروَن فيما س�بق، أما اليوَم فال ُع�ذَر لنا وال لغيرنا ف�ي وجوِب َلْفِت 
النظِر للربِط الش�رعيِّ بي�َن الديانِة والتاريِخ علٰى ضوِء دراس�ِة الركِن الرابِع من 

أركاِن الديِن.
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كاَن الب�د ل�ي م�ن الكتاب�ِة ف�ي ه�ذه المس�ألِة الت�ي ش�غلْت العش�رات م�ن 
وا أمر اإلعادة للركنية الرابعة بالقبول واالقتناع، ولكنهم  المعاصري�ن الذين تلقُّ
ش�غلوا أنفس�هم بإحراِج الس�ابقيَن وإحراجنا حوَل مس�ألِة اإلثِم المترتِب على 
إغف�اِل الرك�ِن أو عدَم اإليماِن به ، ولم يقف األمر عند هذا الحدِّ بل تعداُه لدى 
اآلخري�ن إلى مطالبتهم تجني�َب األمِة التن�اوَل لركنيِة الركِن الراب�ِع تمامًا طلبًا 
للس�المِة ف�ي إص�داِر األحكاِم المفترض�ة، وقال�وا: كفانا التناول فإنَّ ما وس�َع 
�لف يس�ُع الخَلف ، وَكُثَر اللجاج وأقاويل اإلحراج، حتى ش�عرنا بضرورِة  السَّ
التن�اول للموض�وِع من وجهة »فقه التح�والت« ال من وجه�ة نظرنا، حيث إنَّ 
الغالبي�َة من معاصرين�ا يعتبروَن األمر المطروَح ن�زوَة ذاٍت وفكرَة مفكٍر وثمرَة 

قراءٍة شخصية وإلى غير ذلك.
وال بد أن نعذرهم بَوعي، كما نعذُر السابقين الذين لم يتناولوا الموضوع من 
موا أهميَة ما  أساسه، ونبسط لمعاصرينا وجهِة نظِر صاحب الملَّة ذاته m ليتفهَّ
يقوله من ال ينطق عن الهوى m حوَل الموضوِع، أو في أقلِّ التقديراِت فهمنا 

عن الموضوع.
فهن�اك الحديث الذي رواه ابن ماجه وأورده صاحب كنز العمال برقم )10: 
َلها فَمن  216( ع�ن جابر قال: قال رس�ول الله m: »إذا لعَن آخ�ُر هذه األمِة أوَّ
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ٍد «)1(  كان عن�َده ِعلٌم َفْلُيْظِهْرُه ، فإنَّ كات�َم العلِم يومئٍذ ككاتِِم ما ُأنزَل على ُمَحمَّ
َله�ا ، فَمن َكَتَم َحِديثًا فق�د َكَتَم ما َأْنَزَل  وف�ي رواي�ة: »إذا لعَن آخُر هذه األمِة أوَّ
الل�ُه«)2( ، وحديث مس�لم عن أبي هري�رة ؤ: »إنَّ الديَن َب�َدَأ غريبًا ويرجُع 
غريبًا ، فطوبى للغرباء.. الذين ُيْصلُِحون ما َأْفَسَد الناُس ِمن َبْعِدي ِمْن ُسنَّتِي«)3(.
�نة،  وم�ن معاني ه�ذه األحاديث ُيفهم ض�رورُة إحياِء ما أماَت الناس من السُّ
ومنه�ا )الركن الرابع من أركان الدي�ن(. كما يجُب إظهاُر هذا الِعلم عند ظهور 

لعن آخر األمة ألولها، وفي الحديث وعيٌد شديٌد لكاتِم هذا العلم.
والع�ذر المعلوم لكتم الس�ابقين ه�ذا العلم ما روي عن أب�ي هريرة ؤ: 
)حفظُت عن رس�ول الله m وعاءين ، فأما أحُدهم�ا فبثثُته فيكم ، وأما اآلخُر 
فل�و بثثُت�ه ُقطَِع ه�ذا البلع�وَم()4(. ففي عص�ِر أبي هري�رة وما ت�الُه كان التناوُل 
له�ذا الِعلم المختص بالنواقِض والنقائِض وعالمات الس�اعِة وُمضالِت الفتِن 

)1( »املعجم األوس�ط« للطرباين )430( ، ضعيف من تفردات أحد الرواة؛ لكن له روايات 
أخ�رى كابن ماجه )263( والبخاري يف »التاري�خ« )180/1/2( ، وابن أيب عاصم يف 
»الس�نة« )994( ، و أبوعمرو الداين يف »الفتن« )287( وابن عساكر يف »تاريخ دمشق« 

)17: 5( وقال : له متابعة .
)2( »س�نن ابن ماجه« )2630( ، قال ابن القيم يف »هتذيب الس�نن« )10: 93( وقال: رجاله 

ثقات.
)3( »س�نن الرتم�ذي« )2630( وق�ال: حس�ن صحي�ح ، ويف رواية للخطي�ب البغدادي يف 
»رشف أصح�اب احلديث«)1: 23( : »الذين يحيون س�نتي من بع�دي ويعلمونها عباد 

الله« ، وانظر »إحتاف اجلامعة« للتوجيري )1: 65(.
)4( »صحيح البخاري« )120( .
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ِث بها مش�غلًة للن�اس وتحريضًا على إث�ارِة الفتنِة بين  واإلفص�اِح عنها والتحدُّ
المصلِّي�ن، وخاص�ة في عصِر الُملك العضوض الذي اضط�ر فيه غالب علماء 
الح�قِّ واألمان�ِة لكت�ِم أنفاس�هم ومج�اراة الواق�ع ف�ي الظاهر، مع االس�تقباِح 
واالس�تنكاِر بالباط�ِن وص�رِف العقول والقل�وب والجوارح إلى بن�اِء الثوابت 
الثالث�ة وإش�اعِة أمره�ا وخبره�ا وأثره�ا وتأثيرها باعتبارها القاس�م الش�رعي 
المش�ترك بين الجميع ، أما علُم الساعِة ومضالِت الفتِن واألشراِط والعالماِت 
فأمر َيكش�ف عيوَن الفتن�ة ونماذَج النفاق وزعماَء الضاللة في مس�توى قراري 

الُحكِم والِعلم. 
ك  وأما في عصِرنا الحديث فاألمر ال يحتاج إلى مجاراة وال مداراة ؛ ألنَّ ُمالَّ
القرار الِفعلي ال ِصلة لهم باإلسالم كله، وُهم أعداُء األمِة من الكفار المهيمنين 
رات الخاصة والعامة، وم�ا الرموُز الحاكم�ة والعالمة في مرحلتنا  عل�ى المق�دَّ
المعاصرة إال أدواُت تنفيذ، وعس�اكر ضبٍط للواقِع ومن فيه ، وأمام هذه الحالة 
ي وال االنط�واء، بل يلزمنا اإلب�الغ واإلظهار ؛ إلنقاذ  المش�ينة ال يلزمن�ا التخفِّ

گ(  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  و)ڑ  إنق�اذه ،  يمك�ن  م�ا 
]األنفال:42[.

ال ، ونحن ُأمة ُأوِكَل�ْت إلينا ُمهمة األمِر  فالعص�ُر عصُر َدَج�ٍل ودجاجلة ودجَّ
بالمعروِف والنهي عن المنكر، ومن األمر بالمعروف والنهي عن المنكِر إحياُء 
نن إلى صراٍع اعتقادي  �نِن الميتِة والمهجورة، بدياًل عن تحويل الِعلم والسُّ السُّ
واقتص�ادي وطائفي وَطبقي كما هو ُمالحٌظ وُمش�اهٌد في المرحلِة ومس�يراتها 

االنفعالية باسم الديانة والتديُّن.
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ُلنا لمسؤولياتنا في المرحلة المعاصرِة أكثُر  فإعذاُرنا للسابقين واجٌب، وتحمُّ
وجوب�ًا وإلزام�ًا، وإظهاُر ما َكَتَم الن�اُس من ِعلم الكتاِب والس�نة حياٌة وتجديٌد 

ووفاٌء للديِن والملِة واألم�ة المرحومة.. )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ( ]يوسف:21[.

وأم�ا إص�داُر األح�كاِم على من ل�م يؤمن بالرك�ِن الرابِع ول�م يتعب�َد اللَه بِه 
ه وال ندع�و إليه، وال نرى فيه إال فتن�ًة من الفتِن المضلَّة باس�م العقيدِة  ف�ال ُنِق�رُّ
والدين، س�واء في النظِر للسابقين أو في النظِر للمعاصرين ومواقفهم من قبول 
ه ، ومبدأ الِحكمة والموعظة الحس�نة تقتضي عرَض هذا األمِر  هذا الركن أو َردِّ
عل�ى العق�الِء واألمناِء من القادة والعلماء، ليعرف الن�اس بهم أهمية االبتعاَث 
الواعي لهذا الركن المهجوِر على ضوابِط الش�ريعِة ومنهج الوس�طية الش�رعية 

واالعتدال الواعي دون غلٍو وال جفاٍء وال إفراٍط وال تفريط)1(.

قال اإلمام ابن قتيبة: قد ُكنا زمانًا نعتذُر من اجلهِل، فقد رِصنا اآلن نحتاُج إىل االعتذاِر   )1(
ل ُشكَر الناِس بالتنبيِه والداللِة، فرِصنا نرىض بالسالمِة! وليس هذا  من العلِم! وكنا ُنؤمِّ
بعجيٍب مع انقالِب األحواِل، وال ُينَكُر مع تغرُّ الزمان، ويف اهللِّٰ َخَلٌف، وهو امُلسَتَعاُن. 

»إصالح الغلط« ص47-46.
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�ٍة َقِضيٌَّة، ول�كلِّ جيٍل وظائ�ُف، وبمق�داِر تربيِة الجيِل عل�ى وظائفِه  ل�كلِّ ُأمَّ
المنبثقِة من ش�رِف القضايا َيْسُطُع التفاؤُل في فِم الزمان المبتسِم، ومن قضايانا 
تِنَ�ا التاريخيِة مربوطًة برباِط الديانِة اإلس�الميِة ، فالقوميُة  المصيري�ِة معرفُة ُهِويَّ
العربيُة والقَبليُة واألس�رُة ليس�ْت رابَطن�ا العالميَّ وهويَتنا الش�رعيَة، وإنما هي 
الح�دُّ األدنى من لغ�ِة التعارِف ، أما الهويُة التي َصنََعها اإلس�الُم لنا ودعانا إلى 
َتَبنِّيَها وإش�اعِة َخَبِرَها وأثِرها إنما هي  )الديانُة اإلس�الميُة(.. تِلُكُم الديانُة التي 
ن�ا َوَدَعاَن�ا إليها بقول�ه تعال�ى: )چ چ چ ڇ ڇ  َرِضَيَه�ا لن�ا َربُّ
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]المائ�دة:3[، فكي�َف ضاعْت هذه الهويُة 

العالميُة وبقيْت لنا جزئياُت التعريفاِت والتعارف؟
ها وأعظِمها: ين فينا متنوعٌة ومتعددٌة ، ومن أهمِّ يِن( ، وغربُة الدِّ َها )ُغْرَبُة الدِّ إِنَّ

َر  رَ�
��ل�عَت �ُب � � �عتْ�َد ���ُب  *

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ   
ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ُع�َرٰى  »َلُتنَْقَض�نَّ  ]إبراهي�م:27-26[ ،   ) ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ُلُهنَّ  �َك النَّاُس بالَّتِ�ي َتلِيَها، َأوَّ َما انَتَقَضْت ُعْرَوٌة َتَمسَّ ْس�اَلِم ُعْرَوًة ُع�ْرَوًة ، ُكلَّ اإْلِ

اَلُة«)1(. َنْقضًا اْلُحْكُم َوآِخُرُهنَّ الصَّ
لِت »الكلمُة الطيبُة« إلى »كلمٍة خبيثٍة«..  َلَقْد َفَقَدِت األمُة قراَرها العالميَّ فتحوَّ

)1( »مسند أمحد« )22160( »صحيح ابن حبان« )6715( . 
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)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(، ولع�لَّ كثي�رًا من أش�باِهنا وأمثالِنا ال 
َيَرْوَن ما َنَراُه وال يرغبوَن في ُصَوِر التش�اؤِم التي نتناوُلها عن األمِة وعن الكلمِة 
ُهْم َيَرْوَن األموَر ال تتجاوُز المألوَف ، وَيَرْوَن أنَّهم بخيٍر وأّن الحياَة  الطيبِة، إذ إِنَّ

جميلٌة ومتفائلٌة.. فلماذا هذا التحليُل الغريُب المريُب؟
والتحلي�ُل الغري�ُب المريُب عندهم راج�ٌع وعائٌد إلى فق�داِن قراءتِهم للركِن 
الراب�ِع م�ن أركاِن الديِن، ولو قرُؤوه كما قرأه رس�وُل الله m وكما َقاَل�ُه َوَأْثَبَتُه 
 :m وكم�ا آَمَن به ص�دوُر الصحابِة وأئمِة آِل البيِت ئ ؛ َلَعرُفوا س�رَّ قوله
ْذُتْم بِالنَِّساِء َعَلى  ِه َلْو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقلِياًل َوَلَبَكْيُتْم َكثِيًرا ، َوَما َتَلذَّ »َواللَّٰ
ِه«)1(؛ ألنَّ رسوَل اللِه m َعِلَم  ُعَداِت َتْجَأُروَن إَِلى اللَّٰ اْلُفُرِش ، َوَلَخَرْجُتْم إَِلٰى الصُّ
م�ا لم َيْعَلْمُه غي�ُره، وأهُل بيته وصحابُته علموا من ِعْلِمِه ما َرَفَع لديهْم مس�توى 
االس�تعداِد واليقظِة فعاش�وا في قلق وراحة به، حتى هانِت الدنيا وما عليها، أما 

قضيُتهم المصيريُة: وحدُة القراِر، وسرُّ االستقراِر، وضماُن االستمراِر.
ر االس�تمراُر، وج�اء أمر الله.. )ڈ  وبفقداِن القراِر ذهب االس�تقراُر، وتعذَّ
ڈ ژ ژ ڑ ( ]النح�ل:1[.. ولس�نا ف�ي مع�ِرِض محاكمِة المراح�ِل وإدانِة 

األفراِد، وإنما نحن في تقريِر الحاِل وتشخيِص الحالِة.. فلعل وعسى.

َ
�هت
َّ
��ل�ُه�َو��ت �ُب � � �عتْ�َد ���ُب  *

وبفقداِن القراِر العالم�يِّ ظلِت القوميُة والقبليُة والعصبيُة والطائفيُة والعائليُة 

)1( »س�نن ابن ماجه« )4190( ، »س�نن الرتمذي« )2312( ، »املستدرك عىل الصحيحن« 
)3883( ق�ال احلاكم : هذا حديث صحيح اإلس�ناد ول يرج�اه . وتتمته: »َلَوِدْدُت أني 

كنُت َشَجَرًة ُتعضُد«.
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�ُر أبنَيَته وتحرُق أش�جاَره وأف�كاَره.. وَم�ن َخْلَفَها؟..  تعب�ُث باالس�تقراِر وتدمِّ
أِ  الش�يطاُن والعقُل الكافُر الممس�وُخ، حتى ُأصيَب َحَمَلُة َقَراَرِي الحكِم الُمَجزَّ
�اِت، واالعتداُد  والعل�ِم المقب�وِض بِداِء األم�ِم ، وِم�ن داِء األمِم ُفق�داُن الُهِويَّ

ڄ  )ڄ  والجمعي�اِت..  والجماع�اِت  والمؤسس�اِت  والهيئ�اِت  بال�ذواِت 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ( ]الحشر:19[.

واستأس�َد العدوُّ المجتِم�ع ، ونال من الق�راِر والهويِة ، وامتل�َك عوامَل اإلعادِة 
َق معنًى من معاني مظاهِر االستقراِر،  اليَة للقراِر، وحقَّ والترتيِب، فأعاد الصياغَة الدجَّ
وكس�ب جولَة االستمرار، حتى تمكَن من صنِع قوالِب الهيشاِت ومطموسي القراِر 

اِت )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ( ]الروم:7[. والُهِويَّ
فَفَص�َل التعلي�َم ع�ن التربي�ِة، والدع�وَة ع�ن الحكم�ِة والموعظ�ِة الحس�نِة، 
كِّ والظنِّ  والتصوَف عن المذهبيِة، والمذهبيَة عن اإلس�الِم، وس�اَد برنامُج الشَّ
باإلثِم.. حتى غدا المس�لُم عدوَّ المس�لِم بعد أْن كاَن »اْلُمْس�لُِم َأُخو اْلُمْسلِِم اَل 
اٍت  َيْظلُِم�ُه َواَل َيْخُذُلُه َواَل َيْحِقُرُه ..التَّْقَوى َهاُهنَا � َوُيِش�يُر إَِل�ى َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّ
�رِّ َأْن َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمْس�لَِم ..ُكلُّ اْلُمْس�لِِم َعَلى اْلُمْس�لِِم  � بَِحْس�ِب اْمِرٍئ ِمْن الشَّ

َحَراٌم.. َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضُه«))).

 َ
�َ��هت رَ�

َ
������ك �ُب � � �عتْ�َد ���ُب   *

�َرُف َش�ْمَعَداٌن َتْكِس�ُرُه الَحاَجُة(، والش�رُف هو  ُب: )الشَّ يق�وُل المث�ُل المعرَّ
َماتِ�ِه.. وبالعزِة  الكرام�ُة، وه�و الع�زُة، والع�زُة: َغْيَرٌة ش�رعيٌة على الح�قِّ وُمَقوِّ
والكرام�ِة ُفتَح العالُم اإلنس�انيُّ بأيدي الحفاِة العراِة بس�طاِء األم�ِة.. الذاكريَن 

»صحيح مسلم« )2564( .  )1(
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اللَه كثيرًا والذاكرات ، وُفِقدِت العزُة والكرامُة بأيدي الحفاِة العراِة العالِة رعاِء 
الش�اِء يتطاولون في البني�اِن.. َتَطاُوالً في المادياِت والمظاهِر الزائفِة مع فش�ٍل 
ذريٍع ف�ي العزِة والكرامِة والهويِة والقراِر ، ومع تعظيٍم لما ال يس�تحقُّ التعظيَم 
َأْوَرَثن�ا خدم�َة َم�ن ال يس�تحقُّ الخدم�َة، فتح�وَل المجتم�ُع إلى عبودي�ٍة مقنَّعٍة 

ْنَيا«))). ومجتمِع خدماٍت.. »َيبِيُع أقواٌم ِدينَُهْم بَِعَرٍض ِمْن الدُّ
وبَِضَي�اِع الكرام�ِة من األمِة - وهي ج�زٌء من )األمانِة( - اس�تبدل الجاهلوَن 
ُزوا حاَل المهانِة بابتداِع الصراِع  كرامَتهم باستتباِع ُسنِن اليهوِد والنصارى، وعزَّ
االعتقادّي عند قوٍم ، والصراِع المذهبيِّ عند قوٍم ، والصراِع الطائفيِّ عند قوٍم ، 
َبِقيِّ عند قوٍم ، والصراِع االقتصاديِّ لدى قوٍم ، والصراِع السياسيِّ  والصراِع الطَّ

لدى قوٍم، وهلمَّ َجّرًا..
ِدين قوالً والفرقاِء حاالً وصف�ًة وعقيدًة ومواقَف  وحّق�َق الجميُع م�ن الُمَوحِّ

مطلَب الشيطاِن وسياسَة الدجاِل.. )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ( ]األنع�ام:159[، وح�لَّ به�م ما حلَّ باألمِم الس�ابقة »َلَتتَّبُِعنَّ َس�ننَن َمْن َكاَن 

َقْبَلُكْم ِشْبرًا بِِشْبٍر َوِذَراًعا بِِذَراٍع َحتَّٰى َلْو َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ َتبِْعُتُموُهم«)2(.

�َل
� �تَ�ا ��ْب

�ل��َأ
� �ُب � � �عتْ�َد ���ُب  *

 وَكُبَر الجيُل تلَو الجيِل تحت ظلِّ التنافساِت اإلعالميِة والشهواِت األفالميِة 
والمغالط�اِت األقالمي�ِة، لينفص�َم تمامًا عن كلِّ ش�يٍء َيُمتُّ إل�ى أمِة األخالِق 

)1( »س�نن الرتمذي« )2197( ، و»املس�تدرك عىل الصحيح�ن« )8354( قال احلاكم: هذا 
حديث صحيح اإلسناد ، قال الذهبي يف »التلخيص« : صحيح .

)2( »صحيح البخاري« )7320(.
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والِقَي�ِم بِِصَلٍة ، ويصيَر المنكُر معروفًا والمعروَف منكرًا.. وصار أس�عُد الناس 
بالدنيا ُلَكُع بُن ُلَكٍع)1(.

واحتش�َد األبناُء والبناُت تحت مظلِة األغالِط واالختالِط، ليس�تثمروا القلَق 
واإلحب�اَط، ِعلمًا وتعلم�ًا وإعالمًا وثقاف�ًة واقتصادًا وحياًة اجتماعي�ًة، َفِرِحيَن 
بم�ا ال ينبغ�ي الف�رُح به، مس�تنكفيَن عم�ا ال يصحُّ االس�تنكاُف عن�ه، مندفعين 
إلى ما َيْهتُِك الش�رَف والفضيلَة ويحرُق الزهراِت الجميلِة.. إنه س�وُق العرِض 
والطل�ِب، المت�درُج م�ن العلماني�ِة إل�ى العلمن�ِة إل�ى العولم�ِة، عل�ى الطريِق 

.) بِّ اإلجباريِّ أو االتجاِه اإلجباريِّ المشار إليه )إَِلٰى ُجْحِر الضَّ

ك�ام يف احلدي�ث عن حذيفة بن الي�امن ؤ عن النبي ى قال : »ال تقوم الس�اعة حتى   )1(
يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع«
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) َ
�ب �ا

َ
رْ���ك

�ل��َأ
� �َع�تَّ�هتَ � �ُت ��َكرُ��بَ�ا �َ �عَ�ا َأ

�ل��
� �( ..

ُ
� �ُب �عتَ�ا �لْب �ُب �َأ �كَ

�مْ��
ُ
 �َ��ا �ت

�ُب �عتَ�ا �لْب �َأ

 ق�د ال يتف�ُق منا اثن�اِن على هذا األم�ِر المط�روِح للمعالجِة، فاإلنق�اُذ متنوُع 
الوس�ائِل كتن�وِع الح�االِت، ولكنَّ األم�َل معقوٌد عل�ى النجاِة بنجاِح أس�اليِب 
اإلنقاِذ وليس وسائَلها وال حاالتِها، فهناك أطواٌق تحمل مسمى )طوَق النجاِة( 
وه�ي أوُل أس�باِب الغ�رِق، وهناك ح�االٌت ال تقتض�ي َمدَّ األط�واِق فيما يبدو 

للعيِن حيث تصبُح في ساعٍة ما بؤرَة الهالِك والموِت المحقِق.
وأفضُل األساليِب ما أجمع العقالُء على سالمتِه ونجاِح العمل بِه، و)العقالُء( 

وصٌف يصعُب إسقاُطه على الكثيِر ولو كانوا يستحقون ذلك . 
إنَّ اإلنق�اَذ لم�ا ُيْمِك�ُن إنقاُذه مبدٌأ إس�الميٌّ خالٌص، وله عالق�ٌة وطيدٌة بقول 
ا ُمَطاًع�ا َوَه�ًوى ُمتََّبًعا َوُدْنَي�ا ُمْؤَثَرًة  المصطف�ى m: »... َحتَّ�ٰى إَِذا َرَأْي�َت ُش�حًّ
�ِة َنْفِس�َك َوَدْع َعنْ�َك اْلَع�َوامَّ ...  َوإِْعَج�اَب ُكلِّ ِذي َرْأٍي بَِرْأيِ�ِه َفَعَلْي�َك بَِخاصَّ

الحديث«)1(.
ُدوا القل�َم والدواَة  فلع�ّل الكثي�َر يقفوَن عند عن�واِن الكت�اِب ومحتواُه لُيَج�رِّ
والقرط�اَس إلنقاِذ الناِس م�ن داِء الكاتِب وأفكاِره ، ويعملوا ما اس�تطاعوا في 
س�بيِل تحجيِم هذه الفكرِة ومنازعِة الناس في قبولِها لس�بٍب أو آلخَر، وال َغْرَو 
في ذلك. وما ال يريُده الخالُق لن ُيكتَب له النجاُح وإن أراَده الناُس، وما َرِضَيُه 

الخالُق سبحانه ُكتب له القبوُل وإن عارضه الناس.

)1( سبق خترجيه يف مطلع الكتاب.
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ا فالناُس ِمْن َدْأهِبِْم َردٌّ باِل َسَبٍب   َفَكْيَف إِْن َظَهَرْت َأْسَباُب ما َردَّ
َوُكلُّ َم�ا َأِذَن املَْوىَلٰ بِ�ِه َظَهَرْت 

 
ا م�دَّ َزاَدُه  بَِقُب�وٍل   َعاَلئِ�مٌ 

والخويصُة في اإلسالِم على معاٍن:
* خاصُة الرجِل أهِله وذويِه

* خاصُة الرجِل في أهِله وذويِه ومحبِّيه وتالميِذه
* خاصُة الرجِل في أهِله وذويِه وجلساِئه الموافقيَن

* خاصُة الرجِل في أهِله وذويِه وَمن في دائرِة عمِله ووظيفتِه
تِه وقبيلتِه وجنِسه * خاصُة الرجِل في أهِله وذويِه وأهِل َمَحلَّ

ويختل�ُف الن�اس ف�ي مرات�ِب الخويص�ِة بمس�تويات الترات�ِب االجتماع�يِّ 
والفكريِّ السائِد.

وبٰهذه المعاني ُتطرُح قضيُة اإلعادِة للركنيِة الرابعِة كإحدى وسائِل اإلنقاِذ لَِما 
َلها وأساَس المعالجة لها.  يمكُن إنقاذه إِْن لم تكْن َأوَّ

واإلعادُة ليست مجرَد ترويٍج لفكرٍة بلغْت بصاحبِها َحدَّ الَهَوِس واإلعجاِب، 
وإنما هي مشروُع حلٍّ متكامِل الشروِط ألولي األلباِب.

والرفُض للشيِء َطْبعًا ال عالقَة له برفِض الشيِء شرعًا، والحقُّ أحقُّ َأْن ُيتََّبع.
وألنَّنا في معرِض اإلنقاِذ لما ُيمكُن إنقاُذه نضُع للراغبيَن من أمِة القرآِن والسنِة 
مش�روَع اإلعادِة الواعيِة بدءًا بوحدِة رباعيِة األركاِن، ومرورًا بدراسِة العالماِت 
الكب�رى والوس�طى والصغرى، ونهاي�ًة بالتعريف�اِت والعب�اراِت الحاويِة على 
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مدلوالِت القراءِة النبويِة لتقسيم األزمنِة والعصوِر الثالثة:
* القسم األوُل : عصُر الرسالِة والبعثِة حتى الوفاِة وانقطاِع الوحِي

* القسم الثاني : ما بعَد انقطاِع الوحِي إلى قياِم الساعِة.
ِل إلى عهِد آدِم  * القس�م الثالُث : من َعْهِد البعثِة وما سبَقها من مراحِل التحوُّ

ش.
وقد َتناَوْلنا هذا التقسيَم في كتابنا »األُُسِس والُمنَْطَلَقاِت« فلُيراجْع.. 

ومهم�ُة هذه الدراس�ِة ق�راءُة التاري�ِخ مرتبط�ًا بالديانِة وليس منفص�اًل عنها ، 
المندفع�ون  والَعْلَمنِيُّ�ون  الكاف�رون  والِعْلَمانِيُّ�ون  الملح�دون  ي�ون  فالمادِّ
والَعْوَلِميُّون المنتفعوَن يقرُؤون التاريَخ قراءَة أحداٍث سياس�يٍة ووقائَع إنس�انيٍة 
منفصل�ٍة ع�ن الل�ِه وأوامِره ونواهي�ه وُكتبه وُرس�ِله واليوِم اآلخِر والق�دِر خيِره 
ه ، وإْن آمَن بعُضهم بشيٍء من ذلك فإيماٌن مشوٌب بُعنُصَرِي الطبِع والكفِر  وشرِّ
الُمَؤْبَل�ِس)1(  ، مم�ا ُيعي�ُد القراءَة مرة أخرى إل�ى تألِيِه المادِة ف�ي الحياة، وتأليِه 
العقِل في اإلنس�اِن . والتأليُه من وظائِفه رفُض الغيِب وما وراء الطبيعِة وتفسيُر 
ذلك ب�)عل�م الميتافيزقيا(، ثم إرضاُخ كلِّ ش�يٍء للعقالنيِة المج�ردِة المرتبطِة 

بالعلمانيِة المشّيَدِة)2(.
والعلمانيُة المش�يَّدُة كان لها الدوُر الفاعُل في مجتمعاتِنا العربيِة واإلس�الميِة 

)1( الكفر املؤبلس: نسبة إىل أول كافر يف التاريخ وهو إبليس الرجيم.
)2( العلامنية املش�يدة: جمموع الرتكيبات العلمية القائمة عىل النظريات العلمية املنطلقة بعيدًا 

عن اإليامن بالنبوة والوحي والعصمة واملعجزة.
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، بصرِف  ُبعيَد ُس�ُقوِط قراِر الحكِم اإلسالميِّ الواحِد في أواخر العهِد العثمانيِّ
النظِر عن مس�ألِة فس�اِد الحكِم أو عدالتِه، حيث س�اَد في هذه المراحِل عنصُر 
ِر االنفعاليِّ بحض�ارِة المادِة في الغرِب بعد ظهوِر مرحلِة الثورِة الصناعيِة،  التأثُّ
وانس�اَق المس�لموَن عمومًا نحَو ٰهذه العلمانيِة اندفاع�ًا وانتفاعًا حتى احتوتهُم 

المرحلُة وَطَوْت فيهم وفي أبناِئهم وبناتِهم )آثاَر داِء األمِم(. 
وكاَن داُء األمِم ينخُر في الواقِع العربيِّ واإلس�الميِّ مرحلًة بعَد أخرى ، بِدءًا 
بنق�ِض الحك�ِم، ثم قبِض العل�ِم، ثم تقس�يِم األرِض وإعادة ترس�يِم حدوِدها، 
ث�م ع�زِل المنهجي�ِة األبويِة ع�ن مواق�ِع التربيِة والتعلي�م لضماِن صناع�ِة جيِل 
َراِت،  �اِل المصان�ِع ومندوبِي الش�ركاِت المهيمنِة عل�ى المقدَّ الخدم�اِت.. ُعمَّ
تِه�ا اإليمانيِة،  وإضع�اِف عالق�ِة هذه الش�رائِح المغلوبِة بديانتِها الش�رعيِة وِعزَّ

ليظهَر ديُن النقِض والقبِض والصراِع والنزاِع المفتعِل والمبرمِج عالميًا.
إنها مؤامرٌة بكلِّ المقاييِس، ولكنَّ الضحايا ال يعلمون عن هذه المؤامرِة شيئًا 
ما ِس�وى التصفيِق والتأييِد لَحَمَلِة القصعِة الدس�مِة رجاَء الحصوِل على ُفتاتِها 

المتناثِر.
وواجُبن�ا الش�رعيُّ أن نتحم�َل مس�ؤوليَة اإلعادِة للق�راءِة الش�رعيِة من واقِع 
الكتاِب والس�نِة.. ونس�أَل الديانَة: هل فيِك ما َيش�في الصدوَر ويش�رُح الواقَع 
الموتوَر؟ أم أّن هذا قضاٌء وقدٌر ال مناقشَة فيه وال حواَر وال مراجعَة؟ والمناقُش 
ٌض لقضاِء اللِه وَقَدِر الل�ِه ، وُمعَتِرٌض على أمِر الله  والمح�اِوُر والمراجُع ُمَتَعرِّ

في عباِده.
إنَّ ٰه�ذا الفهَم الغريَب عن القضاِء والقدِر هو َأَحُد ِش�باِك العلمانيِة المسيَّس�ِة 
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إلحباِط األمِة وتعطيِل عالقتِها بالثوابِت ، بل هو جزٌء من التحريِف الذي ُيِصيُب 
أمَة القرآِن والس�نِة ف�ي مراحِل الغث�اِء والغلوِّ والجفاِء.. وم�ا أصيب به صدوُر 
الن�اس في ق�راِر الحكِم وق�راِر العلِم إال بع�َد َعْزلَِها األكيِد عن دراس�ِة القراءِة 
التاريخي�ِة المرتبط�ِة بالديانِة، أي: دراس�ِة ثوابِت الدين منفصلًة ع�ن متغيراتِه، 
ِن حتى ولو كانوا وكالَء الشيطاِن في َقراَرِي  فظلَّ الجميُع يعتقدون سالمَة التديُّ
الحكِم والعلِم، فلغُة القرآِن والس�نِة ال َتْصُمُت وال يستطيع أحٌد إخراَسها ألنها 
الورقُة الش�رعيُة األخيرُة في العال�م ، إذًا فالبد من احتوائها وتفريِغها وإدخالِها 
تح�ت المعط�ِف العلمانيِّ المس�يَّس، وتجهي�ِز العمالِء وال�وكالِء من مدارِس 
وا ال�دوَر العمل�يَّ والعلم�يَّ إلح�داِث التغييِر ومن  القب�ِض والنق�ِض كي ُي�َؤدُّ
دون ضوض�اٍء وال صخ�ٍب وال حرٍب وال قت�اٍل وَنَصٍب.. فكان�ِت العلمانيُة.. 
ثم َأْوَلَدْت ف�ي المجتمِع منهجيَة الَعْلَمنَِة، وظلَّْت حرَة الحركِة محميَة المنطلِق 

ُر كلَّ شيٍء بأمِر ربِّها. حتى برزْت مرحلُة العولمِة.. وها هي العولمُة ُتَدمِّ
إنَّ تفس�يَر الركِن الرابِع للدماِر ال يعن�ي رفَض العلِم والحضارِة، وإنما رفُض 
جعِله�ا )حصاَن َطْرَواَدة( لبلوِغ آمال اس�تعماريٍة وفتوحاٍت اس�تثماريٍة، ولكي 
ُتْفِقَد المس�لَم البسيَط والمواطَن الُمنَْهَك قدرَة الحصوِل على الطعاِم والشراِب 
والماِل واألعماِل إال بإذٍن وإمضاٍء من الشركاِت المانحِة والعقلياِت الجامحِة.
هاُك�م مث�اًل َحّي�ًا للعولم�ِة . وأس�واُق الع�رِض والطل�ِب َتْفَت�ُح األب�واَب على 
مص�راعيها إلس�تثماِر الس�واحِل والبحاِر.. وهاهُم الصيادوَن بوسائِلِهِم الحديثِة 
يقتلع�ون المصاِي�َد الس�مكيَة م�ن جذوِره�ا ويحملون م�ا اقتلعوُه ف�ي بواخِرهم 
ُل بقدميِه  ومراكبِهم نحو تحقيِق المكاس�ِب في أس�واِق المزاِد.. والمواطُن الُمَتنَقِّ
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عل�ى س�احِل البحِر يتمنَّى س�مكًة من بحِر وطنِ�ه وبالِده، وإن حصل على ش�يٍء 
من ذلك فبزيادٍة في األس�عار، وعناٍء في االنتظاِر.. وهذا مجرُد مثاٍل، أما الحقيقُة 

ُة فهي أشدُّ مرارًة من كلِّ َعْلَقٍم. الُمرَّ
والمواطنون َيْدَفُع بعُضهم ببعٍض كي ُيْفِس�ُدوا عالقاتِهم بالنظاِم أو المجتمِع 
مطالِبِيَن برخِص األسعاِر وتحقيِق المطالِب، والنظاُم يستشعُر الثورَة واالستفزاَز 
َق االستقراَر وال  مع كلِّ جريمٍة اقتصاديٍة يتجرُعها المواطُن الملتاُع ، فال هو َحقَّ

َة القراِر.. إنها العولمُة.. )سياسُة الشيطاِن في بني اإلنساِن(. هو امتلَك َأِزمَّ
ْلُتْم  قال لي بعُضهم: لقد أزعجُتم الش�يطاَن بتحميِله كافَة المسؤولياِت، وَتنَصَّ
بٰهذا عن مسؤولياتِكم المناطِة بكم، وَرَكنُْتْم إلى تبريِر الخطأِ وإلصاِقه بالمخلوِق 

الالمرئي، وهذا َتَخلٌُّف وجاهليٌة !
واإلجابُة الواعيُة ُتس�اِءُلنا جميعًا: هل الش�يطاُن مخلوٌق حقيقًة أم مجرُد َوَهٍم؟ 
تِِه ونش�اطِه  ِف على ُهِويَّ ، إذا فالبد من التع�رُّ ف�إْن قيَل: الش�يطاُن مخلوٌق حقيق�يٌّ
وسياس�تِه وقدراتِه وما تهيَأ له من الوس�ائِل واألس�باِب إلنجاِح مشاريِعه. وأما إن 
كان مج�رَد َوَهٍم فالَوَهُم غيُر الحقيقِة، والحالمون في بحاِر الخياالِت والتهيؤاِت 

هُم الفاشلون حقًا في الحياتيِن.
؟ إنه اإليماُن بوجوِد المخلوِق العاتي »هيمنِة الشيطاِن« ، وأنَّه  فأين الجواب الحقُّ
في هيمنتِه ع�دوٌّ لآدميِة.. )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]طه:117[. والعدوُّ 

م�ن صفتِ�ه الخيان�ُة واالعت�داُء واالجتث�اُث.. )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( 
]فاطر:6[، فَمن ٰهذا الذي اتخَذ الشيطاَن َعُدّوًا َلُدودًا؟ ومتٰى بدأْت في أمِة القرآِن والسنِة 

سياسُة النفِي للمخلوِق الالمرئِي؟
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إنَّ ه�ذه السياس�َة كان�ْت منتش�رًة ف�ي غيِر المس�لمين من أه�ِل اإللح�اِد والماديِة 
المج�ردِة، أو ف�ي المس�لمين الذي�َن ال يق�رُؤون دينَه�م وال قرآَنه�م وال يأتم�روَن 
بالمع�روِف وال ينته�وَن ع�ن المنكِر ، مم�ن اندرجوا تحت سياس�ِة االس�تتباِع. أما 
، وأن الوجوَد مل�يٌء بالَخلِق، وأنَّ  المس�لموَن المؤمن�وَن فيعلمون أّن وع�َد اللِه َحقٌّ
الش�يطاَن مخل�وٌق متمرٌد على اللِه كافٌر به متربٌص بنا منذ عه�ِد بدِء الخليقِة إلى يوِم 

ُينَْفُخ ف�ي الص�وِر.. )جب حب خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت يتجث 
مث ىث يث( ]ص:81-79[.

إذًا كيف نتعلُم أثَر الشيطاِن وموقَعه من حياِة البش�ريِة؟ 
إنَّ موق�ع العلم به وبأخباره هو فقه التح�والت ومادة الركن الرابع من أركان 
الدي�ن ، و ه�ذا المعنى مؤيد من القرآن والس�نة. فاالنحراف ب�كل ُصَوره � في 
تاريخنا اإلنس�اني عمومًا وتاريخنا اإلس�المي خصوصًا � مكسب من مكاسب 

الش�يطان يعمل على تحقيق�ه وإنجاحه ليل نه�ار.. ) ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ ( ]فاطر:6[.

وللشيطان صولة وهيمنة على الكافر قبل المسلم )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ( ]مريم:83[، ألنَّ الكفر كما س�بقت اإلش�ارة عقيدة الشيطان 
وال ذن�ب أعظم م�ن الكفر، ولهذ ولع وكالء الش�يطان في أم�ة القرآن بإلصاق 
تهمة الكفر والش�رك بالش�بهات عل�ى كثير من المس�لمين ، فدافعوا عن الكفر 
اإلنس�اني ف�ي اليه�ود والنصارى وأم�م اإللحاد واإلفس�اد العق�دي أجمعين، 
قون  وجعلوه�م أولي�اء له�م م�ن دون الل�ه يتقرب�ون إليه�م وُيقلِّدونهم ويس�وِّ
بضائعهم وثقافاتهم وأفكارهم وهوياتهم وغواياتهم وأالعيبهم، حتى موضات 
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نسائهم وبناتهم، وُيعجبون كل اإلعجاب بهم وبأخبارهم وأحوالهم وبالدهم، 
ة وال  فهم لرجالهم أسوة ولنسائهم قدوة، والشواهد على هذا ال تحتاج إلى أدلَّ
براهين، وإنما تحتاج إلى قراءة الواقع اإلس�المي والعربي المش�ين.. وكل هذا 

من عمل الش�يطان في الشعوب.. )ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ( ]الكهف:50[.

إنَّ فق�َه التحوالِت كفيٌل بإبراِز العلِم المكنوِن، وإظهاِر الحقيقِة التي َس�َكَت 
عنها األولون، ووضِع األموِر في نصابِها ، والدخوِل إلى المعالجة من أبوابِها.. 

وللّٰ�ِه ف�ي خلِق�ه ش�ؤوٌن.. )ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 
]يس:82[)1(.

وق�د تتبعن�ا يف كتابن�ا »التكوين اآلدمي« وس�ائل الش�يطان م�ع بني اإلنس�ان من خالل   )1(
نص�وص القرآن الكريم والس�نة املطهرة ، فوجدناها نافت ع�ىل املئة ، ومنها )االحتناك( 
]اإلرساء:64[  ڭ(  ڭ  )ڭ  واجلل�ب  ]اإلرساء:62[ ،  ں(  )ں 

وغر ذلك .
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 إنَّ ِم�ن مهم�اِت الركِن الرابِع م�ن أركاِن الديِن وقراءِة تفاصي�ِل ِعلِمه وأدلتِه 
كشُف الحقائِق المغيَّبِة عن عقوِل المسلمين، وخاصًة ما يتعلُق بكيِد الشياطيِن 
وأضالي�ِل المفس�ديِن ف�ي أمِر الدني�ا والديِن، حت�ى ال ُيصاَب الم�رُء يوَم يلقى 
�م فقُه  ربَّه باإلحباِط الذي ال عالَج له ، والفش�ِل الذي ال نجاَح بعده. فكما قسَّ

التحوالِت مسيرَة العصِر الغثائيِّ إلى خمسة أقسام:
َمْرَحَلُة اأَلْحاَلِس ، ااِلْستِْكَباُر َوااِلْستِْظَهاُر)1(   ، وفيها َعاَلَماٌت ُوْسَطٰى 	 

َوُصْغَرٰى
ُة  ،  وفيها َعاَلَماٌت ُوْسَطٰى َوُصْغَرٰى	  اِء)2( ، ااِلْستِْعاَمُر – الِعْلاَمنِيَّ َّ َمْرَحَلُة الرسَّ
ُوْسَطٰى 	  َعاَلَماٌت  وفيها   ، الَعْلَمَنُة    – ااِلْستِْهَتاُر   ، َهْياَمِء)3(  الدُّ َمْرَحَلُة 

َوُصْغَرٰى
ُوْسَطٰى 	  َعاَلَماٌت  وفيها   ، الَعْومَلَُة   - ااِلْستِْثاَمُر   ، ابَِعِة)4(  الرَّ الِفْتَنِة  َمْرَحَلُة 

)1( وه�ي مرحل�ة املناوش�ة وحماولة االخرتاق العس�كري واالس�ترشاقي ، وتعريفها ورد يف 
أبوداود )4242(: »ِهَي َهَرٌب َوَحَرٌب«، وهي مرحلة مطابقة لبداية ظهور اآللة ومرحلة 
االمتداد االستعامري  ، وتتداخل مع مرحلة الغزو الربتغايل لسواحل البالد العربية طمعًا 

يف السيطرة عليها. 
وهي مأخوذة من احلديث املايض ، راجع »املنطلقات« ص218-216.  )2(

وه�ي مأخ�وذة من احلديث املايض ، وتتمته »ثم فتنة الدهيماء ال تدع أحدا من هذه األمة   )3(
إال لطمته لطمة «، راجع »املنطلقات« ص245-244.

)4( التي يؤول أمر األمة فيها إىل الكفر، راجع »املنطلقات« ص248-247.
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َوُصْغَرٰى
انَِيُة  ،  وفيها َعاَلَماٌت ُوْسَطٰى 	  ُة اأُلوىَلٰ َوالثَّ ْفَيانِيَّ ْيَلَمِة ااِلْستِْنَفاُر ُثمَّ السُّ َمْرَحَلُة الصَّ

َوُصْغَرٰى
فإنه يضُع لإلس�الِم الحقِّ ِقس�مًا واحدًا ال يتعدُد وال ينفصُم وال ينفصُل.. إنه 

ى )العالمّيِة(.  مسمَّ
والعالمي�ُة من صفتِها الثباُت وع�دم التبدِل والتبديِل ف�ي القواعِد والثوابِت، 
وإنم�ا يعتريه�ا التبدُل في الوس�ائِل واآلليَّ�اِت، وإذا ما َضُعَف المس�لمون عن 
معرفِة وتطبيِق ودراس�ِة عالميتِِهُم الش�رعيِة فإنما يعوُد ذلك لسياسِة االستحواِذ 

الت�ي َعبَّر عنها القرآن بقول�ه: )ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب ( ]المجادل�ة:19[. وعالميُتن�ا اإلس�الميُة قائم�ٌة 
بالكت�اِب والس�نِة، وعلمانيُة الكفِر وم�ا تالها قائمٌة بالش�رعيِة الدوليِة، وهذا ما 

يجُب تفصيُله.
فهناك ش�رعيٌة دوليٌة قائمٌة على سياس�ِة التداوِل السياس�يِّ للسلطِة.. )ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ( ]آل عمران:140[، وهنا في اإلسالِم شرعيٌة عالميٌة قائمٌة 

ں  ڱ ں  ڱ  ڳ ڳ ڱ ڱ  )ڳ  والرس�الِة..  الوح�ِي  عل�ى 
ڻ ڻ ڻ ڻ ( ]الجاثية:18[.

�اٌل ، ورجاُل ماٍل وأعماٍل، منهم  وَخْلَف الش�رعيِة الدوليِة دجاجلٌة وَدْجٌل وَدجَّ
من َيْعَلُم بوظيفتِه ومنهم من ال يعلم شيئًا غير االّتباِع واالستتباِع. ومنهم في عالمنا 
ُذون، سواًء في قراِر الحكِم أو في قراِر  ُذوَن وُمَتنَفِّ اإلسالمي والعربي قوٌم كثٌر ُمنَفِّ
العلِم. ولهم شؤوٌن وشأٌن في عالِم الشرعيِة الدوليِة. أما الشرعيُة العالمية )عالميُة 
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اإلسالِم( فكتاٌب وسنٌة وأخالٌق، وَحَمَلٌة ُعُدوٌل، وشعوٌب مؤمنٌة مسلمٌة.
 والع�دوُل في عالميِة اإلس�الِم ُه�ُم المعنّيون بقول�ه m: »َيْحِمُل ٰه�َذا الِعْلَم 
] أي: بَِأْرَكانِ�ِه األَْرَبَع�ِة)1( [ ِمْن ُكلِّ َخَلٍف ُعُدوُلُه ، َينُْف�وَن َعنُْه َتْحِريَف الَغالِيَن ، 

َواْنتَِحاَل الُمْبطِلِيَن ، َوَتْأِويَل الَجاِهلِيَن«)2(. 
وبي�ن عولمِة األمِم والش�عوِب وعالميِة اإلس�الِم في األمِم والش�عوِب أموٌر 
ُبَهاِت َفَقِد اْس�َتْبَرَأ لِِدينِِه َوِعْرِضِه ، َوَمْن  ُمْش�َتبَِهاٌت وُمَتَش�ابَِهاٌت، »َفَمْن اتََّقى الشُّ
اِعي َيْرَعى َحْوَل اْلِحَمٰى ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع  ُبَهاِت َوَقَع فِي اْلَحَراِم ، َكالرَّ َوَقَع فِي الشُّ

فِيِه«)3(.
هك�ذا يفس�ُر فقُه التحوالِت مس�يرَة الحياِة، وال نجُد تفس�يرًا لمس�يرِة الحياِة 
التاريخيِة الشرعيِة في غيره سوى ما ُيعرف في علمانيِة األبالسِة بالتفسيِر الماديِّ 
للتاريِخ ، وألن التحدَي بين علمانيِة األبالس�ِة وعالميِة اإلسالِم أزليُّ المعركِة؛ 
فالتاري�ُخ الم�اديُّ المجرُد نَِتاُج ُكْفِر الش�يطاِن ومنهُج مدرس�ِة المادي�ِة الكافرِة 
الملحدِة ، أما التاريُخ اإلنس�انيُّ واإلسالميُّ والعربيُّ المرتبُط بالديانِة الشرعيِة 
- ديان�ِة النب�وِة واألخ�الِق والعب�ادِة - فثم�رٌة واعيٌة م�ن االنقياِد واالستس�الِم 

لألحكاِم الش�رعيِة.

)1( الزي�ادة م�ا بن املعقوفن )بأركانه األربعة( ليس�ت من نص احلدي�ث بل ملجرد اإليضاح 
ال�ذي البد منه يف ربط احلديث برباعي�ة األركان ؛ ألن كلمة الدين تعني )أركانه(، وهي 

يف حديث أم السنة )حديث جربيل( أربعة أركان. وهذه الرباعية هي حمور تناولنا كله.
)2( سبق خترجيه يف بداية الكتاب. 

)3( »صحيح مسلم« )1599( ، ويف »صحيح البخاري« )52( من غر ]وقع يف احلرام[ . 
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)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ( ]آل عمران:19[.

إذًا واألم�ُر كذلك وعالميُة اإلس�الِم تق�رُأ التاريَخ مرتبط�ًا بالديانِة فأين موقُع 
المستقبِل بعَد مرحلِة العولمِة المهيمنِة اليوَم؟

إنه أمٌر يصعُب اإلفصاُح عنه والتبييُن، ليس ألنه غيُر معلوٍم وإنما لكونِه يعوُد 
ا اآْلَخُر َفَل�ْو َبَثْثُتُه  �ا َأَحُدُهَما َفَبَثْثُت�ُه ، َوَأمَّ بن�ا إلى مقولِة أب�ي هريرَة ؤ: )َفَأمَّ
لُقطِ�َع ِمنِّي َهَذا اْلُبْلُعوُم()1(، وقطُع البلعوِم إما بالس�يِف، وإما بضرورِة الصمِت 

اختيارًا أو إجبارًا.
فه�ل كان أب�و هريرَة مع�ذورًا في صمتِ�ه؟ وهل َصَم�َت أبو هري�رة وحَده أم 
َصَم�َت أيضًا كباُر الصحاب�ِة وأئمُة آِل البيِت؟ وإذا ما َصَمُت�وا في عهد العالميِة 
األول�ى واأللويُة اإلس�الميُة معقودٌة ؛ فعذُرنا واضٌح ف�ي صمتِنا فيما يجب فيه 
الصم�ُت.. حي�ث ال عالميَة لإلس�الم وال ترى ل�ه ألويًة معق�ودًة.. وإنما هناك 

مجاٌل إلبراِز ما يمكُن إبراُزه باإلجماِل . 
ره فق�ُه التح�والِت م�ن موع�وداِت المس�تقبِل وما  وم�ن ه�ذا اإلب�راِز م�ا قرَّ
واالس�تهتاِر،  االس�تعماِر،  مرحل�ُة  التعريف�اِت:  قام�وِس  ف�ي  علي�ه  ُأطل�َق 

واالس�تثماِر الت�ي نح�ُن الي�وَم ف�ي َأْوِج متناقضاتِه�ا )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېېې  ۉ 
ۆئ( ]ال�روم:4-5[. وِم�ن مش�يئتِه العلي�ا بع�َد انقضاِء أم�ِره في عب�اِده َأْن َتدُخَل 

)1( سبق خترجيه.
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األم�ُة - وق�د كادْت - إلى مرحل�ِة )االس�تنفاِر(، وهي مرحلٌة مجهول�ُة العدِد 
، إال أنها تكاُد أن ُتْبِرَز مظاهَرها اليوم من خالل َهبَّاِت الش�عوِب المعبأِة  لزمنيِّ ا
وغليانِها ض�دَّ بعض األنظمة ورموز الجماعات واألح�زاب، وبنماذَج متنوعٍة 
من المتناقضاِت وأسباِب المنافسِة والتحريِش )دينيًة ودنيويًة(، لتشيَر إلى بدايَة 

التحول من مرحلة االستثمار إلى مرحلة االستنفار المشاِر إليها سلفًا.
وهي المرحلة التي ال َيْعَلُم مقداَرها إال بارُئ األرِض والسماواِت، وهي المرحلة 
الموعودة في عالمات الس�اعة باحتوائها على نهاية مرحلة العولمة واس�تثماراتها 
والدخول إلى )االستنفار( وإثارة الشعوب حتى تبلغ فتنها إلى الشام، وعندها تبدأ 
ْيَلَمِة( ، والصيلم أو الصيلمة مأخوذة من معنى الحديث  ْيَلِم( أو )الصَّ مرحل�ُة )الصَّ
الم�رويِّ ع�ن المصطف�ى m : »يكوُن ف�ي األمِة خم�ٌس � أي : م�ن الِفَت�ِنَ وَذَكَر 
ْيَلُم«. ثم قال الراوي : )وهي فيكم يا أهل  األربَع � ثم قال: وَبِقَيْت واحدٌة وهي الصَّ
الش�ام ، ف�إن أدركَتها فإِن اس�تطعَت أن تكوَن َحَجرًا َفُكنْ�ُه ، وال تكْن مع واحٍد من 
الفريقيِن.. وإاَل فاتخْذ َنَفقًا في األرض)1(( وفي رواية: فقلنا: أنت سمعَت هذا من 
النبي m ؟ قال : نعم. والمقصود بقوله: )وهي فيكم يا أهل الش�ام( أنها فتنٌة تبدُأ 

ْيَلَم . في موقع آخر ثم تتسُع حتى تبلَغ الشاَم، فعندها تسمى الصَّ
ويؤي�د ذلك م�ا ُأثَِر عِن ابِن مس�عوٍد: )ُكلُّ فتنٍة َش�ًوى)2( حتى تكوَن بالش�ام، 
اِهَيُة أو  ْيَلِم: الدَّ ْيَلُم، وهي الُظلَمُة()3( ، ومعن�ى الصَّ فإذا كانْت بالش�ام فه�ي الصَّ

مسند أمحد )20696( .  )1(
شوى الشء أطرافه ، وهي هنا بمعنى الشء اهلن اليسر الذي يصيب األطراف.  )2(

الفتن لنعيم بن محاد )659(.  )3(
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الكارثُة التي تستأصُل كل شيٍء. 
ولَِتِلَيَها على مدًى معيٍَّن مرحلُة )االس�تقراِر(، حتى تكون ، وتنقطُع المرحلُة 
المس�تقرُة بعيس�ى ش وانتقالِ�ه إلى عال�ِم ربِّه، لتب�دَأ مرحلُة )االنح�داِر( ثم 

)االنهي�اِر(.. وس�بحاَن مقلِّ�ِب الليِل والنه�اِر، ) ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  .)ىئ  عم�ران:13[  ]آل   .) ں 

ىئ يئجب حب خب مب( ]الصافات:182-180[. 
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